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VR
Utilizați smartphone-ul pentru 
a păși la interiorul MF BETA

 PASUL 1 

Folosiți o aplicație de citire 
a codurilor QR. Descărcați-o 
gratuit din magazinele iTunes 
sau Android Play.

 PASUL 2 

Deschideți aplicația și scanați 
acest cod QR...

 PASUL 4 

Trăiți Experiența completă 
3D VR dând click pe pictograma 
dedicată și folosind o pereche 
de ochelari VR.

 PASUL 3 

...pășiți în interiorul combinei 
dvs. Massey Ferguson.

Trăiți eXperiența în 2D, mișcând 
smartphone-ul dvs. în toate 
direcțiile și folosindu-vă 
de degete. 

REALITATE 
VIRTUALĂ

CONSTRUIT SĂ 
SATISFACĂ NEVOILE  
CELOR MAI 
SOLICITANTE 
RECOLTE

Cabina Skyline 

Cabină spațioasă și confortabilă cu 
terminal TechTouch montat pe scaunul 

operatorului, pentru monitorizarea/
reglarea setărilor combinei prin 

simpla apăsare a unui buton.

Combinele de recoltat MF BETA au un design simplu 
și practic, îmbinând tehnologia cu o serie de dotări 
funcționale ușor de utilizat în câmp, acolo unde timpul 
este un factor esențial.  

Model Putere max.
(CP/kW)

Nr. de  
căișori

Capacitatea  
buncărului (litri)

MF BETA 7360 306/225* 5 9000

MF BETA 7370 360/265* 6 9000

MF BETA 7360 ParaLevel (i) 306/225* 5 8600

MF BETA 7370 ParaLevel (i) 360/265* 6 8600

*Cu Power Boost
Punte față ParaLevel (numai la modelele ParaLevel) 

Sistem unic și inovator de orizontalizare a combinei pentru 
o lățime de transport redusă la 3,5 m și o orizontalizare de 
până la 20% (4WD) sau 15% (2WD) a combinei.

Motoare puternice, economice din punct 
de vedere al consumului de carburant 

Motorul puternic AGCO Power cu 6 cilindri 
și tehnologie SCR oferă o excelentă eficiență 
a consumului de carburant și emisii 
mai ecologice.

Buncărul de boabe X L 

Buncărul de boabe cu capace 
acționate electric oferă o mai 

mare capacitate pentru operațiuni 
mai îndelungate pe câmp.

Tocător de paie cu 
6 rânduri de cuțite 

Tocătorul reglabil, cu lame 
zimțate oferă o calitate 
excelentă de tocare cu un 
necesar scăzut de putere, 
asigurând o împrăștiere 
uniformă a materialului 
pe toată lățimea de lucru 
a hederului.

Multicrop Separator Plus

Separare activă sporită a boabelor în 
condiții dificile. Grație funcției unice, 
contrabătătorul MCS Plus poate fi rotit 
peste separator pentru a menține o bună 
calitate a paielor în condiții uscate.

Site vibratoare 

Tava lungă de boabe cu 
separatoare înalte și site de 
mare capacitate oferă mostre 
de boabe foarte curate.

5 sau 6 căișori 

Căișori lungi de 4,2 m 
cu trepte înalte și 
permeabile pentru 
o separare îmbunătățită.

Contrabătător de mare rezistență 

Setarea independentă a jocului față și spate la 
contrabătător le permite operatorilor să optimizeze 
reglajele pentru cele mai bune rezultate de 
treierare în orice condiții și pentru orice recoltă 
(opțiuni de contrabătător secțional, universal și 
pentru porumb).

Heder PowerFlow

Flux de recoltare regulat pentru 
o alimentare constantă a bătătorului 

cilindric în orice condiții.

Rulou de alimentare Power Feed 

Asigură o alimentare constantă pe 
întreaga lățime a elevatorului de culturi, 

pentru o productivitate sporită și 
o calitate excelentă de treierare.

Cilindru bătător 

Cilindrul bătător de 
înaltă inerție cu bare de 

lestare oferă performanțe 
excepționale chiar și în 

condiții dificile.
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Șnecul opțional de rapiță pentru hederul PowerFlow 
optimizează fluxul culturilor înalte către elevator, 
sporind astfel în mod considerabil debitul de 
recoltare. Două cuțite electrice laterale, disponibile 
ca opțiune, completează kitul de recoltare a rapiței.

Cuțitele sunt situate la 1,14 m de șnecul 
hederului, astfel că vizibilitatea și performanțele 
sunt optime. Benzile solide PowerFlow 
direcționează recolta de la cuțite la elevatorul 
central de culturi cu o viteză constantă. 
Acestea înlătură pietrele pentru a nu ajunge în 
utilaj, evitându-se astfel eventualele deteriorări.

TerraControl II oferă o combinație de funcții 
automate pentru orizontalizarea standard a hederului 
(FreeFlow sau PowerFlow), sistemul de urmărire 
a terenului (presiunea la sol) – toți parametrii sunt 
controlați de la maneta multifuncțională a operatorului. 
Mici ajustări ale înălțimii de tăiere se pot face rapid 
și ușor, menținând astfel o alimentare uniformă în 
condiții schimbătoare. Funcția de turație automată 
a rabatorului eliberează operatorul de grijă, pentru 
ca acesta să se poată concentra pe obținerea 
celor mai bune rezultate din partea utilajului.  

FREEFLOW 
PÂNĂ LA 7,6 M

POWERFLOW 
PÂNĂ LA 7,7 M

ALEGEȚI HEDERUL CARE 
VI SE POTRIVEȘTE
ÎNCEPEȚI BINE, TERMINAȚI CU BINE. 
Hederul este esențial pentru optimizarea performanțelor combinei. 
Grație experienței sale îndelungate, Massey Ferguson vă oferă o gamă  
de hedere la alegere premium PowerFlow sau de mare capacitate FreeFlow.

Cupla multiplă combinată vine 
ca dotare standard pentru 
o demontare rapidă a hederului.

Cuțitele Schumacher sunt cele mai performante de 
pe piață, cu 1.220 de curse pe minut. Dispun de un 
sistem de autocurățare și sunt în permanență ascuțite, 
asigurând un flux optim de recoltare în condiții dificile.

Degetele șnecului dispuse pe 
întreaga lățime a hederului 
FreeFlow sporesc debitul 
de recoltare, asigurând 
o alimentare constantă și rapidă 
a elevatorului central de culturi.

Ruloul de alimentare Power Feed amplasat în fața 
elevatorului central asigură un flux regulat al recoltei 
de la heder la elevatorul central. Acesta poate 
fi inversat simplu și eficient din cabină.
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MCS se distinge printr-o caracteristică 
unică, și anume faptul că operatorul poate 
trece contrabătătorul peste separatorul 
rotativ atunci când nu este nevoie de acesta. 
Deplasarea contrabătătorului MCS se face 
prin acționare electrică, fără a fi necesare 
unelte. Astfel, se optimizează performanțele 
utilajului în condiții de recolte uscate, ceea ce 
permite reducerea solicitării sitelor vibratoare și 
îmbunătățește considerabil calitatea paielor.

DOUĂ SISTEME ÎNTR-UNUL SINGUR
Separatorul multiculturi (MCS) oferă o suprafață 
mare de separare pentru a separa cât mai multe 
boabe înainte de a ajunge la căișori.

Se poate comanda o versiune specială de 
cilindru bătător/contrabătător pentru orez, 
cu un design unic cu cuie și dinți, special 

conceput pentru separarea în condiții dificile. 
Sunt instalate și alte componente cu o 

rezistență superioară la uzură. incluzând aici 
șnecurile de boabe, elevatoarele și dinții MCS. 

Aceste specificații, alături de șenilele cu 
funcție de autolubrifiere și hederele specifice 

dotate cu componente rezistente la uzură 
asigură un utilaj versatil pentru orez, dar și 

pentru cereale și porumb. 

TREIERAREA  
ȘI SEPARAREA
INIMA FLEXIBILĂ A COMBINEI. 
ECHIPATE CU UN BĂTĂTOR CILINDRIC 
ROBUST DE ÎNALTĂ INERȚIE ȘI UN 
CONTRABĂTĂTOR DE MARE REZISTENȚĂ, 
ACESTE UTILAJE SUNT CONCEPUTE SĂ 
FACĂ FAȚĂ CU UȘURINȚĂ CULTURILOR.

Toba de treierare dispune de greutăți suplimentare sub forma unor bare de 
balast care sporesc inerția bătătorului cilindric atunci când barele riflate 
treieră spicele. Astfel, se reduce solicitarea transmisiilor, dar și cerințele 
de putere și consumul de carburant. 

Sârmele contrabătătorului sunt distanțate diferit pe acesta, secțiunea 
posterioară având de două ori mai puține sârme decât partea anterioară. 
Aceasta asigură un echilibru optim între o capacitate mare de treierare și un 
flux rapid al boabelor prin contrabătător. Jocul față și spate la contrabătător 
poate fi reglat independent pentru a optimiza calitatea de treierare. 

În partea din spate, contrabătătorul principal este extins cu un contrabătător 
activ (Active Beater Concave – ABC), care poate fi reglat în trei poziții, în 
funcție de condițiile de recoltare.

O MULTITUDINE DE APLICAȚII 
Se poate monta un kit complet pentru porumb, 
inclusiv un contrabătător special pentru porumb. 
Pentru această aplicație, kitul de reducere a vitezei 
tocătorului vine ca dotare standard cu versiunea 
pentru cereale.

Pentru a spori versatilitatea și a economisi timp, 
Massey Ferguson vă poate oferi, ca opțiune, un 
contrabătător secțional, conceput pentru o multitudine 
de culturi. Timpul de conversie de la cerealele cu bob 
mic la culturile cu bob mare, cum ar fi soia, porumbul 
și floarea soarelui, poate fi măsurat în minute, mai 
degrabă decât în ore. 

Sau se poate monta un contrabătător universal cu 
elemente demontabile, dacă este necesar.
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BOABE 
CURATE
Boabele mai curate din buncăr determină retururi mai mari. 
Treierare eficientă, dar delicată, urmată de o separare  
testată și rezultate ale sistemului de curățare  
cu o calitate maximă a mostrei din buncăr.  
Un senzor opțional de umiditate verifică  
constant calitatea, iar opțiunea de monitor  
de recoltă ajută la identificarea diferențelor  
pe câmp, care pot fi cartografiate pentru  
analiză ulterioară.

UN BUNCĂR DE BOABE DE 9.000 DE 
LITRI PENTRU VERSIUNEA STANDARD 
ȘI DE 8.600 DE LITRI PENTRU 
VERSIUNEA PARALEVEL OFERĂ 
O CAPACITATE MARE, IAR DEBITUL 
DE DESCĂRCARE DE 105 L/SEC 
ESTE UNUL DINTRE CELE MAI MARI 
DIN CATEGORIA SA.

Căișorii lungi sunt prevăzuți cu patru trepte cu „pereți activi”. 
Secțiunile verticale cu o înălțime de 210 mm ale treptelor căișorilor 

sunt prevăzute cu grilaje perforate. Acestea sunt cele mai înalte 
disponibile dintre toate combinele convenționale. Treptele din față 

ale căișorilor sunt ranforsate pentru recoltarea porumbului, ceea 
ce face combina mult mai durabilă pentru diversele culturi.

Un monitor simplu pentru retururi indică volumul efectiv pe un 
afișaj din cabină, ceea ce le permite operatorilor să efectueze 

modificări rapide pentru a îmbunătăți mostra.

Pentru cei care păstrează paiele, sistemul de treierare delicată 
lasă paiele în stare perfectă pentru balotare ușoară pentru 

furaje și așternut pentru animale, realizând, de asemenea, 
baloți denși pentru generarea de curent electric.

Un împrăștietor de pleavă reglabil, cu rotor dublu este 
opțional, împreună cu deflectoare electrice opționale 

pentru tocătorul de paie. Acestea permit îndepărtarea 
paielor de recoltă netăiată dacă este nevoie.

Noul tocător de paie cu 6 rânduri de cuțite este special conceput pentru 
a oferi performanțe ridicate de tocare și împrăștiere pentru fermierii care 
efectuează lucrări minimale ale solului. Cuțitele sunt zimțate, ceea ce 

asigură o tăiere fină și reduce necesarul de putere. Cuțitele staționare 
complet reglabile și calota tocătorului de paie asigură un 

control complet al calității și împrăștierii paielor tocate.
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Cabina este prevăzută cu o mulțime 
de funcții indispensabile unui mediu 
de operare de înaltă calitate:

 A Aer condiționat complet 
automatizat, inclusiv încălzire

 A Scaun cu suspensie pneumatică

 A Oglinzi reglabile electronic cu 
sistem de încălzire

 A Izolarea fonică excelentă, inclusiv 
geamul special de absorbție a 
zgomotelor, înseamnă un confort de 
lucru silențios

 A Oglinzi duble pentru o 
vizibilitate precisă

 A Trepte de cabină sigure și ușor 
de folosit

Vedere asupra miriștii.  
O vizibilitate perfectă asupra hederului

Scaun de instructor cu cutie 
frigorifică și cutie de depozitare

Vizibilitate completă asupra 
șnecului de descărcare, fără a 
fi nevoie să vă aplecați în față

Vizibilitate flexibilă și sigură 
datorită oglinzilor duble

Terminal TechTouch avansat la îndemână

Toate comenzile la îndemână

VALORIFICAȚI  
LA MAXIMUM  
ZIUA DE LUCRU  

ÎN CABINA 
SKYLINE
Un spațiu confortabil în cabină este esențial 
pentru a obține cele mai bune performanțe  
atât din partea utilajului, cât și a operatorului.  
Cabina Skyline oferă vizibilitate excelentă 
asupra hederului, miriștii, unității de  
descărcare și părții din spate a utilajului,  
grație oglinzilor retrovizoare mari,  
reglabile electric sau camerei  
video de pe terminalul TechTouch, 
ca dotare standard.

Uneori, micile detalii vă pot influența în mod semnificativ volumul de lucru.

REALIZAT PENTRU CONFORT
1312 13



ESTE TIMPUL 
RECOLTĂRII
Pachetul de lucru pe timp de noapte include faruri H9 de înaltă intensitate 
pentru o vizibilitate panoramică excelentă până seara târziu, iar farurile 
LED suplimentare sunt, de asemenea, disponibile opțional din fabrică.

Luminile bine poziționate transformă 
noaptea în zi, asigurând faptul că, 
atunci când recolta este pregătită 
și condițiile sunt bune, există 
o vizibilitate excelentă ca să puteți 
continua recoltarea în mod confortabil.

SPAȚIUL MEU 
DE LUCRU
Elementele fundamentale ale unei cabine bine 
proiectate sunt: spațiul, confortul și vizibilitatea. 
Comenzile amplasate ergonomic facilitează volumul 
de lucru și productivitatea. 
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PROFITAȚI LA MAXIMUM 
DE UTILAJUL DVS. PRIN  

COMENZILE 
INTUITIVE DE 

OPERARE, AFLATE 
LA ÎNDEMÂNĂ

Maneta PowerGrip
Joystick-ul multifuncțional PowerGrip este 

poziționat ergonomic. Așezat pe partea superioară a cotierei, 
conține toate comutatoarele pentru comenzile cel mai 

frecvent utilizate. Cotiera poate fi, de asemenea, deplasată 
în sus sau înainte pentru a se adapta operatorului, folosind 

cele două mânere situate în dreapta consolei.

Reglarea turației rabatorului

Activarea transmisiei

Tastatura
Tastatura cu membrană, amplasată direct pe partea dreapta a cotierei, 
este folosită pentru a opera funcțiile cel mai frecvent utilizate ale combinei. 
Tastele moi și reliefate permit accesarea directă a meniurilor individuale ale 
terminalului TechTouch.Terminalul TechTouch

Perfect vizibil și accesibil, terminalul TechTouch vă oferă toate informațiile 
relevante legate de performanțele și setările combinei, iar ecranul tactil de 

înaltă definiție conține comenzi ușor de utilizat și reglat.

Ridicare/coborâre rabator

Reglaj față/spate rabator

Oprire automată

Heder sus/jos

Nivel heder stânga/dreapta

Cuplarea 
descărcării

Șnec de descărcare deschis/închis/mod automat

Activarea ghidării

Cuplarea controlului automat al hederului

Cuplarea aparatului de treier

Cuplarea hederului și a inversorului

Reglarea turației motorului

Cuplarea 4WD*

*Opțional(ă) 

Cuplarea frânei de staționare 

Reglarea turației 
bătătorului

Orizontalitate 
încrucișată*

Orizontalitate 
longitudinală*

Orizontalitate 
longitudinală manuală*

Orizontalitate 
încrucișată manuală*

Reglarea turației ventilatorului 

Reglarea sitelor superioare

Reglarea sitelor inferioare

Reglarea deflectoarelor tocătorului de paie 
stânga/dreapta (opțional)

Capacul buncărului de boabe deschidere/închidere

Cuplarea cuțitelor verticale

Modul drum / Activarea ghidării

Reglarea jocului față 
la contrabătător

Reglarea jocului spate 
la contrabătător  
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„  Credem că va face 
o mare diferență 
pentru dvs. și pentru 
generațiile viitoare.

” SISTEM CARE NU 
NECESITĂ ÎNTREȚINERE

NIVEL SCĂZUT 
DE ZGOMOT

Funcționarea la turații mai mici 

ECONOMIE  
DE CARBURANT

Consum foarte scăzut de carburant

CEA MAI RECENTĂ 
ȘI MAI ECOLOGICĂ 

tehnologie de motorizare

MOTORUL DE 8,4 L
utilizează sistemul de post-tratare a gazelor 

de eșapament DOC+SC+SCR+EGR*

*  Motorul de 7,4 l utilizează sistemul de post-tratare a gazelor  
de eșapament DOC+SC+SCR

REALIZAT PENTRU 
PUTERE  
ȘI EFICIENȚĂ

Vă putem promite că motoarele 
AGCO POWER Stage V utilizează 
SCR (selecția catalitică selectivă) și 
SC (catalizatorul de funingine) ca tehnologie 
principală de post-tratare a gazelor de 
eșapament. Asigură o protecție sporită 
a mediului și oferă costuri de operare 
printre cele mai scăzute din acest sector. 

Performanțele de recoltare consecvente, 
fiabile în orice condiții sunt asigurate 
de motorul care oferă o curbă de cuplu 
plată, lungă, special proiectată pentru 
furnizarea de putere constantă sub sarcină. 
În combinație cu sistemele de transmisie 
foarte eficiente, acest lucru economisește, 
de asemenea, combustibil, sporind 
eficiența de recoltare și reducând costurile.
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REALIZAT PENTRU 
AGRICULTURĂ 
INTELIGENTĂ ȘI 
CONECTIVITATE
Conceput să vă facă viața mai ușoară

 A Ecranul mare, ușor lizibil, împărțit în patru părți le permite operatorilor să 
găsească rapid ceea ce le trebuie. Proiectat pentru a vă ajuta să utilizați la 
maximum setările, configurația sa logică simplifică navigarea, folosind pad-ul de 
navigare sau tastele de comandă rapidă de pe ecranul tactil

 A Afișajul color clar facilitează înțelegerea informațiilor și operarea

 A Suportul reglabil le permite operatorilor să selecteze cea mai bună poziție de lucru

 A Setări automatizate pentru recoltă – se pot efectua până la 10 setări diferite 
pentru recoltă

 A O cameră video retrovizoare este o dotare standard, iar imaginile sale afișate 
direct pe terminalul TechTouch oferă vizibilitate perfectă asupra a ceea ce se 
întâmplă în spatele combinei 

 A Combinele sunt precablate pentru montarea unei a doua camere video opționale

OPERARE ȘI CONTROL AT LA ÎNDEMÂNĂ
Terminalul TechTouch este centrul de control pentru toate operațiunile principale legate de performanțele utilajului. Acestea pot 
fi toate accesate cu ajutorul unui ecran tactil și puteți folosi pad-ul unic de navigare pentru a afișa ecranul de care aveți nevoie.

Ecranul Informații generale 
este afișat întotdeauna în colțul 
din stânga sus al ecranului. 
Acesta indică turația motorului și 
viteza de deplasare. Alături se află 
indicatorii pentru carburant, AdBlue, 
ulei și temperatura motorului. 
Ecranul afișează, de asemenea, 
informații despre starea actuală a 
combinei, cum ar fi situația buncărului 
de boabe și a șnecului de descărcare.

Afișajele ușor de citit din meniul 
principal al combinei indică înălțimea 
curentă și cea setată a hederului, 
nivelul pierderilor de boabe în căișori 
și site, precum și volumul retururilor. 
Sub acestea sunt afișați parametrii 
actuali pentru înălțimea hederului, 
viteza cilindrului bătător, deschiderea 
față/spate a contrabătătorului, 
viteza ventilatorului și deschiderea 
sitelor sus și jos. Toți parametri pot 
fi rapid reglați folosind tastele de 
comenzi rapide de pe pictograme.

Ferestrele din partea de jos 
a terminalului sunt denumite 
Meniuri info plus. Aici operatorul 
poate alege între diversele ecrane 
cu informații detaliate despre 
funcțiile combinei. De exemplu, 
operatorul poate vedea dintr-o privire 
informații despre turația motorului și 
a arborilor, asigurându-se că toate 
sistemele funcționează în mod adecvat.

Până la două moduri de vizualizare 
cameră pot fi afișate în fereastra 
din partea de jos a terminalului. 
Operatorul poate alege să aibă afișată 
în permanență pe ecran imaginea 
oferită de cameră sau doar atunci 
când dă cu spatele. Imaginea poate 
fi mărită pentru a fi afișată pe 
întreg ecranul, prin simpla apăsare 
a unui buton, rapid și sigur.
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FUSE  SYNCHRON ISED

connect
FUSE  SYNCHRON ISED

Activarea ghidării

GHIDARE ȘI 
AGRICULTURĂ 
DE PRECIZIE

Folosind tehnologie de ultimă oră, opțiunea MF Guide 
poate ghida automat utilajul pentru a obține performanțe 

mai mari, prin optimizarea deplasării pe câmp și prin 
respectarea programului de lucru. Sistemul poate fi 
ușor setat de la terminal; MF Guide oferă o precizie 

de până la 5 cm sau puteți utiliza un semnal RTK 
dacă este nevoie. Automatizarea îi permite astfel 

operatorului să se concentreze asupra utilajului pentru 
a obține cele mai bune performanțe de la întreaga 

combină. Un buton amplasat pe maneta multifuncțională 
reactivează sistemul la întoarcerile la capăt de rând.

 Rapoarte de informare
Terminalul poate oferi informații 
despre performanțele utilajului prin 
intermediul contoarelor resetabile, 
care stochează date referitoare la 
suprafața recoltată, cantitatea de 
carburant folosită și durata operațiunilor. 
Numele câmpurilor pot fi setate pentru 
a facilita gestionarea și pentru a-i permite 
operatorului să colecteze date despre 
performanțele utilajului.

CONECTAȚI ORIUNDE. ORICÂND. 

TIMPI MAI MARI DE FUNCȚIONARE, 
ÎNTREȚINERE OPTIMIZATĂ ȘI SERVICII 
MAI INTELIGENTE CU MF CONNECT.

PROPRIETARUL, DEALERUL ȘI COMBINA 
SUNT 100% CONECTAȚI! 
MF Connect este un sistem de monitorizare a flotelor, care 
le permite clienților să își supravegheze cu atenție utilajele 
Massey Ferguson. 

Vizualizarea operațiunilor utilajelor și a parametrilor de 
funcționare a echipamentelor aproape în timp real pe telefonul 
mobil, tabletă sau computer nu a fost niciodată mai ușoară. 

Acest lucru le permite proprietarilor și managerilor  
să gestioneze operațiunile mai eficient, contribuind la  
îmbunătățirea eficienței de operare cu diagnoza la distanță  
și asigurând un timp optim de funcționare.

Ecranul de lucru MF Guide

Ecranul de configurare

INFORMAȚII, 
ORICÂND ȘI 

ORIUNDE AVEȚI 
NEVOIE DE ELE 

FIXAȚI-VĂ COSTURILE ȘI GARANTAȚI 
PERFORMANȚE OPTIME PENTRU UTILAJUL 
DVS. MF BETA CU MF CARE.
MF Care Service și contractele de garanție extinsă sunt 
flexibile, pentru a se potrivi cu cerințele dvs. în privința 
plăților și programului de lucru. Service-ul regulat vă oferă 
o întreținere preventivă – detectând orice eventuale defecțiuni 
înainte să devină o problemă, ceea ce contribuie la reducerea 
timpilor morți. Un service efectuat integral de dealer, folosind 
piese originale AGCO Parts, va crește, de asemenea, valoarea 
reziduală a utilajului.

 A Susțineți o valoare reziduală maximă a tractorului dvs.

 A Condiții flexibile și pachete de prețuri pe termen lung

 A Disponibile timp de până la 12 luni după înregistrare

 A Tehnicieni MF cu experiență disponibili pentru operații de 
service în locație și în afara locației

SILVER GOLD

DETALII

CONTRACTE DE 
ÎNTREȚINERE PERIODICĂ
Pachetul Service include 
toate lucrările de întreținere 
prevăzute în baza unor 
prețuri fixe.

CONTRACTE DE REPARAȚII 
Contracte de garanție extinsă 
care oferă securitate în 
ceea ce privește costurile 
reparațiilor (cu excepția uzurii). 
Tarife cu sau fără excedent 
disponibile opțional.

TIP UTILAJ Toate Toate

ÎNTREȚINERE 
PERIODICĂ*  DA DA

COST REPARAȚIE NU DA

DEDUCTIBIL NU Opțional: 0 €, 190 €, 490 €

*prețul de listă indicat de AGCO se referă numai la garanția extinsă și nu include întreținerea. 

MASSEY FERGUSON OFERĂ O GAMĂ COMPLETĂ  
ȘI EFICIENTĂ DE SERVICII

6.000 ore
5 ani

3.000 ore
5 ani

50.000 baloți
5 ani

6.000 ore
5 ani

2.000 ore
3 ani

Numai utilaje  
compatibile  
cu ISOBUS

25.000 baloți
3 ani
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SISTEMUL 
PARALEVEL
FUNCȚIA AVANSATĂ DE 
AUTO-ORIZONTALIZARE  
NIVELEAZĂ CHIAR ȘI  
CEL MAI DIFICIL TEREN

20 % (4WD) 15 % (2WD)

LĂȚIME DE TRANSPORT PÂNĂ LA 3,5 M 
(pneuri 800 5 căișori) (pneuri 650 6 căișori)

Atât MF BETA 7360, cât și MF BETA 7370 sunt disponibile în 
versiuni ParaLevel. Acest sistem simplificat de cuplaj paralel 
asigură orizontalitatea automată pe pante cu o înclinație de 
până la 20% (4WD). 

ParaLevel asigură automat orizontalitatea utilajului și asigură 
faptul că toate componentele pot continua să funcționeze 
la performanțe maxime. Acest lucru sporește randamentul 
combinei, reduce pierderile și îmbunătățește mostra în cazul 
lucrului pe pante. 

Combinele cu ParaLevel sunt echipate cu 4WD ca dotare 
standard, ceea ce îmbunătățește tracțiunea și controlul 
și sporește siguranța operatorului – transmisia 2WD 
este opțională.

MF 7360 / 7370 PLi (VERSIUNE)
Pentru cei care lucrează pe teren mai abrupt, există modelele 
MF BETA 7360 / 7370 PLi care, la fel ca sistemul ParaLevel, 
sunt echipate cu 4WD și cu opțiunea „Integrale” pentru a 
asigura o orizontalitate automată de până la 30% la deal și 
10% la vale.

Sistemul permite combinelor să lucreze eficient pe teren mai 
periferic. Lucrând în mod automat și unitar, asigură faptul că 
operatorul se poate concentra în siguranță pe performanțele 
de recoltare.
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PIESE ȘI 
SERVICE
ASISTENȚA  

PE VIAȚĂ ESTE ESENȚIALĂ

Cumpărarea, deținerea și întreținerea utilajelor agricole 
pot fi complexe, prin urmare, un plus absolut de 
siguranță în privința sprijinului și asistenței excelente 
reprezintă un aspect extrem de important de luat în 
calcul. În calitate de client Massey Ferguson, aveți 
garanția unei asistențe personalizate, amiabile, cu timp 
rapid de răspuns din partea rețelei noastre de dealeri 
experți, care vă înțeleg cu adevărat afacerea.

Nu există o perioadă limită pentru livrarea de piese 
și service doar pentru că un utilaj nu se mai fabrică. 
Vă stăm la dispoziție pe parcursul întregului ciclu de 
viață al utilajului dvs. Massey Ferguson.

Ne mândrim și ne asumăm răspunderea pentru fiecare 
utilaj pe care îl vindem și avem misiunea de a menține 
utilajul în funcțiune în mod fiabil, de fiecare dată când 
puneți contactul.

MF BETA A FOST 
PROIECTAT PENTRU A OFERI 

O ÎNTREȚINERE DE RUTINĂ 
RAPIDĂ, SIMPLĂ, UȘOARĂ 

ȘI RENTABILĂ. 

Am îmbinat aspectele practice cu stilul, 
pentru ca întreținerea zilnică să fie rapidă, 

ușoară și simplă, degrevându-vă de stresul 
întreținerii combinei pentru ca dvs. să 

ajungeți pe câmp mai repede, să obțineți 
o productivitate sporită și să aveți mai 

mult timp liber la dispoziție. Cu o combină 
Massey Ferguson MF BETA, timpul petrecut 

în curte pregătindu-vă de dimineață 
pentru o nouă zi de lucru este minim.

„  Accesul ușor la 
secțiunile demontabile 
ale tăvii de boabe 
mă ajută să îmi fac 
treaba rapid

” Verificarea și curățarea filtrului de aer

Acces sigur și simplu pentru curățarea radiatorului 

Panourile monobloc luminate permit un 
acces rapid în vederea inspectării

Realimentare ușoară – ambele rezervoare sunt situate 
unul lângă celălalt pentru facilitarea accesului

O schimbare ușoară de la tocare la 
lăsarea de brazde pentru baloți 

Acces securizat la compartimentul motor și la 
buncărul de boabe cu o scară mobilă
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ÎNTOTDEAUNA ALĂTURI DE 
DVS. PENTRU A VĂ SPORI  
PROFITUL ȘI 
EFICIENȚA
BUN VENIT LA MF SERVICES – TOT CEEA 
CE AVEȚI NEVOIE PENTRU A SPRIJINI 
EXPLOATAREA COMBINEI DVS. MF BETA.

Accesibil și adaptabil, MF Services contribuie la controlul costurilor 
de exploatare, la alocarea bugetului și la planificarea activității, astfel 
încât fiecare oră de funcționare a utilajelor să fie încununată de succes 
și să aveți libertatea de a vă concentra pe deplin asupra activității dvs. 
agricole principale.

Această suită cuprinzătoare de produse asociate serviciilor face ca 
deținerea și operarea echipamentelor agricole Massey Ferguson să 
fie mai ușoară ca oricând.

Pentru pachetele de asistență de mai sus, se aplică termeni 
și condiții care variază în funcție de țară. De reținut că este 
posibil ca nu toate pachetele să fie disponibile pe toate piețele. 

Vă rugăm să consultați dealerul/distribuitorul dvs. local MF.

REȚEAUA DE DEALERI 
MASSEY FERGUSON
Dealerul dvs. MF reprezintă cea mai bună 
expertiză din regiunea dvs. în ceea ce privește 
utilajele agricole. Puteți apela întotdeauna la 
dealerul dvs. pentru a beneficia de cele mai 
bune servicii în domeniul vânzărilor, întreținerii, 
reparațiilor și pieselor de schimb pentru 
a achiziționa un echipament nou.

PESTE 4.700 DE CENTRE 
DE SERVICE ȘI REPARAȚII 
LA NIVEL GLOBAL

AGCO FINANCE
VĂ OFERĂ ARANJAMENTUL PERFECT DE 
FINANȚARE PENTRU AFACEREA DVS.

AGCO Finance reprezintă serviciile financiare 
integrate de la Massey Ferguson, ce oferă 
soluții personalizate pentru propria dvs. fermă, 
incluzând leasing, facilități de împrumut, leasing 
operațional, pachete de service complete și 
contracte de închiriere, inclusiv finanțarea 
contractelor de garanție extinsă MF Care.

COLECȚIA 
MASSEY FERGUSON
ACUM PUTEȚI ARĂTA LA FEL DE STILAT 
CA UTILAJUL DVS. MASSEY FERGUSON.

Sunteți în căutarea unui plafon care să se 
potrivească cu combina dvs. MF BETA... 

sau în căutarea unui ansamblu modern și durabil 
pentru a vă continua lucrul? Avem o gamă 
exclusivă de produse de înaltă calitate care se 
potrivesc cu dvs., cu activitatea dvs. agricolă, cu 
familia dvs. și cu stilul dvs. de viață.

Pentru a afla ce produse sunt disponibile, 
conectați-vă în magazinul nostru online:

Shop.MasseyFerguson.Com

PIESELE ORIGINALE 
MASSEY FERGUSON
REPREZINTĂ CEA MAI BUNĂ GARANȚIE 
PENTRU PROTEJAREA VALORII NOULUI DVS. 
UTILAJ MF BETA ÎN TIMP, FERINDU-L DE 
TIMPI DE INACTIVITATE NEPLANIFICAȚI.

Alegeți dintr-o gamă cuprinzătoare de 
accesorii, inclusiv lubrifianți, AdBlue, kituri 
de îngrijire, accesorii pentru cabină și multe 
altele. Toate accesoriile sunt disponibile pentru 
cumpărare exclusiv de la dealerul dvs. MF.

Folosind aplicația pentru  
smart phone 
„AGCO Parts Books to 
go”, puteți găsi rapid și 
ușor piese de schimb 
MF și le puteți comanda 
direct. Aplicația este 
disponibilă pentru 
descărcare în App Store 
și în Google Play Store. 
Datele dvs. personale de 
acces sunt disponibile la 
dealerul dvs. MF.

AGCO HARVEST 
PROMISE
ÎNCREDEREA NOASTRĂ ÎN ASIGURAREA 
RECOLTEI DVS.

AGCO Harvest Promise este angajamentul nostru 
față de dvs. prin care, în situația excepțională în 
care nu vă putem furniza piesele în 48 de ore, 
vă vom ajuta prin rețeaua noastră de dealeri sau 
chiar vom face demersuri pe lângă un prestator să 
intervină și să vă recolteze culturile până când vă 
veți putea relua activitatea.*
*Sub rezerva unor termeni și condiții. Disponibil doar pe anumite piețe.
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Heder și elevator central de culturi MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL (i) MF BETA 7370 PL (i)

Lățimi de tăiere disponibile - FreeFlow (m) 4,80 - 7,60 4,80 - 7,60 4,80 - 7,60 4,80 - 7,60

Lățimi de tăiere disponibile - PowerFlow (m) 5,50 - 6,80 5,50 - 7,70 5,50 la 6,80 (6,20) 5,50 la 6,80 (6,20)

Inversor heder/elevator l l l l

Turație automată a rabatorului l l l l

TerraControl II controlul automat al înălțimii de tăiere l l l l

TerraControl II heder cu Autolevel și cu presiune pe sol l l l l

Rulou de alimentare Power Feed l l l l

Bătător cilindric de înaltă inerție

8 + 8 bare de lestare l l l l

Lățime / diametru (mm) 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600

Gama de turație (rot./min) 380 - 1100 430 - 1210 380 - 1100 430 - 1210

Contrabătător

Contrabătător ABC (grade) 14 14 14 14

Nr. bare riflate 12 12 12 12

Unghi de înfășurare (grade) 120 120 120 120

Suprafață m2 0,83 0,99 0,83 0,99

Multicrop Separator

Lățime / diametru (mm) 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600

Contrabătător separator

Nr. bare riflate 8 8 8 8

Suprafață m2 0,9 1,07 0,9 1,07

Sistem de rotire a contrabătătorului separator l l l l

Căișori

Nr. / Nr. de trepte 5 / 4 6 / 4 5 / 4 6 / 4 

Suprafață de separare m2 5,73 6,81 5,73 6,81

Site vibratoare

Tavă de boabe cu separatoare înalte l l l l

Site superioare și inferioare reglabile electric l l l l

Suprafață totală m2 4,67 5,58 4,67 5,58

Ventilator volumetric cu pale de diametru mare l l l l

Turația ventilatorului (rot./min) 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050

Retururi la bătător cu monitorizare l l l l

Reglare electrică a turației ventilatorului, din cabină l l l l

Buncăr de boabe

Capacitate (l) 9000 9000 8600 8600

Viteza de descărcare (l/sec) 105 105 105 105 

Lungimea șnecului (m) 5 5 5 5

Înălțimea de descărcare (m) 4,45 4,45 4,45 4,45

3.200 - 4.000 mm

8.280 - 9.040 mm

SPECIFICAȚII STANDARD

Opțiuni

Gestionarea reziduurilor MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL (i) MF BETA 7370 PL (i)

Tocător de paie cu șase rânduri de cuțite l l l l

Număr de cuțite 72 88 72 88

Motor

AGCO Power cu reducție catalitică selectivă (SCR) l l l l

Capacitate (l) 7,4 8,4 7,4 8,4

Putere (ISO 14396) CP/kW *cu Power Boost 276/203 - 306*/225 320/ 235 - 360*/265 276/203 - 306*/225 320 / 235 - 360*/265

Capacitatea rezervorului de carburant (litri) 620 620 620 620 

AdBlue (litri) 80 80 80 80

Transmisie

Hidrostatică / 4 trepte de viteză l l l l

Pneuri

Față 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32

Spate 460/70 R 24 460/70 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24

Cabină

Skyline Radiator, aer condiționat, oglinzi retrovizoare duble reglabile electric, scaun cu suspensie pneumatică, 
coloană de direcție 3D, terminal TechTouch, cutie frigorifică, cameră video spate 

Dimensiuni

Lungime totală fără heder (mm) 8910 9000 9100 9000

Lățime fără heder, pneuri standard (mm) 3645 3900 3550  3870 

Greutate (kg) 13500 14000 14800 (15200) (i) 15300 (15700) (i)

MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL MF BETA 7370 PL
LEGENDĂ
l  Specificație standard
m  Opțional
–  Nu este disponibil(ă)
*  În funcție de legislația pieței
J  ISO TR14396

Combină cu ParaLevel – – m m

2WD l l m (nu PL i) m (nu PL i)

Gestionarea reziduurilor

Calotă tocător de paie cu deflectoare electrice și funcție de oglindă m m m m

Împrăștietor de pleavă m m m (nu PL i) m (nu PL i)

Pneuri (nu PL i)

Față 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32

S-au depus toate eforturile pentru a 
ne asigura că informațiile conținute în 
acest document sunt cât mai exacte 
și actuale. Totuși, sunt posibile unele 
inadvertențe, erori sau omisiuni, iar 
detaliile specificațiilor pot fi modificate în 
orice moment, fără o notificare prealabilă. 
De aceea, toate specificațiile trebuie 
verificate cu dealerul sau distribuitorul dvs. 
Massey Ferguson înainte de orice achiziție.

Față 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32

Față 900/60 R 32 900/60 R 32 – –

Sub 3,5 m 800/65 R 32 650/75 R 32 800/65 R 32 650/75 R 32

Șenile

Sistem de șenile ATRAK – m – –

Sită superioară de înaltă performanță pentru porumb m m m m

Reducerea turației ventilatorului (270 la 840 rot./min) m m m m

Accesorii Punte spate cu tracțiune integrală 4WD (standard la versiunea ParaLevel), sistem multimedia cu navigare, kit pentru porumb, compresor de 
aer, kit pentru mazăre și fasole, ghidare automată, monitor de randament în recoltare, senzor de umiditate, pachet de faruri de lucru LED.

3.500 mm
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www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
Twitter.com/MF_EAME
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www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

© AGCO SAS. 2021  |  A-RO-17325 |  Română

®  este un brand mondial al AGCO.


