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Logikus felépítésű 
kombájnok, amelyek 
egyszerűen elvégzik a 
munkát

Még a legnagyobb kihívást 
jelentő betakarítási körülmények 
is könnyedén és kényelmesen 
kezelhetők azzal az inherens 
megbízhatósággal, ami garantálja, 
hogy a munkával ön inkább 
korábban, mintsem késéssel 
végezzen.

Mind a hat modell sokféle növény, 
többek között gabonafélék, 
fűmag, kukorica és napraforgó 
betakarítására is alkalmas – minden 
esetben ugyanolyan magas 
színvonalon.

A betakarítás gyakran az idővel 
folytatott versenyfutás, tehát 
érdemes olyan kombájnt választani, 
amelynek hatékony teljesítményére 
minimális karbantartás mellett 

A Massey Ferguson kibővített ACTIVA kombájncsaládja 40 éves, 
betakarítógépek terén szerzett tervezési és mérnöki tapasztalatra 
épülő, már bizonyított technológia felhasználásával készül. 
Ezek a kombájnok kiemelkedően költséghatékony és rugalmas 
betakarítási megoldást nyújtanak a gazdálkodóknak.

is számítani lehet. Biztos, hogy 
létezik olyan Activa modell, amelyik 
tökéletesen illeszkedik az ön 
gazdálkodási igényeihez.

Gyártási minőség + 
Megbízhatóság = Nagy 
teljesítmény
A gyártási folyamat egésze 
során megvalósuló szigorú 
minőségellenőrzési eljárások 
garantálják, hogy minden egyes 
MF ACTIVA kombájn úgy hagyja el 
a gyárat, hogy teljes értékű munkára 
képes, és nagy maradványértéket 
hordoz magában a jövőre nézve.

Ezek a gépek egy rendkívül erős, 
merev alvázra vannak felépítve, ami 
hangsúlyozottan mutatja ezeknek 
a gépeknek az alkalmasságát 
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gabonafélék, kukorica, vagy akár 
az olyan, kifejezetten koptató 
hatású, és erős, tartós felépítésű 
kombájnt megkövetelő termények 
betakarítására is, mint a rizs.

Minden részegységet a maximális 
megbízhatóság és a hosszú 
élettartam jegyében terveztek vagy 
alakítottak ki. 
Sok olyan részegység, ami 
közvetlenül érintkezik a terménnyel, 
nagyobb anyagvastagsággal – és 
gyakran fokozott kopásállóságú 
anyagok felhasználásával – készül.

Ezenkívül a gép több mint 80%-át 
összeszerelés előtt horganyozzák 
és festik, ami tovább növeli a 
kombájn élettartamát és jövőbeni 
maradványértékét.



Az ACTIVA széria
Modell LE Szalmarázók 

száma
A magtartály tér-

fogata

MF ACTIVA 7240 176 5 5200

MF ACTIVA 7244 226 5 7000

MF ACTIVA 7245 243 5 7000

MF ACTIVA 7245 S 243 5 7000

MF ACTIVA 7245 S AL 243 5 7000

MF ACTIVA 7246 243 6 7500

MF ACTIVA 7247 S 275 6 8800
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Egy kíméletes első 
összecsapás
Az MF ACTIVA kombájnok többféle termény betakarítására 
alkalmas „FreeFlow” vágóasztalait a nagy teljesítmény és a hosszú 
időre garantált tartósság jegyében tervezték. 

A „FreeFlow” asztalok 4,2 m-
estől 7,6 m-esig terjedő 
vágásszélességgel állnak 
rendelkezésre, és a legkisebb 
részletekre kiterjedően jól 
megtervezett a felépítésük. A 
motollarúd végeit kupakok védik, 
ami megakadályozza a termény 
esetlegesen eltömődést okozó 
felcsavarodását – egyszerű, 
hatékony kialakítás.

A vágóasztal erős, hegesztett vázra 
van felépítve, amelyre különálló 
elemek vannak felcsavarozva, 
ami szükség esetén egyszerű 
cserélhetőséget biztosít. Az 
ilyen fokú erős szerkezethez 
megbízhatóság, hosszú élettartam, 
és alacsony üzemeltetési költségek 
társulnak.

Az álló gabonával először a 
nagy teljesítményű, öntisztuló 
Schumacher kaszaszerkezet 
érintkezik, ami határozottan vágja 
el a gabonát, mielőtt az bekerülne a 
nagy átmérőjű gyűjtőcsigához. 

A csiga teljes hosszában jelen 
lévő bedobóujjak biztosítják a 
termény egyenletes eloszlását, 
miközben az a ferdefelhordó felé 
tart. A kaszaszerkezet a minden 
körülmények között tiszta és 
alacsony teljesítményigényű vágás 
érdekében 1220-as percenkénti 
vágásszámmal dolgozik (ez 1,73 m/s 
vágási sebességnek felel meg).
Minden motollaállítás a kabinban 
elhelyezkedő menetvezérlő kar 
segítségével végezhető el. Az 
automata vágásmagasság-

állítás – annak érdekében, 
hogy minden terepen optimális 
legyen a teljesítmény – standard 
felszereltséget képez (kivéve az 
MF 7240-es modellnél). 

Az „AutoLevel” önszintező 
vágóasztal, amely az ACTIVA 
modelleknél opcionális, az ACTIVA S 
modelleknél standard felszereltséget 
képez, a vágóasztal keresztirányú 
dőlésszögének akár 8%-os 
mértékét, és ezáltal mindenkor a 
tökéletes vágási helyzetet képes 
megvalósítani. 
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Cséplőrendszer - a 
kombájn lelke

Az erős kialakítású, nyolc 
verőléccel rendelkező cséplődob 
és a nagy igénybevételre tervezett 
dobkosár biztosítja a termények 
széles skálájának rendkívül 
hatékony cséplését.

A cséplőkosár hátsó szekciójában 
feleannyi huzal van beépítve, 
mint az elülső szekcióban, ami 
optimális egyensúlyt eredményez 
a cséplőképesség és a kosáron 
történő szemáteresztés között.

Egyedülálló módon az ACTIVA 
kosár elülső és a hátulsó része 
egymástól függetlenül állítható 
a kabinból, lehetővé téve ezzel 
a kezelő számára a nagyobb 
áteresztést és a minimális 
terménytörést megvalósító 
beállítást. 
Ezzel a rendszerrel lehetővé válik 
a kosárnak a megfelelő környezeti 
feltételek közötti, párhuzamos 
helyzetben történő működtetése 
a nagyobb áteresztőképesség 
érdekében, valamint a szalma 
megóvása.

A Massey Ferguson tervezőmérnökei nagyon nagy figyelmet 
fordítottak erre a kritikus működési területre.
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Az ABC modul
Ez az innovatív részegység az 
utóverő alatt található, és számos 
előnyt nyújt. 
• További 14 fokkal kibővíti a

kosár átfogási szögét, így
növeli a cséplőkapacitást.

• Irányítja a szalma útját az
utóverőtől a szalmarázók felé,
így elősegíti a leválasztást.

• A működési szöge a
szalma hosszának és
nedvességtartalmának
megfelelően változtatható,
így optimalizálható a
szalmarázókon történő
leválasztás.

MF ACTIVA S – Fejlett 
cséplőrendszer
Az MF ACTIVA S modellek 
rendelkeznek az aktív beadagoló 
hengerrel (PFR – Power Feed 
Roller), ami elősegíti a termény 
bejutását a vágóasztalból a 
ferdefelhordóba azáltal, hogy 
az anyagot egyenletesen, a 
ferdefelhordó teljes szélességében 
szétoszlatja.

Ezenkívül az ACTIVA S kombájnok 
rendelkeznek a szabadalmi oltalom 
alatt álló MCS-Plus (Multi Crop 
Separator Plus) rendszerrel, amely 

lehetővé teszi a kosár teljes értékű 
működtetését a teljesítmény 
fenntartása érdekében nedves 
termény vagy magas hozam 
esetén.

Sokoldalú szalmakezelés
Az MF ACTIVA kombájnokon a 
cséplő- és leválasztófolyamat 
a kíméletes szalmakezelés 
érdekében beállítható. Ez 
különösen hasznos olyan 
gazdaságokban, ahol a szalmát 
felhasználják almozáshoz. 
Még nehéz betakarítási 
körülmények között is – mint 
amikor a szalma száraz vagy 
töredezett – mindig a lehető 
legjobb minőség érhető el.
Ez egyúttal azt is garantálja, hogy 
a hektáronkénti szalmahozam 
nagy lesz, és a bálázásra alkalmas 
rendet fog képezni a kombájn.

(A bálázás témájánál maradva; 
a Massey Ferguson továbbra is a 
bálázási technológia élvonalában 
marad, és nagy szögletes és 
hengeres bálázók széles palettáját 
gyártja. Bizonyára van olyan 
modell a kínálatban, amely 
megfelel az Ön igényeinek, tehát 
forduljon bizalommal a Massey 
Ferguson kereskedőjéhez.)



01

02

0
1

  A
z M

F A
C

TIVA
 kom

bájn m
egnövelt 

leválasztást elősegítő A
B

C
 m

odullal 
ellátott cséplődobja.

0
2

  A
z M

F A
C

TIVA
 S

 cséplőrendszer a P
FR

 
dobbal és az M

C
S

 plus rendszerrel.
0

3
  M

C
S

 plus aktív állapotban a teljesítm
ény 

fenntartásához nedves term
ényállapot vagy 

m
agas hozam

 esetén.

0
4

  M
C

S
 plus inaktív állapotban a teljesítm

ény 
optim

alizálására, száraz körülm
ények és könnyen 

csépelhető term
ények esetére.

07

01

0403



08

A lehető legjobb 
szemtisztaság elérése
A betakarítási folyamat egyik kritikus tényezője a jó szemtisztaság 
folyamatos fenntartása. A Massey Ferguson cséplő-, leválasztó- és 
tisztítórendszere segít abban, hogy ez a cél minden betakarítási 
körülmény mellett megvalósuljon.

Gyűjtőasztal
Az asztal mozgása biztosítja, 
hogy a szemek alul maradjanak, 
a könnyebb anyagok és a pelyva 
pedig felül helyezkedjen el. A 
gyűjtőasztal a maximális áteresztés 
érdekében a cséplődobbal egyező 
szélességű. A magas, hosszirányú 
elválasztó lemezek biztosítják, hogy 
a termény még oldallejtőn haladó 
kombájn esetében is egyenletesen 
kerüljön a rostákra.

Rosták
A nagy áteresztőképességű rosták 
(HC rosták) egymással ellentétesen 
mozognak, és a tisztítólevegővel 
való optimális ellátottság és nagy 
beállítási tolerancia jellemzi őket. 
Különösen száraz viszonyok 
közepette mutatkozik meg – amikor 
a szalma rövid és száraz –, hogy a 

rosták nagy teljesítményen, a lehető 
legnagyobb tisztaságot képesek 
produkálni. Az alsó és a felső rostán 
egyaránt megtalálható, magas 
elválasztó elemek egyenletes 
terményréteget tartanak fenn, még 
oldallejtőn történő munkavégzés 
esetén is.

Szelelőventilátor
Az erős szelelőventilátornak három 
bemeneti nyílása van: egy-egy a 
két oldalán és egy a tetején, és a 
légeloszlás a teljes szélességben 
teljes hatékonyságú. A ventilátor 
fordulatszáma a kabinból állítható 
350 és 1050 f/p között, és opcióként, 
könnyebb fajsúlyú termények 
esetében lehetőség van a ventilátor 
alacsonyabb fordulatszám-
tartományban, 270–840 f/p közötti 
működtetésére is.

5 vagy 6 szalmarázó ládás 
modellek a hatékony leválasztás 
érdekében
A hosszú, tartós szalmarázó ládák 
a nagy leválasztási teljesítmény 
és a hosszú élettartam érdekében 
tűzihorganyzott kivitelűek. Minden 
egyes láda 4, egyenként 210 mm 
magas „aktív lépcsővel” rendelkezik. 
A ládák 150 mm-es lökethosszal 
mozognak, és extra méretű 
szelelőnyílásaik elősegítik a 
szalmatömeg fellazítását.

Az első lépcsők vastagabb anyagból 
készülnek, hogy megbirkózzanak 
az ABC modulból érkező 
szalmaárammal. A szalmarázó 
ládák hegesztett és zárt aljkivitelűek, 
ami biztosítja az erős szerkezetet, 
magas fokú megbízhatóságot 
és a gyűjtőasztal egyenletes 
anyagellátását.
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A terménymaradványok 
kezelése a talajművelési 
költségek csökkentése 
érdekében

A dupla, recézett forgókések remek 
szecskaminőséget állítanak elő 
nagyon kis energiafelhasználással. 
Az állókések és a szecskázóház 
könnyen állítható a minőség és a 
terítés biztosítása érdekében, és egy 
állítható, gödrös felületű lemezzel a 
még finomabb aprítás érdekében 
a már szecskázott szalma 

Minden MF ACTIVA modell több módon állítható 
szalmaszecskázóval van felszerelve, amelyet úgy terveztek, hogy 
páratlan szecskázási és terítési teljesítményt nyújtson, és ezáltal 
ezeket a kombájnokat a minimális talajművelési technológiák 
ideális előkészítőjévé tegye.

visszaterelhető a kések közé.
A szalmaszecskázó a cséplőművel 
egyidejűleg, automatikusan indul 
abban az esetben, hogy ha a 
szecskaterelő deflektorlemezek és a 
szecskázó fölötti szalmaterelő lemez 
a megfelelő helyzetben vannak.
Kukorica betakarításakor a 
szecskázó átállítása nagyon gyors 
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és egyszerű; csupán a fordulatszám 
változtatásából és a szalmatérben 
lévő terelőlemezek állításából áll. 

A pelyvaterítő minden modell 
esetében opcionális.
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ablak lehetővé teszi a kezelő 
számára a terményminőségnek 
és a tartályszintnek a figyelemmel 
kísérését, és egy kiegészítő 
mintavevő nyílás is van a fülkeajtó 
közelében.

Erős motor, jól működő 
sebességváltó
Az ACTIVA kombájnok üzemeltetése 
minden betakarítási körülmény 
mellett takarékos, ami azoknak a 
hatékony üzemanyag-felhasználású 
motoroknak köszönhető, amelyek 
megbízhatóan szolgáltatják 
a szükséges teljesítményt a 
termény legrövidebb időn belüli 
betakarításához.

A központi elhelyezésű 
hűtőradiátorok biztosítják a 
motor, a hidraulikus rendszer és a 

légkondicionáló rendszer rendkívül 
hatékony hűtését. A forgó szitaszűrő 
a könnyű tisztíthatóság érdekében 
felhajtható, és a porleválasztó még 
a legszennyezettebb viszonyok 
mellett is tiszta légáramot tart fenn.
Az ACTIVA kombájncsalád 
sebességváltói 3 sebességgel 
rendelkező mechanikus váltóval, 
és hidrosztatikus hajtásrendszerrel 
rendelkeznek. Az ACTIVA S 
rendelkezik a négysebességes 
kivitel és a valamelyest magasabb 
közúti sebesség előnyével, és a 
különféle feltételekhez igazodóan 
szélesebb sebességtartományból 
választható ki a megfelelő. A 
váltókar praktikusan a kezelő jobb 
oldalán helyezkedik el.

Az akár 8800 l-es magtartályaikat 
(az új MF ACTIVA 7247 S 
modelleken) ezek a kombájnok 
85 l/s sebességgel képesek 
kiüríteni, és a 4,0 m-es ürítőcsiga 
több mint elegendő (4,2 m) 
kitárolási magasságot, és 
kinyúlást biztosít magas oldalfalú 
pótkocsik megtöltéséhez is. A 
magtartályszintjelző figyelmezteti a 
kezelőt, amikor tele van a tartály.

A kopás minimális, mivel a 
csigalevelek a hosszabb élettartam 
érdekében Hardox keményfémből 
készülnek. Valójában mindenhol, 
ahol a mag áramlásának iránya 
megtörik, a csigalevél dupla 
anyagvastagságú. A magfelhordó 
végének kialakítása csavarozott, így 
elősegíti a gyors és egyszerű cserét. 
A kabin hátulján lévő, nagy méretű 

Egyszerű ürítés
Az akár 8800 l*-es magtartályaikat ezek a kombájnok meggyőző, 85 
l/s sebességgel képesek kiüríteni, és a 4,0 m-es ürítőcsiga több mint 
elegendő (4,2 m) kitárolási magasságot, és kinyúlást biztosít magas 
oldalfalú pótkocsik megtöltéséhez is.
* az új MF ACTIVA 7247 S modellen
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Minden ACTIVA kombájn 
karbantartása egyszerű és 
problémamentes, mivel a 
meghajtások számát a minimálisra 
redukálták. Ráadásul csak négy 
olyan zsírzási pont van, amely napi 
figyelmet igényel.

A különféle folyadékok tartályai és 
betöltőnyílásai ideális helyen vannak 
a folyadékellenőrzés vagy a feltöltés 
szempontjából. Ugyanez vonatkozik 
a motor levegőszűrőjére is.

Nagyméretű, csuklósan nyíló 
oldalpanelek biztosítanak könnyű 
hozzáférést a gépkomponensekhez, 
és a meghajtások egyszerűsége 
abban is megnyilvánul, hogy az 
ékszíjak gyors cseréjéhez sem 
képzés, sem speciális szerszám 
nem szükséges.

A cséplés, az adapterhajtás, 
az ürítés és a szecskázó 
hajtáskapcsolatai nagyon 
egyszerű, központos, ékszíjas 

hajtáskapcsolatok, ahol a feszítést 
rugóerő biztosítja, ami egyszerű 
rugóhossz-ellenőrzést igényel 
beállítás szempontjából.
A motortérbe való feljutást biztosító 
alumínium létra levehető, és a 
kombájn körül más részegységek 
elérésére is használható.

Gyors és könnyű 
karbantartáshoz tervezve

14
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A kezelői komfort és biztonság 
magas színvonala, a vezérlőelemek 
átgondolt elhelyezésével, a 
panorámaszerű kilátással és a 
betakarítási információk folyamatos 
megjelenítésével ötvözve az 
ACTIVA kombájnok kabinjait 
valóban kategóriavezetővé teszi. 

A légkondicionáló berendezés, 
valamint a fűthető és elektromosan 
állítható tükrök mellett a 

A stresszmentes 
betakarítást szolgáló, 
maximális komfort

kabinjellemzők hosszú listája 
olyan dolgokat is tartalmaz, mint a 
légrugós ülés (MF ACTIVA S), 
állítható kormányoszlop, és 
kényelmes instruktori ülés 
(az MF 7240-en nem).

Az Agritronic plus monitor és 
a jobb oldali konzol minden 
olyan információt megad, amire 
a kezelőnek szüksége lehet a 
betakarítás során, ideértve a 

betakarított terület nagyságát, 
a motor fordulatszámát, 
veszteségeket stb. 

A világosan jelölt vágóasztal-
funkciók a menetvezérlő kar körül 
vannak elhelyezve az olyan további 
funkciók egyszerű állítását lehetővé 
tévő vezérlőelemekkel együtt, mint 
a dobfordulat, a kosárpozíció és a 
szelelő sebessége. 

16
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Egy csodálatos 
önszintező rendszer
Az MF 7245 S AL ACTIVA modell alapfelszereltségként tartalmazza 
az innovatív, teljes gépen működő önszintező rendszert.

18
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04

Figyelembe véve azokat az extrém 
terepviszonyokat, amelyeken 
ezek a gépek képesek dolgozni, 
az önszintező kombájnokat 
hátsókerék-segédhajtással lehet 
felszerelni, ami egyedülálló, 
négykerékhajtásos teljesítményt, 
jobb kormányozhatóságot és 
nagyobb kapaszkodóképességet 
biztosít a nehéz körülmények között.

Ez az ügyes rendszer a mellső 
véglehajtások csuklós elforgatásával 
vízszintesen tartja a kombájnt a 
lejtőn. Ez a korrekciós technika 
lehetővé teszi akár 20%-os lejtés 
kiegyenlítését is munkavégzés 
közben.

A nagyobb teljesítményű ACTIVA S 
rugalmasságot és teljesítményt nyújt 
a felhasználóknak és gépimunka-
szolgáltatóknak azokban az 
esetekben, amikor többletterületet 
kell betakarítani.
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Az új MF 7240 ACTIVA
Az ACTIVA kombájncsalád eme újonnan csatlakozó tagja a kisebb 
méretű növénytermesztő és vegyes gazdaságok igényeit célozza 
kielégíteni, ugyanakkor erőteljes, minőségi betakarítást nyújt. 
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Az MF 7240 ACTIVA kombájn 
letisztult, egyszerű vonalvezetéssel 
rendelkezik, és költséghatékony 
kombájn-üzemeltetést biztosít a 
tartósság és a megbízhatóság 
magas szintjével együttesen.

A rendkívül üzemanyag-takarékos, 
176 LE-s motorral felszerelt 
MF 7240 ACTIVA szokatlanul magas 
színvonalú jellemzőket nyújt, ideértve 
az öt szalmarázóládás kialakítást, 
amelyet megbízható, hosszú távú 
működésre gyártottak. 

A kezelése is egyszerű, és 
minden fölösleges funkciót vagy 
vezérlőelemet nélkülöz. 

Minden fő funkció egy átlátható és 
lényegre törő elektronikus kijelzőn 
jelenik meg. A nagyobb komfortszint 
érdekében a légkondicionáló 
standard és alapvető felszereltség a 
kabinban.

Minden fő cséplő részegység 
mechanikus működtetésű, így a 
kosárhézag-állítás is, ami a fülkéből 
hajtható végre. 

A cséplőszerkezetet a hagyományos 
dob és kosár alkotja, ami 
a szalmaáramot a  végső 
leválasztáshoz az 5 szalmarázó 
ládára vezeti.

Mint minden Massey Ferguson 
kombájn, az ACTIVA 7240 is felső 
helyzetű ürítőcsigával rendelkezik, 
ami az 5200 literes magtartály 
ürítését gyorsan és precízen elvégzi.



01 FreeFlow vágóasztal 
A nehéz körülmények között történő vágás javítása 
érdekében a vágóasztal szögállása változtatható. A nagy 
sebességű Schumacher kaszaszerkezettel a termény a 
nagy átmérőjű gyűjtőcsiga, és az ezen teljes hosszban 
elhelyezkedő, vezérelt bedobóujjak közreműködésével 
könnyedén összegyűjthető.
 
02 Ferdefelhordó 
A nagy igénybevételre tervezett ferdefelhordót úgy 
gyártották, hogy még a legmostohább betakarítási 
viszonyok között is maximálisan tartós legyen.
 
03 Cséplőkosár 
A cséplőkosár egy egyedülálló, független, állítható kosár, 
ami lehetővé teszi a kosár elejétől a hátuljáig terjedő állítást 
a terménycséplés és leválasztás maximalizálása érdekében. 

04 Nagy inerciájú cséplődob 
Az ACTIVA nagy átmérőjű dobbal rendelkezik. Ez nehéz, 
egyenetlen körülmények között is egyenletes sebességet 
tart fenn, ezáltal maximális szinten tartja a cséplési 
képességet, a teljesítményt, és csökkenti az üzemanyag-
fogyasztást.

05 Szalmarázó ládák 
Szalmarázó ládáink hosszú kivitelűek, magas lépcsőkkel és 
aktív elválasztó elemekkel rendelkeznek a magleválasztás 
maximalizálása és a teljesítmény növelése érdekében.

06 Tisztítórendszer 
A nagy méretű és nagy teljesítményű rosták kiváló 
magtisztaságot eredményeznek.
 
07 Szalmaszecskázó 
A rotoron négy sorban elhelyezkedő, nagy kerületi 
sebességgel forgó, recézett kések és az ugyancsak 
recézett állókések közreműködésével a termény alapos 
aprítás után egyenletesen terül szét.
 

Az MF 7200 ACTIVA 
jellemzői

08 Kabin 
Az ACTIVA kezelőfülke alapfelszereltségben is komfortos 
környezetet garantál a hosszú munkanapokra; minden 
funkció könnyen működtethető, és a kabin rendkívül 
alacsony zajszintet biztosít.

09 Magtartály 
A magtartály lehetővé teszi a tiszta termény befogadását, 
megfelelő térfogattal rendelkezik, és megakadályozza a víz 
bejutását.
 
10 Motor 
Az optimális teljesítmény, a megbízhatóság és az alacsony 
fogyasztás érdekében erős, üzemanyag-takarékos motorok 
kerülnek beépítésre.
 
11 Ürítőrendszer 
A magtartály kiürítése legalább olyan fontos, mint a 
megtöltése. A „tornyos” ürítőrendszer megakadályozza 
a szemtörést, miközben nagy ürítési sebességet tesz 
lehetővé. 
 
12 Szervizelhetőség 
Az elvárás, hogy alacsony betakarítási költségeket tegyen 
lehetővé, esszenciális egy kombájn esetében. Ez a 
kevesebb gépkomponenssel, az egyszerűséggel, a magas 
fokú megbízhatósággal és a jó hozzáféréssel érhető el. 
A napi karbantartási igény alacsony szinten tarható a 
kevesebb komponens következtében.

13 Aktív beadagoló henger (PFR dob)
Az MF kombájnoknál egyedülálló módon az aktív 
beadagoló dob (PFR) segíti elő az anyag vágóasztalból a 
ferdefelhordóba történő bejutását, miközben a cséplési 
teljesítmény maximalizálása érdekében egyenletes 
terményáramot alakít ki.

14 Multi Crop Separator Plus magleválasztó (MCS Plus)
A forgó magleválasztó az utóverő után helyezkedik el 
azzal a céllal, hogy centrifugális leválasztó hatást fejtsen 
ki a terményre, és fellazítsa a szalmát a szalmarázók 
előtt, növelje a leválasztó hatást, és fokozza az 
áteresztőképességet.
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A vevő támogatása

Személyre 
szabott szerviz- 
és hathatós 
támogatás

A Massey Ferguson az egész 
világon ismert márkanév a világ 
minden országában üzemelő 
gépekkel. Minden Massey 
Ferguson gép mögött az AGCO 
mindenre kiterjedő vevő támogatási 
szervezete az “after sales support”, 
azaz „eladás utáni támogatás” áll.

Az AGCO iparágban elfoglalt 
kiemelkedő helyét mutatja, hogy 
vevőinek világszerte elismert 
minőségű alkatrészeket és 
szerviztámogatást biztosít, amely 
különösen igaz a betakarító gépeink 
szezonok alatti, illetve azon túli 
szerviz és alkatrészellátására is.

Szezonban kiváló
A betakarítási támogatási 
programot rendkívül dinamikusra 
tervezték, amely képes azonnal 
igazodni a változó igényekhez és 
feltételekhez. Minden országban 
minden megszerzett tapasztalatot 
felhasználtak arra, hogy 
folyamatosan növeljék az átfogó és 
minden részletre kiterjedő szervizt. 
Ennek főbb elemei:

Az ajánlott betakarítási alkatrészek 
készletezése, ami garantálja 
a kiváló alkatrészellátást és 
a könnyű hozzáférhetőséget, 
valamint biztosítja a közvetlen és 
gyors logisztikai reagálást. 
A szezonok során a hét minden 
napján éjjel-nappal (24/7) az 
AGCO „Parts” alkatrészraktárak 
és vevő szervizállomások állnak az 
európai MF kombájn tulajdonosok 
rendelkezésére.
A kereskedők a hét minden napján 
éjjel-nappal (24/7) közvetlen on-
line kapcsolat révén rendelhetnek 
alkatrészeket úgy, hogy teljes 
mértékben látható az alkatrészek 
elérhetősége az európai 
alkatrészraktár hálózatban.
Rendkívüli szerviz szolgáltatások 
mint a késedelem nélküli 
speciális szállítás, ‘Eurodirect’ 
szállítások az “Europe direct” 
részéről az MF kereskedőknek és 
vevőknek valamint olcsóbb gyűjtő 
szállítások.
Speciális szerviz-technikusok 
részletes termék szakismereteikkel 
segítik a helyi forgalmazókat.

•

•

•

•

•

A helyi kereskedő is elkötelezett 
a legmagasabb szintű 
szervizellátásban oly módon is, 
hogy akár “munkaidőn kívül” 
is biztosítja az alkatrész- és 
szerviztámogatást.

Megkülönböztető odafigyelés az 
év minden szakában
Természetesen felismertük, hogy a 
betakarító gépeink támogatására 
a betakarítási szezonokon túl is 
szükség lehet. 

Minden Massey Ferguson gép 
javát szolgálja az egész év során 
rendelkezésre álló, kivételesen 
magas szintű AGCO “Parts” 
alkatrészellátás, továbbá az alábbi 
gépekre szabott szervizcsomagok:

• Az iparágban vezető 
alkatrészellátás az AGCO “Parts” 
alkatrészraktárak és logisztika által.

• Eredeti alkatrészek biztosítása 
az egyedüli eredeti alkatrész 
beszállítótól az AGCO “Parts”-tól, 
amely garantálja, hogy minden 
alkatrész a kiszállítás után azonnal 
gond nélkül beszerelhető legyen.

• Jól képzett alkatrész specialisták 
és nagy gyakorlattal rendelkező 
szerviz-technikusok egyénre 
szabott szerviztámogatást és 
műszaki megoldásokat nyújtanak.

• Műszaki megoldások kínálata 
minden helyzetben, bármely korú 
gépre, akár a teljes felújításhoz is.

• Különös figyelem a megelőző 
karbantartásra az átfogó, szezonok 
előtti és utáni állapotfelmérések 
révén.

• Hosszú időtartamú 
üzembiztosság, kedvező 
költségű szerviz- és karbantartási 
csomagok segítségével.

Az AGCO vevőszolgálat eladás 
utáni támogatása az egész világon 
elismert minőségű alkatrész- és 
szervizellátással biztosítja a legjobb 
megoldást ügyfelei számára, 
akiket bárhol a világon a helyi 
szervizszolgáltató szolgál ki.

•
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AMIT MI ÍGÉRÜNK 
ÖNNEK

JÖVŐKÉP
A mezőgazdasági gépek világában a Massey Ferguson 
jövőképe mindig világos volt: a világ élelmiszertermelését 
biztosító profi gazdálkodók számára gazdaságos és 
innovatív gépesítési megoldások kínálata. A Massey 
Ferguson márkanevű termékek mindig is arról voltak 
ismertek, hogy kifejezésre juttatják a technológiai 
fejlettséget, a korszerű tervezést, a szigorú minőségi 
ellenőrzést és gyártást, ami garanciája a megbízhatóságnak 
és a gépekkel szembeni töretlen bizalomnak.

INNOVÁCIÓ
Az innováció terén mi mindig egy lépéssel előre jártunk és 
járunk. Alapítónk, Harry Ferguson is a bizonyíték erre.

A vevők igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése és 
elemzése révén termékeink tervezése, tesztelése és 
elkészítése során fő célkitűzéseinknek mindig a 
termelékenység és a hatékonyságot növelését, valamint a 
használók kényelmének maximális kiszolgálását 
tekintettük, folyamatosan szélesítve ezzel a mezőgazdasági 
gépek teljesítőképességének határait.

A legegyszerűbb gombnyomással történő kezeléstől 
kezdve, a motor és hajtómű hatékonyságának 
technológiai fejlesztéséig mi mindig arra törekszünk, hogy 
megkönnyítsük a gépkezelő dolgát.

VEZETŐ SZEREP
A Massey Ferguson a világon a legnagyobb számban 
és legszélesebb körben eladott kombájnok egyike, 
amely Massey Fergusont a mezőgépgyártás vezető 
márkájává avatja. Az iparágban vezető technológiáinkért, 
konstrukciós megoldásainkért számos elismerést, 
kitüntetést nyertünk és mi tovább haladunk előre a 
környezetvédelem és gazdaságosság terén. 

MINŐSÉG
Egy minőségi terméket minden mástól megkülönböztető 
jellegzetes tulajdonságok jellemzik. A Massey Fergusonnál 
ez a megkülönböztető jegy már a rajzasztalon feltűnik, de 
ezzel még nem fejeződik be. A gyártás minden folyamata 
az összeszerelés- és ellenőrzéstől a legjobb alkatrészek és 
részegységek beszerzéséig tökéletességet követel meg. 
Termékeink és szerviz szolgáltatásaink a legszigorúbb 
követelményeknek és szabványoknak is megfelelnek, 
amely lehetővé teszi számunkra ígéreteink maradéktalan 
betartását.    

MEGBÍZHATÓSÁG
Mi nem engedünk ki látókörünkből egyetlen Massey 
Ferguson gépet sem, míg nem vagyunk 100%-ig 
meggyőződve arról, hogy az teljesíti az Ön által elvárt 
magas színvonalat. Csak szigorú és a gépeket megerőltető 
szimulációs és szántóföldi ellenőrzés (tesztelés) után 
bocsátjuk ki termékeinket a gyárból. Bármilyen munkát 
is kíván Ön bármely szezonban, nap mint nap végezni 
traktorával, mi garantáljuk Önnek az általunk szavatolt 
képességbeli határokat, amelyeket tesztvizsgálati 
eredményeink nemcsak teljesítettek, de meg is haladtak.

TÁMOGATÁS
A mezőgazdaság többnyire egyénileg végzett tevékenység, 
ezért mi biztosítjuk Önt, hogy az év kritikus időszakaiban 
bármikor, ha szükségét érzi, élvezheti támogatásunkat. Ezt 
garantálja a több mint 140 országban működő, 3.200-at 
meghaladó márkakereskedői szerviz- és gépforgalmazó 
hálózatunk: Ezzel Ön egy erre elkötelezett szakemberekből 
álló család tagjává válik, akiknek legfőbb célja Önnek 
valódi, csúcsminőségű szerviztámogatást nyújtani.

Mi szeretnénk, ha Ön élni tudna felkínált lehetőségeinkkel. 
Ha döntött és hitet tett a gépeink mellet, de a mai 
piacorientált viszonyok között nincs kellő anyagi forrása, 
akkor az AGCO Finance lehet erre a megoldás. Kérjen 
további felvilágosítást helyi kereskedőjétől.

A pénzügyi lehetőségek a piachoz igazodnak, amelyek 
magukban foglalhatják a lízinget, a bérlet utáni beszerzést, 
a szerződéses bérletet és a kölcsön-kedvezményeket 
egyaránt. 

BÜSZKESÉG
A Massey Ferguson-nál, a büszkeség fogalmában benne 
foglaltatik teljes tevékenységünk, amire mi joggal büszkék 
lehetünk, és amellyel mi mindenkor az Ön szolgálatára 
állunk. Ez lényegében nem más, mint egyedülálló 
termékkonstrukciónk és a vevőinknek biztosított 
folyamatos háttértámogatásunk. 

ELKÖTELEZETTSÉG
Mi mélyen elkötelezettek vagyunk, hogy teljesítsük a 
minőségi és megbízható termékeket gyártása, valamint 
új innovativ megoldások kutatása terén a legmagasabb 
szintű elvárásokat, melyek teljesítése érdekében a legjobb 
támogatási csomagjainkkal állunk az Ön rendelkezésére. 
Végezetül el vagyunk kötelezve a folyamatos növekedés 
és jövedelmezőség iránt, miközben értékeljük a profizmust, 
de elismerjük mind a nagy, mind a kis üzletek 
létjogosultságát.

A Massey Ferguson megalapítása óta küldetésének tekinti, hogy 
megbízható, üzembiztos és innovatív kombájnokat tervezzen, 
létrehozzon és gyártson. Olyanokat, amelyeket használóik az egész 
világon elismernek.  





Vágóasztal MF 7240 MF 7244 MF 7245 MF 7246

Vágásszélesség (m) 4,20 - 5,40 4,20 - 7,60 4,20 - 7,60 4,80 - 7,60

„Terra Control” vágásmagasság-állítás – l l l

Auto Level vágóasztal-vezérlés - m m m

Vágási frekvencia (löket/perc) 1220 1220 1220 1220

Beadagolás típusa - - - -

Láncok száma 3 3 3 4        

Ujjak a teljes szélességben l l l l

Cséplőrendszer

Dobszélesség (mm) 1340 1340 1340 1600

Dobátmérő (mm) 600 600 600 600

Cséplődob fordulatszáma (f/p) 380 - 1210 380 - 1210 380 - 1210 430 - 1310

Dobkosár átfogási szöge fok 120 120 120 120

Kosárfelület (m²) 0,83 0,83 0,83 0,99

Elektromos kosárállítás - l l l

Elöl-hátul független állítás l l l l

Magleválasztási rendszer

Multi Crop Separator Plus magleválasztó 
(MCS Plus)

- - - -

MCS Plus szélessége (mm) - - - -

MCS Plus átmérője (mm) - - - -

Teljes aktív leválasztófelület (m²) 0,99 0,99 0,99 1,18

Szalmarázó ládák száma 5 5 5 6

Lépcsők száma 4 4 4 4

Szalmarázó hossza (mm) 4256 4256 4256 4256

Szalmarázó felület (m²) 5 5 5 6

Teljes magleválasztási felület (m²) 6,72 6,72 6,72 7,99

Tisztítórendszer

Szelelőventilátor típusa Radiális

Szelelő fordulatszáma (f/p) 350 - 1050

Szelelőfordulatszám-csökkentő készlet (f/p) 270 - 840

Anyagvisszahordás a dobra l l l l

Teljes rostafelület (m²) 4,67 4,67 4,67 5,58

Szalmakezelés

Szalmaszecskázó l l l l

64 kés - - - l

52 kés l l l -

Dupla fogazott kések l l l l 

Elektromosan állítható terelőlemezek - m m m

Pelyvaszóró m m m m

Egyetlen karral történő 
szalmaszecskázó-aktiválás

l l l l

l = Alapfelszereltség   
m = Opcionális 
 – = Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre  



Vágóasztal MF 7245 S MF 7245 S AL MF 7247 S

Vágásszélesség (m) 4,20 - 7,60 4,20 - 7,60 4,80 - 7,60

„Terra Control” vágásmagasság-állítás l l l

Auto Level vágóasztal-vezérlés l l l

Vágási frekvencia (löket/perc) 1220 1220 1220

Beadagolás típusa Aktív adagolódob (PFR)

Láncok száma 3 3 4

Ujjak a teljes szélességben l l l

Cséplőrendszer

Dobszélesség (mm) 1340 1340 1600

Dobátmérő (mm) 600 600 600

Cséplődob fordulatszáma (f/p) 380 - 1210 380 - 1210 430 - 1310

Dobkosár átfogási szöge fok 120 120 120

Kosárfelület (m²) 0,83 0,83 0,99

Elektromos kosárállítás l l l

Elöl-hátul független állítás l l l

Magleválasztási rendszer

Multi Crop Separator Plus magleválasztó 
(MCS Plus)

l l l

MCS Plus szélessége (mm) 1340 1340 1600

MCS Plus átmérője (mm) 600 600 600

Teljes aktív leválasztófelület (m²) 1,89 1,89 2,25

Szalmarázó ládák száma (mm) 5 5 6

Lépcsők száma 4 4 4

Szalmarázó hossza (mm) 4256 4256 4256

Szalmarázó felület (m²) 5,73 5,73 6,81

Teljes magleválasztási felület (m²) 7,62 7,62 9,06

Tisztítórendszer

Szelelőventilátor típusa Radiális 

Szelelő fordulatszáma (f/p) 350 - 1050

Szelelőfordulatszám-csökkentő készlet (f/p) 270 - 840

Anyagvisszahordás a dobra l l l

Teljes rostafelület (m²) 4,67 4,67 5,58

Szalmakezelés

Szalmaszecskázó l l l

64 kés - - l

52 kés l l -

Dupla fogazott kések l l l

Elektromosan állítható terelőlemezek m m m

Pelyvaszóró m m m

Egyetlen karral történő 
szalmaszecskázó-aktiválás

l l l
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Magtartály MF 7240 MF 7244 MF 7245 MF 7246

Térfogat (l) 5200 7000 7000 7500

Ürítési sebesség (l/s) 85 85 85 85

Ürítési rendszer típusa Felső kitárolás (torony rendszerű)

Ürítőcső kifordulási szöge fok 100 100 100 100

Max. ürítési magasság (m) 4,20 4,20 4,20 4,20

Motor

Motortípus gyártmány IVECO NEF

Hengerűrtartalom (l) 6,7 6,7 6,7 6,7

Teljesítmény (kW/LE)  ✪ 129/ 176 166/ 226 179/ 243 179/ 243

Üzemanyagtartály (l) 450 450 450 450

Hajtás

Hidrosztatikus hajtás l l l l

Sebességfokozatok száma 3 3 3 3

négykerékhajtás - m m m

Fülke

Mechanikus rugózású kezelőülés l - - -

Pneumatikus rugózású kezelőülés - l l l

Instruktori ülés - l l l

Fűtés l l l l

Légkondicionálás l l l l

Agritronic plus - l l l

Monitor l - - -

Tömeg- és méretadatok

Magasság (szállítási helyzet) (mm) 4000

Hossz (szalmaszecskázóval) (mm) 8700

Tömeg * (kg) 10,300 10,800 10,800 11,500

Gumiabroncsok

Mellső (standard) 620/75R30 620/75R30 650/75R32 650/75R32

Hátsó (standard) 405/70-20 405/70-20 460/70R24 460/70R24

Szállítási szélesség abroncsokkal:

800/65R32 (mm) - 3628 3628 3880

650/75R32 (mm) 3250 3250 3250 3490

620/75R34 (mm) 3195 3195 3195 3480

620/75R30 (mm) 3195 3195 - -

l = Alapfelszereltség  
m = Opcionális 
 – = Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre
✪ =  ISO TR14396
* a felszereléstől függően



Magtartály MF 7245 S MF 7245 S AL MF 7247 S

Térfogat (l) 7000 7000 8800

Ürítési sebesség (l/s) 85 85 85

Ürítési rendszer típusa Felső kitárolás (torony rendszerű)

Ürítőcső kifordulási szöge fok 100 100 100

Max. ürítési magasság (m) 4,20 4,20 4,20

Motor

Motortípus gyártmány IVECO NEF AGCO SISU POWER

Hengerűrtartalom (l) 6,7 6,7 7,4

Teljesítmény (kW/LE)  ✪ 179/ 243 179/ 243 202/ 275

Üzemanyagtartály (l) 450 450 450

Hajtás

Hidrosztatikus hajtás l l l

Sebességfokozatok száma 4 4 4

négykerékhajtás m m m

Fülke

Mechanikus rugózású kezelőülés - - -

Pneumatikus rugózású kezelőülés l l l

Instruktori ülés l l l

Fűtés l l l

Légkondicionálás l l l

Agritronic plus l l l

Monitor - - -

Tömeg- és méretadatok

Magasság (szállítási helyzet) (mm) 4000

Hossz (szalmaszecskázóval) (mm) 8700

Tömeg * (kg) 11.900 11.200 11.500

Gumiabroncsok

Mellső (standard) 650/75R32 650/75R32 650/75R32

Hátsó (standard) 460/70R24 460/70R24 460/70R24

Szállítási szélesség abroncsokkal:

800/65R32 (mm) 3628 - 3880

650/75R32 (mm) 3250 3490 3490

620/75R34 (mm) 3195 - 3480

620/75R30 (mm) - - -

M
űszaki ad

ato
k

M
indent m

egtettünk azért, hogy az ebben a kiadványban található inform
ációk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. E

nnek ellenére 
előfordulhatnak pontatlanságok, hibák vagy kihagyások, és a m

űszaki adatok egyes részletei előzetes értesítés nélkül bárm
ikor m

ódosulhatnak. 
E

zért vásárlás előtt tisztázza a m
űszaki adatokat M

assey Ferguson m
árkakereskedőjével vagy forgalm

azójával.
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Az alábbiakban emlékeztetőül összefoglaljuk néhány kiemelkedő 
jellemzőjét annak az MF 7200 ACTIVA kombájncsaládnak, amely 
továbbra is szilárd helyet foglal el a betakarítógépek szektorában.

Minden MF ACTIVA modell szalmaszecskázóval 
van felszerelve, amelyet úgy terveztek, hogy 
páratlan szecskázási és terítési teljesítményt 
nyújtson, és ezáltal ezeket a kombájnokat ideálissá 
tegye az ezt követő „minimális” talajművelés 
technológiákhoz.

Az akár 8800* literes magtartálytérfogat mellett 
ezek a kombájnok 85 l/s-os figyelemre méltó 
ürítési sebességgel rendelkeznek.

Az ACTIVA kombájnok üzemeltetése minden 
betakarítási körülmények között takarékos, 
ami azoknak a hatékony üzemanyag-takarékos 
motoroknak köszönhető, melyek megbízhatóan 
szolgáltatják a szükséges teljesítményt a termény 
legrövidebb időn belüli betakarításához és a 
legkisebb üzemanyag-felhasználás mellett.

Az új MF 7240 ACTIVA kombájn letisztult, egyszerű 
vonalvezetéssel rendelkezik, és költséghatékony 
kombájn-üzemeltetést biztosít a tartósság és a 
megbízhatóság magas szintjével együttesen.

Az MF ACTIVA kombájncsalád 
40 év során felhalmozott és bizonyított technológia 
és tapasztalat felhasználására épül.

A kínálatot hét modell alkotja 176 LE-től 275 LE-ig, 
amelyek mindegyike nagy magtartállyal és 5 vagy 
6 szalmarázó ládával rendelkezik.

A FreeFlow vágóasztalok 4,2–7,6 m-es 
szélességben állnak rendelkezésre. 

Nagy teljesítményű, öntisztuló Schumacher 
kaszaszerkezet, amely határozott vágást biztosít 
a nagy átmérőjű behordócsigához történő 
terménytovábbítást megelőzően. 

A Massey Ferguson cséplő-, leválasztó- és 
tisztítórendszere segít a jó magtisztaság 
folyamatos biztosításában – minden betakarítási 
körülmény mellett.

Az 5 vagy 6 szalmarázó láda garantálja a magas 
fokú leválasztási teljesítményt és a hosszú 
élettartamot. Minden egyes láda 4, egyenként 
210 mm magas „aktív lépcsővel” rendelkezik. 
150 mm-es lökethosszal rendelkezik.

MF 7200 – kiemelt 
jellemzők

Austro Diesel
GmbH

A-2320 Schwechat, Tarbuk Business Park 4
Tel.: +43/1/701 20-0, 
Fax: +43/1/701 20-5

e-mail: verkauf@austrodiesl.at
Internet: www.austrodiesel.at

Kapcsolattartó: Löwi Vilmos
Mobil: 06/30 530 5565

Internet: www.austrodiesel.hu
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