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Breganze, Włochy
Centrum wytwarzające wysokiej jakości kombajny 
zbożowe Massey Ferguson, Precyzja fabrykacji i najwyżej 
zaawansowana inżynieria, Miejsce narodzin Wasze 
najlepszego w życiu zakupu.

To właśnie tutaj wszystko się zaczyna, tutaj, gdzie każda najmniejsza 
nawet część znajduje swoje miejsce, by dać narodziny maszynom 
o niesamowitych możliwościach. Centrum produkcyjne kombajnów 
zbożowych w Breganze znajduje się w pięknej prowincji Vicenza, we 
Włoszech. Podobnie jak liczne pozostałe centra produkcyjne Massey 
Ferguson w świecie, fabryka posiada długie i znakomite doświadczenie 
w domenie inżynierii rolniczej.

Fabryka w Breganze produkuje kombajny zbożowe Massey Ferguson z 
pięcioma,  sześcioma oraz z ośmioma wytrząsaczami a także wydajne 
kombajnu hybrydowe, które są przeznaczone na rynki europejskie, 
afrykańskie i Środkowego Wschodu. Ta ultra nowoczesna fabryka 
rozciąga się na powierzchni 22 hektarów i zatrudnia ponad 400 osób. 
Kombajny zbożowe z Breganze są zbudowane zgodnie z najwyższymi 
standardami jakościowymi, zaprojektowane przez wyspecjalizowanych 
inżynierów wykorzystujących najnowsze technologie.

Kombajny zbożowe z Breganze są wyposażone w układ młócący oraz 
przyrządy żniwne (FreeFlow lub PowerFlow), dostępne w różnych 
wielkościach i skonstruowane tak, by zwiększyć maksymalnie 
wydajność w żniwach i zminimalizować straty.
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Zawsze tam, gdzie potrzeba

Wiemy jak bardzo czas jest cenny w czasie żniw, dlatego też kombajn zbożowy Massey 
Ferguson Beta łączy praktyczną i intuicyjną budowę z najwyższą technologią, prostą w 
obsłudze. 

*Z Power Boost

Modele Moc 
maksymalna 

(KM/kW

Ilość 
wytrząsaczy 

Pojemność 
zbiornika na 
ziarno (litry)

MF BETA 7360 276/203 5 9 000

MF BETA 7370 360/265* 6 9 000

MF BETA 7360 ParaLevel 276/203 5 8 600

MF BETA 7370 ParaLevel 360/265* 6 8 600

•	 Nowe	środowisko	pracy	wyposażone	w	innowacje	przeznaczone		
 do zwiększenia produkcji

•		 Niskie	koszty	użytkowania,	znaczna	oszczędność	w	zużyciu		
 paliwa, łatwa konserwacja

•		 Ziarno	i	słoma	znakomitej	jakości	dzięki	układowi	młócącemu		
 dbającemu o ziarno i dzięki intensywnemu oddzielaniu ziarna  
 od słomy

•		 Układ	młócący	2	w	1,	elastyczny	i	prosty	w	regulacji	dla	każdego		
 typu zbiorów 

•		 Wydajne	przyrządy	żniwne	(PowerFlow	lub	FreeFlow	–	wybór		
 dla profesjonalistów), zbudowane z wysokiej jakości materiałów,  
 przygotowane do pracy we wszystkich warunkach



Zasilanie « kłosami do przodu » 
Zasilanie « kłosami do przodu » od początku do końca, aby zapewnić najwyższą 
jakość materiału. Przyrząd żniwny kombajnu odgrywa ogromną rolę w uzyskaniu 
wysokiej wydajności przez maszynę. Massey Ferguson, dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu, proponuje Państwu do wyboru przyrząd żniwny PowerFlow w 
przesuwną taśmą podającą lub przyrząd żniwny FreeFlow o dużej przepustowości.
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Zasilanie « kłosami do przodu » 
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Wielozłącze w wyposażeniu 
standardowym przyspiesza 
przeprowadzenie czynności w 
przypadku zmiany pól.

Wsuwane palce na całej długości 
podajnika ślimakowego zwiększają 
przepustowość i gwarantują 
doskonałe, szybkie zasilanie w 
materiał podajnika pochyłego.

Listwa tnąca Schumacher jest 
najbardziej wydajna z dostępnych na 
rynku, dzięki prędkości 1220 cięć na 
minutę i samoczyszczącemu układowi 
chroniącemu ostrza tnące.

Walec zasilający umieszczony z przodu 
podajnika pochyłego zapewnia równy 
strumień materiału między przenośnikiem 
ślimakowym a podajnikiem pochyłym. Układ 
zasilający posiada również rewers, łatwo 
obsługiwany z kabiny kombajnu.

Wybierzcie przyrząd żniwny najlepiej dopasowany do Waszych żniw
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Podajnik ślimakowy do rzepaku (opcja) 
zwiększa przepustowość materiału 
do podajnika pochyłego w przypadku 
upraw wysokich, co wpływa na znaczne 
zwiększenie wydajności. Dwie boczne kosy 
elektryczne uzupełniają zestaw do rzepaku.

Listwa tnąca znajduje się w odległości 1,14 m od podajnika 
ślimakowego, aby zapewnić optymalne pole widzenia i wydajność. 
Solidna taśma podająca PowerFlow przekazuje zebrany materiał 
ze stałą prędkością w kierunku podajnika pochyłego i zajmuje się 
również odrzucaniem kamieni, aby uniknąć wszelkiego uszkodzenia 
maszyny.

Automatyczna korekcja przechylenia przyrządu żniwnego 
AutoLevel znajduje się w wyposażeniu seryjnym 
kombajnu. Płynne przestawienie z jednej strony na drugą 
w celu uzyskania stałej wysokości cięcia i automatyczne 
połączenie z prędkością obrotową nagarniacza wpływa 
na ułatwienie kontroli cięcia przez operatora.



Pure Gold, czyli Czyste Złoto Massey Ferguson 
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Pure Gold, czyli Czyste Złoto Massey Ferguson 
– Układ młócący zwiększający Wasze zyski
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Serce maszyny – nasze kombajny zbożowe pracują bez wysiłku dzięki ich silnemu bębnowi 
młócącemu o dużej bezwładności i klepisku o wysokiej wydajności.

Ciężar bębna młócącego został zwiększony dzięki listwom dociążającym w celu zwiększenia 
stopnia bezwładności cepów, gdy dotykają one kłosów. Umożliwia to zmniejszyć obciążenia na 
przekładnie napędowe oraz zmniejszyć zapotrzebowanie mocy i zużycie paliwa.

Klepisko wyróżnia się dzięki zamontowaniu metalowych prętów o różnym rozstawie: tylna 
sekcja dysponuje dwa razy mniejszą ilością prętów niż sekcja przednia. Taka budowa oferuje 
zachowanie doskonałej równowagi między wysoką wydajnością omłotu a przepustowością 
ziarna przez klepisko.

Młócenie i oddzielanie 
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Separator obrotowy MCS oferuje wiele powierzchni umożliwiającej 
wydostanie tak wiele ziarna jak jest to możliwe, zanim dotrze ono do 
wytrząsaczy.

Układ młócący MCS (Multi Crop Separator), czyli separator obrotowy z przestawianym 
klepiskiem, to wyróżniające się rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie klepiska wtedy, 
gdy jest ono potrzebne. Przestawienie klepiska jest przeprowadzane elektrycznie. Kiedy 
nie ma konieczności używania klepiska, to przestawia się je do pozycji górnej. Dzięki 
temu optymalizuje się osiągi kombajnu, gdy zbierany materiał jest suchy oraz zwiększa  
się wydajność.

Możliwe jest również łatwe zamocowanie zestawu przezbrojenia do kukurydzy lub zamówienie 
uniwersalnego klepiska, przydatnego zwłaszcza w przypadku zbiorów słonecznika, kukurydzy 
lub zbioru zbóż na małych powierzchniach.

2 układy w 1  

Klepisko w pozycji 
uniesionej
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Sita są elektrycznie przestawiane z 
kabiny kombajnu, umożliwiają one 
łatwą kontrolę czystości ziarna. Wysokie 
ścianki przedziałowe na górnym sicie 
umożliwiają pracę na pochyłym terenie 
przy zachowaniu stałej wydajności.

Czujnik niedomłóconego materiału 
odczytuje jego ilość a wynik jest 
wyświetlany w kabinie kombajnu, na 
terminalu, dzięki czemu można szybko 
zmodyfikować ustawienia.

Długie wytrząsacze składają się z czterech 
„aktywnych”, wysokich stopni 210 mm i 
gwarantują wysoką wydajność w oddzielaniu 
ziarna od resztek słomy. Duże szczeliny, 
zwłaszcza na poziomie tylnych ścianek stopni, 
zapewniają jeszcze łatwiejsze przedostawanie 
się ziarna. Wysokość stopni jest najwyższa 
spośród wytrząsaczy stanowiących 
wyposażenie tradycyjnych kombajnów 
zbożowych. Przedni stopień wytrząsaczy jest 
wzmocniony dla zbioru kukurydzy.

Jakość ziarna wpływa na uzyskiwaną przez Państwa cenę sprzedaży. Specjalna budowa komory czyszczącej w połączeniu   
z sitami czyszczącymi o dużej wydajności umożliwia uzyskanie ziarna o najwyższej czystości.

Zbiornik na ziarno jest pojemny: 9000 litrów w przypadku kombajnów w wersji standard i 8600 litrów w przypadku 
kombajnów z układem ParaLevel. Szybkość rozładunku rurą wyładowczą wynosi aż 105 l/s i jest najwyższa z dostępnych 
rozwiązań na rynku w kombajnach zbożowych tej kategorii.

Wyniki
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Rowkowane noże rozdrabniacza 
wraz z regulowaną listwą w 
wyposażeniu seryjnym umożliwiają 
rozdrobnienie słomy na równe 
kawałki.

Układ młócący chroni słomę i 
pozostawia ją w znakomitym stanie, 
dzięki czemu może być ona potem 
zebrana prasą zbierającą, by stanowić 
później pokarm dla zwierząt lub być 
wykorzystana na ściółkę albo jako 
materiał opałowy.

Rozrzutnik plew dwutalerzowy z 
różnymi regulacjami jest dostępny w 
wyposażeniu opcjonalnym, podobnie 
jak kierownice ustawiane elektrycznie, 
aby słoma mogła być skierowana pod 
wiatr i oddalona od uprawy, jeśli będzie 
to konieczne.

Rozdrabniacz słomy jest specjalnie przygotowany do osiągnięcia wysokich osiągów w rozdrabnianiu i rozrzucaniu słomy, zwłaszcza w gospodarstwach 
praktykujących uproszczone technologie pracy. Noże są rowkowane, aby zapewnić nienaganne cięcie i zmniejszyć zapotrzebowanie mocy. Zmocowane 
noże są całkowicie regulowane, wraz z rozrzutnikiem słomy gwarantują całkowitą kontrolę jakości i rozłożenia rozdrobnionej słomy. 



18

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m



19

Korzystajcie maksymalnie z dnia pracy w doskonałym  
miejscu pracy 

Kabina Skyline

Miejsce pracy operatora jest kluczowym czynnikiem wpływającym na uzyskanie najlepszych osiągów kombajnu. Szerokie pole widzenia 
w połączeniu z urządzeniami sterującymi umieszczonymi w odpowiednich miejscach sprawiają, że warunki pracy i wydajność są lepsze. 
Intuicyjne menu w Terminalu TechTouch podają informacje w czasie rzeczywistym i uruchamiają układy ostrzegawcze, aby ochronić  
Państwa inwestycję
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Moje miejsce pracy

Przestrzeń, komfort, pole widzenia – oto trzy fundamenty kabiny wysokiej jakości. Kabina Skyline oferuje to wszystko w każdej sytuacji. Panoramiczne 
pole widzenia, niezbędne w czasie pracy na pole, przyrząd żniwny, na rurę wysypową. Zapewnione jest również pole widzenia do tyłu dzięki szerokim 
lusterkom regulowanym elektrycznie lub dzięki kamerze wyświetlającej obraz z tyłu kombajnu (opcja) na ekranie terminala TechTouch.

Główne urządzenia sterujące 
w zasięgu wzroku

Lusterka szerokokątne

Doskonałe pole widzenia 
na przyrząd żniwny

Kabina jest wyposażona w cały zestaw 
funkcji, których oczekujecie w miejscu 
pracy o wysokiej jakości :

•	 Klimatyzacja	i	ogrzewanie	całkowicie			
 zautomatyzowane.
•		Fotel	z	amortyzacją	pneumatyczną.
•		Boczne	lusterka	regulowane	i		 	
 podgrzewane elektrycznie.
•		Siedzenie	dla	pasażera	ze	schładzanym		
 schowkiem na napoje.
•		Znakomita	izolacja	dźwiękowa	dla		 	
 zapewnienia spokojnej pracy.
•		Nowe	lusterka	dzielone	na	dwie	części,		
 oferujące dzielone pole widzenia.
•		Stopnie	dostępu	do	kabiny	są		 	
 bezpieczne i łatwe w użyciu.

W pełni widoczny 
rozładunek ziarna

Terminal
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Dźwignia PowerGrip
Nowa dźwignia wielofunkcyjna PowerGrip 
jest dopasowana do dłoni operatora i została 
umieszczona na końcu podłokietnika, w 
pobliżu przycisków i przełączników służących 
do przeprowadzenia podstawowych ustawień i 
kontroli. Pozycja podłokietnika jest całkowicie 
regulowana. 

Podłokietnik PowerGrip
Prawy podłokietnik dzięki swojemu praktycznemu położeniu staje się 
centrum zarządzającym kombajnu, w którym operator może zmodyfikować 
wszystkie ustawienia i parametry. Ramię operatora wygodnie spoczywa 
na podłokietniku, dłoń może sięgnąć wszystkich podstawowych urządzeń 
sterujących.

01  Podnoszenie/opuszczanie   
 nagarniacza
02  Wysuwanie/cofanie nagarniacza
03  Wyłącznik bezpieczeństwa
04  Podnoszenie/opuszczanie   
 przyrządu żniwnego
05  Kąt przechylenia przyrządu  
 żniwnego
06  Uruchomienie wysypu ziarna 
07  Otwarcie/zamknięcie rury   
 wysypowej

01

01

02

02

03

03

04

04
05

05

07 06

Łatwa kontrola maszyny dzięki ultra-ergonomicznym funkcjom

Ustawienie prędkości obrotowej 
nagarniacza
Rozpoczęcie jazdy

01  Ustawienie prędkości   
 obrotowej silnika
02  Włączenie młocarni
03  Włączenie przyrządu   
 żniwnego
04  Włączenie napędu   
 na 4 koła 
05  Włączenie hamulca   
 parkingowego



01  Ustawienie prędkości obrotowej bębna  
 młócącego 
02  Ustawienie odległości przedniego klepiska
03  Ustawienie odległości tylnego klepiska
04  Ustawienie prędkości obrotowej   
 wentylatora 
05  Ustawienie górnego sita
06  Ustawienie dolnego sita
07  Ustawienie kierownic rozdrabniacza słomy
08  Otwarcie/zamknięcie pokryw zbiornika  
 na ziarno
09  Uruchomienie kos do rzepaku
10  Uruchomienie trybu transportowego

01

02

03

04

05 07

08
09

10

06

Komfortowa obsługa
Urządzenia komfortowej obsługi są umieszczone bezpośrednio po prawej 
stronie podłokietnika i umożliwiają uruchomienie pozostałych funkcji. Te 
miękkie przyciski są bezpośrednio połączone z menu terminala TechTouch.

Terminal TechTouch
Terminal TechTouch, znajdujący się również w zasięgu ręki, jest wyposażony w ekran obsługiwany dotykowo o wysokiej 

jakości wyświetlania. Terminal wskazuje informacje i parametry, które są potrzebne i które można prosto przestawić.
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Ekran z podstawowymi informacjami 
jest zawsze wyświetlany w górnym lewym 
rogu terminala. Ekran wskazuje prędkość 
obrotową silnika i prędkość jazdy. Wyświetlone 
są również: poziom paliwa, ilość roztworu 
mocznika AdBlue, a także kontrolka oleju silnika 
i temperatury silnika. Grafika przedstawia 
również aktualny stan poziomu ziarna w 
zbiorniku oraz stan rury wysypowej kombajnu 
zbożowego.

Intuicyjne menu ekranu głównego 
wskazuje rzeczywistą wysokość i ustawione 
parametry przyrządu żniwnego, straty ziarna na 
wytrząsaczach i sitach oraz ilość materiału do 
ponownego wymłócenia. Rzeczywista wysokość 
przyrządu żniwnego, prędkość obrotowa bębna 
młócącego, ustawienie odległości z przodu i z 
tyłu klepiska, prędkość obrotowa dmuchawy, 
ustawienie sita dolnego i górnego znajdują się tuż 
poniżej. Przyciski skrótów ekranowych umożliwiają 
szybkie przestawienie wszystkich parametrów.

Okna umieszczone w dolnej części 
wyświetlacza terminala pokazują ekrany Info 
plus. Operator może w ten sposób przechodzić 
między różnymi ekranami wyświetlającymi 
szczegółowe informacje o funkcjach maszyny. 
Może również, jednym rzutem oka, zobaczyć 
informacje dotyczące silnika, prędkości 
obrotowych wałków i upewnić się odnośnie 
dobrego działania całego kombajnu.

Obrazy z dwóch kamer mogą być 
wyświetlone w dolnej części okienek 
terminala. Operator może wybrać 
wyświetlanie obrazu z kamery na ekranie w 
dowolnym momencie lub tylko w niektórych 
przypadkach, na przykład podczas cofania 
kombajnem. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, 
operator może rozszerzyć wyświetlany obraz 
na cały wyświetlacz uruchamiając tę funkcję 
przyciskiem.

Nowy terminal TechTouch jest centrum kontrolnym wszystkich kluczowych operacji wpływających na osiągi Waszego kombajnu. W tym celu można wykorzystać ekran dotykowy i przyciski 
nawigacyjne w celu wyświetlania informacji, które są potrzebne.

Pełna kontrola w zasięgu ręki



Zbudowany, by ułatwić pracę
•	 Szeroki,	bardzo	czytelny	ekran	jest	podzielony	na	cztery	części,		 	
 każda z nich może wyświetlać to, co zostało wybrane przez operatora.  
 Zawartość jest wyświetlana w sposób intuicyjny i można ją zmieniać  
 w prosty sposób za pomocą klawiatury nawigacyjnej lub skrótów na   
 ekranie dotykowym.
•		Wybór	kolorów	umożliwia	łatwe	rozdzielenie	na	informacje	i		 	
 komunikaty ostrzegawcze, wyświetlane jako priorytetowe.
•		Pozycję	ekranu	można	dopasować	do	własnych	potrzeb.
•		Automatyczne	nastawy	robocze	–	kombajn	zbożowy	może	być		 	
 ustawiony z różnymi parametrami, maksymalnie można ustawić   
 10 konfiguracji, można je zmodyfikować za pomocą menu terminala   
 TechTouch, do których maszyna automatycznie się dopasuje.
•		Gotowość	do	zainstalowania	kamery	w	terminalu	TechTouch,		 	
 aby polepszyć pole widzenia w strefie roboczej – na przykład w   
 strefie działania rury wysypowej umieszczonej w tylnej części   
 kombajnu zbożowego.

25
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Płynność ruchu – Układ wyrównania do poziomu ParaLevel 
Massey Ferguson (opcja)
Ponieważ płaskich pól jest bardzo mało, proponujemy Państwu układ wyrównania do poziomu    
ParaLevel Massey Ferguson
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Płynność ruchu – Układ wyrównania do poziomu ParaLevel 
Massey Ferguson (opcja)
Ponieważ płaskich pól jest bardzo mało, proponujemy Państwu układ wyrównania do poziomu    
ParaLevel Massey Ferguson
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Budowa układu opartego na 
równoległoboku umożliwia utrzymanie 
kombajnu w poziomie podczas pracy 
na zboczach. Kombajny MF 7360 
oraz MF 7370 są dostępne w wersji 
ParaLevel. Ten opatentowany układ 
umożliwia skorygowanie przechylenia 
na zboczach o nachyleniu do 20%. 
Podzespoły kombajnu są zbudowane, 
by pracować w optymalny sposób na 
płaskim terenie. Ten układ utrzymuje 
najdłużej poziom na terenach 
pochyłych i umożliwia więc użycie 
kombajnu jeszcze dłużej – stąd też 
wzrost wydajności. Układ wyrównania 
do poziomu zawiera również układ 
napędu na 4 koła, co pozwala 
zwiększyć kontrolę kierunku jazdy jak 
i właściwości trakcyjnych w każdych 
warunkach. Dzięki temu kombajn 
zbożowy staje się bardziej pewnym 
i bezpiecznym miejscem pracy dla 
użytkownika.

Układ wyrównania do poziomu ParaLevel 
Układ automatycznego wyrównania do poziomu dla całkowitej płynności jazdy na terenach pofałdowanych.



FROM
 M

ASSEY FERGUSON

29

20%

Szerokość transportowa jest mniejsza niż 3,50 m (Ogumienie 800 w przypadku 
5 wytrząsaczy) (Ogumienie 650 w przypadku 6 wytrząsaczy).



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

30

Każdego dnia możecie wykorzystywać to, co 
najlepsze w kombajnie. Lampy H9 o dużym 
natężeniu światła zapewniają znakomite pole 
widzenia w każdą stronę, co jest bardzo przydatne, 
gdy praca odbywa się nocą.

Czas żniw
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Wyjątkowa budowa, by ułatwić Waszą pracę

Kontrola poziomu 
oleju silnika.

Łatwy dostęp do 
zbiornika na ziarno 
w celu czyszczenia i 
w przypadku zmiany 
zbieranego materiału.

Pewny i łatwy 
dostęp w celu 
oczyszczenia 
chłodnicy.

Kontrola i wymiana filtra 
powietrza.

Łatwość przestawienia 
z rozdrabniania na 
układanie pokosu.

Boczne osłony 
kombajnu ułatwiające 
dostęp do miejsc 
kontrolnych

Możliwość uniesienia 
klepiska MCS w 
przypadku suchych 
warunków.

01

07

02

08

03

Łatwiejsze 
ściąganie sita dzięki 
inteligentnej budowie.

Uniesienie osłony 
rozdrabniacza w celu 
przestawienia w tryb 
układania pokosu lub 
do transportu.

Oba zbiorniki są obok 
siebie, aby ułatwić do 
nich dostęp podczas 
napełniania.

05

1006

04

09
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Silnik AGCO SISU POWER spełnia najnowsze normy dotyczące emisji zanieczyszczeń dzięki technologii Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR). Inaczej mówiąc, jest to jedno najbardziej 
zaawansowanych rozwiązań z dostępnych na rynku. Umożliwia ono ochronę środowiska oraz bardzo duże obniżenie kosztów.

Ważna jest również wiedza o tym jak działa silnik – możemy Państwu powiedzieć, że sterowanie pracą silnika jest tak zaprojektowane, aby uzyskać równą krzywą momentu obrotowego, taką 
aby uzyskać najbardziej dopasowaną konfigurację kombajnu zbożowego w celu zapewnienia mu ciągłego działania pod obciążeniem. Taka właściwość, w połączeniu z napędami o niskim tarciu, 
umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa na tonę i uzyskania dużych oszczędności na paliwie.  

Jesteśmy pewni, że dla Państwa stanowi to różnicę!

Jak bardzo ważny jest dla Was silnik kombajnu 
zbożowego ?
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Umowa dotycząca serwisowania i napraw kombajnów zbożowych: MANAGER* - prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą maszyn Massey Ferguson w celu uzyskania  
szczegółowych informacji.

Rolnictwo jest często trudnym zajęciem. To dlatego staramy się, aby nasi klienci mogli korzystać w każdej chwili z dostępu do serwisu, zwłaszcza w niektórych najbardziej ważnych porach roku. 
Dystrybutorzy maszyn angażują się w znalezienie maszyn, które będą najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb oraz w zapewnienie serwisu o wysokiej jakości jak i dostępu do części zamiennych.  
Nasi specjaliści o wysokich kwalifikacjach zapewniają pomoc serwisową najwyższej jakości.

Znamy środowisko rolnicze i jesteśmy w pełni świadomi wyzwań, które podejmują Państwo każdego dnia. Nasi dystrybutorzy są do dyspozycji, by rozwijać Państwa działalność. Prosimy nie wahać się, 
mogą Państwo zasięgnąć informacji dotyczących finansowania, warunków płatności a nawet wynajmu maszyn.

Dla Państwa aktywności ważne jest przewidzenie tego, co wydaje się nieprzewidywalne, zwłaszcza jeśli dotyczy to maszyn rolniczych. Całkowity spokój jest bezcenny. Ważne, aby uchronić Państwa  
aktywa, zapewniając maszynom żniwnym dostęp do serwisu gwarancyjnego oraz do części zamiennych: wystarczy poprosić o dodatkowe informacje na temat planu serwisowego MANAGER*.

Gwarancja dostępu do serwisu przez cały czas

* Uwaga: umowa serwisowa typu ”MANAGER” nie jest dostępna w każdym kraju. W poszczególnych krajach, w tym i w Polsce, mogą obowiązywać inne umowy serwisowe, o innych warunkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji 
z zakresu sprawowanej gwarancji, prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą maszyn Massey Ferguson, w Państwa regionie.
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36 Przyrząd żniwny BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 PL BETA 7370 PL
Szerokość przyrządu żniwnego FreeFlow (m) 5,40 do 7,60 5,40 do 7,60 5,40 do 7,60 5,40 do 7,60

Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow (m) 5,50 do 6,80 5,50 do 6,80 5,50 do 6,80 5,50 do 6,80
Rewers • • • •

Automatyczna kontrola wysokości cięcia • • • •
Układ AutoLevel • • • •
Walec zasilający • • • •

Bęben młócący o dużej bezwładności
8 listew cepowych + 8 listew balastowych • • • •

Szerokość / Średnica (mm) 1 340 / 600 1 600 / 600 1 340 / 600 1 600 / 600
Zakres obrotów (obr./min.) 380 do 1 210 430 do 1 310 380 do 1 210 430 do 1 310

Klepisko
Moduł ABC (stopnie) 14 14 14 14
Ilość listew klepiska 12 12 12 12

Kąt opasania (stopnie) 120 120 120 120
Powierzchnia klepiska (m2) 0,83 0,99 0,83 0,99

Separator obrotowy (MCS)
Szerokość / Średnica (mm) 1 340 / 600 1 600 / 600 1 340 / 600 1 600 / 600

Klepisko separatora obrotowego
Ilość listew klepiska 8 8 8 8

Powierzchnia oddzielania (m2) 0.9 1.07 0.9 1.07
Układ unoszenia klepiska • • • •

Wytrząsacze
Liczba / Ilość stopni wytrząsaczy 5 / 4 6 / 4 5 / 4 6 / 4

Powierzchnia oddzielania (m2) 5,73 6,81 5,73 6,81
Komora czyszcząca

Podsiewacz z wysokimi przegrodami • • • •
Górne i dolne sita przestawiane elektryczne • • • •

Całkowita powierzchnia sit (m2) 4,67 5,58 4,67 5,58
Wentylator wirnikowy (dmuchawa) • • • •

Prędkość obrotowa dmuchawy (obr./min.) 350 - 1 050 350 - 1 050 350 - 1 050 350 - 1 050
Powrót niedomłóconego materiału • • • •

Elektryczna regulacja prędkości obrotowej 
dmuchawy, z kabiny kombajnu • • • •

Zbiornik na ziarno
Pojemność (litry) 9 000 9 000 8 600 8 600

Prędkość wyładunku (l/s) 105 105 105 105
Długość rury wyładowczej (m) 5 5 5 5

Maksymalna wysokość wyładunku (m) 4,45 4,45 4,45 4,45

Dane techniczne – 
Wyposażenie standardowe

3 645 do 3 758 mm

8 910 do 9 100 mm
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Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej bro-
szurze były dokładne i aktualne. Jednakże istnieje prawdopodobieństwo 
wystąpienia niezgodności, błędów lub pominięć, a szczegóły specyfikacji 
mogą zostać w każdej chwili zmienione, bez powiadamiania. Dlatego 
wszystkie kwestie związane ze specyfikacją maszyn powinny być 
omówione i ustalone ze Sprzedawcą maszyn Massey Ferguson przed 
dokonaniem zakupu.

Przygotowanie słomy BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 PL BETA 7370 PL
Rozdrabniacz słomy • • • •

Silnik
AGCO POWER e3 z selektywną redukcją katalityczną (SCR) • • • •

Pojemność (litry) 7,4 8,4 7,4 8,4
Moc (ISO 14396) KM/kW

*Z Power Boost
276/203 320/ 235

360*/265
276/203 320 / 235

360*/265
Pojemność zbiornika na paliwo (litry) 620 620  620 620 

Pojemność zbiornika na AdBlue (litry) 80 80 80 80
Przekładnia napędowa

Napęd hydrostatyczny/4 przełożenia • • • •
Ogumienie

Przednie 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32
Tylne 460/70 R 24 460/70 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24

Kabina
Skyline Klimatyzacja automatyczna, ogrzewanie, lusterka regulowane elektrycznie, fotel operatora z 

amortyzacją pneumatyczną, kolumna kierownicza z regulacją w trzech płaszczyznach, terminal 
TechTouch, schładzany schowek, kamera z tyłu kombajnu

Wymiary
Długość całkowita (mm) 8 910 8 910 9 100 9 100

Szerokość (bez przyrządu żniwnego, z ogumieniem seryjnym) 
(mm)

3 490 3 900 3 490 3 758

Masa (kg) 12 960 13 360 14 110 14 660

BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 PL BETA 7370 PL
Kombajn zbożowy z ParaLevel - - • •

Przygotowanie słomy
Rozrzutnik słomy z kierownicami regulowanymi elektrycznymi • • • •

Rozrzutnik plew • • • •
Ogumienie

Przednie 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32
Przednie 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32

Poniżej 3,5 m 800/65 R 32 650/75 R 32 800/65 R 32 650/75 R 32
Górne wydajne sita do kukurydzy • • • •

Reduktor prędkości obrotowej dmuchawy 270 do 
840 obr./min. • • • •

Wyposażenia dodatkowe Tylna oś z napędem (seryjnie w wersji ParaLevel), zestaw reduktora prędkości obrotowej dmuchawy, 
rozrzutnik plew, kompresor powietrza, przezbrojenie do kukurydzy, do grochu i do fasoli

Wyposażenie opcjonalne
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01 Przyrząd żniwny PowerFlow 
 - Regularny przepływ zbieranego materiału w celu stałego zasilania w kierunku bębna młócącego, w każdych warunkach.

02 Walec zasilający  
 - Równomierne zasilanie w materiał na całej szerokości podajnika pochyłego dla zapewnienia wysokiej przepustowości i wysokiej jakości.

03 Bęben młócący o dużej bezwładności 
 - Bęben młócący o dużej bezwładności dociążony listwami, zapewniający znakomite osiągi, nawet w trudnych warunkach..

04 Wzmocnione klepisko  
 - Klepisko może być niezależnie przestawiane z przodu i z tyłu, aby uzyskać optymalny omłot dla każdego typu zbioru i w każdych warunkach       
 (uniwersalne klepisko jest możliwe w wyposażeniu opcjonalnym).

05 Separator obrotowy z przestawianym klepiskiem MCS 
 - Lepsze oddzielanie ziarna w trudnych warunkach. Klepisko modułu MCS Plus może być uniesione do góry, aby zachować wysoką jakość słomy w suchych warunkach.

06 Wytrząsacze
 - Lepsze oddzielanie dzięki wytrząsaczom o długości 4,25 m, wyposażonym w wysokie, perforowane przegródki.

07 Komora czyszcząca 
 - Ziarno o znakomitej czystości jest uzyskiwane dzięki długiemu podsiewaczowi, wyposażonemu w wysokie przegródki oraz dzięki wydajnym sitom, regulowanym elektrycznie.

08 Kabina Skyline 
 - Bardzo przestronna, panoramiczna i wygłuszona kabina, wyposażona w terminal TechTouch, umożliwiający kontrolę i ustawienie parametrów pracy kombajnu.

09 Zbiornik na ziarno  
 - Zbiornik na ziarno z pokrywami otwieranymi elektrycznie, szybkie opróżnianie zbiornika z ziarna.

10 Silnik 
 - Silnik 6-cylindrowy AGCO POWER z technologią SCR, umożliwiający uzyskanie oszczędności w zużyciu paliwa i chroniący środowisko naturalne. 

11 Rozdrabniacz słomy
 - Rowkowane noże i liczne ustawienia umożliwiają rozdrobnienie słomy i uzyskanie jej wysokiej jakości wymagającej niskiego zapotrzebowania mocy oraz równomierne rozłożenie    
 na całej szerokości przyrządu żniwnego.

12 Przednia oś z układem ParaLevel (wyłącznie w przypadku wersji ParaLevel) 
 - Ekskluzywny i innowacyjny układ wyrównania do poziomu ParaLevel zapewniający małą szerokość transportową (3,5 m) oraz pracę na pochyłościach terenu sięgających do 20 %.

Zbudowane, by sprostać wymogom każdych żniw, nawet tych najtrudniejszych


