
306-360 CP MF BETA
7360/7370

DE LA MASSEY FERGUSON



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

02

Pagina 8
Alimentare cu vârfurile înainte – 
Alegeţi hederul care vi se potriveşte

Pagina 20
Comenzi intituitive de operare

Pagina 22
Operare şi control din vârful 
degetelor

Pagina 14
Rezultate

Pagina 12
Treierare şi separare



03

Pagina 26
Sistemul ParaLevel

Pagina 30
Câtă importanţă acordaţi motorului 
combinei dvs.?

Sumar
04 O fabricaţie de calitate

06 Acolo unde este nevoie

08 Alimentare cu vârfurile înainte – Alegeţi hederul care vi se potriveşte

10 Aur Curat de la Massey Ferguson

12 Treierare şi separare

12 Două sisteme într-unul singur  

13 O multitudine de aplicaţii

14 Rezultate

16 Profitaţi la maximum de ziua de muncă într-un spaţiu de lucru special conceput pentru dvs.

18 Spaţiul meu de lucru

20 Comenzi intituitive de operare 

22 Operare şi control din vârful degetelor

24 Ghidare şi agricultură de precizie

26 Sistemul ParaLevel

28 Un design optim menit să uşureze munca

29 A sosit timpul recoltării

30 Câtă importanţă acordaţi motorului combinei dvs.?

31 Asistenţă completă. Oriunde şi oricând aveţi nevoie

32 Specificaţii

34 Tur 3D

DE LA M
ASSEY FERGUSON



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

04

O fabricaţie de calitate

Centrul de Excelenţă pentru Recoltare Massey Ferguson – 
inginerie şi fabricaţie de precizie.

Aici ia viaţă fiecare utilaj, aici sunt asamblate toate piesele, oricât de mici, 
pentru a alcătui în cele din urmă utilaje cu capacităţi excepţionale. Fabrica de 
combine de la Breganze este situată în frumoasa provincie Vicenza din Italia. 
La fel ca celelalte diverse unităţi de producţie Massey Ferguson din întreaga 
lume, fabrica de la Breganze are o istorie îndelungată şi glorioasă în materie 
de fabricaţie de utilaje agricole. 

Fabrica de la Breganze produce combine de recoltat Massey Ferguson de 
gamă medie, hibride, cu 8 căişori, distribuite în Europa, Africa şi Orientul 
Mijlociu. Această unitate modernă se întinde pe 25 de hectare şi are peste 
600 de angajaţi. Combinele de recoltat de la Breganze sunt fabricate 
folosind tehnologii de ultimă generaţie, fiind concepute după cele mai înalte 
specificaţii şi criterii de calitate de către o echipă extrem de dedicată.

Astăzi, Breganze produce combine echipate cu o gamă variată de tehnologii 
de treierare. Toate combinele sunt completate de o gamă de hedere FreeFlow 
sau PowerFlow, de diferite dimensiuni, concepute să maximizeze viteza de 
recoltare şi eficienţa, în paralel cu reducerea la minimum a pierderilor.
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Acolo unde este nevoie.

Combinele de recoltat MF Beta au un design simplu şi practic, îmbinând tehnologia 
cu o serie de dotări funcţionale uşor de utilizat în câmp, acolo unde timpul este un 
factor esenţial.  

* cu Power Boost

Model Putere max. 
(CP/kW)

Nr. de căişori Capacitatea 
buncărului (litri)

MF BETA 7360 306/225* 5 9000

MF BETA 7370 360/265* 6 9000

MF BETA 7360 ParaLevel 306/225* 5 8600

MF BETA 7370 ParaLevel 360/265* 6 8600

• Un mediu de operare de calitate premium, cu cabina Skyline 
concepută pentru maximizarea productivităţii

• Costuri reduse de operare, o economie excelentă de carburant şi o 
întreţinere uşoară

• O calitate garantată de la boabe la paie, graţie treierării delicate şi 
separării intensive

• Un sistem de treierare flexibil 2 în 1 pentru toate culturile şi uşor 
de reglat 

• Hedere de mare capacitate, concepute cu materiale de calitate, 
pentru orice condiţii de recoltare – PowerFlow sau FreeFlow, 
alegerea profesioniştilor
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Cupla multiplă combinată vine ca 
dotare standard pentru o demontare 
rapidă a hederului.

Degetele şnecului dispuse pe 
întreaga lăţime a hederului 
FreeFlow sporesc debitul de 
recoltare, asigurând o alimentare 
constantă şi rapidă a elevatorului 
central de paie.

Cuţitele Schumacher sunt cele mai 
performante de pe piaţă, cu 1220 de 
curse pe minut. Dispun de un sistem 
de autocurăţare şi sunt în permanenţă 
ascuţite, asigurând un flux optim de 
recoltare în condiţii dificile.

Ruloul de alimentare Power Feed amplasat 
în faţa elevatorului central asigură un flux 
regulat al recoltei de la heder la elevatorul 
central. Acesta poate fi inversat simplu şi 
eficient din cabină.

Alimentare cu vârfurile înainte
Alegeţi hederul care vi se potriveşte 
Alimentare cu vârfurile înainte – începeţi bine, terminaţi la fel de bine. Hederul ales este esenţial pentru optimizarea performanţelor combine dvs. 
Graţie experienţei sale îndelungate, Massey Ferguson vă oferă o gamă de hedere la alegere premium PowerFlow sau de mare capacitate FreeFlow.

FreeFlow 
până la 7,6 m
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Şnecul opţional de rapiţă pentru hederul 
PowerFlow optimizează fluxul culturilor 
înalte către elevator, sporind astfel în 
mod considerabil debitul de recoltare. 
Două cuţite electrice laterale, disponibile 
ca opţiune, completează kitul de 
recoltare a rapiţei.

Cuţitele sunt situate la 1,14 m de şnecul hederului, astfel 
că vizibilitatea şi performanţele sunt optime. Benzile solide 
PowerFlow direcţionează recolta de la cuţite la elevatorul central 
cu o viteză constantă. Acestea înlătură pietrele pentru a nu 
ajunge în utilaj, evitându-se astfel eventualele deteriorări.

Controlul AutoLevel al hederului vine ca dotare 
standard, alături de controlul înălţimii de tăiere. 
Mişcarea lină de tranziţie dintr-o parte în cealaltă 
menţine o înălţime de tăiere constantă. La 
acestea se adaugă funcţia de viteză automată 
a rabatoarelor, ceea ce facilitează controlul 
hederului de către operator.

PowerFlow 
până la 7,7 m
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AUR CURAT DE LA MASSEY FERGUSON 
– o treierare delicată şi corect făcută pentru a vă spori profitul  



Inima flexibilă a combinei. Echipate cu un bătător cilindric robust de înaltă inerţie şi un 
contrabătător de mare rezistenţă, aceste utilaje sunt concepute să facă faţă cu uşurinţă 
culturilor. Separatorul multiculturi (Multi Crop Separator – MCS) 

oferă o suprafaţă mare de separare pentru a separa 
cât mai multe boabe înainte de a ajunge la căişori.

Toba de treierare dispune de greutăţi suplimentare sub forma unor bare de balast care 
sporesc inerţia bătătorului cilindric atunci când barele riflate treieră spicele. Astfel, se 
reduce solicitarea transmisiilor, dar şi cerinţele de putere şi consumul de carburant.

Sârmele grilajelor sunt distanţate diferit pe contrabătător, secţiunea posterioară având de 
două ori mai puţine sârme decât partea anterioară. Aceasta asigură un echilibru optim 
între o capacitate mare de treierare şi un flux rapid al boabelor prin contrabătător. Distanţa 
contrabătătorului în faţă şi în spate poate fi reglată independent din cabină pentru a 
optimiza calitatea treierării. În partea din spate, contrabătătorul principal este extins cu 
un contrabătător activ (Active Beater Concave – ABC), care poate fi reglat în trei poziţii, în 
funcţie de condiţiile de recoltare.  

Treierare şi separare Două sisteme într-
unul singur  

MCS se distinge printr-o caracteristică unică, 
şi anume faptul că operatorul poate trece 
contrabătătorul peste separatorul rotativ atunci 
când nu este nevoie de acesta. Deplasarea 
contrabătătorului MCS se face prin acţionare 
electrică, fără a fi necesare alte instrumente. 
Astfel, se optimizează performanţele utilajului 
în condiţii uscate, ceea ce permite reducerea 
solicitării sitelor vibratoare şi îmbunătăţeşte 
considerabil calitatea paielor.
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O multitudine de 
aplicaţii

MF BETA

Un kit complet pentru porumb poate 
fi montat uşor sau se poate alege 
opțional un contrabătător universal 
pentru floarea soarelui, porumb 
sau cereale pentru suprafeţele de 
recoltare mai mici. Kitul de reducere 
a vitezei tocătorului vine ca dotare 
standard.

Se poate comanda o versiune specială de cilindru bătător/contrabătător 
pentru orez, cu un design unic pentru cuie şi dinţi, conceput special 
pentru separarea în condiţii dificile. Sunt instalate şi alte componente 
cu o rezistenţă superioară la uzură, incluzând aici şnecurile de boabe, 
elevatoarele şi dinţii MCS. Aceste specificaţii, alături de şenilele cu 
funcţie de autolubrifiere şi hederele specifice dotate cu 
componente rezistente la uzură asigură un utilaj 
versatil pentru orez, dar şi pentru cereale şi 
porumb. 



Sitele electrice acţionate din 
cabină uşurează supervizarea 
calităţii boabelor, iar 
separatoarele înalte ale sitelor 
asigură un randament sporit pe 
teren neregulat.

Un senzor afişează volumul 
retururilor direct în cabină, ceea 
ce permite efectuarea rapidă a 
unor reglaje pentru îmbunătăţirea 
mostrelor de boabe.

Căişorii lungi sunt prevăzuţi cu patru 
trepte cu „pereţi activi”. Secţiunile 
verticale cu o înălţime de 210 mm ale 
treptelor căişorilor sunt prevăzute cu 
grilaje perforate. Acestea sunt cele 
mai înalte disponibile dintre toate 
combinele convenţionale. Treptele 
din faţă ale căişorilor sunt ranforsate 
pentru recoltarea porumbului, ceea ce 
face combina mult mai durabilă pentru 
diversele culturi.

Calitatea mostrelor de boabe influenţează marja dvs. de profit. O atenţie specială acordată sitei vibratoare prin utilizarea unor site de 
curăţare de înaltă capacitate permite obţinerea unor mostre de boabe de cea mai bună calitate. Opţional, se poate monta un monitor 
pentru randament şi un senzor de umiditate cu card SD integrat pentru a facilita măsurarea şi urmărirea performanţelor combinei.

Buncărele de boabe au o capacitate ridicată (9000 litri pentru versiunea standard şi 8600 litri pentru versiunea ParaLevel), iar debitul 
de descărcare de 105 l/sec este unul dintre cele mai mari din categoria sa.

Rezultate
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O placă reglabilă dințată vine ca 
dotare standard pentru a asigura 
o tocare uniformă a paielor.

Pentru cei care au nevoie de paie, 
sistemul de treierare este delicat 
şi lasă paiele într-o stare perfectă 
pentru balotarea de furaje sau paie 
de aşternut ori pentru produse de 
generare a energiei.

Este disponibil, de asemenea, un 
împrăştietor de pleavă multi-reglabil 
cu rotor dublu. Ca opţiune, sunt 
disponibile deflectoare electrice 
pentru tocătorul de paie. Acestea 
permit îndepărtarea paielor de 
recolta netăiată dacă este nevoie.

Noul tocător de paie cu 6 rânduri de cuţite 
este special conceput pentru a oferi performanţe 
ridicate de tocare şi împrăştiere pentru fermierii 
care efectuează lucrări minimale ale solului. 
Cuţitele sunt zimţate, ceea ce asigură o tăiere fină 
şi reduce necesarul de putere. Cuţitele staţionare 
complet reglabile şi capota tocătorului de paie 
asigură un control complet al calităţii şi împrăştierii 
paielor tocate.
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Profitaţi la maximum de ziua de muncă într-un 
spaţiu de lucru special conceput pentru dvs. 

Lucrul în cabina Skyline.

Un spațiu confortabil în cabină este esenţial pentru a obţine cele mai bune performanţe atât din partea utilajului, cât şi a operatorului. 
Vizibilitatea excelentă şi comenzile amplasate ergonomic facilitează volumul de lucru şi productivitatea. Meniurile intuitive ale terminalului 
TechTouch vă oferă imediat informaţii, iar sistemele de alertare activă vă protejează investiţia. 

DE LA M
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Spaţiul meu de lucru 
Elementele fundamentale ale unei cabine bine proiectate sunt: spaţiul, confortul şi vizibilitatea. Cabina Skyline vi le oferă pe toate, asigurând un confort deplin 
al operatorului în orice moment. Vizibilitatea este excelentă, operatorul având o vedere panoramică îndeosebi asupra hederului, miriştii, unităţii de descărcare 
şi părţii din spate a utilajului, graţie oglinzilor retrovizoare mari reglabile electric sau camerei video vizibile pe terminalul TechTouch, ca dotare standard.

Cabina este prevăzută cu o mulţime de funcţii 
indispensabile unui mediu de operare de înaltă 
calitate:

•  Aer condiţionat complet automatizat, 
inclusiv încălzire

• Scaun cu suspensie pneumatică

•  Oglinzi reglabile electric cu sistem de 
încălzire

•  Scaun de instructor cu compartiment 
frigorific şi cutie de depozitare

•  Izolarea fonică excelentă, cu geam special 
de absorbţie a zgomotelor, oferă un spațiu 
de lucru silenţios

• Oglinzi duble pentru o vizibilitate precisă

• Trepte de cabină sigure şi uşor de folosit

Comenzile principale văzute de operatorVizibilitate flexibilă graţie 
oglinzilor duble

Vedere asupra miriştii Vedere asupra şnecului de 
descărcare fără a fi nevoie 

să vă aplecaţi în față

Terminal TechTouch la îndemână
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Maneta PowerGrip
Noua interfaţă de control a operatorului este 
pe deplin intuitivă: maneta multifuncţională 
PowerGrip este amplasată deasupra cotierei care 
conţine toate butoanele pentru cele mai frecvent 
utilizate comenzi. Cotiera poate fi deplasată în 
sus sau înainte pentru a se adapta operatorului, 
folosind cele două mânere situate în dreapta 
consolei.

Cotiera PowerGrip
Cotiera din dreapta reprezintă unitatea centrală de operare unde 
se află principalele butoane de cuplare alături de comanda 
acceleraţiei. Capitonată cu o căptuşeală moale de dimensiuni 
mari, cotiera a fost concepută să asigure repausul braţului în 
zilele lungi de lucru şi un confort maxim. Maneta de avansare nu 
trebuie deplasată pentru a comanda avansarea utilajului, astfel că 
operarea este mult mai comodă.

01 Ridicare/coborâre rabator

02 Reglaj faţă/spate rabator

03 Oprire automată

04 Heder sus/jos

05 Heder stânga/dreapta

06 Cuplarea descărcării

07 Tub de descărcare deschis/închis

08 Reactivarea ghidării

Profitaţi la maximum de utilajul dvs. 
prin comenzile intuitive de operare 

Reglarea turației rabatorului

Activarea avansării

01 Reglarea turaţiei motorului

02 Cuplarea treierătorului

03  Cuplarea hederului

04 Cuplarea 4WD 

05 Cuplarea frânei de staţionare 



01

02

03

04

05 07

08
09

10

06

01 Reglarea turației bătătorului

02 Reglarea jocului faţă la contrabătător

03 Reglarea jocului spate la contrabătător  

04 Reglarea turației ventilatorului 

05 Reglarea sitelor superioare

06 Reglarea sitelor inferioare

07  Deflectoarele tocătorului de paie activate/ 
dezactivate

08 Capacul buncărului de boabe deschis/închis

09 Cuplarea cuţitelor verticale

10 Mod drum / Activarea ghidării

Tastatura
Tastatura cu membrană este poziţionată pe partea dreapta a cotierei şi este 
folosită pentru a opera principalele funcţii ale combinei. Tastele moi şi reliefate 
permit accesarea directă a meniurilor individuale ale terminalului TechTouch.

Terminal
Perfect vizibil şi accesibil, terminalul TechTouch vă oferă toate informaţiile 

relevante legate de performanţele şi setările combinei, iar ecranul tactil de 
înaltă definiţie conţine comenzi uşor de utilizat şi reglat.

MF BETA
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Ecranul Informaţii generale este afişat 
întotdeauna în colţul din stânga sus al 
terminalului. Acesta indică turaţia motorului şi 
viteza de deplasare. Alături se află indicatorii 
pentru carburant, AdBlue, ulei şi temperatura 
motorului. Ecranul afişează, de asemenea, 
informaţii despre starea actuală a combinei, 
cum ar fi situaţia buncărului de boabe şi a 
descărcătorului.

Afişajele uşor de citit din Meniul principal 
al combinei indică înălţimea curentă şi cea 
setată a hederului, nivelul pierderilor de boabe 
în căişori şi site, precum şi volumul retururilor. 
Sub acestea sunt afişaţi parametrii actuali pentru 
înălţimea hederului, viteza cilindrului bătător, 
deschiderea faţă/spate a contrabătătorului, viteza 
ventilatorului şi deschiderea sitelor sus şi jos. Toţi 
parametri pot fi rapid reglaţi folosind tastele de 
comenzi rapide sub formă de pictograme.

Ferestrele din partea de jos a terminalului sunt 
denumite Meniuri info plus. Aici operatorul 
poate alege între diversele ecrane cu informaţii 
detaliate despre funcţiile combinei. De 
exemplu, operatorul poate vedea dintr-o privire 
informaţii despre turaţia motorului şi a arborilor, 
asigurându-se că toate sistemele funcţionează 
în mod adecvat.

Până la două Moduri vizualizare cameră 
pot fi afişate în fereastra din partea de jos a 
terminalului. Operatorul poate alege să aibă 
afişată în permanenţă pe ecran imaginea oferită 
de cameră sau doar atunci când dă cu spatele. 
Imaginea poate fi mărită pentru a fi afişată 
pe întreg ecranul, prin simpla apăsare a unui 
buton, rapid şi sigur.

Terminalul TechTouch este centrul de control pentru toate operaţiunile principale legate de performanţele utilajului: 
puteţi folosi ecranul tactil sau pad-ul unic de navigare pentru a afişa ecranul de care aveţi nevoie.

Operare şi control din vârful degetelor
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Conceput să vă facă viaţa mai uşoară

• Ecranul mare şi uşor de citit este împărţit în patru secţiuni pentru ca 
operatorul să poată alege ceea ce doreşte să vadă. Acesta vă permite 
să profitaţi la maximum de capacitatea de setare a utilajului – este 
dispus într-un mod logic, iar navigarea se face foarte uşor fie cu 
ajutorul pad-ului, fie cu comenzile rapide de pe ecranul tactil.

• Afişajul color facilitează mult interpretarea informaţiilor – avertizările 
sunt afişate clar şi prioritar.

• Suportul îi permite operatorului să selecteze poziţia care i se potriveşte 
cel mai bine.

• Setări automate în funcţie de culturi – meniul terminalului TechTouch 
permite până la 10 variaţii de setări pentru culturi; odată selectate, 
acestea vor modifica automat reglajele combinei.

• O funcţie de cameră video, dotare standard, este integrată în 
terminalul TechTouch, oferind o vizibilitate sporită asupra părţii din 
spate a combinei –  
O a doua cameră este disponibilă ca opţiune, combina având 
precablajele necesare în acest sens.

DE LA M
ASSEY FERGUSON
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Ghidare şi agricultură de precizie
Opțiuni tehnologice simple

Folosind tehnologia de ultimă oră, opţiunea Auto-Guide xls poate ghida automat utilajul pentru a obţine performanţe mai mari, prin optimizarea deplasării în câmp. Sistemul poate fi uşor 
setat de la terminal; AUTO-GUIDE xls oferă o precizie de până la 5 cm sau puteţi utiliza un semnal RTK dacă este nevoie. Automatizarea îi permite astfel operatorului să se concentreze 
asupra utilajului pentru a obţine cele mai bune performanţe de la întreaga combină. Un buton amplasat pe maneta multifuncţională reactivează sistemul la întoarcerile la capăt de rând.

 Activarea ghidării

Ecranul de lucru AUTO-GUIDE xls Ecranul de setări

Semnal

Distanţa de la traiectorie 
la traiectorie

Corecţie abatere de la traseu

Abatere manuală de la traseu

Total abatere
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Rapoarte de informare 

Terminalul poate oferi informaţii 
despre performanţele utilajului 
prin intermediul contoarelor 
resetabile, care stochează date 
referitoare la suprafaţa recoltată, 
cantitatea de carburant folosită 
şi durata operaţiunilor. Numele 
câmpurilor pot fi setate pentru a 
facilita gestionarea şi pentru a-i 
permite operatorului să colecteze 
date despre performanţele 
utilajului.



MF Beta 7360 PLi (versiune)
Pentru terenuri şi mai denivelate, vă oferim modelul MF Beta 7360 
PLi care, pe lângă sistemul ParaLevel, dispune de o capabilitate 
suplimentară dată de funcţia specială „Integrale” de orizontalizare 
a punţii spate. Aceasta permite orizontalizarea combinei în pante 
ascendente de până la 30% şi descendente de până la 10%. 
Astfel, sporeşte eficienţa utilajului pe terenuri înclinate, ceea 
ce înseamnă o mai mare productivitate şi o mai bună calitate a 
boabelor, alături de o siguranţă sporită a operatorului. Aceasta 
funcţionează automat şi constant pentru ca operatorul să se poată 
concentra asupra unei tăieri cât mai precise.

Sistemul ParaLevel
Sistemul avansat de orizontalizare automată vă oferă o flexibilitate totală pe terenuri denivelate

Designul simplu paralel permite adaptarea cu uşurinţă a 
unghiului de lucru în câmp. Atât MF 7360, cât şi MF 7370 
sunt disponibile în versiunea ParaLevel, un sistem brevetat care 
permite orizontalizarea combinei cu hederul pe pante de până 
la 20%. Componentele combinei sunt, în general, concepute să 
funcţioneze pe teren plat. Acest sistem menţine combina orizontală 
în pante, astfel că utilajul poate funcţiona la o eficienţă maximă un 
timp mai îndelungat, sporindu-vă astfel productivitatea. Sistemul 
de tracţiune integrală 4WD (dotare standard) este parte a 
pachetului de echilibrare, oferind un mai bun control al direcţiei şi 
o tracţiune mai mare în orice condiţii, astfel că utilajul devine un 
mediu de lucru mai sigur pentru operator.

Puteţi lucra nivelat
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20%

Lăţime de transport sub 3,5 m  
(pneuri 800, 5 căişori) (pneuri 650, 6 căişori)

Puteţi lucra nivelat un timp mai îndelungat
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Un design optim menit să uşureze munca

Acces sigur şi simplu pentru 
curăţarea radiatorului 

Verificarea şi curăţarea filtrului de aer

O schimbare uşoară de la tocare la lăsarea 
de brazde pentru baloţi 

Panourile monobloc luminate permit un 
acces rapid în vederea inspectării

Acces securizat la compartimentul 
motor şi la buncărul de boabe cu o 
scară mobilă

Realimentare uşoară – ambele 
rezervoare sunt situate unul lângă 
celălalt pentru facilitarea accesului

Profitaţi zi de zi de funcţionalităţile bine concepute.
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Pachetul de lucru pe timp de noapte include faruri H9 de înaltă intensitate pentru o vizibilitate 
panoramică excelentă până seara târziu.

A sosit timpul recoltării DE LA M
ASSEY FERGUSON
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Vă asigurăm că motorul dvs. AGCO POWER a fost conceput în concordanţă cu cele mai recente reglementări în materie de emisii, folosind tehnologia SCR, ceea ce înseamnă că dispune de unul dintre cele 
mai avansate designuri de pe piaţă. Asigură o protecţie sporită a mediului, iar costurile de operare vor fi printre cele mai scăzute din acest sector. Aceştia sunt parametri importanţi pentru afacerea dvs. 

De asemenea, performanţele sunt şi ele esenţiale – vă putem asigura că alimentarea cu carburant a fost concepută pentru a oferi o curbă de cuplu uniformă, de care combina are nevoie pentru a menţine 
un debit de recoltare constant sub sarcină, în orice condiţii. În plus, angrenajele cu frecare redusă vă vor oferi un consum de carburant incredibil de redus per tonă, alături de o excelentă economie de 
carburant.
 

Veţi simţi diferenţa semnificativă!

Câtă importanţă acordaţi 
motorului combinei dvs.? 

(versiuni disponibile pentru reglementările în materie de carburanţi cu emisii scăzute)
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Massey Ferguson şi dealerii şi distribuitorii săi sunt întotdeauna pregătiţi şi 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 şi în perioadele cruciale ale anului. Dealerii noştri se angajează să găsească 
produsul adecvat pentru dvs. şi să vă ofere asistenţa, serviciile şi piesele necesare la cele mai înalte standarde. Veţi deveni parte a unei familii devotate de specialişti extrem de competenţi 
care fac tot posibilul pentru a vă oferi o asistenţă veritabilă şi servicii de înaltă calitate. 

Înţelegem ce înseamnă agricultura şi suntem conştienţi de provocările cu care se confruntă fiecare individ, astfel că dealerii noştri 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 manager de service şi garanţie extinsă. Pachetul manager de service şi garanţie extinsă* este o soluţie completă menită să asigure 
o asistenţă totală pentru combina dvs., inclusiv întreţinerea de rutină, acoperirea costurilor de reparaţie şi garanţia deplină AGCO.

Asistenţă completă. Oriunde şi oricând aveţi nevoie

* manager – pachetul de service şi garanţie extinsă 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. Sub rezerva unor termeni şi condiţii.
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Heder şi elevator central de culturi BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 PL (i) BETA 7370 PL
Lăţimi de tăiere disponibile – FreeFlow (m) 5,40 la 7,60 5,40 la 7,60 5,40 la 7,60 5,40 la 7,60

Lăţimi de tăiere disponibile – PowerFlow (m) 5,50 la 6,80 5,50 la 7,60 5,50 la 6,80 5,50 la 6,80
Inversor heder/elevator • • • •

Viteză automată a rabatorului • • • •
Control automat al înălţimii de tăiere • • • •

Heder cu AutoLevel • • • •
Rulou de alimentare Power Feed • • • •

Bătător cilindric de înaltă inerţie
8 + 8 bare de lestare • • • •

Lăţime / diametru (mm) 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600
Gamă de turaţii (rpm) 380 la 1210 430 la 1310 380 la 1210 430 la 1310

Contrabătător
Contrabătător ABC (grade) 14 14 14 14

Nr. bare riflate 12 12 12 12
Unghi de înfăşurare (grade) 120 120 120 120

Suprafaţă (m2) 0,83 0,99 0,83 0,99
Multi Crop Separator (MCS)

Lăţime / diametru (mm) 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600
Contrabătător MCS

Nr. bare riflate 8 8 8 8
Suprafaţă (m2) 0,9 1,07 0,9 1,07

Sistem de rotire a contrabătătorului MCS • • • •
Căişori

Nr. / Nr. de trepte 5 / 4 6 / 4 5 / 4 6 / 4
Suprafaţă de separare (m2) 5,73 6,81 5,73 6,81

Site vibratoare
Tavă de boabe cu separatoare înalte • • • •

Site superioare şi inferioare reglabile electric • • • •
Suprafaţă totală (m2) 4,67 5,58 4,67 5,58

Ventilator volumetric cu pale de diametru mare • • • •
Viteza ventilatorului (rpm) 350 la 1050 350 la 1050 350 la 1050 350 la 1050

Returur labătător cu monitorizare • • • •
Reglare electrică a turației ventilatorului, din cabină • • • •

Buncăr de boabe
Capacitate (litri) 9000 9000 8600 8600

Viteza de descărcare (l/sec) 105 105 105 105
Lungimea şnecului (m) 5 5 5 5

Înălţimea de descărcare (m) 4,45 4,45 4,45 4,45

3645 - 3758 mm

8910 - 9100 mm

Specificaţii standard
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 -   Nu este disponibil(ă)      l   Specificaţie standard mSpecificaţie opţională 



S-au depus toate eforturile pentru a asigura că informaţiile conţinute 
în acest document sunt cât mai exacte şi actuale. Totuşi, sunt posibile 
unele inadvertenţe, erori sau omisiuni, iar detaliile specificaţiilor pot 
fi modificate în orice moment, fără o notificare prealabilă. De aceea, 
toate specificaţiile trebuie verificate cu dealerul sau distribuitorul dvs. 
Massey Ferguson înainte de orice achiziţie.

Opţiuni

Gestionarea reziduurilor BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 PL (i) BETA 7370 PL
Tocător de paie • • • •

Motor
AGCO POWER cu reducţie catalitică selectivă (SCR) • • • •

Capacitate cilindrică (litri) 7,4 8,4 7,4 8,4
Putere (ISO 14396) CP/kW

* cu Power Boost 
276/203 
306*/225

320/235
360*/265

276/203 
306*/225

320 / 235
360*/265

Capacitatea rezervorului de carburant (litri) 620 620 620 620 
AdBlue (litri) 80 80 80 80
Transmisie

Hidrostatică / 4 trepte de viteză • • • •
Pneuri

Faţă 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32
Spate 460/70 R 24 460/70 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24

Cabină
Skyline Radiator, aer condiţionat, oglinzi retrovizoare duble reglabile electric, scaun cu suspensie pneumatică, 

coloană de direcţie 3D, terminal TechTouch, cutie frigorifică, cameră video spate 
Dimensiuni

Lungime totală fără heder (mm) 8910 8910 9100 9100
Lăţime fără heder, pneuri standard (mm) 3490 3900 3490 3758

Greutate (kg) 12960 13360 14110 14660

BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 PL (i) BETA 7370 PL
Combină cu ParaLevel - - • •

Gestionarea reziduurilor
Capotă tocător de paie cu deflectoare electrice • • • •

Împrăştietor de pleavă • • • •
Pneuri

Faţă 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32
Faţă 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32

Sub 3,5 m 800/65 R 32 650/75 R 32 800/65 R 32 650/75 R 32
Sită superioară de înaltă performanţă pentru porumb • • • •

Reducerea turației ventilatorului, 270 la 840 rpm • • • •
Accesorii punte spate cu tracţiune integrală 4WD (standard la versiunea ParaLevel), sistem multimedia cu 

navigare, kit pentru porumb, compresor de aer, kit pentru mazăre şi fasole, ghidare automată, 
monitor pentru randament, senzor de umiditate
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Tur 3D Buncărul de boabe 
Buncărul de boabe cu comandă electrică a 
capacelor, cu o mare capacitate pentru operaţiuni 
mai îndelungate pe câmp

Cabină 
Cabină spaţioasă şi confortabilă cu terminal TechTouch 
montat pe scaunul operatorului, pentru monitorizarea/
reglarea setărilor combinei prin simpla apăsare a unui buton.

Heder PowerFlow
Flux de recoltare regulat pentru o alimentare 
constantă a bătătorului cilindric în orice condiţii.

Rulou de alimentare Power Feed 
Asigură o alimentare constantă pe întreaga lăţime 
a elevatorului de culturi, pentru o productivitate 
sporită şi o calitate excelentă de treierare.

Bătător cilindric 
Bătătorul cilindric de înaltă inerţie cu bare de 
balast oferă performanţe excepţionale chiar şi 
în condiţii dificile.

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

34



Punte faţă ParaLevel (numai la modelele ParaLevel) 
Sistem unic şi inovator de orizontalizare a combinei pentru o lăţime de 
transport redusă la 3,5 m şi o orizontalizare de până la 20% a combinei.

Motor 
Motorul puternic AGCO POWER cu 6 cilindri şi tehnologie SCR oferă o 
excelentă eficienţă a consumului de carburant şi emisii mai ecologice.

Tocător de paie cu 6 rânduri de cuţite 
Tocător multireglabil cu cuţite zimţate pentru o calitate excelentă de 
tocare cu necesităţi reduse de putere, oferind o repartizare uniformă 
a materialului pe întreaga lăţime de lucru a hederului.

Multi Crop Separator Plus
Separare activă sporită a boabelor în condiţii dificile. Graţie funcţiei 
unice, contrabătătorul MCS Plus poate fi rotit peste separator pentru 
a menţine o bună calitate a paielor în condiţii uscate.

Site vibratoare 
Tava lungă de boabe cu separatoare înalte şi site de mare capacitate 
oferă mostre de boabe foarte curate.

Căişori 
Căişori lungi de 4,2 m cu trepte înalte şi 
permeabile pentru o separare îmbunătăţită.

Contrabătător de mare rezistenţă 
Reglare independentă a distanţei contrabătătorului în faţă şi spate 
uşurează reglajul optim pentru cele mai bune rezultate de treierare în 
orice condiţii şi pentru orice culturi (contrabătător universal opţional).
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