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Model Največja moč 
(KM/kW)

Število 
tresalnikov

Prostornina 
zalogovnika (litrov)

Hitrost praznjenja 
(litrov/sek.)

Velikost glave 
(v metrih)

MF ACTIVA 7340 185/136 5 5200 72 4,2–5,4

MF ACTIVA 7344 226/167 5 6500 85 4,8–7,6

MF ACTIVA
STROJ, NA KATEREGA SE 
LAHKO ZANESETE

Kombajn MF ACTIVA je izdelan skladno z najvišjimi standardi. 
Gre za prilagodljiv in zanesljiv stroj, ki omogoča nežno 
ravnanje z žitom in slamo. Ima izjemno učinkovit motor, 
ki zmanjša stroške žetve za lastnika. Prostorna kabina 
z ergonomsko nameščenimi upravljalnimi elementi zagotavlja 
panoramsko preglednost, tiho delovno okolje in udobje.
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FREEFLOW 
ŠIRINE DO 7,6 M

* Na voljo pri MF 7344

IZBERITE SVOJ 
REZALNIK
KAKOVOSTEN ZAČETEK IN ZAKLJUČEK DELA. 
Vaša rezalna glava je ključnega pomena za učinkovito 
delovanje kombajna. Družba Massey Ferguson se 
ponaša z dolgoletnimi izkušnjami in vam zato lahko 
ponudi možnost izbire med prvorazrednima rezalnikoma, 
in sicer PowerFlow ali visoko zmogljivim FreeFlow.

S pomočjo kombinirane večnamenske 
standardne sklopke lahko rezalnik 
še hitreje odstranite.*

Rezilo Schumacher je najzmogljivejše rezilo v svojem razredu s hitrostjo 1254 rezov na minuto. 
To samočistilno in vedno ostro rezilo omogoča pretok žetvenega pridelka v težkih razmerah.

Velik zbiralni polž na rezalniku FreeFlow 
omogoča hitrejši pretok in posledično 
enakomerno in hitro podajanje v glavni 
dvigalnik žetvenega pridelka.

Rezilo je 1,14 m oddaljeno od polža rezalnika, kar omogoča 
optimalno preglednost in učinkovitost. Robustni jermeni 
rezalnika PowerFlow ob enakomerni hitrosti preusmerjajo 
žetveni pridelek stran od rezila in neposredno v glavni dvigalnik 
žetvenega pridelka. Jermeni prav tako preusmerjajo kamne in jim 
tako onemogočajo vstop v stroj, kjer bi lahko povzročili škodo.

Nadzor rezalnika AutoLevel je dodatno na voljo s funkcijo 
samodejne regulacije višine rezanja. Gladek prehod iz ene 
strani na drugo natančno ohranja stalno višino rezanja, k čemur 
skupaj pripomoreta kakovostna hidravlika in elektronika.

POWERFLOW* 
ŠIRINE DO 5,5 M

54 5



KAKOVOSTNO 
MLATENJE V 
OSREDNJEM 
DELU KOMBAJNA
Sestavni elementi sistema za mlatenje so optimizirani za uporabo pri vseh 
vrstah poljščin. Robustni valj dimenzij 600 x 1340 mm z osmimi udarnimi 
letvami omogoča nežno in zanesljivo mlatenje. Primeren je za obdelavo 
različnih vrst poljščin, in sicer od travnih semen do manjših zrn in koruze. 

Mlatilna košara omogoča prilagoditev zadaj in spredaj neposredno iz  
kabine za različne sorte poljščin. Ponaša se z različnimi razmiki med  
žicami, ki v sprednjem delu zagotavljajo izjemno mlatenje, v zadnjem  
pa natančno ločevanje.

Valj in mlatilna košara za riž sta dodatno na voljo pri modelu MF 7344.

  Valj za riž

Zadnji mlatilnik 

Vzdržljiv valj

Nastavitev neodvisne mlatilne košare

Različni razmiki med žicami

Sekcijska mlatilna košara 
(ozka in široka)

Možnost sekcijske mlatilne košare omogoča 
hitro menjavo pri prehodu z manjšega žita 
na žetvene pridelke večje velikosti.

Mlatilna košara ABC

Mlatilna košara z modulom ABC 
je nameščena v zadnjem delu 
glavne košare in tako podaljša 
ločevalno območje. Omogoča nastavitev 
v tri položaje in tako s podaljšanjem 
ločevalnega območja za 20 % prispeva 
k zagotavljanju največje učinkovitosti. 
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Nastavljiva standardna dovajalna 
plošča – Nastavljiva standardna 
dovajalna plošča zagotavlja 
enakomerno rezanje slame.

JASNI 
REZULTATI
Mlatilni sistem je zelo prizanesljiv do slame, saj tako zagotavlja 
najvišjo kakovost in enakomeren zagrabek, ki je popoln 
za baliranje okroglih, majhnih in velikih kvadratnih bal. 

Osnovne vgrajene rešetke za zagrabek omogočajo 
nastavitev potrebne širine za popolno velikost. V vlažnih 
razmerah je mogoče namestiti podaljške za tresalnike. 
Ohranjanje slame na ta način prispeva k nižji porabi 
goriva in posledično nižjim stroškom žetve.

Visoka učinkovitost ločevanja – Tresalniki za daljšo slamo 
se ponašajo s štirimi stopnicami z »aktivnimi stranicami«. 

Navpični razdelki stopnic tresalnika višine 21 mm so izdelani 
iz prepustnih rešetk. Gre za najvišje stopnice, ki so na voljo 

pri običajnih kombajnih. Sprednje stopnice tresalnikov 
za slamo so ojačene za potrebe ločevanja koruze.

Nastavljiva standardna dovajalna plošča – Nastavljiva standardna 
dovajalna plošča zagotavlja enakomerno rezanje slame.

Visokozmogljivo sito – Prestrezno korito z navzkrižnim delovanjem 
trese žetveno maso iz mlatilne košare, pri čemer zmogljiv 

volumetrični ventilator prispeva k ločevanju dveh ločenih slojev 
zrnja in pleveli. V celoti nastavljiva sita so posebej zasnovana 

z letvicami, ki prispevajo k doseganju zelo čistega zrnja 
ne glede na vrsto poljščine, odstranjevanje v namene 
nadaljnjega čiščenja pa je popolnoma nezahtevno.

Za samozavestno rezanje – Rezalnik slame je zasnovan posebej za 
razrez in razdelitev žetvenih ostankov, kmetovalcem pa omogoča 
lažje obdelovanje zemlje po žetvi. Zobata rezila skrbijo za čist 
rez in prispevajo k nižji porabi moči. Popolnoma nastavljiva 

negibna rezila in pokrov rezalnika slame omogočajo popoln 
nadzor nad kakovostjo in raztrosom rezane slame. 

Dodatno je na voljo električna razdelilna pločevina 
rezalnika slame, ki omogoča preusmerjanje slame 

stran od nerazrezanega žetvenega pridelka.
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ZALOGOVNIK  
ZA ŽITO IN 
PRIPRAVLJALNO  
DNO 
Kakovost vaših vzorcev vpliva na vaš pridelek. Posebna pozornost, 
ki je bila namenjena razvoju pripravljalnega dna z uporabo 
zelo zmogljivih sit za čiščenje, omogoča najboljšo možno 
kakovost vzorca zrnja. Opcijsko je na voljo tudi naprava 
za merjenje donosa in senzor za merjenje vlažnosti – 
Ceres 8000i z vgrajenim čitalnikom kartic SD.

Prostornina zalogovnikov za žito na modelih MF 7340 in 
MF 7344 znaša kar 5200 oziroma 6500 litrov, medtem ko je 
hitrost praznjenja 72 l/ sek. oziroma 85 l/ sek. Praznilni polž 
je kos najvišjim prikolicam na polju ali na cesti.

»  Učinkovito, a nežno mlatenje, ki 
mu sledita preizkušeno ločevanje 
in čiščenje, omogoča največjo 
kakovost vzorca v zbiralniku.«
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Kabina se ponaša z vrsto funkcij, ki jih lahko pričakujete 
pri upravljalnih mestih kombajna takšne kakovosti.

 A Glavna nadzorna plošča

 A Sedež z zračnim vzmetenjem*

 A Nastavljiva in ogrevana ogledala**

 A Odlična vidljivost

 A Klimatska naprava in ogrevanje

 A Indikator regulacije višine

 A Regulacija hitrosti gredi

 A Števec hektarjev

 A Ergonomsko nameščeni upravljalni elementi 
omogočajo preprosto upravljanje kombajna

 A Z odlično razporeditvijo luči ni več pomembno, ali je 
noč ali dan, dobra vidljivost pa vam omogoča udobno 
nadaljevanje dela, ko je pridelek pripravljen na 
spravilo in so pogoji za delo dobri.

Ergonomska večopravilna 
ročica upravljavcu omogoča 
popoln nadzor in udobje.

* Na voljo na MF 7344
** Ročno v okviru osnovne opreme, električno kot dodatna oprema v okviru družbe AGCO Parts (MF 7340)

UDOBNA 
KABINA
LAŽJE OPRAVLJANJE DELA
Kabina je zasnovana tako, da upravljavcu zagotavlja 
popolno produktivno delovno okolje, saj združuje 
preprosto uporabo s popolnim udobjem, kar je še posebej 
pomembno pri dolgih delovnih dneh. Iz svojega položaja 
ima upravljavec popoln nadzor nad kombajnom.

Dvig/spust vitla Sprednji/zadnji vitel

Dvig/spust 
rezalne glave

Leva/desna poravnava 
rezalne glave

Višja hitrost vitla

Nižja hitrost vitla

Izvlek cevi za praznjenje zalogovnika

Uvlek cevi za praznjenje zalogovnika
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Zagotovimo lahko, da vaši motorji 
AGCO POWER V. stopnje uporabljajo 
SCR (selektivna katalitična redukcija) 
in SC (katalizator za saje) kot glavni 
tehnologiji za naknadno obdelavo 
izpušnih plinov. Ti tehnologiji 
sta prijaznejši do okolja in hkrati 
omogočata ene izmed najnižjih 
stroškov delovanja v panogi. 

Dosledna in zanesljiva kakovost žetve 
v vseh razmerah, ki jo zagotavlja motor 
z dolgo in plosko krivuljo navora, 
zasnovan za zagotavljanje konstantne 
moči pod obremenitvijo. Skupaj z 
visoko učinkovitimi pogonskimi sklopi 
prav tako zagotavlja prihranek pri 
gorivu, hkrati pa izboljša učinkovitost 
žetve in zmanjša stroške rezanja.

IZDELAN ZA 
ENERGETSKO 
UČINKOVITOST

»  Verjamemo, da bo to 
predstavljalo bistveno 
razliko za vas in 
bodoče generacije.« SISTEM BREZ 

VZDRŽEVANJA

NIZKA RAVEN 
HRUPA

Delovanje pri nižjih vrt/min 

PRIHRANEK 
PRI GORIVU

Zelo nizka poraba goriva

NAJNOVEJŠA IN 
NAJBOLJ ČISTA 

tehnologija motorja

7,4-LITRSKI MOTOR*
uporablja sisteme za naknadno obdelavo 

izpušnih plinov DOC + SC + SCR

* MF 7344 uporablja 7,4-litrski motor. 
MF 7340 uporablja 4,9-litrski motor.
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VEDNO VAM STOJIMO OB 
STRANI ZA POVEČANJE 
DOBIČKA IN 
UČINKOVITOSTI
DOBRODOŠLI V STORITVI MF SERVICES – 
VSE, KAR POTREBUJETE ZA PODPORO PRI 
DELU S SVOJIM KOMBAJNOM MF ACTIVA.

MF Services zajema dostopne in prilagodljive storitve, ki vam bodo 
pomagale pri nadzorovanju tekočih stroškov, načrtovanju izdatkov in 
poslovnem načrtovanju, s čimer boste lahko učinkovito izkoristili vsako 
delovno uro stroja in se osredotočili na osnovno dejavnost kmetovanja.

S tako obsežnim naborom storitev, povezanih s servisiranjem,  
lastništvo in upravljanje kmetijske mehanizacije Massey Ferguson  
še nikoli ni bilo tako enostavno.

Za zgornje podporne pakete veljajo določila in 
pogoji posamezne države. Upoštevajte, da vsi 
paketi morda niso na voljo na vseh trgih. 

Preverite pri lokalnem prodajalcu/zastopniku MF.

MREŽA ZASTOPNIKOV 
ZNAMKE 
MASSEY FERGUSON

Vaš zastopnik MF predstavlja najboljše znanje 
o kmetijskih strojih na vašem območju. 
Vedno se lahko obrnete na svojega prodajalca, 
ki vam bo ponudil najboljše storitve od 
prodaje, vzdrževanja, popravil in nadomestnih 
delov do nakupa novega kosa opreme.

VEČ KOT 4700 SERVISNIH 
MEST IN MEST ZA 
POPRAVILA PO VSEM SVETU

AGCO FINANCE
ZAGOTAVLJA POPOLNO UREDITEV 
FINANCIRANJA ZA VAŠO DEJAVNOST.

AGCO Finance je integrirana veja finančnih 
storitev družbe Massey Ferguson, ki 
zagotavlja prilagojene rešitve za vašo 
kmetijo in vključuje finančni zakup, nakup 
na obroke, pogodbeni najem in posojilo, 
paket celotnih storitev ter pogodbeni najem, 
vključno s financiranjem znotraj pogodbe 
za podaljšane garancije MF Care.

ORIGINALNI 
NADOMESTNI DELI 
MASSEY FERGUSON
PREDSTAVLJAJO NAJBOLJŠE 
ZAGOTOVILO ZA ZAŠČITO VREDNOSTI 
VAŠEGA NOVEGA KOMBAJNA MF ACTIVA 
ZA DALJ ČASA IN GA ŠČITIJO PRED 
NENAČRTOVANO NEUPORABO STROJA.

Izbirajte med široko 
paleto dodatne opreme, 
vključno z mazivi, 
tekočino AdBlue, 
kompleti za nego, 
dodatki za kabino 
in še veliko več. 
Vso dodatno opremo je 
mogoče kupiti samo pri 
zastopniku znamke MF.

Z aplikacijo za pametni 
telefon »AGCO Parts 
Books to go« lahko hitro 
in enostavno najdete 
nadomestne dele MF in 
jih neposredno naročite. Aplikacijo lahko prenesete 
v trgovinah App Store in Google Play. Vaši osebni 
podatki za dostop so na voljo pri zastopniku MF.

OBLJUBA 
PRIPRAVLJENOSTI ZA 
ŽETEV PODJETJA AGCO 
PREPRIČANI SMO V ZAGOTAVLJANJE 
PRIPRAVLJENOSTI ZA ŽETEV

Z obljubo pripravljenosti za žetev podjetja AGCO se 
zavezujemo, da vam bomo, če v izjemnih primerih 
ne bomo mogli zagotoviti delov v 48 urah, pomagali 
prek svoje prodajne mreže ali po potrebi prispevali 
k plačilu storitve žetve pogodbenega izvajalca, 
dokler opravil ne boste mogli opravljati sami.*
*Veljajo pogoji in določila. Na voljo samo na izbranih trgih.

ZBIRKA 
MASSEY FERGUSON
ZDAJ STE LAHKO TAKO ELEGANTNI KOT 
VAŠ STROJ MASSEY FERGUSON.
Iščete čepico, ki se bo ujemala z vašim 
strojem MF Activa ... ali elegantno in 
trpežno delovno obleko za delo? 

Ponujamo vam ekskluzivno paleto 
visokokakovostnih izdelkov, ki ustrezajo 
vam, vaši kmetijski dejavnosti, družini 
in vašemu življenjskemu slogu.

Za več informacij o naši ponudbi se 
prijavite v našo spletno trgovino:

Shop.MasseyFerguson.Com
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TEHNIČNI PODATKI 
KOT STANDARD

Možnosti

MF ACTIVA 7340 MF ACTIVA 7344
Rezalnik z osnovnim sistemom TerraControl*

Rezalna širina (m) 4,2–5,4 4,8–7,6
Frekvenca rezanja (rezov/min) 1220 1254

Dvigalnik z osnovnim reverzerjem
Verige (št.) 3 3

Boben
Premer (mm) 600 600

Širina (mm) 1346 1340
Udarne letve (št.) 8 8
Mlatilna košara

Letve (št.) 12 12 
Kot ovijanja (stopinje) 106 120

Modul ABC za mlatenje
Letve (št.) 2 2

Položaj (št.) 3 3
Tresalniki

Tresalniki/stopnice (št.) 5/4 5/4
Površina za ločevanje (m2) 5,73 6,72

Sita
Površina presejanja (m2) 4,67 4,67

Vračanje neomlatene žetvene mase boben boben
Prezračevanje

Ventilator volumetrični volumetrični
Hitrost (vrt/min) 350–1050 350–1050

Zalogovnik za žito
Prostornina (litrov) 5200 6500

Hitrost praznjenja (litrov/sek.) 72 85
Višina cevi za praznjenje (m) 4,20 4,20

Dolžina cevi za praznjenje (m) 4 4
Tiha kabina s klimatsko napravo

Klimatski sistem l l

Ogrevanje l l

Monitor zmogljivosti – l

Nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali – l

Vgrajen računalnik l l

Motor
Vrsta AGCO POWER 4-valjni, 4,9-litrski AGCO POWER 6-valjni, 7,4-litrski

Nazivna moč v KM (kW) 185 KM (136 kW) 226 KM (167 kW)
Sistem za gorivo Elektronski vbrizg Elektronski vbrizg
Alternator (amp.) 180 250

Rezervoar za gorivo (litri) 450 (AdBlue® 80 litrov) 450 (AdBlue® 80 litrov)

Različica z LRC (na trgih, ki ne zagotavljajo skladnosti) m (brez AdBlue®) –

MF ACTIVA 7340 MF ACTIVA 7344

KEY
l  Standardna specifikacija
m  Opcijsko
–  Ni na voljo
*  Senzorji so na voljo samo na glavi

Prizadevali smo si za čim večjo natančnost in aktualnost informacij v tej 
publikaciji. Kljub temu pa lahko publikacija vsebuje netočne podatke, 
napake ali izpuste. Tehnične značilnosti lahko kadar koli spremenimo 
brez vnaprejšnjega obvestila. Zato pred nakupom vse tehnične zahteve 
preverite pri zastopniku ali distributerju družbe Massey Ferguson.

Razdelilnik pleveli m m

Električne razdelilne pločevine za rezalnik slame – m

Komplet za žetev koruze m m

Komplet za žetev manjših semen m m

Dodatni delovni žarometi m m

Štirikolesni pogon (4WD) – m

Rezalnik slame l l

Oprema za žetev riža – m

Gosenice – m

Sekcijska mlatilna košara m m

Zaslon kamere m m

Naprava za merjenje donosa m m

Senzor vlažnosti m m

Hladilnik m m

Komplet za žetev graha in fižola m m

Zračni kompresor – m

Hidravlični pogon za flotacijo (GSAX) – m

Električna sita m m

Monitor za spremljanje izgube zrnja m l

MF ACTIVA 7340 MF ACTIVA 7344
Menjalnik

Vrsta Hidrostatični Hidrostatični
Menjalnik (št.) 3 3
Glavne zavore Vrsta diska Vrsta diska
Pnevmatike

Sprednje pnevmatike 620/75 R30 620/75 R30
Zadnje pnevmatike 400/70-20 400/70-20
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