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Massey Fergusonin sadonkorjuukoneiden keskus, tarkan 
insinööritaidon ja valmistuksen kotipaikka.

Täällä koneet syntyvät, jokainen pieni osa liittyy toisiinsa ja ne muodostavat 
yhdessä kokonaisuuden, jonka ominaisuudet ovat erinomaiset. Breganzen 
puimuritehdas on Vicenzan kauniissa provinssissa, Italiassa. Kuten kaikki 
Massey Fergusonin tuotantolaitokset ympäri maailmaa, Breganzen tehtaalla 
on pitkä, kattava ja ylpeä historia maatalouskoneiden valmistuksesta. 

Breganzen tehdas valmistaa keskikokoiset, hybridit ja kahdeksalla 
kohlimella varustetut Massey Ferguson puimurit toimitettavaksi Eurooppaan, 
Afrikkaan ja Lähi-Itään. Tämän modernin tehtaan pinta-ala on 25 hehtaaria 
ja työntekijöitä on yli 600. Breganzen leikkuupuimuritehdas käyttää 
tuotannossaan uusinta teknologiaa. Erikoistuminen omalle alueelleen ja 
korkea laatu ovat asiantuntevan tiimin rakentamia.

Nykyään Breganze valmistaa erilaisilla puintiteknologioilla varustettuja 
puimureita. Kaikki puimurit on varustettu erilaisilla FreeFlow- tai PowerFlow 
-leikkuupöydillä, jotka on suunniteltu sadon nopeaan ja tehokkaaseen 
korjaamiseen ja minimoimaan hävikkiä.

Breganze, Italia
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Uusi Massey Ferguson Activa S -puimurimallisto tarjoaa viljelijälle 
suorituskykyisen ja käytännöllisen puimurin. Kuljettajalle tarjotaan 
uutta korkeamman tason mukavuutta ja mahdollisuus valita varusteet 
kattavasta valikoimasta. 

M
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*sisältää 30 hv:n tehostimen      PL - ParaLevel

Järkevä investointi
• Käytännöllinen rakenne tukee yhdistelmän teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, 

joiden kanssa on helppo tehdä työtä ja saada paras mahdollinen sato pellolta, 
missä aika on myös oleellinen tekijä.

• Alhaiset käyttökustannukset, erinomainen polttoainetaloudellisuus ja helppo huolto. 

• Uusi Proline-ohjaamo on erittäin mukava.

• Korkealaatuinen satotulos hellävaraisen puinnin ja tehokkaan erottelun ansiosta.

• MCS-mallit mahdollistavat entistä joustavamman puinnin kaikille lajikkeille.

• Valittavissa on tehokkaat leikkuupöydät, jotka on suunniteltu toimimaan kaikissa 
olosuhteissa ja kaikilla sadoilla – PowerFlow tai FreeFlow on ammattilaisen valinta.

Keskikokoisilla ja isoilla maatiloilla on usein monipuolista kasvinviljelyä ja sadonkorjuuta. 
Jokaisella koneella pitää olla parhaat asetukset, jotta satotulos olisi mahdollisimman 
puhdas. Kokemukset ja tutkimukset osoittavat, että näiden koneiden kuljettajat vaativat 
käytännöllisiä ratkaisuja ja arvostavat yksinkertaisuutta sekä mukavuutta.

Malli Enimmäisteho 
(hv/kW)

Kohlimien 
lukumäärä

Jyväkapasiteetti 
(litraa)

MF ACTIVA S 7345 243/179 5 8600

MF ACTIVA S 7345 MCS 243/179 5 8600

MF ACTIVA S 7345 MCS PL 243/179 5 8600

MF ACTIVA S 7347 306/225* 6 8600

MF ACTIVA S 7347 MCS 306/225* 6 8600

MF ACTIVA S 7347 MCS PL 306/225* 6 8600

Joustavuus on avainasia
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Monitoimiliitin on vakiovaruste 
pöydän nopeaa irrotusta varten.

FreeFlow-pöydän koko 
leveydellä olevat syöttöruuvin 
sormet lisäävät ruuvin 
syöttökykyä ja varmistavat 
hyvän ja nopean syötön 
kolakuljettimelle.

Schumacher-terät ovat selkeästi 
markkinoiden parhaat ja niiden 
nopeus on 1254 iskua minuutissa. 
Ne ovat itsepuhdistuvat, 
pysyvästi terävät ja takaavat 
materiaalin syötön myös 
vaikeissa olosuhteissa.

Power Feed -syöttökela (vain MCS-
malli) kolakuljettimen edessä antaa 
materiaalille jatkuvan, tasaisen 
virtauksen pöydältä kolakuljettimelle. 
Sitä voidaan myös yksinkertaisesti 
ja tehokkaasti pyörittää takaisin 
suoraan ohjaamosta. 

Leikkuu ja syöttö – hyvä alkutyö antaa parhaan lopputuloksen – leikkuupöytä ja syöttö varmistavat puimurin hyvän suorituskyvyn. Vuosikymmenien 
kokemuksella Massey Ferguson voi tarjota sinulle valinnaisina vaihtoehtoina korkealuokkaisen PowerFlow-leikkuupöydän tai suuren kapasiteetin 
FreeFlow-leikkuupöydän. Molempien ominaisuutena on erinomainen tuottavuus, automaattinen laonnostokelan nopeus ja pöydän korkeuden säätö.

FreeFlow  
7,6 m asti

Valitse leikkuupöytäsi
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Lisävarusteena PowerFlow-pöytään on saatavana 
rypsin syöttöruuvi, joka parantaa vankan kasvuston 
virtausta kolakuljettimeen ja parantaa myös 
puintitehoa huomattavasti. Rypsiterät kuuluvat 
myös sarjaan.

Terä on 1,14 metrin etäisyydellä pöydän syöttöruuvista, 
joten näkyvyys ja suorituskyky ovat ihanteelliset. Vahvat 
PowerFlow-hihnat kuljettavat materiaalin tehokkaasti tasaisella 
nopeudella terältä kolakuljettimelle. Hihnat ohjaavat kivet pois 
ja estävät niiden pääsyn puintikoneistoon, missä ne voisivat 
aiheuttaa vahinkoa.

PowerFlow  
6,8 m asti

TerraControl II sisältää automaattisia 
toimintoja leikkuupöydän säädölle (FreeFlow tai 
PowerFlow), maanpinnan seuranta ja päisteajon 
hallinta – kaikki toiminnot ovat ohjattavissa 
kuljettajan monitoimivivulla. Leikkuupöydän 
korkeutta voidaan säätää nopeasti ja helposti ja 
myös vaihtelevissa olosuhteissa. Automaattinen 
kelanopeudensäätö helpottaa puintia ja kuljettaja 
voi keskittyä muihin toimintoihin.  
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Puintikoneisto on puimurin sydän. MF-puimureissa on kestävä ja vakaa puintikela sekä vahva varstasilta,  
jolloin materiaalin käsittely on helppoa ja vaivatonta.

Puintikelan painoa on nostettu asentamalla varstarautojen taakse painotangot takaamaan vakaata 
liikkeen jatkuvuutta sekä puintivoimaa. Näin pienennetään kuormitusta, vaadittavaa tehoa ja 
polttoaineen kulutusta.

Varstasillan vaijeriväli on eriytetty ja sen takaosassa on puolet vähemmän vaijereita kuin 
etuosassa. Tällä menetelmällä tasapainotetaan ihanteellisesi suuri puintikapasiteetti ja hyvä viljan 
virtaus varstasillan läpi. Varstasillan etu- ja takavälystä voidaan erikseen säätää ohjaamosta 
puintilaadun optimoimiseksi.

Saatavana on kaksi puimurimallia – 
• ABC-varstasilta (varstasillan erottelualueen laajennus ja sen säätö kolmeen asentoon)
• ABC-varstasilta, Power Feed -syöttökelalla ja MCS-erottelijalla (Multi Crop Separator)

Puinti ja erottelu

MCS (Multi Crop Separator)

ABC-moduuli
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MCS-erottelijalla on yksi ainutlaatuinen ominaisuus, joka erottaa sen muista; varstasilta 
voidaan kääntää ylös pyörivän erottelijan yläpuolelle, kun sitä ei tarvita. MCS-varstasiltaa 
liikutetaan sähköisesti eikä mitään työkaluja tarvita. Näin voidaan optimoida koneen 
suorituskyky kuivissa olosuhteissa ja vähentää seulaston kuormitusta sekä parantaa 
huomattavasti oljen laatua.

Täysi maissisarja voidaan asentaa, sisältää maissivarstasillan. Tätä sovellusta varten 
toimitetaan silppurin nopeudenalennussarja vakiovarusteena viljaversion mukana.

Monipuolisuuden lisäämiseksi ja ajan säästämiseksi Massey Ferguson voi tarjota 
lisävarusteena lohkovarstasillan, joka on suunniteltu erilaisten kasvilajien puimiseen. 
Varstasillan vaihtoon kuluva aika – pienijyväisistä suurijyväisin kasveihin, kuten soijaan, 
maissiin ja auringonkukkaan – on laskettavissa pikemminkin minuuteissa kuin tunneissa. 

Koneeseen voidaan tarvittaessa asentaa yleisvarstasilta irrotettavilla elementeillä.

Multi Crop Separator -erottelijassa on erittäin iso erottelupinta-ala, jossa 
on mahdollista erottaa jyvät ennen kohlimiin menoa.

MCS-mallit –
Kaksi järjestelmää yhdessä  

Erikoisvarusteet
Riisi  

Erityinen riisipuintikela / varstasilta ainutlaatuisella 
tappi- ja hammasrakenteella on saatavana 
lisävarusteena ja se on tarkoitettu puintiin vaikeissa 
olosuhteissa. Erittäin kuluttaviin olosuhteisiin on 
myös saatavana valinnaisia lisäkomponentteja. 
Näitä ovat viljaruuvit, elevaattorit ja MCS-hampaat. 
Erikoisvarusteet yhdessä itsevoitelevien 
telaketjujen, leikkuupöydän varustelun ja kovaa 
kulutusta kestävien komponenttien kanssa 
muodostavat monipuolisen koneen riisin sekä 
viljan ja maissin puimiseen. 
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Seulaston profiili on ratkaiseva seulojen 
suorituskyvyn kannalta. Hyvin tehokkaissa 
säätöseuloissa on pystysuorat levyt, jotka 
parantavat tuotosta ja mahdollistavat seulojen 
leventämisen paremman läpimenon tuottamista 
varten. Käytännöllisen rakenteen ansiosta yksi 
henkilö voi helposti irrottaa ja puhdistaa seulat 
erilaisten kasvilajien puintien välissä. 

Pitkissä kohlimissa on neljä porrasta ja 
“aktiiviset seinät”. 21 cm korkeat, pystysuorat 
kohlinportaiden lohkot on tehty läpäisevistä 
verkoista. Nämä ovat korkeammat kuin 
missään muussa perinteisessä puimurissa. 
Kohlinten etuportaat on vahvistettu maissin 
puintia varten.

Sadon laatu ja määrä vaikuttavat sinun tuottoosi. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota seulastoon ja tehokkaaseen puhdistusseulojen käyttöön, jotta sinä saisit parhaan sadon pelloltasi.

Viljasäiliön tilavuus on 8600 litraa. Purkunopeus – jopa 105 l/s (MCS) – takaa nopean tyhjennyksen.  
Purkuruuvi ulottuu korkeimpaankin perävaunuun pellolla tai maantiellä. Lisävarusteena voidaan asentaa  
satotuloksen monitori ja kosteussensori – Ceres 8000i integroidulla SD-kortin lukijalla.

Viljasäiliö, seulasto ja rajaisten hallinta

Viljan poistoputki ja rajaisruuvi ovat 
vahvistettuja suunnanvaihtokohdissa, mikä 
pidentää niiden käyttöikää ja kestävyyttä. 
Tämä on erityisen tärkeää ja hyvä asia maissia 
puitaessa, missä kasvuston aiheuttama 
kuluminen on voimakasta sekä muissa suuren 
kulumisen olosuhteissa. Taloudellista etua 
antaa elevaattorin pohjan pulttikiinnitys, sillä 
sen vaihto käy helposti ja on edullista.



M
ASSEY FERGUSON

13

Sahalaitainen terä on vakiovaruste 
oljen tasaisen ja jatkuvan silppuamisen 
varmistamiseksi.

Kaksoisroottorilla varustettu, monipuolisesti 
säädettävä ruumenten levitin on saatavana 
lisävarusteena. 

Olkisilppuri on erityisesti suunniteltu tekemään olkisilppu ja levitys sopivaksi maanviljelijöille, jotka käyttävät sängen kevytmuokkausta. Terät ovat sahalaitaiset tasaisen silpun aikaansaamiseksi ja tehontarpeen 
alentamiseksi. Säädettävät vastaterät ja olkisilppurin vaippa varmistavat silputun oljen täydellisen ohjauksen ja levityksen.  Sähköisesti säädettävät olkisilppurin ohjainlevyt ovat lisävarusteena. Näiden avulla olki 
voidaan halutessa suunnata poispäin korjaamattomasta kasvustosta.

Puintikoneisto on hellävarainen ja jättää 
oljen erittäin hyvälaatuiseksi ruokinta-, 
kuivike- tai energiaoljen paalaukseen.
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ParaLevel-järjestelmä
Edistynyt itsesuuntaus tarjoaa täydellistä joustoa epätasaisessa maastossa

Yksinkertaisen yhdensuuntaiskytkennän ansiosta kulman 
muuttaminen pellolla on vaivatonta. Sekä MF 7345 että 
MF 7347 ovat saatavilla ParaLevel-versioina. Tämä patentoitu 
järjestelmä tarjoaa leikkauspöydän suuntauksen jopa 
20 prosentin rinteissä (neliveto). Puimurien osat ovat normaalisti 
suunniteltu vaakatasossa toimiviksi. Tällä järjestelmällä 
pidetään taso maan suuntaisena rinteissä ja näin kone pystyy 
työskentelemään enimmäisteholla pidempään – eli lisää saatua 
tuotosta. Standardi neliveto-järjestelmä (vaihtoehtoisesti 
kaksiveto) on osa suuntauspakettia. Järjestelmä parantaa 
positiivisen ohjauksen hallintaa ja parantaa pitoa kaikissa 
olosuhteissa, mikä parantaa kuljettajan turvallisuutta.

Puiminen maan suuntaisesti pidempään
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20 % (neliveto) 15 % (kaksiveto)

Kuljetusleveys 3,5 m  
(800 renkaat MF 7345 S MCS PL) (650 renkaat MF 7347 S MCS PL)

Puiminen maan suuntaisesti pidempään
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Hyvä ohjaamo on ratkaiseva tekijä, kun halutaan käyttöön koneen ja 

kuljettajan paras suorituskykyinen yhdistelmä. Erinomainen näkyvyys 

ja ergonomisesti sijoitetut hallintalaitteet tekevät työstä tehokkaampaa 

ja tuottavampaa. TechTouch 2 -terminaalin intuitiiviset valikot antavat 

tiedot välittömästi ja aktiivinen varoitusjärjestelmä suojaa konettasi. 

Suunniteltu sinulle hyödyntämään koneesi 
parhaat ominaisuudet päivällä ja yöllä. 

Proline-ohjaamo 
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Ohjauskeskus 
Hyvä ohjaamo on tilava, mukava ja sieltä on hyvä näkyvyys. Uudessa Proline-ohjaamossa yhdistyvät 
kaikki nämä ominaisuudet. Kuljettajalla on erinomainen panoraamanäkyvyys puimurin eteen, puitavaan 
materiaaliin, leikkuupöydälle, purkuputkeen ja takapyöriin isojen sähköisesti säädettävien peilien avulla. 

Ohjaamossa on runsaasti laadukkaaseen 
työympäristöön kuuluvia ominaisuuksia.

• Täysin automaattinen ilmastointi ja lämmitys

• Ilmajousitettu istuin

• Sähköisesti säädettävät, lämmitettävät peilit

• Lisävarusteena apumiehen istuin ja 
integroitu viileäkaappi

• Erinomainen äänieristys ja hiljainen 
työympäristö

• Turvalliset ja helppokulkuiset 
ohjaamon askelmat

Päähallintalaitteet kuljettajan näkökulmastaLaaja näkyvyys 
peileistä takapyörään

Näkymä leikkuupöydälle Hyvä näkyvyys purkuputkeen 
käytön aikana

TechTouch 2 -terminaali 
helposti käytettävissä
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Power Grip -monitoimivipu
Uusi ohjainvipu sopii käyttäjän käteen 
luonnollisesti – PowerGrip-monitoimivipu 
on sijoitettu kyynärnojan päähän ja siinä on 
kaikkien usein käytettyjen puintitoimintojen 
kytkimet. Kyynärnojaa voidaan nostaa ja siirtää 
eteenpäin kuljettajalle sopivaksi, jolloin myös 
konsolin oikealla puolella olevien kahden vivun 
käyttö on helppoa.

Power Grip -käsinoja
Oikealla oleva kyynärnoja on keskeinen ohjausyksikkö, 
jossa on tärkeimpien toimintojen kytkimet ja käsikaasu. 
Kyynärnoja on kokonaan pehmeästi verhoiltu, jotta 
toimintojen ohjaus olisi mahdollisimman mukavaa koko 
pitkän työpäivän ajan. Koska ajovoimansiirron vipua ei 
tarvitse liu’uttaa, käyttö on vähemmän rasittavaa kuin 
perinteisellä järjestelmällä.

01 Laonnostokelan nosto/lasku

02 Laonnostokela eteen/taakse

03 Automaattinen pysäytys

04 Leikkuupöydän nosto/lasku

05 Leikkuupöydän kallistus  
vasen/oikea

06 Purkamisen kytkentä

07 Purkuputken hallinta  
auki/kiinni/Auto

08 Leikkuupöydän automaattisen 
ohjauksen kytkentä

Käteen sopiviksi muotoillut 
hallintalaitteet helppoon ohjaukseen 

Kelan nopeuden asetus

Voimansiirron aktivointi

01 Käyntinopeuden hallinta

02 Puintikoneiston kytkentä

03 Leikkuupöydän kytkentä
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TechTouch 2 -terminaali
Näkyvässä ja helposti tavoitettavassa TechTouch 2 -terminaalissa on 

kaikki merkittävät tiedot puimurin asetuksista. Kosketusnäyttö ja kytkinten 
kuvakkeet ovat selkeät ja niiden käyttö sekä säädöt ovat helppoja.

01 Kelan nopeuden asetus 

02 Varstasillan etuvälys

03 Varstasillan takavälys  

04 Lietson nopeuden asetus

05 Ylempien seulojen asetus (lisävaruste)

06 Alempien seulojen asetus (lisävaruste)

07 Olkisilppurin ohjainlevyt vasen/oikea (lisävaruste)

08 Viljasäiliön kannen avaus/sulkeminen

09 Rypsiterien kytkentä

10 Maantieajo

Näppäimistö
Näppäimistö on heti kyynärnojan vieressä oikealla puolella ja siitä käytetään 
keskeisiä puintitoimintoja. Pehmeät, kohotetut näppäimet johtavat suoraan 
yksittäisiin TechTouch 2 -terminaalin valikoihin.



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

22

Työnäyttö
Kun puimuri on valmis puintityöhön, näyttöön 
tulee puimurin informaationäyttö. Värillisessä 
näytössä on helposti yhdellä silmäyksellä 
nähtävänä pöydän korkeus, suorituskyky 
ja rajaisten määrä. Käytön aikana puimurin 
suojaamiseksi mahdollinen hälytys tulee 
näyttöön ja kuuluu äänimerkki.

Mittaristo
Näytön alareunassa on pysyvä mittaristo, 
jossa on näkyvissä ajonopeus, moottorin 
kierrosnopeus, polttoainemittari ja ajovaihde. 

Automaattinen asetus
Automaattinen asetus voidaan aktivoida 
eri valikoiden kautta useille kasvilajeille ja 
näin säästetään aikaa ja energiaa. Kullekin 
viljelyskasville on erilaisia yhdistelmiä 
(esimerkiksi kosteita ja kuivia olosuhteita 
varten), jotka voidaan tallentaa muistiin.

Ajotietokone
TechTouch 2 -terminaali sisältää myös 
ajotietokoneen, joka rekisteröi työtunnit, 
hehtaarit, kuljetun matkan ja polttoaineen 
kulutuksen. Kuljettaja voi poistaa nämä koska 
tahansa tai tallentaa tiedot muistiin, jos haluaa 
palata takaisin pellolle ja jatkaa samaa työtä. 
Tämä on käyttökelpoinen lohkonseurannan 
kannalta ja tarpeellinen urakoitsijalle.

Uusi TechTouch 2 -terminaali on kaikkien avaintoimintojen ohjauskeskus, siinä on kosketusnäyttö, josta voit valita halutun toiminnon sormenpäillä.

Käyttö ja ohjaus sormenpäillä



M
ASSEY FERGUSON

23

Yksinkertainen lukea ja käyttää  
• Helppolukuinen värillinen kosketusnäyttö 

voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjälle 
sopivaksi ja valita siinä näytettävät asiat.

• Selkeä näyttö tekee informaation 
ymmärtämisestä ja tulkinnasta erittäin 
helppoa – varoitukset näytetään selvästi  
ja aina päällimmäisenä.

 
• Automaattinen korjattavan sadon asetus 

– TechTouch 2 -terminaalin valikkoon 
voidaan tallentaa 10 erilaista sadonkorjuun 
asetusta ja kun asetus valitaan se muuttaa 
puimurin asetukset automaattisesti.
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Ilmanpuhdistajan tarkastus 
ja puhdistus.

Helppo tankkaus – molemmat 
säiliöt ovat vierekkäin.

Jäähdyttäjän puhdistaminen on 
turvallista helppoa. 

Irrotettavat rappuset tekevät 
tarkastuksesta helppoa 
ja turvallista.

Yksiosaiset sivupaneelit ja työvalot 
tekevät tarkastuksesta nopean.

Yksinkertainen vaihto 
silppuamisesta karholle ajoon 
paalausta varten. 

Helppo pääsy uusiin poistettaviin viettopinnan lohkoihin nopeaa ja helppoa 
puhdistusta ja huoltoa varten.

Saat päivittäiseen käyttöösi kaiken hyödyn hyvin suunnitelluista ominaisuuksista. 
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Yötyöpakettiin kuuluvat tehokkaat työvalot, joilla näkyvyys kaikkiin suuntiin myöhään illallakin on hyvä.

On sadonkorjuun aika

Kuusi säädettävää H9-työvaloa

Lisävarusteena työvalopaketti, 

jossa on kaksi valoa kaiteessa, 

kaksi pöydälle ja kaksi takana.

Neljä kiinteää H7-ajovaloa ja 

kaksi H9-työvaloa
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Voimme taata, että kotimainen AGCO Power -moottori on tehty vastaamaan uusimpia päästömääräyksiä. Moottorissa on käytössä kolmannen sukupolven SCR-teknologia, joka 
on yksi markkinoiden edistyksellisimmistä.  Se on parempi ympäristön kannalta ja sen käyttökustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat. Nämä ovat tärkeitä tunnuslukuja. 

Suorituskyky on erittäin tärkeä – polttoaineen syöttö on suunniteltu tuottamaan tasaista vääntömomenttia eli juuri sellaista kuin puimuri tarvitsee toimiakseen kuormitettuna 
tasaisen tehokkaasti olosuhteista riippumatta. Suorituskykyinen moottori yhdistettynä tehokkaaseen voimansiirtoon mahdollistaa erinomaisen polttoainetaloudellisuuden.  

Tehon lisäämiseksi kuudetta kohlinta varten puimurissa on 30 hv:n lisäteho – mahdollistaa työnteon myös vaikeissa olosuhteissa.

Mielestämme näillä on sinulle todellista merkitystä!

Kuinka tärkeäksi asetat 
puimurisi moottorin? 

(saatavan alemman polttoaineluokituksen versioita)
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Maatalous on kovaa liiketoimintaa ja siksi haluamme varmistaa, että saat tukea aina tarvittaessa ja vuoden kriittisinä ja ratkaisevina aikoina. Jälleenmyyjämme 
ovat sitoutuneet löytämään sinulle oikean tuotteen ja sen jälkeen tukemaan sinua parhaalla mahdollisella huollolla, varaosapalvelulla ja taustatuella. Olet osa 
asialleen omistautunutta erittäin taitavien asiantuntijoiden perhettä, joka tekee kaikkensa antaakseen sinulle aitoa, huippualaatuista huoltotukea. 

Me ymmärrämme maanviljelyä ja olemme tietoisia haasteista, joita jokainen viljelijä kohtaa ja siksi myyjämme voivat auttaa sinua suunnittelemaan 
menestyksekkään tulevaisuutesi. Kysy myyjältäsi ratkaisuistamme, joihin kuuluu leasing, vuokraus, huoltosopimus ja lainajärjestelyt. 

Voit myös turvata omaisuutesi huoltosuunnitelmalla ja laajennetulla takuusuunnitelmalla. MFCare -huoltosuunnitelma ja laajennettu takuusuunnitelma* on 
kokonaispaketti, jonka tarkoituksena on antaa kattava huolenpito puimuristasi ja siihen kuuluvat rutiinihuollot, korjaukset ja täysi AGCO-takuu.

*MFCare- huoltosuunnitelmaa ja laajennettu takuusuunnitelmaa ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.  Ota yhteys Massey Ferguson-myyjääsi ja tarkasta saatavuus alueellasi. Ehtoja on noudatettava.

Massey Ferguson ja sen myyjät ovat aina valmiit auttamaan ja tukemaan sinua.

AGCO’n Harvest Promise

Varmistamme luotettavasti 
sadonkorjuusi onnistumisen

Kokonaisvaltainen tuki MF Services -palvelusta

AGCOn Harvest Promise on meidän 
sitoutumisemme ja lupauksemme sinulle, 
että jos emme poikkeuksellisessa tilanteessa 
saa toimitettua sinulle osia 48 tunnin aikana, 
autamme sinua maahantuojan välityksellä 
tai jopa edesautamme saamaan urakoitsijan 
korjaamaan satoasi, kunnes kaikki on 
kunnossa ja voit jatkaa puintia.*
*Ehtoja on noudatettava. *Saatavilla vain rajoitetulla 
markkina-alueella.



Leikkuupöytä ja kolakuljetin MF ACTIVA S 7345 MF ACTIVA S 7345 MCS MF ACTIVA S 7345 MCS PL MF ACTIVA S 7347  MF ACTIVA S 7347 MCS MF ACTIVA S 7347 MCS PL
 FreeFlow leikkuuleveydet (m) 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60

PowerFlow leikkuuleveydet (m) 5,50 – 6,20 5,50 – 6,20 5,50 – 6,20 5,50 – 6,80 5,50 – 6,80 5,50 – 6,80
Pöydän ja kolakuljettimen peruutus • • • • • •

Automaattinen laonnostokelan nopeus • • • • • •
TerraControl II-pöytäautomatiikka • • • • • •

TerraControl II Autolevel – pöydän ja maapaineen ohjaus • • • • • •
Power Feed -syöttökela – • • – • •

Suuren hitausmomentin puintikela • • • • • •
8 + 8 painotankoa • • • • • •

Leveys / halkaisija (mm) 1340/600 1340/600 1340/600 1600/600 1600/600 1600/600
Nopeusalue (r/min) 380 – 1100 380 – 1100 380 – 1100 430 – 1210 430 – 1210 430 – 1210

Varstasilta
ABC-varstasilta (astetta) 14 14 14 14 14 14

Tankojen määrä 12 12 12 12 12 12
Peittokulma (astetta) 120 120 120 120 120 120

Pinta-ala (m2) 0,83 0,83 0,83 0,99 0,99 0,99
Multi Crop-erottelija – • • – • •

Leveys / halkaisija (mm) – 1340/600  1340/600  – 1600/600 1600/600
Erottelijan varstasilta

Tankojen määrä 8 8 8 8 8 8
Pinta-ala (m2) – 0,9 0,9 – 1,07 1,07

Pyörivä varstasiltajärjestelmä – • • – • •
Kohlimet

Määrä / portaiden määrä 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4
Erottelupinta-ala (m2) 5,73 5,73 5,73 6,81 6,81 6,81

Seulasto
Viettopinta korkeilla jakajilla • • • • • •

Ruumenseula ja siemenseula sähköisesti säädettävät m m m m m m

Kokonaispinta-ala (m2) 4,67 4,67 4,67 5,58 5,58 5,58 
Täysleveä siipityyppinen lietso • • • • • •

Lietson nopeus r/min 350 – 1050 350 – 1050 350 – 1050 350 – 1050 350 – 1050 350 – 1050
Rajaiskierto puintikelalle • • • • • •

Lietson nopeuden sähköinen säätö ohjaamosta • • • • • •
Viljasäiliö

Tilavuus (litraa) 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Purkunopeus (l/s) 85  105 105 85 105 105
Ruuvin pituus (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Purkukorkeus (m) 4,2 4,5 4,5 4,2 4,5 4,5
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Tekniset vakio-ominaisuudet

 -   Ei saatavilla     l  Vakiovaruste    m  Lisävaruste 
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Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista.  
Kuitenkin epätäsmällisyyksiä, virheitä tai tietojen pois jäämistä saattaa esiintyä ja teknisten tietojen yksityiskohdat voivat muuttua koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.  
Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

Olkien käsittely MF ACTIVA S 7345 MF ACTIVA S 7345 MCS MF ACTIVA S 7345 MCS PL MF ACTIVA S 7347  MF ACTIVA S 7347 MCS MF ACTIVA S 7347 MCS PL
Olkisilppuri • • • • • •
**Moottori

AGCO Power selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR) • • • • • •
Tilavuus (litraa) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Teho (ISO 14396) hv/kW
*lisäteho-ominaisuudella 

243/179 243/179 243/179 276/203
306*/225

276/203
306*/225

276/203
306*/225

Polttoainesäiliön tilavuus (litraa) 620 620  620  620 620 620 
AdBlue (litraa) 80 80 80 80 80 80
Voimansiirto

Hydrostaattinen / 4 vaihdetta • • • • •
Renkaat

Edessä 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32
Takana 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 

Ohjaamo
Lämmitys, ilmastointi, sähköisesti säädettävät taustapeilit, ilmajousitettu istuin, 3D-säädettävä ohjauspyörä, TechTouch 2 -terminaali 

Mitat
Pituus ilman leikkuupöytää (mm) 9070 9070  9070  9070  9070 9070 

Leveys ilman leikkuupöytää vakiorenkailla (mm) 3280 3280 3290 3485 3485 3498 
Paino (kg) 12800 13100 14500 13300 13600 15100

MF ACTIVA S 7345 MF ACTIVA S 7345 MCS MF ACTIVA S 7347  MF ACTIVA S 7347 MCS
Olkien käsittely

Olkisilppuri sähköisillä ohjainlevyillä m m m m

Ruumenten levitin m m m m

Valinnaiset renkaat
Edessä 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32
Edessä 710/75 R 32 710/75 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32
Takana 540/65 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24

Edessä alle 3,5 m 800/65 R 32 800/65 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32
Takana alle 3,5 m 540/65 R 24 540/65 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24

Suuritehoinen yläseula maissille m m m m

Lietson nopeuden alennus (270 – 840 r/min) m m m m

Lisävarusteet  
4-veto, multimediajärjestelmä ja navigaattori, satomittari

maissisarja, kompressori, herne- ja papusarja

Lisävarusteet

3280 – 3758 mm

8910 – 9100 mm

** (saatavana alemman polttoaineluokituksen versioita)
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30 Tehty kaikkein vaativimpiin 
sadonkorjuun vaatimuksiin.

Viljasäiliö 

Viljasäiliössä on sähköisesti toimiva kansi ja 
sen suuren tilavuuden ansiosta työtä voidaan 
tehdä kauemmin.

Ohjaamo 

Mukava, tilava ohjaamo ja kuljettajan istuimen 
yhteyteen asennettu TechTouch 2 -terminaali, josta 
puimurin toimintoja ohjataan kosketusnäytön kautta.

PowerFlow-leikkuupöytä

Aktiivinen materiaalin virtaus ja keskeytymätön 
syöttö puintikelalle kaikissa olosuhteissa.

Power Feed -syöttökela 

Varmistaa jatkuvan syötön koko kolakuljettimen leveydeltä ja 
takaa hyvän tehon ja erittäin korkealaatuisen puintituloksen.

Puintikela 

Puintikelan massa on suuri painotankojen ansiosta ja suorituskyky 
erinomainen myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa.
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31Moottori 

Tehokas AGCO Power 6-sylinterinen moottori SCR-teknologialla 
on erittäin polttoainetaloudellinen ja vähäpäästöinen.
(saatavan alemman polttoaineluokituksen versioita)

Olkisilppuri 

Säädettävä, sahalaitainen terä on vakiovaruste oljen tasaisen ja jatkuvan 
silppuamisen varmistamiseksi. Pieni tehontarve ja materiaalin levitys 
koko leikkuupöydän työleveydelle.

Multi-Crop Separator Plus -erottelija

Parempi viljan erottelukyky vaikeissa olosuhteissa. Ainutlaatuinen 
MCS Plus-varstasilta voidaan kääntää ylös kuivissa olosuhteissa, 
jolloin saadaan erittäin hyvänlaatuista olkea.

Seulasto 

Pitkä viettopinta ja korkeat jakajat sekä hyvän seulontakapasiteetin omaavat 
seulat antavat erittäin puhtaan satotuloksen.

Kohlimet 

4,2 m pitkät kohlimet ja kohlinten läpäisevät portaat parantavat erottelua.

Vahva varstasilta 

Varstasillan säädettävät etu- ja takavälykset antavat parhaan puintituloksen 
haastavissa olosuhteissa ja erilaisilla lajikkeilla (valinnaisena lohko-, yleis- 
ja maissivarstasilta).
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