
DE LA MASSEY FERGUSON

SERIA MF RB
Presă de balotare-înfășurare combinată  

cu cameră variabilă
MF RB 4160V Protec 
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MF RB 4160V Protec
Balotare-înfășurare combinată

Indiferent că ziua dvs. de lucru se desfășoară în condiții umede sau uscate, fiecare secundă 
contează atunci când balotați materiale pentru însilozare, astfel încât să beneficiați de cea 
mai bună calitate și să conservați la maximum nutrienții. Combinarea operațiunilor multiple 
aduce economii de timp și de carburant, sporește productivitatea și îmbunătățește calitatea.

Noua presă de baloți MF RB 4160V Protec reunește toate beneficiile preselor noastre de 
baloți cu cameră variabilă, la care se adaugă un dispozitiv integrat, special conceput, de 
înfășurare pentru o balotare rapidă și eficientă și înfășurare în mers.

Aceasta dispune de un pick-up la alegere de 2,25 m sau 2,40 m cu un design fără 
came, care oferă viteze de lucru mai mari, necesități de întreținere mici și niveluri de 
zgomot reduse.

Tăietorul Xtracut este prevăzut cu 13, 17 sau 25 de cuțite, pentru o performanță optimă 
de tăiere în orice condiții.  

Sistemul de presiune constantă (Constant Pressure System – CPS) îmbină acțiunile cu 
arcuri și acțiunile hidraulice, asigurând o presiune constantă în momentul formării baloților.
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Manipularea și înfășurarea baloților

Odată ce balotul este transferat în centrul platformei de înfășurare, un inel de înfășurare acționat hidraulic începe să 
se rotească înainte ca poarta spate să se închidă complet, finalizând ciclul cu suficient timp înainte ca următorul balot 
să fie gata de înfășurare. Conceput să facă față celor mai grele încărcături de baloți, cadrul robust și angrenajele 
silențioase funcționează lin și fără efort pentru a înfășura balot după balot.

Pentru a asigura o descărcare delicată, platforma de înfășurare este coborâtă aproape de sol, reducând astfel 
la minimum viteza de rostogolire a baloților, împiedicând deteriorarea foliei și menținând forma ideală a baloților. 
Un basculator opțional de baloți împiedică baloții să se rostogolească și facilitează încărcarea în remorcă. 
De asemenea, operatorul poate alege între modurile de descărcare automată sau manuală.

Pe lângă brațul de transfer, noul design dispune de două 
plăci de ghidare activă pe ambele părți ale presei de baloți, 
care direcționează cu precizie balotul spre centrul plăcii 
înfășurătorului, permițând astfel un ciclu de transfer mai 
rapid și mai sigur. Pentru un plus de siguranță în condiții 
de teren deluros, modul unic de transfer în pantă permite 
brațului de transfer să se miște mai încet în timp ce inelul 
de înfășurare este ridicat mai sus pentru a primi balotul. 
Aceasta asigură că balotul este transferat în siguranță la 
înfășurător chiar și pe terenuri în pantă. 

Braț de transfer

Placă cu deplasare activă

Noua unitate combinată Protec are un unghi mai mic de ridicare a culturilor, ceea ce înseamnă o 
înălțime totală mai mică a presei de baloți. Această caracteristică îi îmbunătățește stabilitatea, permițând 
operațiuni mai sigure și mai rapide pe teren deluros. De asemenea, reduce presiunea posterioară în zona 
de alimentare, optimizând fluxul culturilor și reducând la minimum riscul de blocaje. 

8°
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Înfășurare de înaltă performanță 
Noua unitate combinată are un unghi mai mic de ridicare a culturilor, ceea ce 
înseamnă o înălțime totală mai mică a presei de baloți. Această caracteristică 
îi îmbunătățește stabilitatea, permițând operațiuni mai sigure și mai rapide 
pe teren deluros. De asemenea, reduce presiunea posterioară în zona de 
alimentare, optimizând fluxul culturilor și reducând la minimum riscul de blocaje. 

Un panou extern de comandă amplasat în partea 
din spate a presei de baloți permite controlarea 
porții spate, a inelului de înfășurare și a clemelor 
de înfoliere pentru o schimbare ușoară a rolelor cu 
folie, pentru întreținere sau pentru curățare.

Unitatea de înfășurare poate fi rabatată în sus 
pentru transportul în siguranță și comod de la 
un câmp la altul.

Inelul de înfășurare este acționat de un set 
de două rulouri din cauciuc, ceea ce asigură 
o suprafață suficientă de apucare, elimină 
patinările și reduce nivelurile de zgomot.

12 suporturi de role cu folie sunt amplasate la 
îndemână la o înălțime convenabilă pe ambele 
părți ale presei de baloți, iar alături de cele două 
role suplimentare instalate pe înfășurător sporesc 
timpii de funcționare pe câmp.

Platforma acționată hidraulic a înfășurătorului constă din două rulouri și trei curele fără sfârșit montate pe un cadru 
sudat pentru un plus de durabilitate. Un senzor situat sub cureaua mediană va permite începerea înfășurării doar după 
ce balotul este complet poziționat pe platformă, în timp ce patru rulouri laterale mari de sprijin țin balotul centrat în 
momentul înfășurării.
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Monitorizare și comenzi

Presa de baloți MF 4160V Protec poate fi dotată cu conexiune ISOBUS 
pentru utilizarea monitoarelor de pe tractoare.

Utilizarea unui terminal unic din cabina tractorului pentru toate utilajele-
accesorii reduce aglomerația din cabină și poate asigura un control mai 
simplu și mai precis din partea operatorilor, care pot desfășura o gamă 
largă de operațiuni cu diferite utilaje.

Monitorul E-Link Pro, dotare standard la MF 4160V Protec, dispune de tehnologie integrată ISOBUS și de un ecran mare luminos, 
care asigură o vizibilitate excelentă a mai multor parametri, oferindu-i operatorului mai multe informații și un mai mare control 
asupra presei de baloți. În cazul în care un tractor este prevăzut cu capacități ISOBUS, se poate folosi și monitorul tractorului 
pentru a vedea toate informațiile-cheie despre tractor și despre presa de baloți pe același ecran. Unitatea de balotare-înfășurare 
combinată este, de asemenea, prevăzută cu o cameră video retrovizoare pentru un control mai bun al înfășurătorului.

O simplă apăsare de buton schimbă înfășurătorul satelitar din poziția de lucru în poziția de transport pentru o trecere rapidă de la 
un câmp la altul. Toate funcțiile, inclusiv bateriile de cuțite, programarea aplicării plasei și Hydroflexcontrol, pot fi controlate de aici.

Informații specifice câmpului sau clientului, cum ar fi numărul de baloți sau de ore lucrate, pot fi ușor setate și colectate folosind 
meniul de asistență Wizard, putând fi apoi exportate printr-o conexiune USB pentru o gestionare ușoară a evidențelor și analize de 
performanță ulterioare.
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Model MF RB 4160V Protec

Camera de balotare
Diametru, m 0,9 - 1,6

Lățime, m 1,23
Volum, m3 2,48

Presiunea maximă de tensionare a curelei, bari 140/180
Închiderea mecanică a camerei l

Înfășurare cu plasă Varionet l

Pick-up
Lățime, m 2,25 / 2,40

Lățime de la dinte la dinte, m 1,86 / 2,11
Spațiere dinți pick-up, mm 64

Rulou de presare cu raclete l

Alimentare
Rotor alimentator l

Unitate tăietor
Xtracut 13 l

Xtracut 17 m

Xtracut 25 m

Monitorizare
E-Link Pro l

+ ecran video Camos l

Hydroflexcontrol l

Cerințe tractor
Putere recomandată, kW/CP 97 / 130

Priză de putere (PTO), rpm  540 
Valve distribuitoare hidraulice 2 + LS

Pneuri 650/55 R26
Frâne pneumatice l

Dimensiuni și greutăți
Lungime de transport, m 5,90
Înălțime de transport, m 3,15
Lățime de transport, m 2,90

Greutate aproximativă, kg 6550
Opţiuni

PTO 1000 rpm m

Frâne hidraulice m

Basculator de baloți m

Bară de tracțiune cu cârlig cu bilă m

Specificații standard

S-au depus toate eforturile pentru a 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.

l Specificaţie standard
m Opțional(ă)

Servicii combinate pentru a spori profitul și eficiența clienților noștri

Massey Ferguson și dealerii și distribuitorii săi sunt 
întotdeauna pregătiţi și gata să vă ofere întreaga asistenţă 
posibilă pentru achiziţia dvs. Agricultura poate fi o afacere 
dificilă, de aceea ne vom asigura că beneficiaţi de asistenţă 
oricând aveţi nevoie și în perioadele cruciale ale anului.

Dealerii noștri se angajează să găsească produsul adecvat 
pentru dvs. și să vă ofere asistenţa, serviciile și piesele 
necesare la cele mai înalte standarde. Veţi deveni parte a 
unei familii devotate de specialiști extrem de competenţi 
care fac tot posibilul pentru a vă oferi o asistenţă veritabilă 
și servicii de înaltă calitate.

Înţelegem ce înseamnă agricultura și suntem conștienţi 
de provocările cu care se confruntă fiecare individ, astfel 
că dealerii noștri vă pot ajuta să vă planificaţi un viitor de 
succes. Întrebaţi dealerul dvs. despre pachetele noastre 
de finanţare care pot include leasingul financiar, leasingul 
operaţional, închirierea sau facilităţi de împrumut.

Vă puteţi proteja, de asemenea, investiţia cu un pachet 
de service și garanţie extinsă MFCare*, o soluţie completă 
menită să ofere utilajelor dvs. o îngrijire deplină, inclusiv 
întreţinere de rutină, acoperirea costurilor de reparaţii și o 
garanţie completă asigurată de AGCO.

* Pachetul de service și garanţie extinsă MFCare poate să 
nu fie întotdeauna disponibil sau poate depinde de piaţă. 
Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Massey Ferguson 
pentru a verifica disponibilitatea în regiunea dvs. 
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Site web: www.MasseyFerguson.com
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