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Az ÚJ MF 9280 DELTA hibrid kombájn

JÖVŐKÉP INNOVÁCIÓ VEZETŐ SZEREP MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG TÁMOGATÁS BÜSZKESÉG ELKÖTELEZETTSÉG
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Üdvözöljük



A Massey Fergusonnál jól tudjuk, hogy minden egyes ügyfélnek más és más szempontjai 
vannak, amikor a betakarításra kerül a sor, és azt is tudjuk, hogy a gazdaság 
problémamentes és a lehetőségeket teljesen kihasználó működtetéséhez szabott igények 
és elvárások mindig egyediek. Évek kutató- és fejlesztőmunkájának, valamint nem utolsó 
sorban a kemény erőfeszítéseknek köszönhetően létrehoztunk egy óriási lehetőségeket 
rejtő gépet, amely a jövőben az Ön gazdaságának megbízható támasza lehet. Üdvözöljük 
a betakarítástechnológia új korszakában. 



A betakarítás 
szervezésének új 
korszaka

„A Massey Ferguson 
9280 DELTA kombájn 
a legújabb, noha 
óriási lépés a hűséges 
ügyfeleinkkel, 
forgalmazóinkkal, 
márkakereskedőinkkel 
és alkalmazottainkkal 
szemben vállalt 
kötelezettségünk 
teljesítéséhez vezető 
úton.”

Üzenet Martin Richenhagentől, az 
AGCO elnök-vezérigazgatójától 
Öt évvel ezelőtt fogadalmat 
tettem, hogy az általam vezetett 
AGCO cég minden olyan 
erőforrást ki fog aknázni, amely 
a betakarítástechnológia terén 
való világelső szerep eléréséhez 
szükséges. A Massey Ferguson 
9280 DELTA kombájn a legújabb, 
noha óriási lépés a hűséges 
ügyfeleinkkel, forgalmazóinkkal, 
márkakereskedőinkkel és 
alkalmazottainkkal szemben vállalt 
kötelezettségünk teljesítéséhez 
vezető úton.

Az AGCO a világ egyik legnagyobb 
mezőgazdaságigép-gyártó 
cége, és világszerte számos 
országban piacvezető pozíciót 
tudhat magáénak. Kizárólag 
mezőgazdasági gépekre 
szakosodtunk – nem gyártunk 
semmi mást.

Ez az új kombájn az AGCO 
kutatásra és fejlesztésre fordított 
befektetéseinek legújabb terméke, 
és azon képességünk eredménye, 
hogy globális tudásközpont-
hálózatunkban rejlő tervezési és 
gyártási szakértelmünket egy új, 
a gazdálkodás nyereségességét 
javító gép létrehozásának 
szolgálatába tudtuk állítani.

És valóban, az új MF 9280 
DELTA kombájn megtestesíti 
küldetésünket, miszerint 
„kiemelkedő ügyfélszolgálatunk, 
innovációink, minőségünk 
és elkötelezettségünk révén 
szeretnénk Önt jövedelmező 
növekedéshez segíteni”. Ez az új 
kombájn alapvető továbblépést 
jelent a betakarítástechnológiában, 
és betakarítási teljesítmény, 
valamint hatékonyság és 
gazdaságosság szempontjából 
vezető pozíciót biztosít számunkra.

Az MF 9280 DELTA egyesíti 
az AGCO hagyományos 
cséplőszerkezetekre vonatkozó 
páratlan tapasztalatát a 
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forgódobos leválasztás terén 
bizonyított szakértelmünkkel, 
és mindezt a kategória legjobb 
újításaival ötvözi. Több téren, így 
például az innovatív szelektív 
katalitikus kibocsátáscsökkentési 
(SCR-) technológiát alkalmazó 
motortechnológiánk tekintetében 
is a világ élvonalába tartozik. Ez 
nemcsak a legtisztább károsanyag-
kibocsátást biztosítja, hanem 
jelentős mértékű üzemanyag-
megtakarítást is eredményez. A 
formabontó HyPerforma cséplési és 
leválasztási technológia a teljesen 
új, és rendkívül hatékony Twin 
Hi-Separation rotor segítségével 
tovább javítja a hatékonyságot és a 
gazdaságosságot.

Az MF 9280 DELTA iparágvezető 
kialakítási megoldásai Európa 
legmodernebb és leghatékonyabb 
kombájngyárának, az észak-
olaszországi Breaganze városában 
lévő gyártóegységnek a mérnöki 
kvalitásait tükrözik. Az AGCO 
jelentős részesedést szerzett 
ebben a gyárban, azzal a 
kifejezett céllal, hogy ez a jelentős 
befektetés segítse stratégiai célunk 
megvalósítását, hogy vezető 
pozíciót foglaljunk el Európa 
betakarítógép-piacán.

A nemrégiben bevezetésre került 
ACTIVA, BETA és CENTORA 
kombájnok gyártásának szintén a 
breganzei gyár ad otthont. Most, az 
új zászlóshajó, a DELTA kombájn 
itteni előállításával a gyár valóban 
e hatalmas betakarítási haderő 
tudásközpontjaként működik.
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PowerFlow®

1976 óta teszi könnyebbé és jövedelmezőbbé a 
betakarítást. A Massey Ferguson PowerFlow® 
vágóasztala ma is ugyanolyan egyedülálló, mint 
feltalálásakor. Emellett pedig ugyanolyan népszerű is.

Alan Haines – az Egyesült 
Királyságban a Massey Ferguson 
betakarítástechnológiájáért 
felelős értékesítéstámogatási 
termékspecialista – bemutatja 
számunkra a PowerFlow 
vágóasztal fő elemeit.

„A PowerFlow® egyszerűen 
a leghatékonyabb vágóasztal 
a kombájnokon található 
vágóasztalok között.” 

„Két fő jellemzője, a kasza és a 
terelőcsiga jelentős távolsága, 
valamint a hajtott szállítószalagok 
együttesen gondoskodnak arról, 
hogy egyenletesen és kalásszal 
a kombájn felé történjen a  

beadagolás. Ez egy egyszerű 
folyamat, amelynek óriási hatása 
van, és minden terményben, 
minden körülmények között 
működik.”

• A könnyű, de mégis szilárd
felépítmény tartós és ellenálló.

• A tökéletes, egyenletes
beadagolás elősegíti a
cséplést, biztosítja a nagy
szemtisztaságot, és a
jobb leválasztás nagyobb
teljesítményt eredményez.

• A vezető számára kiváló
rálátás nyílik a terményre és a
vágóasztal teljes hosszára, így
a munka kisebb megterhelést
jelent.
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• Az esetlegesen felszedett
köveket a szalagok eltérítik
a vágóasztaltól, ami
alacsonyabb karbantartási
költségeket eredményez.
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Szabályozás a 
PowerFlow segítségével

betakarítási folyamat, még nehéz 
körülmények esetén is.

AutoLevel önszintező vágóasztal
Folyamatosan állítja a vágóasztal 
bal és jobb oldalát, ezzel biztosítva 
a talaj kontúrjának követését. 
A lejtős területen lévő vagy 
egyenetlen táblafelszín sem 
akadálya 
a maximális teljesítmény 
elérésének.

Automatikus 
motollafordulatszám-állítás
A motolla fordulatszámát a 
haladási sebesség és motolla-
fordulatszám arányának 
megőrzése mellett szabályozza az 
aratás közben.

Schumacher kaszaszerkezet
A leghatékonyabb asztal 
esetében is szükség van 
csúcsteljesítményű kaszára. A 
PowerFlow asztalok Schumacher 
rendszerrel rendelkeznek, amely 
maximális tartósság mellett nagy 
teljesítményt biztosít.

Repceterelő csiga
Kiegészítőként rendelhető 
repceterelő csiga is felszerelhető, 
amely magas növények aratása 

esetén fokozza a beadagolás 
hatékonyságát. Ezt a hidraulikus 
hajtású terelőcsigát a normál 
terelőcsiga fölé kell felszerelni. 
Segítségével jelentősen növelhető 
a haladási sebesség, miáltal a 
normál adapterek alkalmazásához 
képest az olajrepce-betakarítás 
sokkal gyorsabbá válik, így 
növekszik a teljesítmény és a 
nyereség is.

A gyors fordulók és a nagyobb 
biztonság érdekében behajtható 
rendválasztók is felszerelhetők. 
A szükség esetén könnyen 
felszerelhető kalászemelők 
tárolási helye a vágóasztalon van 
kialakítva.

A PowerFlow segítségével az 
alábbi szabályozórendszerek 
állíthatók be:

Előre beállítható vágásmagasság 
az egyszerű táblavégi fordulók 
érdekében.
Egyetlen kattintás a 
vágóasztalnak az előre beállított 
vágási magasságba történő 
lesüllyesztéséhez, valamint két 
további magasságállítási lehetőség 
a precíz vágás érdekében. Kettős 
gombnyomásra az asztal teljesen 
felemelkedik az akadálymentes 
táblavégi forduló érdekében.

Vágásmagasság-állítás
A táblában haladva folyamatosan 
állítja a vágásmagasságot az 
egyenletes tarlómagasság 
érdekében. 

Talajnyomás-szabályozás
Lehetővé teszi, hogy a vágóasztal 
a talajba túrást elkerülve kövesse 
a talajfelszín egyenetlenségeit, 
ezáltal 
a lehető legalacsonyabb tarlót 
hagyja hátra, ami főként az 
elfekvő gabonánál, illetve a borsó, 
bab és fűmag esetében fontos. 
A talajnyomás-szabályozás 
segítségével biztosan felgyorsul a 
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01 PowerFlow terelőcsiga

02 Nagy kapacitású repceterelő 
csiga

03 Nagy teljesítményű Schumacher 
kaszaszerkezet

04 Behajtható rendválasztók

05 Kombinált csatlakozó

06 Könnyű hozzáférés a 
meghajtáshoz
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HyPerforma cséplési és 
leválasztási technológia
A Massey Ferguson HyPerforma rendszer a precíz tervezői munka 
és a bevált technológia végletekig kidolgozott kombinációja. 
A Hi-Inertia cséplőrendszer, a Hi-Performance cséplőkosár, a 
rotoros továbbító és a Hi-Separation rotorok szinergikus hatást 
fejtenek ki a termény és a kombájn között.

A mai modern mezőgazdasági 
tevékenység továbbra is kihívást 
jelent. Nagyobb területeket kell 
betakarítani, mennyiségi kvótáknak 
kell eleget tenni, valamint időnként 
az időjárással is versenyre kell 
kelni. Mindezekből eredően olyan 
gépre van szüksége, amelyre 
bizton számíthat, hogy ki tudja 
használni a betakarítási szezonon 
belüli rövid rendelkezésre álló 
optimális időszakot. 

A Massey Ferguson első hibrid 
kombájnjának projektjét az 
első hét kutatómunkájától és 
terveitől kezdve a tesztelésen 

keresztül a gyártással bezárólag 
Jakob Bro Sorensen, az 
európai kombájntervezési 
menedzser vezette, négy 
különböző országban 
dolgozó munkatársainak 
közreműködésével. Ezeken az 
oldalakon megismertet bennünket 
a HyPerforma cséplőrendszer 
létrejöttének folyamatával.

„A HyPerforma cséplőrendszer 
fejlesztése és tesztelése ellenőrzött 
laboratóriumi rendszerekben 
történt, hogy a lehető legjobb 
anyag-áteresztőképességet 
biztosítsa, majd ezt valódi 
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HyPerforma cséplési és 
leválasztási technológia

méretarányos szántóföldi teszttel 
bizonyítottuk. Sikerült nagyon 
alacsony szintre lecsökkentenünk 
az energiafelhasználást a 
hagyományos, tangenciális 
leválasztás és a tengelyirányú 
leválasztás közötti átmenet 
összehangolásával, azáltal, hogy 
a rotorok elejénél nagy méretű 
fogadózónát alakítottunk ki, 
valamint az adagolórotort nagy 
térfogat-kapacitásra terveztük.”

„A 40 mm-es dobhézag lehetősége 
rendkívül hasznos, különösen 
repcében dolgozva, ahol is a 
gép igazán nagy mennyiségek 

feldolgozására képes anélkül, hogy 
károsítaná a szalmát. 
A Hybrid koncepció lényege abban 
áll, hogy a szemek szalmától 
való elválasztása, valamint a 
szemeknek a leválasztókosarak 
felületein keresztül a 
tisztítószekrényre történő átjutása 
a szalmaminőség megóvása 
mellett történjen meg.”
„A spirális elrendezésű ujjakkal 
rendelkező, nagy, 475 mm 
átmérőjű rotorok kíméletes 
elválasztást eredményeznek, 
és még kis fordulatszám 
mellett is nagy leválasztási 
hatékonysággal működnek.”

„A rotor és a rotorház kialakításával 
kapcsolatban az volt a célkitűzés, 
hogy univerzális rendszert 
hozzunk létre, amely nem igényel 
átszerelést a különféle termények 
között. A rotorrendszerben az 
egyetlen módosítható dolog 
a rotorok fordulatszáma. Ez 
nagymértékben leegyszerűsíti 
a terményváltásokat. A gépen 
minimális változtatásokat kell 
végezni, miáltal a kezelő az idejét 
és energiáját a betakarításra 
fordíthatja, és nem kell az 
átszereléssel bajlódnia.”
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Adagolórotor/ 
Adagolórotor kosara

Hi-Inertia cséplődob/ 
Hi-Performance dobkosár

Bevált technológia:
• Nagy, 500 mm átmérőjű rotor
• Biztosítja a termény egyenletes  
 átmenetét a cséplőegységből a  
 a Hi-Separation rotorok felé.
• 1,9 m2 leválasztási felület áll 
 rendelkezésre, még a 
 Hi-Separation rotorok előtt.

Igazolt eredmények
• Hatékony hajtásrendszer 
• Kisebb teljesítményigény
• Extra leválasztási felület

Bevált technológia:
• Nagy igénybevételre tervezett kialakítás 
 Dob és dobkosár
• Valódi „Hi-Inertia dob” (lendkerékhatás)
• 1,18 m2-es kosárfelület
• 117,5º-os átfogási szög
• Dobhézagállítás: 0–40 mm

Igazolt eredmények
• Nagy cséplési teljesítmény
• Magas leválasztási arány
• Magas hatásfok
• Kiváló szemtisztaság
• Alacsony teljesítményigény és üzemanyag-
 fogyasztás

HyPerforma cséplési és leválasztási technológia: 
5,44 m2 teljes leválasztási felület
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Venturi tisztítórendszer
Bevált technológia:
• Egyedülálló kialakításával meg-
növeli a légáram nyomását a tisz-
títórendszer középvonalában.
• A rendszer a rostafelület 100%-án 
optimalizált légáramlást hoz létre.

Igazolt eredmények
• Kisebb szemveszteség
• Kiváló szemtisztaság
• Rendkívül hatékony kialakításának  
 köszönhetően megnöveli a teljesít- 
 ményt és a hatásfokot.     



Hi-Separation rotorok

Rotorkosarak

Bevált technológia:
• Bejuttatja az adagolórotortól érkező  
 anyagot a 
 Hi-Separation rotorokhoz.
• A maximális áteresztőképesség  
 érdekében széles rotorbemeneti kia- 
 lakítással rendelkezik.

Igazolt eredmények
• Egyenletes terményáramlást biztosít  
 a Hi-Separation rotorok számára
• Kedvezőtlen terményviszonyok 
 mellett is maximalizálja az 
 anyagáramlást. 
• Csökkenti a teljesítményigényt és az  
 üzemanyag-fogyasztást.
 

Bevált technológia:
• 4,2 m hosszú rotorok
• 475 mm-es rotorátmérő
• Nem agresszív szeparátorujjak
• A spirális ujjelrendezés a centri-
 fugális erőnek köszönhetően   
 elősegíti a hatékony 
 szemelválasztást 
 a szalmarétegben.
• 360 és 1000 1/min között állít-
 ható fordulatszám

Igazolt eredmények
• Kíméletes a szalmával szemben.
• Nagy szemleválasztási 
 teljesítmény
• Magas hatásfok

Bevált technológia:
• Nagy aktív felület a szemleválasztásra  
 (3,54 m2)
• Nagy átfogási szög (150°)
• Egyenletes kosárkialakítás

Igazolt eredmények
• Kis ellenállás a terménnyel szemben
• Nem károsítja a szalmát, és jó   
 bálakészítést tesz lehetővé.
• Nagy leválasztási teljesítmény
 

HyPerforma cséplési és leválasztási technológia: 
5,44 m2 teljes leválasztási felület
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Beadagolási szektor



Terményáramlás és 
cséplés

 1

2

3 4

5

HyPerforma rendszer – Terményáramlás
• A termény a ferdefelhordótól a Hi-Performance kosárhoz (1) és a Hi-Inertia 

cséplődobhoz (2) kerül.
• A termény útja ezt követően az utóverőhöz (3) vezet, ahonnan az adagolórotorhoz 

(4) kerül.
• Az adagolórotor ezt követően kettéválasztja a terménymennyiséget, és 

folyamatosan nagy anyagmennyiséggel tölti az adagolószektort (5). 

A terményáramlásnak ezen a kritikus szakaszán a jól bevált 
cséplési technológia garantálja a problémamentes átmenetet. 
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Hi-Performance dobkosár
A nagy teljesítményre és a 
magasabb hozamokhoz való 
alkalmazkodásra irányuló 
igénynek egyszerű megfelelnünk. 
A Hi-Performance dobkosár 
jól bevált kialakítását vettük 
alapul, ezt kombináltuk egy 
új dobtechnológiával, és ezt 
ültettük be mindegyik MF DELTA 
kombájnba. 

Ez a teljesítménycentrikus 
kosárkialakítás a kiváló 
szemtisztaságot és a magas 
szemleválasztási arányt szolgálja.
A dobhézag egészen 40 mm-
ig állítható, hogy egészen nagy 
volumenű anyagátáramlást 
is lehetővé tudjon tenni. Ez 
különösen hatékonyan működik 
repce esetében, amikor a 
cséplés nagyon könnyen megy, 
és jó szemtisztaság érhető el, 

valamint búzában, ahol ily módon 
megelőzhető a túlcséplés, és 
növelhető a leválasztás.

Előcséplő dörzsléc
Az előcséplő dörzsléc masszív 
kialakítása a cséplőrésbe történő 
finom, egyenletes és tiszta 
beadagolást tesz lehetővé. A 
dörzsléc cséplő hatást fejt ki 
a terményre, mielőtt még az 
elérné a cséplőrést, ily módon a 
szem hamarabb elválik, ami jobb 
szemtisztaságot és nagyobb 
áteresztőképességet biztosít.
 

A Hi-Inertia cséplődob és a 
hajtószíjak
A Hi-Inertia cséplődob robusztus 
támasztórudakkal rendelkezik, 
amelyek a dob külső részén 
növelik a tömeget, és ily módon 
fokozzák a tehetetlenséget 
(lendkerékhatást). Ez a jellemző 
garantálja a fordulatszám 
állandóságát, még egyenetlen 
anyagáram esetén is, fenntartva 
ezzel a nagy áteresztőképességet 
és hatásfokot.

Masszív hajtásszíjak, amelyek 
képesek megbirkózni a cséplődob 
részéről jelentkező nagy 
terheléssel. Ezek az egy darabból 
álló, nagy teherbírásra tervezett 
(HD) szíjak nagyobb élettartammal 
rendelkeznek, ami lecsökkenti az 
állásidők és a járulékos javítások 
időtartamát.
 

01 02

0303 04

01 Hi-Inertia cséplődob

02 Nagy igénybevételre tervezett 
hajtásrendszer

03 Hi-Performance dobkosár

04 Előcséplő dörzsléc
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A teljesítmény 
maximalizálása a nap 
minden percében 
a Constant Flow 
anyagáram-kiegyenlítő 
rendszerrel.
A Constant Flow rendszer egyszerű, de mégis hatékony módja a 
hatásfok növelésének és a nagy teljesítmény elérésének.
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Drámai mértékben növeli a 
teljesítményt.
A betakarítási teljesítmény 
növelésének kulcsa a kombájn 
folyamatos, teljes leterheltségen 
történő üzemeltetése. Ha az épp 
vágás alatt lévő állomány gyérebb, 
a kombájnnak gyorsabban kell 
haladnia a 100%-os leterheltségen 
történő üzemeléshez. 

A Constant Flow rendszert az 
üzemeltetéséhez egyszerűen 
kapcsolja be a Datavision 
monitoron. 

A cséplőrendszer hajtásrendszerébe 
épített érzékelők folyamatosan 
mérik a cséplőrésen áthaladó 
termény által okozott terhelés 
mértékét.

A Constant Flow rendszer 
azáltal biztosítja az egyenletes 
anyagellátást, hogy a haladási 
sebességet a cséplőrésen áthaladó 
anyagmennyiségtől függően 
szabályozza: a működést a 
folyamat elejének alapján felügyeli, 
hogy a folyamat végén minél 
kisebb legyen a veszteség. Ezzel a 
rendszerrel optimális hatékonyság 
érhető el, még a legnagyobb 
kihívást jelentő terményekben is. A 
betakarítási teljesítmény számos, 
kis szemméretű terményféleség 
esetén akár 15%-kal is növelhető.

Az oldalt látható hozamtérkép 
azt szemlélteti, hogy miként 
változott automatikusan a haladási 
sebesség a kombájnon időegység 
alatt áthaladó anyagmennyiség 
függvényében. A szemveszteség 
minimális.
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A Constant Flow rendszer előnyeinek kihasználása

• A Constant Flow rendszer biztosítja, hogy a betakarítás 
alatt a kombájn mindig teljes terheléssel üzemeljen.

• Garantálja az optimális teljesítményt – nagyobb lesz a 
napi teljesítmény.

• A maximális áteresztőképesség kihasználásának 
biztosításával csökkenti a veszteségszintet.

• Nagyobb szemtisztaságot biztosít.
• Kevesebb kezelői beavatkozásra van szükség.
• Segít késleltetni a kezelő fáradtságának kialakulását.

TERMÉNYTERHELÉS

VESZTESÉGEK

HALADÁSI SEBESSÉG



A termény minőségének 
szem előtt tartása – 
a teljes folyamaton 
keresztül
Ez az a pont, ahol a termény megkezdi az igazi hatékonyság felé 
vezető útját. Egy masszív, 500 mm átmérőjű rotor és egy széles 
bevezetőnyílással rendelkező adagolószektor biztosítja a teljes 
terményáram hatékonyságát és a Hi-Separation rotorokhoz való 
kíméletes továbbítást.

Az adagolórotor egyenletes 
és állandó volumenű 
terménytovábbítást biztosít a 
cséplőegységtől a Hi-Separation 
rotorokhoz.

A nagy átmérőjű adagolórotor 
lendkerékhatást hoz létre, és 
a centrifugális erő a gabonát a 
rotor külső részére kényszeríti. 
Ez az erőhatás ketté is választja 
a terményáramot, és egyszerűen 
továbbvezeti az anyagot a két 
rotoron.
 
Az adagolórotor 98%-os 
hatásfokkal működő hajtásszíja 
miatt kisebb energia szükséges a 
terménynek az adagolószektorba 
történő továbbításához, így 
kevesebb többletenergiára van 
szükség, és javul az üzemanyag-
fogyasztás.

Az adagolórotor alatti 
leválasztórács átengedi azokat 
a szemeket, amelyeket a rotor 
centrifugális ereje kifelé lök, 
ezáltal ez a rész is hozzájárul a 
szemleválasztás javításához és a 
teljesítmény maximalizálásához. Ez 

a rács biztosítja, hogy maximális 
szemleválasztás valósuljon meg 
a HyPerforma rendszerben, mielőtt 
a termény eléri a Hi-Separation 
rotorokat. 

A leválasztási folyamat 
leghatékonyabb része itt kezdődik: 
attól a ponttól, ahol a fő dobkosár 
először érintkezik a terménnyel, a 
leválasztórácsig.
A három kosárfelület összesen 
nem kevesebb, mint 1,9 m2 
leválasztási felületet jelent. A nagy, 
mintegy 53°-os átfogási szöggel 
rendelkező leválasztókosár a 
lehető legtöbb szemet átbocsátja.

Az adagolórotor általános 
kialakításának köszönhetően 
még a legkritikusabb termények 
esetében is zavartalan a 
leválasztás, ami kevesebb 
energiát, üzemanyagot igényel, és 
megnöveli a hatékonyságot.

Beadagolási szektor
Ez az egyedülálló, nagy volumenű 
átmeneti szakasz azzal segíti a 
maximális átbocsátás elérését, 
hogy tetemes anyagmennyiséget 

képes átmenetileg befogadni. 
A termény akadálytalanul és 
minden extra energia felhasználása 
nélkül jut el az adagolórotortól az 
adagolószekción keresztül a 
Hi-Separation rotorokhoz.

01 Az 500 mm átmérőjű 
adagolórotor és a leválasztórács

02 A termény akadálytalanul jut el 
az adagolórotortól a két 
Hi-Separation rotorhoz

03 Széles bevezetőnyílású 
adagolószekció

04 Az adagolószekció 
megjelenítése, amint a terményt 
továbbítja a két Hi-Separation 
rotorhoz
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Új dimenziók
4,2 m-es hossz, 475 mm-es átmérő. A Massey Ferguson 
Hi-Separation rotorrendszere a kategóriában egyedülálló méreteivel 
emelkedik ki a mezőnyből.

A Massey Ferguson több mint 
harminc éves tapasztalattal 
rendelkezik a rotoros 
technológiában, így hát nem 
meglepő, hogy jelenleg mi 
rendelkezünk a legnagyobb 
és leghatékonyabb ikerrotoros 
leválasztási rendszerrel az 
iparágban. Jól bevált kialakítás 
és technológia alkalmazásával, 
amely lehetővé teszi a maximális 
leválasztás elérését minimális 
szalmakárosítás mellett, a két rotor 
ötletes kialakítása egyenletesen 
továbbítja a terményt a rotorok 
teljes hosszában. 

Intelligens rotorkialakítás
Az egymással ellentétes irányban 
forgó rotorok a csigavonalszerű 
kialakításukkal behúzzák a 
terményt, majd a centrifugális 
erő segítségével kívülre 
irányítják. Ez azt jelenti, hogy 
nagyobb terménymennyiség 
haladhat át folyamatosan 
magas teljesítményszint mellett, 
eltömődések nélkül, és
sokkal magasabb 
teljesítményszinten, mint más, 
hagyományos vagy rotoros 
kombájnoknál megszokhattunk. 

A terményáramlás elősegítésére 
a speciális kialakítású 
szeparátorujjak spirálalakzatban 

helyezkednek el mindkét rotor 
teljes hosszában. Ezen ujjak 
szögállásának kifejezetten az a 
célja, hogy csökkentse a szalma 
károsítását, és biztosítsa a 
hatékony szemleválasztást. 

A rotorok fordulatszáma állítható 
annak érdekében, hogy törékeny 
termények, mint pl. bab, borsó 
vagy repce esetében alacsonyabb 
fordulatszámokat lehessen 
alkalmazni.

Leválasztó rotorkosarak
A két rotor alatt elhelyezkedő 
leválasztó rotorkosarak kialakítása 
biztosítja a problémamentes 
és kis ellenállásba ütköző 
terményáramlást, és 
megakadályozza a szalma 
sérülését.

A rotorkosarak egyedülállóan 
sima felszínnel, valamint speciális 
ujjszerű kialakítással rendelkeznek 
a szemsértés nélkül történő 
maximális szemleválasztás 
érdekében. A kosarak kialakítása 
garantálja a maximális 
szemleválasztást, és megelőzi a 
szalmának a tisztítórendszerbe 
jutását.

Az ikerrotoros technológia 
előnyei
• Az ujjszerű kosárfelület sima, 

egyenletes terményáramlást 
biztosít

• Kis ellenállás jelentkezik a 
terménnyel szemben

• A szem és a szalma 
károsodása minimális

• Az eltömődésgátló 
kialakítás azt jelenti, hogy 
kevesebb anyag kerül a 
tisztítórendszerbe

• Jó szalma- és szemminőség
• Nincs szükség 

takarólemezekre
• Az általános kialakítás növeli a 

hatékonyságot
• A nagy teljesítményű 

bálázás érdekében a lerakott 
szalmarend mindenhol azonos 
sűrűségű

01 Hi-Separation ikerrotorok a 
szeparátorujjakkal

02 A rotorkosarak leválasztó 
rácsfelülete

03 A terményáramlás 
iránya megakadályozza az 
eltömődéseket, és veszteségek 
nélkül növeli a hatékonyságot 
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A kiváló szemtisztaság 
mögött rejlő koncepció
Tapasztalja meg a kivételesen nagy terménytisztaságot, és tartsa 
a veszteségeket minimális szinten a Massey Ferguson egyedülálló 
Venturi tisztítórendszerének segítségével.
 

A Venturi tisztítórendszer a 
tisztítási teljesítmény magas 
szintjét biztosítja, hogy a 
kiváló szemtisztaság mellett 
a szemveszteség is minimális 
szintre korlátozódjon. A rendszer a 
rostafelület 100%-án optimalizált 
légáramlást hoz létre. 

Az aerodinamikai elvek alapján 
kialakított légbevezető nyílások 
a ventilátorház középvonalában 
helyezkednek el, és a levegő 
áramlási sebességét megnövelve 

Venturi-hatást eredményeznek, 
ami képessé teszi a rendszert, 
hogy megbirkózzon a cséplő- és 
leválasztórendszerből ide kerülő 
nagy anyagmennyiséggel, és 
tisztán és hatékonyan elválassza 
a szemeket a pelyvától és a 
portól. A rosták alatti légáram 
által kiváltott intenzívebb nyomás 
nagyobb mennyiségű anyagot 
képes a rosták felszínén fluidizálni, 
elválasztani és kitisztítani. 
 

A Venturi tisztítórendszer előnyei 
• Egyedülálló kialakításával 

megnöveli a légáram 
nyomását a tisztítórendszer 
középvonalában.

• Fokozza a tisztítási 
teljesítményt

• Nagyobb levegőnyomás 
• Kisebb szemveszteség
• Nagyobb szemtisztaság
• Rendkívül hatékony 

kialakításának köszönhetően 
megnöveli a teljesítményt és a 
hatásfokot
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Thomas Bojsen, az MF DELTA 
kombájnprojekt tesztmérnöke 
és műhelyfőnöke elmagyarázza 
a Venturi tisztítórendszer mögött 
rejlő koncepciót

„Az MF 7200 sorozatú CENTORA 
kombájn egyszerű és rendkívül 
hatékony tisztítóventilátorát 
kiindulási alapul véve tovább 
tudtunk lépni a kialakításban, és 
kifejlesztettük az új Venturi 
tisztítórendszert.

Az összes, tisztítóventilátorral – de 
főként a szekcionált rendszerekkel 
– rendelkező kombájnban 
problémát jelent a keresztirányú 
levegőeloszlás egyenetlensége: az 
ún. holtterek kialakulása.”

„A Venturi tisztítórendszer 
kifejezetten aktív területté alakítja 
ezt a holtteret azáltal, hogy a 
Venturi légterelő lemezek által 
keltett vákuum segítségével 
levegőt húz be.”

„A rendszer fejlesztése és 
tesztelése során felismertük, hogy 
milyen tökéletes levegőelosztást 
sikerült létrehoznunk anélkül, hogy 
a kialakítást bonyolítanunk kellett 
volna. Egyszerű, és működik!”
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Eredeti légáram

A kiegészítő Venturi légáram
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A nagy teljesítményű 
tartályürítés előnyei
Amikor ki kell üríteni a magtartályt, rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy 
az idő pénz – ezért ne vesztegessen el egy felesleges percet sem a 
betakarítási folyamat érdemi részéből. 

Az MF DELTA kombájn mindennel 
rendelkezik, ami a terménynek 
a magtartályból való gyors 
és hatékony kiürítéséhez 
szükséges. A DELTA óriási 
magtartállyal büszkélkedhet. A 
nagy teljesítményű, forgótornyos 
ürítőcsiga és a kezelőfülke 
kialakítása a teljes ürítési műveletre 
akadálymentes rálátást biztosít.

Felülmúlhatatlan hatékonyság
A 10 500 és a 9500 literes 
magtartály-kapacitás még több 
termény befogadását teszi 
lehetővé. A normál változatú 
MF 9280 DELTA kombájn 
magtartálya 10 500 literes, míg az 
önszintező változat, az MF 9280 
DELTA  Auto Level kombájn 9500 
literes magtartály-kapacitással 
rendelkezik. A magtartály 
óriási terménymennyiséget 
képes befogadni, ami a 
kevesebb állásidő, a nagyobb 
területteljesítmény és kevésbé 
jelentkező kezelői fáradtság 
következtében elősegíti a 
maximális hatékonyság elérését.

110 l/sec ürítési sebesség! 
Az MF DELTA bámulatra méltó 
110 l/sec ürítési sebességgel 
rendelkezik. A magtartály 
ürítéséhez egyszerűen csak 
meg kell nyomni a lábpedált. Az 
ürítési sebesség elektronikusan is 
vezérelhető a kezelőfülkéből.

Forgótornyos rendszer
A pontos és gyors ürítés 
érdekében minden DELTA 
kombájnon alapfelszereltségben 
hosszú kivitelű az ürítőcső.
 
Az ürítési művelet befejezését 
követően az ürítőcső egy 
nyomógomb működtetésével 
visszatéríthető az alaphelyzetbe. 

Elektromos működtetésű 
magtartályfedél
Az elektromos működésű 
magtartályfedél egyszerűen 
működtethető a Datavision 
monitorról. A fedelek vízzáróak, 
és esőben, illetve a táblavégi 
fordulókor fák alatt történő 
haladáskor egyszerűen 
bezárhatók.

Mindig ellenőrzés alatt
A termény minősége könnyen 
ellenőrizhető a kezelőfülke 
hátoldalán lévő ablakon keresztül. 
A szintérzékelők állapota szintén 
nyomon követhető a Datavision 
kijelzőn.

• Teljes és 3/4 telítettséget 
érzékelő szintérzékelők

• A sárga villogó jelzőfény 
automatikusan bekapcsol a 
tartály 3/4 telítettségénél

• A teljes tartálytelítettségnél 
látható és hallható 
figyelmeztetést kap a kezelő a 
fülkében

• A termény tömegét a 
rendszer folyamatosan méri, 
és megjeleníti a Datavision 
monitoron

• A tartályban lévő 
terménymennyiség a 
Datavision monitoron a pontos 
kijelzése érdekében kg-ban 
jelenik meg
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100% be, 100% ki
Hogy mi jön ki a folyamat végén a kombájnból, az legalább 
annyira fontos, mint az, hogy mi megy be. Az MF 9280 DELTA 
kombájn nagyteljesítményű szalmaszecskázója és a kiegészítőként 
rendelhető Maxi-Spreader szecskaterítő minőségi munkát végez. 

Problémamentes bálázás
A DELTA Hyperforma rendszerének 
köszönhetően a kombájnon 
áthaladó szalma kevésbé sérül, 
és a kombájn után hagyott rend 
sokkal könnyebben bálázható. 
Egy kar működtetésével a szalma 
elterelhető, amely így kikerüli a 
szecskázót, és bálázásra kész 
rendet képez a talajon. 

Az MF 9280 DELTA kombájn 
egyenletesen apróra vágott szalmát 
hagy maga után, és most az új, 
kiegészítőként rendelhető Maxi-
Spreader szecskaterítővel ez a 
művelet minden körülmények között 
szabályozható, egyenletes eloszlást 
eredményez.

Terménymaradvány-kezelés  – 
kulcs a beforgatás költségeinek 
csökkentéséhez
A DELTA termékcsalád 
alapfelszerelésként olyan 
szecskázóval van felszerelve, 
amely lehetővé teszi a minimális 
talajművelést (Min-Till) is.

A Min-Till szecskázók nyolc sorban 
elhelyezkedő 108 fogazott késsel 
rendelkeznek, és forgórészük 
fordulatszáma magasabb sok 
hagyományos szecskázóénál. 

Ebből az következik, hogy az 
aprítás rendkívül intenzív, és a 
szecskahossz nagyon rövid. 

Ez garantálja a szalmamaradványok 
gyors lebomlását a talajban, ideális 
feltételt teremtve a talajművelés 
nélküli (No-Till) 
vagy a minimális talajműveléssel 
történő (Min-Till) műveléshez is.

A szecskázó maximális terítési 
szélessége 9 méter.  Egy „kettős 
aprítást” biztosító, kiegészítő 
állókéstartó egyszerűen működésbe 
hozható, amivel még hatékonyabbá 
tehető a szecskázás.

A szecskázóhoz való könnyű 
hozzáférés bőséges helyet biztosít a 
kések karbantartásához.

Elektromos működtetésű 
szecskaterelő-lemezek 
A terelőlemezek beállítása a 
táblavégi fordulóknál a Datavision 
monitoron tett egyetlen mozdulattal 
megfordítható.

A Maxi-Spreader szecskaterítő 
(feláras kiegészítő)
A következő évi magasabb 
hozamok és a szalmamaradványok 
gyorsabb lebomlása érdekében a 
kiegészítőként rendelhető Maxi-
Spreader szecskaterítő a 9,2 m 
széles PowerFlow vágóasztal teljes 
szélességében egyenletes rétegben 
teríti szét a maradványokat. 

A kiegészítőként rendelhető 
Maxi-Spreader szecskaterítő két 
forgótárcsából áll, amelyek nagy 

sebességre gyorsítva terítik szét a 
szecskát. 

A röpítőtárcsák fordulatszáma 350 
és 1000 1/min között állítható a 
Datavision monitor segítségével. 
Szeles munkakörülmények esetén 
a tárcsák beállíthatók úgy, hogy 
fordulatszám-változtatással 
kompenzálják a szél hatását. 

A röpítőtárcsák között egy 
elosztó-terelőlemez helyezkedik 
el, amely az anyag egyenletes 
elosztását végzi, elősegítve ezzel 
a terménymaradványok jobb 
lebomlását. Az elosztó-terelőlemez 
folyamatosan egyenletes eloszlást 
biztosít.  

Mozgásban
A Maxi-Spreader szecskaterítő egy 
gombnyomásra szállítási helyzetbe 
állítható. Ez az egyszerű művelet 
másodpercekig tart csupán, és nem 
igényel semmilyen szerszámot.
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01 - 02 Min-till szalmaszecskázó 
kiegészítő állókéstartóval

03 Maxi-Spreader szecskaterítő 
munkahelyzetben

04 Maxi-Spreader szecskaterítő 
szállítási helyzetben
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Mindig egy lépéssel 
előrébb
Felismerjük és tudatosan vállaljuk a felelősségünket egy 
tisztább jövő megvalósításában. A környezeti és a gazdasági 
változásokra reagálva folyamatosan megfelelünk ügyfeleink és 
márkakereskedőink elvárásainak, ami az energiafelhasználás, 
gazdaságosság és a motorok hatékonysága terén egy lépéssel 
versenytársaink elé helyez minket.

Az AGCO SISU POWER motorok 
robusztus, erős és hosszú 
élettartamú, a piacon jelenleg a 
leghatékonyabb erőforrások. Az 
MF 9280 DELTA az első kombájn, 
amelyben alapfelszereltségként 
AGCO SISU POWER SCR motor 
van, amely kiemelkedően alacsony 
üzemanyag-fogyasztást, kis 
zajszintet, csökkentett károsanyag-
kibocsátást és nagyobb fajlagos 
teljesítményt biztosít. 

Az AGCO SISU POWER új 
generációját képviselő, 7 hengeres 
SCR-technológiával rendelkező 
dízelmotor a lehető legtökéletesebb 
égést biztosítja. Az E3 SCR-
rendszer lehetővé teszi, hogy a 
motor a lehető legalacsonyabb 
üzemanyag-fogyasztásra legyen 
optimalizálva, ugyanakkor rendkívül 
alacsony részecskekibocsátási 
szintet tartva megfeleljen az EU Tier 
III-as emissziós szabványainak. 

Működés
Amint a kipufogógázok elhagyták 
a hengerteret, a feladatot a 
nitrogén-oxidok csökkentése 
jelenti. Ezt a szelektív katalitikus 
kibocsátáscsökkentés (SCR) 
segítségével valósítjuk meg. Ez 
egy hatékony és teljes körűen 
kipróbált eljárás a kipufogógázok 
megtisztítására, valamint
egy olyan megbízható és már 
bizonyított megoldás, 
amely már használatban van 
a csúcskategóriás MF 8600-as 
traktorsorozatunkban.

A kipufogógázba AdBlue® 
adalékot, azaz karbamid és 
ioncserélt víz oldatát injektáljuk. 
A kipufogógáz hője a karbamidot 
ammóniává alakítja, amely egy 
katalitikus konverterben reakcióba 
lép a nitrogén-oxidokkal, és 
ártalmatlan nitrogéngázzá és 
vízpárává alakítja őket.

A szelektív katalitikus 
kibocsátáscsökkentés (SCR) 
legalább 5%-kal csökkenti 
az üzemanyag-fogyasztást 
azokhoz a hasonló motorokhoz 
képest, amelyek más, alternatív 
kibocsátáscsökkentési 
rendszereket alkalmaznak. Az így 
elérhető üzemanyag-megtakarítás 
évente az átlagot tekintve ezer 
literekben mérhető.
A csökkentett üzemanyag-
fogyasztás a széndioxid 
(CO2) kibocsátásában is 
jelentős csökkenést jelent. Az 
optimalizált égés következtében 
a részecskekibocsátás több mint 
83%-kal alacsonyabb, mint a 
jelenlegi törvényi követelményszint. 
Ez a környezet és az emberek 
egészsége szempontjából egyaránt 
rendkívül előnyös. Más gáznemű 
kibocsátott anyagok, például a 
szénhidrogének és a szénmonoxid 
(CO) kibocsátási értékei 
alacsonyabbak, mint általában a 
3A szintnek megfelelő motoroknál, 
ezért ezek a motorok biztonsággal 
üzemeltethetők, és a jövőben is 
megállják a helyüket.

Az SCR-rendszer jellemzője, 
hogy az optimalizált égési 
folyamat hozzávetőlegesen 
15%-kal kevesebb hőt termel. Ez 
a hőmennyiség-csökkenés azt 
jelenti, hogy a hűtőkomponensek 
könnyebb kivitelűek lehetnek, és 
hatékonyabban működnek. 

Az SCR berendezés élettartama 
megegyezik a motor 
élettartamával, és a rendszer 
gyakorlatilag nem igényel 
karbantartást. A kezelő szinte 
észre sem veszi az SCR rendszer 
jelenlétét. Amit azonban észrevesz, 
az az üzemeltetési költségekben 
megmutatkozó
jelentős megtakarítás.

Jellemzők és előnyök
• 750 literes 

üzemanyagtartály
• 103 literes Adblue-tartály
• Max. teljesítmény 

(rásegítéssel) 500 LE
• Megfelel a Tier 3B 

károsanyag-kibocsátási 
szabványoknak

• Alacsony zajszint
• Jól bevált AGCO SISU 

POWER technológia
• Hosszabb 

szervizintervallumok
• Alacsonyabb üzemeltetési 

költségek
• Rendkívül alacsony 

fajlagos fogyasztás
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Mi az az Adblue®?
Az AdBlue karbamidalapú 
dízelkipufogógáz-adalék, amely 
precízen adagolt mennyiségben 
kerül befecskendezésre a Bosch 
vezérlőrendszeren keresztül a 
katalizátort is magába foglaló 
kipufogórendszerbe.

Hol helyezkedik el az Adblue-
tartály?
Az Adblue adalék egy 
elkülönített tartályban van, az 
üzemanyagtartály mellett.

Hogyan befolyásolja az SCR-
rendszer a fajlagos fogyasztást?
Az SCR elvégzi a motor hatékony 
működésének finomhangolását, 
optimalizálja az égést, ami jelentős 
mértékben növeli a teljesítményt és 
javítja a fajlagos fogyasztást. 

Hol lehet Adblue adalékot 
vásárolni?
Az Adblue adalékot a Massey 
Ferguson területileg illetékes 
márkakereskedéseiben lehet 
megvásárolni.

Milyen arányban keverendő az 
Adblue az üzemanyaghoz?
Egy 600 literes AdBlue 
konténer tartalma 20 000 liter 
üzemanyaghoz elegendő, és 
használatával nem csökken az 
optimális teljesítmény.

Hogyan tudom meg, hogy kiürült 
az Adblue-tartály?
A Datavision monitoron 
megjelenített mérőműszer látható 
figyelmeztetést ad, amikor a tartály 
kifogyóban van.

Ha elfogy az Adblue, leáll a 
kombájn?
A kombájn nem fog leállni, de 
nem lesz teljes teljesítménnyel 
üzemeltethető.

Hatástalanná válik az Adblue 
működése rendkívül forró 
hőmérsékleti viszonyok esetén?
Nem, az Adblue légmentesen 
zárt tartályban van elhelyezve, 
amely meggátolja a párolgást. A 
karbamidnak sokkal hosszabb 
ideig kellene az extrém 

SCR - Gyakran ismétlődő kérdések
körülményeknek kitéve lennie 
ahhoz, hogy az állagromlás 
mérhető legyen.   

Lerontja az Adblue és az SCR a 
gép teljesítményét?
Nem, épp ellenkezőleg: javítja 
a gép teljesítményét. Az 
optimalizált égés kb. 15%-
kal kevesebb hőt fejleszt, és 
a hőmennyiség-csökkenés 
miatt a hűtőrendszer könnyebb 
és hatékonyabb működésű 
lett. Az SCR berendezés 
élettartama megegyezik a 
motor élettartamával, és a 
rendszer gyakorlatilag nem 
igényel karbantartást. A kezelő 
szinte észre sem veszi az SCR 
rendszer jelenlétét. Amit azonban 
észrevesz, az az üzemeltetési 
költségekben, karbantartási 
időkben és az üzemanyag-
felhasználásban megmutatkozó 
megtakarítás.
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Auto Level: 
a szántóföldek királya

Az MF 9280 kombájn Auto Level 
változatban is elérhető, amely kivitel 
esetében 12%-os oldalirányú lejtőszögig 
a kombájn képes megőrizni vízszintes 
helyzetét a vágóasztal talajfelszínt 
követő pozíciója mellett.
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Ideális megoldás lejtős vagy 
dombos területeken való 
munkához. Az Auto Level 
kombájn úgy követi a talajfelszín 
változásait, hogy közben a 
munkavégzés hatékonysága 
semmit sem változik. 

Az Auto Level rendszert a 
Datavision monitor segítségével 
lehet ellenőrizni és kezelni. 
Segítségével aratás közben a 
gép és a vágóasztal egyaránt 
zökkenőmentesen állítható be. 

A kombájn minden belső 
részegysége vízszintes marad, 
ami azt jelenti, hogy 
teljes hatékonysággal 
képesek működni. A kombájn 
felépítménye megőrzi vízszintes 
helyzetét, és a kerekek helyzete 
kompenzálja a lejtőszöget.

A „teljes gép szintezése” sokkal 
hatékonyabb, mint „egyes 
részegységek szintezése”, mivel 
a lejtésszög a teljes cséplési és 
elválasztási folyamatra hatással 
van.
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Irányítás kényelmes 
körülmények között

A hosszú munkanapok alatt 
tapasztalni fogja, hogy a 
kombájn kezelőfülkéje csendes 
és rezgésmentes, így a 
figyelmét semmi sem vonja el a 
betakarításról. 
A színezett üveg és a 
légkondicionáló berendezés 
az alapfelszereltség része. Az 
elektronikus vezérlőegységekkel 
minden funkció gombnyomásnyi 
közelségbe kerül.

Kényelmesen ül?
Az alapfelszereltség részét 
képező légrugós ülések minden 
testalkathoz és testmérethez 
illeszkednek, és a ‘3D’ (billentés, 
szintállítás, dőlésszög-állítás) 
kormányoszlop segítségével a 
kezelő megtalálhatja a tökéletes 
munkapozíciót. A rendelkezésre 
álló lábhely bőséges, ami hosszú 
munkanapokon különösen 
nagy érték. A vezetőülés mellett 
kényelmes, szövetborítású 
instruktorülés található. 

Tökéletes kilátás – nappal és 
éjjel egyaránt
Az alapfelszereltséghez tartozó 
nyolc nagy teljesítményű 
munkalámpával a betakarítás 
egész nap kényelmes és 
biztonságos. A panoráma-
szélvédőnek köszönhetően a 

kezelőfülkéből tökéletes a kilátás, 
és a vágóasztal akadály nélkül 
áttekinthető.
Gyors és hatékony tartályürítés
A gépkezelő tökéletesen rálát az 
ürítőcsőre, nem kell kényelmetlen 
helyzetben előrehajolnia. Az ürítés 
kapcsolója védve van a véletlen 
működtetéssel szemben. Az álló 
helyzetben történő tartályürítéshez 
a kapcsoló rögzíthető.

Teljes körű irányítás
A multifunkciós kar a vezetőülés 
kartámaszának része, a kezelői 
beállítások így kényelmesen 
és könnyen elvégezhetők; a 
Datavision képernyőhöz hasonlóan 
a kar is pontosan beállítható 
a kezelő vezetési igényeinek 
megfelelően. Az ürítőcsiga 
kihajtása és zárása mellett a 
multifunkciós karról a Datavision 
képernyők is kiválaszthatók.

Gyors hozzáférés a gép minden 
részéhez
Két napi kenési pont gyors reggeli 
karbantartást tesz lehetővé. 
Mérnökeink úgy tervezték a DELTA 
kombájnokat, hogy a lehető 
leghosszabb ideig arassanak, és a 
holtidő minimális legyen.

A motor masszív borítása 
biztonságos hozzáférést biztosít a 

Az MF 9280 DELTA kombájn egyedülálló komfortszinttel és 
karbantarthatósággal rendelkezik, emellett pedig a kezelő 
tökéletesen otthon érezheti magát benne letisztult és hatékony 
ergonómiai kialakítása miatt.

magtartályhoz, és zárt állapotban 
védelmet nyújt a motor számára. 
A burkolat felnyitásával a motor 
szervizpontjai akadálymentesen 
elérhetők.
A hűtőradiátorra szívott 
hűtőlevegőt a forgó szitaszűrő 
hatékonyan szűri. A tisztítandó 
elemek könnyen hozzáférhetők a 
motortérben.
A két darabból álló oldalpanelek 
akadálymentes hozzáférést 
biztosítanak a rutinszerű 
karbantartáshoz, és a levehető 
motortérlétrával a gépkezelő a gép 
bármelyik részét elérheti.
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01 Tágas, kényelmes kezelőfülke, 
az opciós felszereltséget képező 
Topcon System 150 monitorral

02 Datavision monitor és a 
multifunkciós kar

03 A felső konzolt egy Datavision 
nyomtató, a tükörállítás 
gombai, a légkondicionáló- és 
fűtésszabályozó, valamint a CD-s 
rádió teszi teljessé

04 A DELTA kezelőfülkéjéből 
kiváló rálátás nyílik mind a 
vágóasztalra, mind a táblára
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Betakarítástechnológia
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Az elektronikus kombájnfelügyelet és -vezérlés kulcsfontosságú 
a maximális betakarítási hatékonyság elérésében. Az új Massey 
Ferguson DELTA kombájnon ezek a multifunkciós, jól megtervezett 
rendszerek lehetővé teszik a kezelő számára, hogy menet közben 
változtasson a beállításokon a nagyobb teljesítmény érdekében, 
illetve például táblahozamadatokat rögzítsen.

  A Datavision és az MF DELTA kombájn
  A Datavision szerves részét képezi a kombájn működtetésének
  Kulcsfontosságú és egyszerűen kezelhető eszköz a kombájn és
  a gépkezelő hatékony együttműködése szolgálatában. A Datavision az 
alapfelszereltség része.

Miben lehet a Datavision az Ön segítségére?
A képernyő kényelmes pozícióba állítható, és jól látható, könnyen olvasható 
kijelzővel rendelkezik. Segítségével a gépkezelő akár nyolc kiválasztott funkciót 
is megjeleníthet egyszerre. Egy pillantással átláthatja, hogy a kombájn a 
maximumon teljesít-e.

A fő funkciók (pl. a rosták helyzete, dobhézag) képernyőről való beállításával a 
gépkezelő saját munkáját teszi hatékonyabbá.

A kezelést megkönnyíti a Datavision, amely nagy méreténél fogva gyorsan 
átlátható és értelmezhető központi referenciaként szolgál.
Biztonságot és figyelmeztetést nyújt a gépkezelő számára, költséget és 
időveszteséget takarítva meg ezzel. A diagnosztikai funkció időt takaríthat meg 
önnek és a gépforgalmazónak a szervizeléskor és hibakereséskor.

Képes a hozamokkal és a kombájn teljesítményével kapcsolatos információk 
naplózására, amelyek a precíziós gazdálkodás alapját képezik.

Előnyre tehet szert, ha az általunk ajánlott egyik integrált hozamtérképezési 
és adatnaplózási rendszert választja.  Hozammérő rendszereink közül 
kiválaszthatja az ön precíziós gazdálkodási feltételeinek leginkább megfelelő 
terméket.

 Kombájnvezérlés
 Olyan rendszerek
 tartoznak ide, mint a 
Datavision és a TOPCON 150.

 Gépgazdálkodás
 Az AGCOMMAND   
 internetalapú alkalmazás
 a gépi eszközökkel való 
gazdálkodás alapjaihoz nyújt 
segítséget az irodában. Olyan 
funkciókat tartalmaz, amelyek a 
flotta-/eszköznyilvántartásban 
segítenek a kommunikációs és 
az adat-nyilvántartási felületek 
segítségével.  
 
 
 Precíziós gazdálkodás
 Magában foglalja a   
 folyamatos hozammérést  
 és a hozamtérkép-
készítést.
 

Az információ összegyűjtése, 
feldolgozása és közvetítése ma 
már az eredményes gazdálkodás 
alapfeltétele, és ez alól a 
mezőgazdasági vállalkozások 
sem kivételek. Ez lehetővé teszi a 
költségek szorosabb ellenőrzését, 
az idő jobb kihasználását és a 
teljesítmény pontosabb mérését. 

De ne gondolja, hogy elektronikai 
szakértőnek kell lennie ahhoz, 
hogy előnyt kovácsoljon a 
Massey Ferguson által nyújtott 
technikából - lehet, hogy ez a 
technika rendkívül intelligens és 
fejlett, mégis nagyon egyszerűen 
beállítható és működtethető.



  Precíziós gazdálkodás a TOPCON System 150 segítségével
 A Topcon System 150 egy kezelői beavatkozást nem igénylő, műholdas   
 automatikus kormányzási rendszer, amely méteren belüli, deciméteres vagy  
 akár centiméteres pontosságra is képes. Az automata kormányzásra 
előkészítéssel rendelkező AGCO gépekhez rendelkezésre áll a kormányzási 
rendszer készlete. Ilyen jellegű készletek más gyártmányú és típusú gépekhez is 
hozzáférhetőek. Az alapfelszereltséget a méteren belüli és deciméteres pontosságra 
képes System 150 AGI-3 vevőkészülék képezi, amely azonban könnyen frissíthető a 
centiméteres pontosságot is elérni képes RTK-rendszerre.

  Hozamtérképezés - a jövőbeni növekedés érdekében 
 A Massey Ferguson úttörő szerepet játszott a kombájnokon   
 történő hozamméréseknél az 1980-as években, és e téren a legpontosabb, 
legegyszerűbben használható rendszerekkel továbbra is vezető szerepet tölt be.

A Datavision terminál olyan adatokat képes szolgáltatni, amelyek a legtöbb, más cég 
által gyártott hozamtérképező programmal kompatibilisek, ezáltal a Datavision kiváló 
információforrást jelent a farmgazdálkodás szempontjából.

  AGCOMMAND
 Férjen hozzá csaknem valós időben olyan értékes, a gépet érintő információkhoz,   
 amelyek segítségére lesznek a teljesítmény, a hatékonyság és a gazdaságosság
 növelésében az AGCO Advanced Technology Solutions (fejlett technológiai 
megoldások) termékével, az AGCOMMAND telemetrikus rendszerrel.

Az AGCOMMAND telemetrikus rendszer közvetlenül elérhető bármely, internet-hozzáféréssel 
rendelkező számítógépről, és rengeteg, a gépre vonatkozó adattal szolgál annak érdekében, 
hogy tevékenységének szervezhetőségét és jövedelmezőségét javítsa. Az AGCOMMAND 
sok különféle és fontos információrészletet rögzít, többek között a motorállapotra, a gép 
helyére, valamint a karbantartásra és a munkaórákra vonatkozó adatokat. A rendszerben olyan 
adatok is rendelkezésre állnak, mint a szervizbeavatkozások (pl olaj- és szűrőcserék) részletes 
története. Mindezeken értékes információk megtekinthetők a weboldalon.

Az AGCOMMAND segítségével a gépére vonatkozó információk karnyújtásnyira lesznek 
öntől. Az AGCOMMAND figyelmeztetéseket tud küldeni közvetlenül, bármely mobiltelefonra 
és e-mail-címre. Beállítható, hogy milyen események esetén küldjön riasztást a rendszer. 
Az AGCOMMAND arra is használható, hogy értesítse Önt, ha a gép elhagyja az előre 
meghatározott területet.  Tulajdonképpen a nap bármely szakában információt kaphat arról, 
hogy merre járnak a gépei, és éppen milyen munkát végeznek.

A gép tulajdonosának arra is megvan a lehetősége, hogy márkakereskedője számára 
hozzáférést engedjen a gépüzemórákhoz, az aktuális tartózkodási helyhez, a 
szervizelőzményekhez, megadva ezzel számára a lehetőséget, hogy előre lássa az 
elkövetkezendő karbantartási műveletet, és hogy a gép optimális teljesítményének fenntartása 
érdekében betervezhesse a szervizbeavatkozást.

Jellemzők és előnyök
• A System 150 kormányzási 

rendszer kiiktatja a 
kihagyásokból és az 
átfedésekből eredő 
hibákat.

• A világ első multi-
konstellációs (GPS, 
GLONASS és Galileo), 
integrált antennával 
és irányításvezérlőkkel 
rendelkező vevőegysége

• A 72 csatornás vevőegység 
minden rendelkezésre álló 
műholddal együttműködik

• Kitűnő kompenzálás 
dombos terepviszonyok 
között

• A kategória legnagyobb 
pontosságát nyújtja, 
minden korrekciós szinten

• Jövőbeni korrekciós 
források használatát 
lehetővé tevő, bővíthető 
rendszer
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Rendelkezésre álló irányítási 
módok:  
• A-B vonalak (egyenes, 
 párhuzamos vonalak)
• Egyedi görbe vonal
• Adaptív görbe vonal 
• Középpontos körvonal



A betakarítás biztos 
jövőképe
Adam Sherriff, a gépi betakarítási terület marketingmenedzsere 
elmondja, miért került a DELTA kombájn kitüntetett szerepkörbe.

„Úgy fogtunk ehhez 
a projekthez, hogy 
megkérdeztünk azokat a 
gazdálkodókat, akik nagy 
teljesítményű kombájnokkal és 
még nagyobb, betakarításra 
váró területekkel rendelkeztek, 
hogy milyen fontos 
elvárásaik vannak. Ennek 
a véleményfelmérésnek a 
visszajelzései szerint ezek 
a gazdálkodók nagyobb 
teljesítményű gépet keresnek, 
amely állandó, megbízható 
teljesítményt nyújt, alacsony 
üzemeltetési költségek mellett.”

Annak érdekében, hogy 
ennek eleget tegyünk, 
mérnökeink költségeket nem 
kímélve dolgoztak azon, 
hogy hatékonyabbá tegyék 
a cséplés, a leválasztás és 
a hajtás működési területeit. 
A tesztek azt mutatták, 
hogy a koncepció beválik, 
és megbízható, tartós és 
egyértelműen megvásárlásra 
okot adó kombájn lesz az 
eredmény. 

Az MF DELTA kombájn 
kifejezetten a nagy 
hozamú növényállományok 
kiemelkedő teljesítményű 
kombájnja, amely minimális 

Tegyen szert betakarítási 
munkáihoz szükséges 
megfelelő teljesítményre és 
professzionális támogatásra 
most és a jövőre nézve is a 
Massey Ferguson MF 9280 
DELTA kombájnjával.

38

veszteséggel, felülmúlhatatlan 
szalmaminőséggel és alacsony 
üzemanyag-fogyasztással 
jellemezhető. 

Nagyon gondosan mérlegeltük 
egy ilyen gép kiszolgálásának 
követelményeit is, így a 
megfelelő oktatást, és egy ilyen 
kombájn számára – valamint 
az Ön számára is – fontos 
ügyfélszolgálati támogatást. 

Itt az idő a változtatásra – 
A Massey Ferguson teljes 
meggyőződéssel vallja, 
hogy az MF DELTA mindezt 
eredményesen teljesíti minden 
professzionális gazdálkodónál.
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A Massey Ferguson igazi 
világmárka a világ minden 
részében üzemelő gépekkel, 
a forradalmi „kis szürke 
Fergie” traktoroktól a legújabb, 
csúcstechnológiát képviselő 
traktorokig és kombájnokig.  
Elgondolkozott már valaha 
azon, hogy miként tudjuk az 
iparágban folyamatosan vezető 
szinten tartani alkatrész- és 
szervizszolgáltatásunkat az egész 
világon, a gépi és technológiai 
berendezések ilyen óriási tömegét 
figyelembe véve?

Minden Massey Ferguson gép 
mögött az AGCO ügyfélszolgálati 
szervezetének hathatós 
támogatása áll.

Fő célunk annak biztosítása, hogy 
minden gép – régi és új egyaránt 
– teljes helyi támogatásban 
részesüljön, ezért a következőket 
kínáljuk minden egyes Massey 
Ferguson gép tulajdonosának:

• Az iparág legjobb   
 szervizszolgáltatása
• Alacsony üzemeltetési költségek
• Megbízható és időtálló gép
• Minimális gépi állásidő
• Magas használtgépérték 

Kiemelkedő szintű raktározási 
és logisztikai háttér az AGCO 
alkatrészrészlegtől
Természetesen minden Massey 
Ferguson márkakereskedő mögött 
ott áll az AGCO vevőszolgálati 
szervezete, amely az AGCO 
alkatrészrészleg kiemelkedő 
színvonalú raktározási és 
logisztikai folyamatai által 
iparágvezető alkatrészellátást 
biztosít. A kiemelkedő kiszolgálási 
színvonallal, másnapra történő 
szállítással és az összes Massey 
Ferguson gépre kiterjedő 
raktárkészlettel minden egyes 
gépet – még a 10 évesnél 
régebbieket is – kizárólag eredeti 
alkatrészekkel szolgálunk ki, és 
garantáljuk, hogy az alkatrész 
elsőre megfelelő lesz.

AGCO 
Ügyfélszolgálat…
helyi szolgáltatást 
nyújt egy 
világmárkához

A megfelelő ügyfélszolgálati 
megoldás – a gép életkorától 
függetlenül Bármilyen korú legyen 
is az Ön Massey Ferguson gépe, 
az AGCO ügyfélszolgálatnak 
megvan a megfelelő megoldása 
arra, hogyan lehet időt és 
pénzt megtakarítani: minden 
szituációban megfelelő, elérhető 
és megbízható javítási és 
karbantartási megoldást nyújt.

Gyakorlatias helyi támogatás ott, 
ahol Önnek szüksége van rá
Az AGCO nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a legjobb szolgáltatást 
biztosítsa Massey Ferguson 
márkakereskedői számára, 
és ez túlmutat a kiemelkedő 
alkatrészellátáson és a javítási és 
karbantartási megoldásokon:

• Szakértőképzés és speciális  
 berendezések
• Fejlett diagnosztikai technikák
• Információ-kinyerési technológia  
 a legfrissebb alkatrész- és  
 szervizinformációk átvitelére
• Magas színvonalon képzett  
 műszaki támogató csoportok

Az AGCO ügyfélszolgálat 
értékesítés utáni támogatása nem 
csupán egy szűrő biztosításáról 
vagy egy olajcsere elvégzéséről 
szól. A szolgáltatás lényege, hogy 
a legjobb megoldást nyújtsuk 
ügyfeleink problémáira, és 
ezt iparágvezető alkatrész- és 
szerviztámogatással támogassuk 
meg.

01 A legjobb szerviztámogatás 
biztosítása - mindig és mindenhol

02-03 Célorientált, magas szinten 
képzett technikusok általi helyi 
támogatás

04  Piacvezető alkatrészellátás az 
AGCO alkatrészrészlegétől

05  Élettartamra szóló 10+ 
alkatrészellátás minden Massey 
Ferguson gépre
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Teljes támogatás helytől 
és időtől függetlenül!

40
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MF 9280 DELTA 

PowerFlow vágóasztal                          MF 9280 MF 9280AL

Vágásszélesség m 6.8 - 9.2

Motolla meghajtás Hidraulikus

Visszaforgatás Hidraulikus

Auto Level l l

HyPerforma cséplési technológia

Constant Flow (Állandó termény 
áramlás)

l l

Cséplődob átmérő mm 600

Dobkosár felület m2 1.18

Adagoló rotor átmérő mm 500

Utóverő kosár felület m2 0.33

Adagoló rotortér felület m2 0.39

Rotoros leválasztás 2 rotor

Rotor átmérő mm 475

Rotor hossza mm 4200

Rotor leválasztó felület m2 3.54

Teljes leválasztó felület m2 5.44

Rotor fordulatszám f/p 360 - 1000

Venturi tisztítórendszer 

Teljes rosta felület m2 5.3

Kétlépcsős rendszer, nyomott l l

Kivehető előkészítő padozat l l

Szelelő fordulatszám állítás Elektronikus

Elektronikusan állítható rosták 2

Különálló utócséplő l l

Magtartály

Űrtartalom liter 10500 9500

Maximális ürítési magasság mm 4500

Belső világítófény l l

Beállítható figyelmeztetési kör l l

Hátsó lépcsőkés belső létra l l

Mintavételező tálca l l

Unloading - Ürítés

Ürítési sebesség l/mp 110

Ürítőtorony ürítési hossz mm 7760 7760

Crop Residue Handling

High speed Min Till Chopper l l

108 recézett fogazatú kés l l

Maxi Spreader (nagy teljesítményű 
szecskaterítő)

m m

Szalmaszecskázó terelőlemezek l l

Pelyvaterítő l l

✪ ISO TR14396
l  Alapfelszereltség
m  Kiegészítőként rendelhető
-  Nem alkalmazható
*  Beleértve a 30 LE-s rásegítést
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Motor MF 9280 MF 9280AL

Gyártó AGCO SISU POWER e3 SCR

Maximum teljesítmény* ✪ LE/kW 500/372

Üzemanyagtartály űrtartalma liter 750

Adblue tartály űrtartalma liter 103

Hajtómű

Hidrosztatikus hajtás l l

Fokozatok száma 4

Sebességtartomány 0 - 25 km/h

Fülke

Típus Hangszigetelt

Szellőztetés Ventilátor 

Autamata légkondicionáló l l

Fűtés l l

Datavision kijelző monitor l l

Deluxe légrugós vezetőülés l l

Tömegek és méretek

Hossz (PowerFlow vágóasztallal
torpedó rendválasztók nélkül

mm 10,203 10,203

Asztal és terítőfedél nélkül) mm 8,266 8,266

Hossz (terítőfedéllel 
munkahelyzetben) 

mm 479  479

Magasság (magtartály fedél zárt 
állapotban)

mm 4,000 4,000

Magasság (magtartály fedél nyitott 
állapotban)

mm 4,555 4,555

Magasság (szállítási pozícióban) mm 4,000 4,000

Szélesség 30’ PowerFlow 
vágóasztallal, kívül/vágási méret

mm 9633/9200 9633/9200

Tömeg (vágóasztal nélkül, Maxi 
spreader(nagy teljesítményű 
szecskaterítő) (szalmaszecskázóval, 
pelyvaterítővel)  üzemanyag és 
AdBlue folyadék nélkül

Kg 16,320 17,360

Tömeg (vágóasztal nélkül, Maxi 
spreader-rel, szalmaszecskázóval 
és pelyvaterítővel) Üzemanyag és 
AdBlue folyadék nélkül

Kg 16,510 17,550

Tömeg (vágóasztal nélkül, Maxi 
spreader-rel, szalmaszecskázóval és 
pelyvaterítővel)  Üzemanyaggal és 
AdBlue folyadékkal együtt

Kg 17,360 18,400

Gumiabroncsok - Szélesség (Szállítási helyzet, vágóasztal nélkül, behajtott létrával)

620/75R34AL mm - 3480

650/75R32 mm 3500 3500

680/85R32 mm 3500 -

800/65R32 mm 3800 3800

800/65R32AL mm 3882 3882

900/55R32 mm 4020 4020

1050/50R32 mm 4350 -

Hátsó gumiabroncs opciók

500/70/24 m 3500 3500

600/55-26.5 m 3740 3740



A leválasztásban két, nagy kapacitású rotor játssza a 
főszerepet. A spirális elrendezésű rotorujjak a nagyobb 
átbocsátás érdekében a rotorok teljes hosszában 
biztosítják a terménytovábbítást.

Az ÚJ Venturi tisztítórendszer megnöveli a rostákon 
átáramló légmennyiséget, hogy a kiváló szemtisztaság 
és a hatékonyság növelése érdekében fenntartsa a nagy 
tisztítási teljesítményt.

A Min-Till szecskázó 8 sorban elrendezett, 108 fogazott 
késsel rendelkezik, amelyek nagyon kis szecskaméret 
elérése érdekében nagy fordulatszámmal forognak. 
Feláras kiegészítőként felszerelhető a Maxi-Spread 
szecskaterítő, amely a viszonylag nagy tömegű szalmát is 
nagyobb távolságra képes teríteni.

Az MF DELTA kombájn héthengeres, 500 LE* teljesítményt 
nyújtó, szelektív katalitikus kibocsátáscsökkentéssel 
(SCR) rendelkező AGCO SISU POWER motorral van 
felszerelve, amely bizonyítottan jelentősen kisebb mértékű 
károsanyag-kibocsátással és üzemanyag-fogyasztással 
bír. 

Az MF 9280 DELTA kombájn a Massey Fergusontól 
a hatékonyság és a gazdaságosság tökéletes 
kombinációja.  

PowerFlow: Ez a világhírre szert tett „vágóplatform” 
a legszigorúbb körülményekkel és a legmagasabb 
hozamokkal is megbirkózik. A teljes univerzalitás 
érdekében gyorsan átállítható egyik terményről a 
másikra. A PowerFlow mindkét modell esetében az 
alapfelszereltségbe tartozik. 

A Hi-Inertia cséplődob kiváló cséplési és leválasztási 
működést garantál. Ez a rendkívül hatékony rendszer 
nagyszerű szemtisztaságot eredményez, és a jól 
megtervezett részegységek üzemanyag-takarékos 
működést tesznek lehetővé.

A teljesítményt fokozó Constant Flow rendszer 
remek funkció, amely lehetővé teszi, hogy a kombájn 
folyamatosan a maximális teljesítményét kihasználva 
dolgozzon azáltal, hogy a rendszer érzékeli a cséplődob 
terhelését, és ennek függvényében a terményhez 
igazodva szabályozza a kombájn menetsebességét, 
amivel végül is növeli az összteljesítményt, a 
veszteségeket pedig minimális szinten tartja.

Szélesebbre állítható dobhézaggal rendelkező, nagy 
teljesítményű dobkosár, a maximális áteresztőképesség 
és a legjobb szemtisztaság érdekében.
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Ha remekbe szabott betakarítási megoldás után kutat egy 
hatékonyabb jövőt tervezve, ne keresgéljen tovább: Ön a Massey 
Ferguson MF 9280 DELTA kombájnját kereste.

MF 9280 DELTA – kiemelt 
jellemzők

*Beleértve a 30 LE-s rásegítést
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