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Středisko excelence pro sklizňové práce v 
Massey Ferguson, centrum přesné konstrukce a výroby.

Zde stroj ožívá, všechny součástky jsou smontovány dohromady 
a vznikají stroje s neuvěřitelnými schopnostmi. Továrna 
na sklízecí mlátičky v Breganze leží v blízkosti překrásné 
italské provincie Vicenza. Stejně jako jiné výrobní závody 
Massey Ferguson po celém světě, má i továrna v Breganze 
rozsáhlou a hrdou historii ve výrobě zemědělských strojů.

Továrna v Breganze vyrábí kombajny střední třídy a kombajny 
IDEAL pro Massey Ferguson pro distribuci v Evropě, Africe a 
na Středním východě. Tato moderní továrna se rozkládá na 
25 hektarech a má 600 zaměstnanců. Sklízecí mlátičky vyrábí v 
továrně v Breganze velmi profesionální tým s použitím nejnovějších 
technologií, podle nejpřísnějších specifikací a s nejvyšší kvalitou.

Breganze dnes vyrábí sklízecí mlátičky s řadou mláticích 
technologií. Všechny sklízecí mlátičky jsou doplněny o řadu 
žacích lišt FreeFlow nebo PowerFlow a také kukuřičné adaptéry 
dodávané s různými rozměry, které jsou navrženy pro maximální 
rychlost sklizně a efektivitu při minimálních ztrátách.

Bezkonkurenční všestrannost
Sklízecí mlátička MF ACTIVA 7340 je postavena 
podle nejvyšších standardů. Flexibilní a spolehlivá 
sklízecí mlátička - šetrná při sklizni obilovin i kukuřice. 
Je vybavena mimořádně účinným 4 válcovým motorem, 
který přináší svému majiteli minimální náklady na sklizeň.

Speciálně navržená kabina poskytuje řidiči klidné 
a komfortní prostředí s ergonomicky rozmístěnými 
ovládacími prvky a panoramatický výhled.

Breganze, Itálie MF ACTIVA 7340

Obsah

MF ACTIVA 7340 176 k 5 vytřásadel
Zásobník zrna s 

objemem 5 200 litrů
Velikost žací lišty 4 - 6 metrů
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Kabina Elegance
Usnadněte si život

Hlavní ovládání z přístrojové desky

Kabina Elegance je navržena tak, aby poskytovala řidiči 
ideální a produktivní pracovní prostředí. Přináší prvotřídní 
pohodlí a dokonalý komfort i po mnohahodinové práci.

Ovládací prvky jsou ergonomicky uspořádány pro jednoduché 
a snadné ovládání sklízecí mlátičky. K výbavě patří 
soustava klimatizace, vytápění, manuálně nebo volitelně 
elektricky nastavitelná zpětná zrcátka a vynikající výhled.

Indikátor regulace výšky, monitor otáček hřídelů a počitadlo 
sklizené plochy jsou součástí standardní nabídky.

Ergonomická vícefunkční páka poskytuje 
řidiči plnou kontrolu a komfort.

01  Zvedání / spouštění 
přiháněče

02  Přestavování  
přiháněče vpřed / vzad

03  Žací lišta,  
zvedání/spouštění

04 Snížení otáček přiháněče
05 Zvýšení otáček přiháněče
06  Přiklápění koncovky 

vyprazdňovacího dopravníku
07  Vyklápění koncovky 

vyprazdňovacího dopravníku
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Kvalita mlácení v srdci 
sklízecí mlátičky

Zadní odmítací buben

Nezávislé 
nastavování koše

Mláticí koš ABC

Robustní mláticí buben

Různé uspořádání 
prutů koše

Dělený koš  
(úzká a široká verze)

Součásti mláticího ústrojí je robustní mlátící buben s rozměry 600 mm x 1340 mm 
a osmi mlatkami, provádí šetrné a efektivní mlácení. Dokáže zpracovávat 
širokou škálu obilovin od travních semen přes drobné obiloviny až po kukuřici.

Mláticí koš lze jedinečně nastavovat v přední a zadní části z kabiny podle 
měnících se podmínek sklizně. Má proměnnou rozteč prutů pro dokonalé 
mlácení v první části a maximální separaci zrna v druhé části.

Mláticí koš ABC je umístěn za hlavním košem a zvětšuje jeho 
separační kapacitu. Lze jej nastavit do tří poloh pro maximální 
výkonnost. Separační plocha je zvětšena o 20 %.

Dělený mláticí koš na přání umožňuje rychlou přestavbu 
mezi plodinami s malými a velkými zrny.

Mláticí buben a koš pro sklizeň rýže na přání
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Vysoká výkonnost separačního
ústrojí 
Dlouhá vytřásadla obsahují čtyři 
klávesy s „aktivními stěnami“. Svislé 
sekce kláves s výškou 21 cm jsou 
vyrobeny z propustných mřížek. 
Tyto sekce jsou nejvyšší ze všech 
standardních sklízecích mlátiček. 
Přední klávesy vytřásadel jsou 
vyztuženy pro sklizeň kukuřice.

Síta konstruovaná pro velkou
kapacitu
Stupňovitá zrnová deska s opačným 
účinkem protřepává materiál od 
mláticího koše a vytváří dvě vrstvy 
zrna a plev, které od sebe odděluje 
výkonný objemový ventilátor. Plně 
nastavitelná síta mají speciální 
konstrukci s výstupky, která zajišťuje 
velmi vysokou čistotu vzorku pro 
všechny plodiny. Jejich demontáž pro 
účely čistění je velmi jednoduchá.

Kvalita slámy
Vysoká kvalita slámy je jistým důsledkem šetrného mláticího ústrojí. Zajišťuje rovnoměrné řádky, které jsou dokonalé 
pro lisování kulatých i malých nebo velkých hranatých balíků. Standardní výstupní okna pro ukládání v řádku umožňují 
nastavit požadovanou šířku pro dosažení dokonalých rozměrů. Zvedače lze snadno namontovat při podmínkách se 
zvýšenou vlhkostí. Uchovávání slámy tímto způsobem ještě více snižuje spotřebu paliva a tím i náklady na sklizeň.
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Massey Ferguson se svými distributory a prodejci jsou vždy připraveni 
nehledět na vzdálenost a podpořit vaši investici.

Jak důležitý je pro 
vás motor vaší 
sklízecí mlátičky?

Můžeme potvrdit, že váš 4 válcový motor AGCO POWER se zdvihovým 
objemem 4,9 litrů je navržen podle nejnovějších emisních směrnic 
s využitím technologie SCR třetí generace a jejich konstrukce patří 
v současnosti mezi nejpokročilejší na trhu. Je šetrnější k životnímu 
prostředí a bude mít jedny z nejnižších provozních nákladů v oboru.

Je rovněž důležitá výkonnost - můžeme potvrdit, že palivová soustava je 
navržena pro plochou křivku točivého momentu, který sklízecí mlátička 
potřebuje pro konstantní výkonnost pod zatížením bez ohledu na podmínky. 
Spolu s hnacími ústrojími s nízkým třením získáte neuvěřitelně nízkou 
spotřebu paliva na tunu a vynikající hospodárnost při využití paliva.

Kompletní podpora od MF Services

* Servisní plán a prodloužená záruka MFCare nemusí být dostupný, nebo může být závislý na trhu. 
Obraťte se na svého prodejce Massey Ferguson a zjistěte si dostupnost ve vaší oblasti Termíny a podmínky jsou platné.

Zemědělství může být tvrdá dřina, proto se staráme, abyste dostávali podporu, kdykoliv ji potřebujete, zejména v 
kritických ročních obdobích. Naši prodejci ochotně pomohou najít pro Vás ten správný produkt a následně Vám budou 
poskytovat nejkvalitnější služby, náhradní díly a podporu. Stanete se členy rodiny, podporované vysoce kvalifikovanými 
odborníky, jejichž předmětem podnikání je poskytovat Vám originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.

Rozumíme farmaření a jsme si vědomi potíží, s kterými se setkáváte. Proto Vám naši prodejci mohou 
pomoci naplánovat úspěšnou budoucnost. Vyžádejte si od našich prodejců informace o našich 
finančních nabídkách, ke kterým patří leasing, koupě na splátky, pronájem nebo zápůjčka.

Zajistěte si svá aktiva pomocí servisního plánu a plánu prodloužené záruky MFCare*; kompletní balíček 
zaměřený na kompletní péči o váš kombajn včetně pravidelné údržby, hrazení oprav a plnou záruku AGCO.
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MF ACTIVA 7340
Žací lišta se standardním řízením Terra Control*

Pracovní šířka (m) 4,2 - 6,0
Frekvence řezání (zdvihy/min) 1 220

Vkládací dopravník se standardním zpětným chodem
Řetězy (počet) 3

Buben
Průměr (mm) 60

Šířka prostoru mlácení (mm) 1346
Mlatky (počet) 8

Mláticí koš
Mlatky (počet) 12 

Úhel opásání (stupně) 106
Mláticí modul ABC

Mlatky (počet) 2
Polohy (počet) 3

Vytřásadla
Vytřásadla / klávesy (počet) 5/4

Separační plocha (m2) 5,73
Síta

Plocha sít (m2) 4,67
Omlat Buben

Ventilace
Ventilátor Objemový

Otáčky (1/min) 350-1050

MF ACTIVA 7340
Zásobník zrna

Zdvihový objem (litry) 5200
Rychlost vyprazdňování (litry/s) 72

Výška koncovky vyprazdňovacího dopravníku (m) 4,20
Délka koncovky vyprazdňovacího dopravníku (m) 4

Tichá klimatizovaná kabina
Soustava klimatizace l

Vytápění l

Palubní počítač l

Motor
Typ AGCO POWER / 4 válce / 4,9 litrů

Jmenovitý výkon k (kW) 176 (129)
Palivová soustava Elektronicky řízené vstřikování

Objem palivové nádrže (litry) 450 (AdBlue®: 80)
Typ

Převodovka (počet stupňů) Hydrostatická
Provozní brzdy 3

Pneumatiky Kotoučové
Přední pneumatiky

Zadní pneumatiky 620/75 R30
Pneus arrière 400/70-20

Rozmetač plev
Souprava pro kukuřici
Souprava pro drobná zrna
Přídavná pracovní světla
Širší přední a zadní pneumatiky, na přání
Řezačka slámy
Pásy

Elektricky ovládané usměrňovací lišty řezačky slámy
Monitor výkonnosti
Zvedače
Chladicí box
Elektricky ovládaná síta
Monitor ztrát

Byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že informace obsažené v tomto návodu jsou co nejpřesnější a nejaktuálnější. 
Přesto se mohou vyskytnout chyby nebo nedopatření. Technické údaje mohou kdykoliv detailně měnit bez předchozího 
upozornění. Technické údaje si proto předem ověřte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.

Technické údaje

* Senzory jsou pouze na žací liště  l Standardní  m Na přání

Seznam volitelných přídavných zařízení

Žací lišta Freeflow se zvedači



Austro Diesel 
Wir mobilisieren alles.

Austro Diesel GmbH
Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/70 120-0
Fax: +43/1/70 120-5
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www. austrodiesel.at
www. facebook. com/austrodiesel

Kontakt CZ: Radim Vlčko
Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour
Mobil: +421 905 281 300
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Web : www. MasseyFerguson. com
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Blog : Blog.MasseyFerguson. com


