
A MASSEY FERGUSONTÓL

MF TW sorozat
Vontatott körbála-csomagoló

MF TW 130 & MF TW 160
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MF TW 130 & MF TW 160

A problémamentes 
üzemeltetés érdekében 
megbízható és robusztus 

Az MF TW 130 és az MF TW 160 egyszerűen használható, letisztult kialakítású bálacsomagolók, melyek rácsos 
vázszerkezettel és alacsony csomagolóasztallal rendelkeznek. 

Az erős, hegesztett bálafelrakó kar 0,9 m és 1,6 m közötti tartományban állítható. Az MF TW 130-as modell 
rakodókarja maximum 1,3 m átmérőjű (max. 1000 kg tömegű) bálát képes felemelni, míg az MF TW 160-as 
1,6 m átmérőjű és akár 1250 kg tömegű bálával is megbirkózik. 

A kezelő - a csomagolt terményhez és a körülményekhez igazodóan egyszerűen állíthatja be a 
csomagoláskor alkalmazott fóliarétegek számát. Az előfeszítő berendezés 500 vagy 750 mm 
széles fóliatekercsekkel képes dolgozni, és 55 vagy 70%-os előfeszítésre is beállítható, ha 
szorosabb csomagolás vagy kisebb fóliafelhasználás kívánatos. Az üres tekercsek cseréjét 
egy gyorsrögzítési rendszer teszi gyorssá és egyszerűvé. Akár 3 további tekercs gépen történő 
szállítására biztosított tárolóhely.

A megfelelő fóliaátlapolást a bála forgási sebességének és a csomagolóasztal fordulatszámának 
egymáshoz viszonyított aránya biztosítja. A csomagolóasztalon lévő vezetőelemek garantálják, 
hogy a bála stabilan helyezkedjen el az asztal közepén.
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A bálakilökés rendkívül kíméletes, és nem veszélyezteti a csomagolt bála épségét a talajra történő leérkezés közben, 
mivel az egyébként is alacsonyan elhelyezkedő csomagolóasztal a bála kigördítésekor még közelebb billen a talajhoz. 

Az MF TW 160-as modellen szélességhez állítható, aktív bálakilökő rendszer működik. Amikor a bálát a gép lebillenti 
a csomagolóasztalról, a bálalegördítő felemelkedik a báláért, és kíméletesen lesegíti a talajra, megakadályozva ezzel a 
fóliasérülést. A folyamat közben egy támasztóláb nyúlik le, hogy átvigye a bála súlyát a talajra, és ezáltal tehermentesítse 
a traktor vonószerkezetét.

Opcionális kiegészítőként bálabillentő is rendelhető, amivel lejtős terepen megelőzhető bálák elgurulása. Ezzel a 
bálakezelés biztonságosabb lesz, a rakodáshoz, szállításhoz és a bálák összegyűjtéséhez szükséges idő pedig akár 
15%-kal csökkenthető. 

Az MF TW 130 esetében a jobb oldali járókerék a 
központi csap körül elforgatható, így a mindössze 
2,3 méteres szállítási szélesség 2,85 méterre 
növelhető munkahelyzetben, ami jelentősen növeli 
a csomagoló stabilitását.

Az MF TW 130 - a gyors, megbízható és problémamentes 
üzemeltetés érdekében - nagyon egyszerű, félautomata 
vezérlőelemekkel rendelkezik. 

Az MF TW 160 ‘E-link Plus‘ vezérlőegységgel van felszerelve. 
Ez az egyszerűen használható rendszer a csomagoló 
félautomata vagy teljesen automata működtetését is 
lehetővé teszi. A bálafelhelyezéstől a bálalegördülésig 
tartó teljes folyamat minimális beavatkozással vezérelhető. 
A bálaszámláló 10 különböző bálaszámsort képes 
nyilvántartani a napi számláló segítségével, amivel 
biztosítható a napi munkafolyamat tökéletes áttekinthetősége.

Kiegészítő funkcióként az MF TW 130 
és 160 típusú csomagolók egy vagy 
két csomagolt bála munkaterületről 
történő beszállítására is használhatók.



Típus MF TW 130 MF TW 160
Bálaátmérő (m) 0,90 - 1,30 0,90 - 1,60

Bálaszélesség (m) 1,25 1,25
Max. bálatömeg (kg) 1000 1250

Tömeg (hozzávetőleg, kg) 1080 2110
Szükséges hajtóteljesítmény (kW/LE) 30/41 40/55

Szállítási hossz (m) 4,70 5,80
Szállítási szélesség (m) 2,55 2,30
Szállítási magasság (m) 2,30 2,70

Hidraulikus csatlakozások
1 x egyutas,  

szabad olajárammal
1 x egyutas,  

szabad olajárammal
Ajánlott olajáram / nyomás (l/min // bar) 18-30 // 150 18-30 // 150

Elektromos csatlakozás 12V 12V
Gumiabroncsméret 10/70-15.30 380/55-17

Fóliatartók és -vágó 1 1
Tárolható további fóliatekercsek (db) 3 3

Állítható előfeszítés (%) 55 / 70 55 / 70
Vezérlőegység E-link Basic E-link Plus

vezérlés Félautomata Automatikus
Bálaszámláló l l

Fordulatszámláló hangjelzéssel l l

Fóliaszélesség, 750 mm l l

Fóliaszélesség, 500 mm m m

Világítás l l

Bálabillentő m m

Műszaki adatok

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban 
lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek 
legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák vagy hiányok, 
valamint a fenntartjuk a specifikációk részteleinek előzetes 
értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden 
vásárlás előtt egyeztesse Massey Ferguson márkakereskedőjével 
vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

l Alapfelszereltség
m Opcionális

Kombinált szolgáltatások ügyfeleink profitjának és hatékonyságának növelésére

A Massey Ferguson forgalmazói és márkakereskedői hálózatán keresztül 
mindig készen áll arra, hogy az Ön vásárlását kiemelt odafigyeléssel 
támogassa. A mezőgazdaság nehéz munka, ezért mi gondoskodunk róla, 
hogy Ön az év kritikus időszakaiban és mindig amikor szüksége van rá, 
kapjon segítséget.

Elkötelezett márkakereskedőink megtalálják Önnek a megfelelő terméket 
és a legjobb szolgáltatásokkal, alkatrészellátással és támogatással 
segítik az Ön tevékenységét. Egy olyan magasan képzett elhivatott 
szakértőkből álló család tagja lehet, amely azt a feladatot tűzte ki célul, 
hogy eredeti, csúcsminőségű szolgáltatást biztosítson Önnek.

Mi tudjuk, hogyan működik a mezőgazdaság és tisztában vagyunk 
az egyes embereket érő kihívásokkal, ezért márkakereskedőink 
segíteni tudnak Önnek egy sikeres jövő megtervezésében. A lízingre, 
részletfizetésre, szerződéses bérleti és hitellehetőségekre egyaránt 
kiterjedő finanszírozási megoldásokkal kapcsolatban érdeklődjön 
márkakereskedőjénél.

Az MFCare szolgáltatásaival és kiterjesztett garancia szolgáltatásával* 
biztonságban tudhatja vagyontárgyait; az átfogó csomag - melynek célja, 
hogy gondoskodjon az Ön által vásárolt berendezésről - tartalmazza a 
rendszeres karbantartásokat, az alkalmi javításokat és a teljes AGCO 
garanciális hátteret.

*Az MFCare szolgáltatás és kiterjesztett garancia csomag elérhetősége 
az egyes országokban eltérő lehet. Az említett szolgáltatásoknak 
az Ön régiójában való elérhetőségről érdeklődjön Massey Ferguson 
márkakereskedőjétől.
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