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VR
Za vstop v MF BETA uporabite 
pametni telefon

 1. KORAK 

Uporabite aplikacijo za skeniranje 
kod QR, ki jo lahko prenesete 
brezplačno iz knjižnice iTunes ali 
trgovine Android Play.

 2. KORAK 

Odprite aplikacijo in skenirajte 
to kodo QR ...

 4. KORAK 

Odkrijte popolno tridimenzionalno 
doživetje navidezne resničnosti 
s klikom na namensko ikono 
v kombinaciji z očali za navidezno 
resničnost (VR).

 3. KORAK 

... ter vstopite v stroj 
Massey Ferguson.

Odkrijte dvodimenzionalno 
doživetje s premikanjem 
pametnega telefona v vse smeri 
ali s pomočjo prstov. 

NAVIDEZNA 
RESNIČNOST

IZDELAN ZA POTREBE 
NAJZAHTEVNEJŠIH 
ŽETEV

Kabina Skyline 

Udobna, prostorna kabina s 
terminalom TechTouch, ki je nameščen 

na voznikov sedež, omogoča 
spremljanje/prilagoditev nastavitev 

kombajna s pritiskom na gumb.

Hibridne kombajne MF BETA odlikuje praktična zasnova s kombinacijo 
tehnologije in funkcionalnosti, ki omogoča preprosto delo in najboljši 
izkoristek na terenu, kjer je čas bistvenega pomena.  

Model Največja moč
(KM/kW)

Število  
tresalnikov

Prostornina  
zalogovnika 

(litrov)

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

*z možnostjo povečanja moči Power Boost

Sprednja os ParaLevel (samo pri modelih ParaLevel) 

Edinstven in inovativen izravnalni sistem omogoča ožjo 
transportno širino 3,5 m in izravnavo kombajna do 20 % 
(4-kolesni pogon) in 15 % (2-kolesni pogon).

Zmogljivi in gospodarni motorji 

Zmogljiv 6-valjni motor AGCO POWER 
s tehnologijo SCR za odlično učinkovitost 
porabe goriva in bolj čistimi emisijami.

Zalogovnik za žito velikosti XL 

Zalogovnik za žito z električno 
upravljanimi pokrovi, ki jih odlikuje 

visoka zmogljivostjo za naporno 
delo na polju.

6-redni rezalnik slame 

Nastavljiv ozobljen rezalnik za 
odlično kakovost rezanja in 
nizko količino moči omogoča 
enakomerno razdelitev 
žetvenega pridelka po celotni 
delovni širini rezalnika.

Ločevalnik Multicrop Separator Plus

Povečana zmogljivost ločevanja žit 
v težkih pogojih. Edinstvena mlatilna 
košara MCS Plus se lahko zavrti na vrh 
in tako zagotovi dobro kakovost slame 
v suhih pogojih.

Pripravljalno dno 

Površina za daljše žetvene 
pridelke z visokimi razdelilniki 
in siti »visoke zmogljivosti« 
zagotavlja zelo čist vzorec.

5 ali 6 tresalnikov 

Tresalniki dolžine 
4,2 m z visokimi in 
prepustnimi stopnicami 
za boljše ločevanje.

Težka mlatilna košara 

Neodvisna nastavitev razmika sprednjega 
in zadnjega dela mlatilne košare omogoča 
optimalno prilagoditev za najboljše rezultate 
mlatenja v vseh razmerah in pri vseh žetvenih 
pridelkih (kot dodatna oprema sta na voljo 
namenska in univerzalna mlatilna košara ter 
košara za koruzo).

Rezalna glava PowerFlow

Nemoten pretok žetvenega 
pridelka za neprekinjeno dovajanje 

v mlatilni valj v vseh pogojih.

Valj PowerFeed 

Omogoča neprekinjeno 
dovajanje skozi celotno 

širino dvigalnika žetvenega 
pridelka za visoke rezultate 

in odlično kakovost mlatenja.

Mlatilni valj 

Visoko-inertni mlatilni valj 
z dodatnimi utežmi zagotavlja 

visoko učinkovitost tudi 
v težkih pogojih.
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Na voljo je tudi poseben polž za repico, in sicer 
za rezalnik PowerFlow, ki prispeva k povečanju 
pretoka visokoraslih žetvenih pridelkov 
v dvigalnik in tako k bistvenemu povečanju 
žetvenega donosa. Dve električni stranski rezili 
dopolnjujeta komplet za žetev repice.

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.

TerraControl II se ponaša s kombinacijo samodejnih 
funkcij za izravnavo rezalnika (FreeFlow ali 
PowerFlow), s sistemom sledenja terenu (pritisk 
na tla) – vse merilnike je mogoče upravljati s pomočjo 
večopravilne ročice v kabini. Enakomerno dovajanje 
pri spreminjajočih se razmerah je mogoče hitro in 
preprosto prilagoditi z majhnimi prilagoditvami višine. 
Funkcija samodejne prilagoditve hitrosti vitla olajša 
delo upravljavcu, ki se tako lahko osredotoči na 
zagotavljanje optimalnega delovanja stroja. 

FREEFLOW 
DO 7,6 M

POWERFLOW 
DO 7,7 M

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 1220 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.

Valj PowerFeed na sprednji strani glavnega 
dvigalnika žetvenega pridelka omogoča 
enakomeren pretok žetvenega pridelka od rezalnika 
do glavnega dvigalnika. Lahko se preprosto 
in učinkovito obrne neposredno iz kabine.
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MCS v primerjavi s konkurenco odlikuje 
edinstvena značilnost, ki v primeru neuporabe 
omogoča dvig mlatilne košare nad ločevalnik. 
Premikanje mlatilne košare MCS poteka 
električno brez kakršnega koli orodja. Tako se 
optimizira delovanje stroja v suhih razmerah, 
zmanjša obremenitev pripravljalnega dna in 
bistveno izboljša kakovost slame.

DVA SISTEMA V ENEM
Ločevalnik Multicrop Separator (MCS) zagotavlja 
veliko ločevalno območje za tolikšne količine 
žitne mase, kot je mogoče, preden se ta odloži 
na tresalnike.

Poseben valj/mlatilna košara za riž 
je na voljo po naročilu, ponaša pa 

se z edinstvenimi koničastimi zobci, 
ki so namenjeni predvsem ločevanju 

v zahtevnih razmerah. Nameščeni so tudi 
dodatni deli z različno odpornostjo proti 

obrabi, ki zajemajo polže za žito, dvigalnike 
in zobato košaro MCS. Omenjene značilnosti 

v kombinaciji s samomazalnimi gosenicami 
in rezalnikom ter trpežnimi deli sestavljajo 

vsestranski stroj za žetev riža, prav tako pa 
tudi drugega žita in koruze. 

MLATENJE IN 
LOČEVANJE
PRILAGODLJIVO SRCE KOMBAJNA. 
Z ROBUSTNIM IN IZJEMNO TEŽKIM 
MLATILNIM VALJEM TER VZDRŽLJIVO 
MLATILNO KOŠARO SO TI STROJI 
ODLIČNO OPREMLJENI ZA ŽETEV 
RAZLIČNIH ŽETVENIH PRIDELKOV.

Mlatilni boben je opremljen z dodatnimi utežmi, kar pri žetju klasja daje 
več sile valju in udarnima letvama. To prispeva k razbremenitvi pogona, 
zmanjšanju sile, potrebne za delo, in k zmanjšanju porabe goriva. 

Za mlatilno košaro so značilni različni razmiki med žicami, zadnji 
del mlatilne košare pa ima dvakrat manj žic kot sprednji. Tako je 
zagotovljeno optimalno razmerje med večjo mlatilno zmogljivostjo in 
neoviranim prehodom pridelka skozi mlatilno košaro. Da se zagotovi 
optimalna kakovost mlatenja, se premikanje mlatilne košare naprej 
in nazaj upravlja neposredno iz kabine. 

Na zadnjem delu je za glavno košaro vgrajena aktivna zasučna košara 
bobna Active Beater Concave, ki omogoča nastavitev v tri položaje, 
odvisno od razmer dela.

RAZNOLIKE MOŽNOSTI UPORABE 
Na voljo je tudi komplet za žetev koruze, vključno 
s košaro za koruzo. Standardno pa je za žitne pridelke 
na voljo tudi oprema za zmanjšanje vrtljajev rezalnika.

Za povečanje večnamenskosti in prihranka časa 
Massey Ferguson ponuja opcijsko namensko mlatilno 
košaro za žetev za več različnih žetvenih pridelkov. 
Menjava opreme pri prehodu z manjšega žita na 
žetvene pridelke večje velikosti, kot so soja, koruza 
in sončnična semena, je opravljena v minutah in ne 
v urah. 

Po potrebi pa se lahko namesti tudi univerzalna 
mlatilna košara z odstranljivimi elementi.

98



 

JASNI 
REZULTATI
Bolj čisto žito v zalogovniku omogoča visoke donose. 
Učinkovito, a nežno mlatenje, ki mu sledita preizkušeno 
ločevanje in čiščenje, omogoča največjo kakovost 
vzorca v zbiralniku. Izbirni senzor vlažnosti preverja 
kakovost, medtem ko opcija monitorja za merjenje 
pridelka pomaga prepoznavati razlike na polju, ki 
jih je mogoče pozneje preslikati za analizo.

ZALOGOVNIK ZA ŽITO IMA VELIKO 
PROSTORNINO (9000 LITROV 
PRI OSNOVNIH RAZLIČICAH IN 
8600 LITROV PRI RAZLIČICAH 
S SISTEMOM PARALEVEL), 
S HITROSTJO PRAZNJENJA 
105 L/S PA JE KOMBAJN MED 
VODILNIMI V SVOJEM RAZREDU.

Tresalniki za daljšo slamo se ponašajo s štirimi stopnicami 
z »aktivnimi stranicami«. Navpični razdelki stopnic tresalnika višine 

210 mm so izdelani iz prepustnih rešetk. Gre za najvišje stopnice, ki 
so na voljo pri običajnih kombajnih. Sprednje stopnice tresalnika 

za slamo so ojačene zaradi ločevanja koruze, tako pa je 
kombajn veliko bolj vzdržljiv pri žetvi različnih pridelkov.

Preprost senzor za vračanje na zaslonu prikaže količino in omogoča hitre 
spremembe, ki prispevajo k boljši kakovosti žetvenega pridelka.

Sistem nežnega mlatenja pusti slamo v odličnem stanju 
za preprosto baliranje za namen krme in stelje ter 

tudi za zbite bale za pridobivanje energije.

Na voljo je tudi dvojni rotor s prilagodljivim razdelilnikom pleve, 
v okviru dodatne opreme pa je na voljo električna razdelilna 

pločevina rezalnika slame, ki omogoča preusmerjanje 
slame stran od nerazrezanega žetvenega pridelka.

6-redni 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 zmanjševanju porabe moči. 
Popolnoma nastavljiva negibna rezila in pokrov rezalnika slame 

omogočajo popoln nadzor nad kakovostjo in raztrosom rezane slame.
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Kabina se ponaša z vrsto funkcij, ki 
jih lahko pričakujete pri upravljalnih 
mestih kombajna takšne kakovosti:

 A Popolnoma samodejno klimatsko 
hlajenje in gretje

 A Sedež z zračnim vzmetenjem

 A Električno nastavljiva in 
ogrevana ogledala

 A Izvrstna zvočna izolacija  
z zvočno-izolacijskim steklom 
omogoča udobno in mirno delo

 A Dvodelna ogledala za 
selektivno preglednost

 A Varnejše in širše stopnice  
do kabine

Nadzor nad strniščem. Popoln pregled nad rezalnikom.
Sovoznikov sedež z vgrajenim hladilnikom 
in omarico za shranjevanje.

Nemoten pregled nad polžem za 
praznjenje brez sklanjanja naprej

Prilagodljiv in varen pregled 
v dvodelnih ogledalih.

Napredni terminal TechTouch na dosegu roke

Vsi upravljalni elementi 
so na dosegu roke

ČIM BOLJ IZKORISTITE 
DELOVNI DAN  

V KABINI 
SKYLINE
Udobna kabina je ključnega  
pomena za najboljšo zmogljivost  
stroja in upravljavca. Kabina Skyline  
omogoča odlično preglednost, saj ima 
tako nadzor nad rezalno glavo, strniščem, 
praznilno cevjo in zadnjim delom kombajna 
s pomočjo velikih, električno prilagodljivih 
ogledal ali kamere, ki je del osnovne 
opreme pri terminalu TechTouch.

Včasih lahko majhne podrobnosti močno spremenijo vaše delovne obremenitve.

IZDELAN ZA UDOBJE
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ČAS ZA ŽETEV
V paketu za opravljanje dela ponoči so zajeti delovni žarometi H9 visoke 
zmogljivosti za vsestransko odlično preglednost pozno v noč in opcija 
dodatnih žarometov LED, ki so na voljo tudi za tovarniško namestitev.

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.

MOJ 
DELOVNI 
PROSTOR
Dobra zasnova kabine temelji na prostoru, udobju 
in preglednosti. Ergonomično nameščeni upravljalni 
elementi prispevajo k lažjemu opravljanju dela in 
večji produktivnosti. 
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ČIM BOLJ IZKORISTITE 
FUNKCIJE SVOJEGA STROJA Z  

UPORABNIKU 
PRIJAZNIMI 

UPRAVLJALNIMI 
ELEMENTI NA 
DOSEGU ROKE 

Ročica PowerGrip
Večopravilna ročica PowerGrip se naravno prilega roki 

upravljavca. Nameščena je na naslonjalu za roko, kjer so 
tudi vsa stikala pogosto uporabljanih upravljalnih elementov. 

Naslonjalo za roke se lahko po potrebi in s pomočjo dveh 
ročic na desni strani konzole dvigne ali premakne naprej.

Nastavitev hitrosti vitla

Vklop pogona

Tipkovnica
Membranska tipkovnica je nameščena neposredno na desni strani 
naslonjala za roke, uporablja pa se za upravljanje funkcij kombajna. 
Mehke, povzdignjene tipke omogočajo neposreden dostop do 
posameznih menijev na terminalu TechTouch.Terminal TechTouch

Terminal TechTouch, ki je nameščen v vidnem polju in na dosegu roke, 
zagotavlja vse informacije, ki so potrebne za prilagoditev delovanja kombajna. 
Upravljalni elementi na dotik so pregledni, preprosti za uporabo in prilagodljivi.

Dvig/spust vitla

Sprednji/zadnji vitel

Samodejna zaustavitev

Dvig/spust rezalne glave

Leva/desna poravnava rezalne glave

Zagon 
praznjenja

Odpiranje/zapiranje/samodejno 
delovanje polža za praznjenje

Vklop usmerjanja

Zagon upravljalnih elementov samodejne glave

Zagon mlatilnika

Vklop rezalne glave in obračalnika rezalnika

Nastavitev hitrosti motorja

Vklop štirikolesnega pogona*

*opcijsko 

Vklop parkirne zavore 

Nastavitev 
hitrosti bobna

Križna 
izravnava*

Vzdolžna 
izravnava*

Ročna vzdolžna 
izravnava*

Ročna križna 
izravnava*

Nastavitev hitrosti ventilatorja 

Nastavitev zgornjih sit

Nastavitev spodnjih sit

Razdelilna pločevina rezalnika slame L/D 
(dodatna oprema)

Odpiranje/zapiranje pokrova zalogovnika za žito

Zagon navpičnih rezil

Cestni način/vklop usmerjanja

Razmik sprednjega 
dela mlatilne košare

Razmik zadnjega dela 
mlatilne košare  
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»  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

8,4-LITRSKI MOTOR
uporablja sisteme za naknadno obdelavo 

izpušnih plinov DOC + SC + SCR + EGR*

*  7,4-litrski motor uporablja sisteme za naknadno 
obdelavo izpušnih plinov DOC + SC + SCR

IZDELAN ZA 
ENERGETSKO 
UČINKOVITOST

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, ki je 
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.
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IZDELAN 
ZA PAMETNO 
KMETOVANJE 
IN POVEZLJIVOST
Zasnovan za lažje opravljanje opravil

 A Velik in pregleden zaslon je razdeljen na štiri dele in upravljavcem omogoča, 
da sami hitro poiščejo tisto, kar potrebujejo. Omogoča kar najboljše prilagajanje 
nastavitev – so logično razporejene in pregledne, upravljanje pa poteka prek 
upravljalne ploščice ali bližnjičnih tipk na zaslonu na dotik.

 A Pregleden barvni zaslon omogoča preprosto razlago informacij in odzivanje nanje.

 A Prilagodljivi način namestitve upravljavcu omogoča prilagoditev njemu najbolj 
ustreznega položaja.

 A Samodejne nastavitve za žetvene pridelke – možno je dodati do 10 različnih 
nastavitev za žetvene pridelke.

 A Kamera za vzvratni pogled, ki sliko prikazuje neposredno na terminalu 
TechTouch, prispeva k popolni preglednosti nad zadnjim delom kombajna. 

 A Kombajni so predhodno ožičeni za priklop druge kamere.

UPRAVLJANJE IN KRMILJENJE S PRSTI
Terminal TechTouch je upravljalno središče za vsa ključna opravila. Do slednjih lahko dostopate prek zaslona 
na dotik, omogoča pa tudi uporabo edinstvenega varnostnega navigatorja, ki po potrebi prikaže želeni zaslon.

Zaslon s splošnimi informacijami je 
vedno prikazan v zgornjem levem 
kotu zaslona. Prikazuje podatke 
o hitrosti motorja in hitrosti na tleh. 
Poleg teh so še merilniki za gorivo, 
tekočino AdBlue ter temperaturo 
olja in motorja. Z grafičnimi 
podatki pa je prikazano 
trenutno stanje zalogovnika za 
žito in polža za praznjenje.

Pregledni prikazi so prikazani 
v glavnem meniju kombajna, 
kažejo pa dejansko in nastavljeno 
višino rezalnika, izgubo zrnja 
na tresalnikih in sitih za slamo 
ter povratne količine. Spodaj pa 
so trenutne nastavitve za višino 
rezalnika, hitrost valja, sprednje/
zadnje odpiranje mlatilne košare, 
hitrost ventilatorja, spodnje/zgornje 
odpiranje sita. Vse nastavitve 
lahko z lahkoto prilagodite 
z bližnjičnimi tipkami na ikonah.

Okna na spodnjem delu terminala 
se imenujejo prikazi Info plus. 
Tukaj lahko upravljavec izbira 
med različnimi prikazi, ki ponujajo 
informacije o funkcijah kombajna. 
Na primer, upravljavec lahko 
hitro preleti vse informacije 
o hitrosti motorja in gredi 
ter se prepriča o ustreznosti 
delovanja vseh sistemov.

V spodnjem delu terminala sta na 
voljo tudi do dva pogleda kamere. 
Upravljavec lahko izbere, katera 
kamera bo prikazana na zaslonu 
ves čas in katera na primer med 
vzvratno vožnjo. Sliko lahko hitro 
in varno prikaže na celotnem 
zaslonu s pritiskom na gumb.
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FUSE  SYNCHRON ISED

connect
FUSE  SYNCHRON ISED

Vklop usmerjanja

USMERJANJE 
IN NATANČNO 
KMETOVANJE

S sodobno tehnologijo vas opcija MF Guide 
z optimizacijo postavitve polja krmili v pravi smeri, 

kar prispeva k večji učinkovitosti. Nastavitev poteka 
na terminalu, sistem MF Guide pa zagotavlja 

natančnost do 5 cm, po potrebi pa omogoča tudi 
uporabo signala RTK. Samodejno delovanje tako 
upravljavcu omogoča, da se lahko osredotoči na 

optimalno delovanje stroja. Gumb na večopravilni ročici 
ponovno aktivira sistem ob obračanju na ozarah.

 Dnevnik informacij
Terminal lahko zagotovi informacije 
o učinkovitosti prek ponastavljivih 
števcev poti, ki zbirajo metrične podatke 
o požetih površinah, porabljenem 
gorivu in času. Nastavitev imen polj 
prispeva k poenostavitvi upravljanja in 
upravljavcu omogoča zbiranje podatkov 
o delovanju stroja.

POVEZANI POVSOD. KADARKOLI. 

DALJŠI ČAS DELOVANJA, OPTIMIZIRANO 
VZDRŽEVANJE IN PAMETNEJŠE SERVISIRANJE  
S STORITVIJO MF CONNECT.

LASTNIK, ZASTOPNIK IN KOMBAJN SO 
100-ODSTOTNO POVEZANI! 
MF Connect je sistem za upravljanje voznega parka, ki strankam 
omogoča nadzor nad stroji Massey Ferguson. 

Ogled delovanja strojev in obratovalnih parametrov opreme 
v skoraj realnem času na mobilnem telefonu, tabličnem 
računalniku ali namiznem računalniku je zdaj enostavnejši kot 
kadar koli doslej. 

To lastnikom in vodjem omogoča učinkovitejše upravljanje opravil, 
s pomočjo diagnostike na daljavo pa jim pomaga izboljšati 
učinkovitost delovanja ter zagotavlja optimalen čas delovanja.

Zaslon poteka dela  
s sistemom MF Guide

Zaslon za nastavitev

INFORMACIJE 
– KJERKOLI IN 

KADARKOLI 

S STORITVIJO MF CARE ZMANJŠAJTE SVOJE 
STROŠKE IN ZAGOTOVITE OPTIMALNO 
ZMOGLJIVOST TRAKTORJA MF BETA.
Storitev MF Care in pogodbe za podaljšane garancije so 
prilagodljive glede na vaše plačilne zahteve in delovne ure. 
Redno servisiranje vključuje preventivno vzdrževanje, pri 
katerem so morebitne okvare pravočasno prepoznane, kar 
omogoča krajša obdobja neuporabe stroja. Popolna zgodovina 
servisiranja, ki jo nudi zastopnik z originalnimi deli AGCO, 
zvišuje vrednost rabljenega stroja.

 A Izboljšajte preostalo vrednost svojega traktorja

 A Prilagodljivi pogoji in paketi dolgoročnih cen

 A Na voljo do 12 mesecev po registraciji

 A Izkušeni tehniki MF, ki so na voljo za servisiranje na 
servisnem mestu ali zunaj njega

SREBRNI ZLATI

PODROBNOSTI

POGODBE O REDNEM 
VZDRŽEVANJU
Paket storitev vključuje vsa 
predpisana vzdrževalna 
dela, ki temeljijo na 
fiksnih cenah.

POGODBE O POPRAVILU 
Pogodbe za podaljšane 
garancije, ki omogočajo 
varnost pred stroški popravila 
(razen obrabe). Cenik z ali 
brez presežkov je na voljo 
kot možnost.

VRSTA STROJA Vse Vse

REDNO VZDRŽEVANJE*  DA DA

STROŠKI POPRAVILA NE DA

ODBITEK NE Možnost: 0 €, 190 €, 490 €

*  Cenik, ki ga je navedla družba AGCO, velja samo za podaljšane garancije in ne vključuje 
vzdrževanja. 

DRUŽBA MASSEY FERGUSON VAM PONUJA CELOVITO  
IN UČINKOVITO PALETO STORITEV

6000 ur
5 let

3000 ur
5 let

50.000 bal
5 let

6000 ur
5 let

2000 ur
3 leta

Samo stroji, združljivi  
s sistemom ISOBUS

25.000 bal
3 leta
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SISTEM 
PARALEVEL
NAPREDNA ZASNOVA 
SAMOIZRAVNAVANJA NUDI 
POPOLNO PRILAGODLJIVOST TUDI 
NA NAJZAHTEVNEJŠEM TERENU

20 % (4-KOLESNI POGON) 15 % (2-KOLESNI POGON)

TRANSPORTNA ŠIRINA DO 3,5 METRA 
(pnevmatike: 800, 5 tresalnikov) (pnevmatike: 650, 6 tresalnikov)

Tako MF BETA 7360 kot MF BETA 7370 sta na voljo  
v različici s sistemom ParaLevel. To enostavno vzporedno 
vpetje ponuja možnost samoizravnave na strmih terenih  
do 20 % (4-kolesni pogon). 

Sistem ParaLevel samoizravna stroj, da lahko njegove 
komponente še naprej ohranjajo najvišjo raven učinkovitosti. 
To poveča raven učinkovitosti kombajna, zmanjša izgube in 
izboljša kakovost vzorca pri delu na strmih terenih. 

Kombajni s sistemom ParaLevel so standardno opremljeni 
s 4-kolesnim pogonom (možnost 2-kolesnega pogona), ki 
zagotavlja bolj optimalno upravljanje krmilja in večjo vlečno 
silo v vseh razmerah, kar prispeva k večji varnosti upravljavca 
med delom.

MF 7360/7370 PLi (RAZLIČICA)
Za delo na še bolj strmih terenih priporočamo modela 
MF Beta 7360 in 7370 PLi, ki poleg sistema ParaLevel 
zagotavljata štirikolesni pogon (4WD) in opcijo »Integrale« za 
samoizravnavanje pri vožnji na strmih terenih navzgor do 30 % 
in navzdol do 10 %.

Prispeva k večji učinkovitosti kombajna na strmih obrobnih 
poljih. Samodejno in brezhibno delovanje omogoča upravljavcu, 
da se varno osredotoči na žetev.
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NADOMESTNI 
DELI IN 
SERVISIRANJE
KLJUČ JE V DOŽIVLJENJSKI  

PODPORI
Nakup, lastništvo in vzdrževanje kmetijskih strojev je lahko 
zapleteno, zato je izjemno pomemben občutek brezskrbnosti, 
ki vam ga zagotavlja velika mera podpore. Kot stranka družbe 
Massey Ferguson imate zagotovljeno osebno, odzivno in prijazno 
podporo naše mreže strokovnih zastopnikov, ki resnično razumejo 
vašo poslovno dejavnost.

Pri zagotavljanju nadomestnih delov in servisiranja ni časovnih 
omejitev, ker je stroj morda v okvari. Na voljo smo vam v celotnem 
trajanju lastništva vašega stroja Massey Ferguson.

Izjemno smo ponosni na vsak stroj, ki ga prodamo, a hkrati 
odgovorni, zato vam želimo zagotoviti zanesljivo delovanje strojev 
ob vsakem zagonu.

KOMBAJN MF BETA JE 
ZASNOVAN TAKO, DA 
ZAGOTAVLJA HITRO, 

PREPROSTO, ENOSTAVNO IN 
STROŠKOVNO UČINKOVITO 

REDNO VZDRŽEVANJE. 

Združili smo praktičnost s stilom, da bi 
zagotovili, da bo dnevno vzdrževanje 

hitro, preprosto in enostavno, saj boste 
tako lahko brez stresa vzdrževali svoj 

kombajn in boste lahko prej na polju, kar 
bo omogočilo večjo produktivnost in vam 

zagotovilo več prostega časa. S kombajnom 
Massey Ferguson MF BETA bo čas, ki ga 

boste porabili za pripravo za dan, ki je 
pred vami, na najnižji možni ravni.

»  Preprost dostop do 
odstranljivih razdelilnikov 
prestreznega korita 
mi omogoča hitro in 
preprosto čiščenje 
ter servisiranje« Preverjanje in čiščenje zračnega filtra

Varen in preprost dostop do radiatorja pri čiščenju 

Poenotene plošče z lučkami omogočajo hiter pregled dostopa

Preprosto polnjenje – oba rezervoarja za gorivo se nahajata 
drug poleg drugega, kar omogoča nemoten dostop

Preprosta zamenjava med rezanjem in ovijanjem bal 

Varen dostop do prostora za motor in 
zalogovnika za žito z odstranljivo lestvijo
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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 BETA.

MF Services zajema dostopne in prilagodljive storitve, ki vam bodo pomagale pri 
nadzorovanju tekočih stroškov, načrtovanju izdatkov in poslovnem načrtovanju, 
s čimer bo zagotovljena učinkovitost vsake delovne ure stroja in omogočeno 
osredotočanje 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.

ZBIRKA 
MASSEY FERGUSON
ZDAJ STE LAHKO TAKO ELEGANTNI KOT 
VAŠ STROJ MASSEY FERGUSON.

Iščete čepico, ki se bo ujemala z vašim strojem 
MF BETA ... 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

ORIGINALNI 
NADOMESTNI DELI 
MASSEY FERGUSON
PREDSTAVLJAJO NAJBOLJŠE ZAGOTOVILO 
ZA ZAŠČITO VREDNOSTI VAŠEGA NOVEGA 
KOMBAJNA MF BETA 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.
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Rezalnik in glavni dvigalnik žetvenih pridelkov MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL (i) MF BETA 7370 PL (i)

Širine rezanja, na voljo pri rezalniku FreeFlow (m) 4,80 do 7,60 4,80 do 7,60 4,80 do 7,60 4,80 do 7,60

Širine rezanja, na voljo pri rezalniku PowerFlow (m) 5,50 do 6,80 5,50 do 7,70 5,50 do 6,80 (6,20) 5,50 do 6,80 (6,20)

Obračalnik rezalnika in dvigalnika l l l l

Samodejna regulacija višine rezanja l l l l

Samodejna regulacija višine rezanja TerraControl II l l l l

Samoizravnalni rezalnik in talni pritisk TerraControl II l l l l

Valj PowerFeed l l l l

Visoko-inertni valj

8 + 8 dodatnih uteži l l l l

Širina/premer (mm) 1340/600 1600/600 1340/600 1600/600

Razpon hitrosti (vrt/min) 380 do 1100 430 do 1210 380 do 1100 430 do 1210

Mlatilna košara

Mlatilna košara ABC (stopinje) 14 14 14 14

Število uteži 12 12 12 12

Kot ovijanja (stopinje) 120 120 120 120

Območje (m2) 0,83 0,99 0,83 0,99

Ločevalnik Multicrop Separator

Širina/premer (mm) 1340/600 1600/600 1340/600 1600/600

Mlatilna košara z ločevalnikom

Število uteži 8 8 8 8

Območje (m2) 0,9 1,07 0,9 1,07

Vrteči se mlatilni sistem l l l l

Tresalniki

Št./št. stopnic 5 / 4 6 / 4 5 / 4 6 / 4 

Ločevalno območje (m2) 5,73 6,81 5,73 6,81

Pripravljalno dno

Površina za žetvene pridelke z visokimi razdelilniki l l l l

Zgornja in spodnja električno nastavljiva sita l l l l

Skupno območje (m2) 4,67 5,58 4,67 5,58

Ventilator z volumetrično lopatico po celotni širini l l l l

Hitrost ventilatorja v vrt/min 350 do 1050 350 do 1050 350 do 1050 350 do 1050

Vračanje v valj ob spremljanju l l l l

Električna prilagoditev hitrosti ventilatorja v kabini l l l l

Zalogovnik za žito

Prostornina (litrov) 9000 9000 8600 8600

Hitrost praznjenja (l/sek) 105 105 105 105 

Dolžina polža (m) 5 5 5 5

Višina praznjenja (m) 4,45 4,45 4,45 4,45

3.200–4.000 mm

8,280–9,040 mm

TEHNIČNI PODATKI 
KOT STANDARD

Možnosti

Upravljanje z ostanki MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL (i) MF BETA 7370 PL (i)

6-redni rezalnik slame l l l l

Število nožev 72 88 72 88

Motor

Selektivna katalitična redukcija AGCO Power (SCR – Selective Catalytic Reduction) l l l l

Prostornina (litrov) 7,4 8,4 7,4 8,4

Moč (ISO 14396) KM/kW *z možnostjo povečanja moči Power Boost 276/203 – 306*/225 320/ 235 – 360*/265 276/203 – 306*/225 320 / 235 – 360*/265

Prostornina rezervoarja za gorivo (litrov) 620 620 620 620 

AdBlue (litrov) 80 80 80 80

Menjalnik

hidrostatični/4 prestave l l l l

Pnevmatike

Sprednje 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32

Zadnje 460/70 R 24 460/70 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24

Kabina

Skyline Ogrevanje, klimatska naprava, elektronsko krmiljena dvodelna ogledala za vzvratno vožnjo, sedež z zračnim 
vzmetenjem, krmilni mehanizem 3D, terminal TechTouch, hladilnik, kamera za vzvratno vožnjo 

Mere

Celotna dolžina brez rezalnika (mm) 8910 9000 9100 9000

Širina brez rezalnika, standardne pnevmatike (mm) 3645 3900 3550  3870 

Teža (kg) 13.500 14.000 14.800 (15.200) (i) 15.300 (15.700) (i)

MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL MF BETA 7370 PL
KEY
l  Standardna specifikacija
m  Opcijsko
–  Ni na voljo
*  Odvisno od zakonskih določb na trgu
J  ISO TR14396

Kombajn ParaLevel – – m m

2WD l l m (ne pri PL i) m (ne pri PL i)

Upravljanje z ostanki

Pokrov rezalnika slame z električnimi razdelilnimi pločevinami in ogledalom m m m m

Razdelilnik pleveli m m m (ne pri PL i) m (ne pri PL i)

Pnevmatike (ne pri PL i)

Sprednje 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32

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.

Sprednje 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32

Sprednje 900/60 R 32 900/60 R 32 – –

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

Gosenice

Sistem gosenic ATRAK – m – –

Visokozmogljivo sito za koruzo m m m m

Zmanjšanje hitrosti ventilatorja z 270 na 840 vrt/min m m m m

Dodatki 4-kolesna zadnja os (osnovna oprema pri različici s sistemom ParaLevel), večpredstavnostni sistem 
z navigacijo, komplet za žetev koruze, zračni kompresor, komplet za žetev graha in fižola, samodejno 

usmerjanje, monitor za merjenje pridelka, senzor vlažnosti, komplet delovnih žarometov LED.

3.500 mm
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www.MasseyFerguson.com

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