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Massey Fergusonin sadonkorjuukoneiden keskus,
tarkan insinööritaidon ja valmistuksen kotipaikka.

Täällä syntyvät koneet, 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 valmistuksessa. 

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 henkilöä. 
Breganzen leikkuupuimuritehtaan tuotannossaan käyttämä uusin 
teknologia, sen erikoistuminen omalle alueelleen ja korkea laatu ovat 
asiantuntevan ja asiaansa omistautuneen tiimin rakentama.

Breganze valmistaa erilaisilla puintiteknologioilla varustettuja 
puimureita. Kaikki puimurit on varustettu erikokoisilla FreeFlow- tai 
PowerFlow-leikkuupöydillä, jotka on suunniteltu sadon nopeaan 
ja tehokkaaseen korjaamiseen sekä samalla varmistamaan 
minimaalisen satotappion.

Kone, johon voit luottaa.   
MF ACTIVA 7344-leikkuupuimuri on rakennettu korkeimpien 
standardien mukaan; joustava ja itsenäinen kone, hellävarainen 
jyville ja oljille. Koneessa on erittäin tehokas moottori, jonka ansiosta 
puintikustannukset ovat alhaiset – tehokkaaksi suunniteltu, hiljainen 
ja mukava kuljettajan työympäristö. Hallintalaitteet on yksinkertaisesti 
ja kätevästi sijoitettu oikeille paikoilleen ja näkyvyys tilavasta 
panoraamaohjaamosta on erinomainen.  

Breganze, Italia MF ACTIVA 7344

Sisällysluettelo

MF ACTIVA 7344 218 hv 5 kohlinta 6500 litraa viljasäiliö
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Mukava ohjaamo
Tekee elämästä helpompaa.

Mittariston hallintalaitteet

Mukava ohjaamo on suunniteltu antamaan kuljettajalle 
ihanteellisen ja tuottavan työympäristön. Erinomaiset 
käyttöominaisuudet yhdessä mukavuuden kanssa takaavat 
hyvän tuottavuuden useiden työtuntien jälkeen. Agritronic 
Plus-työtietokoneen ja hallintalaiteiden sijoituksen ansiosta 
käyttäjällä on täydellinen hallinta puimurin toimintoihin. 
Hallintalaitteet on ergonomisesti sijoitettu ja puimurin 
toimintojen ohjaus on yksinkertaista ja helppoa. Ilmajousitettu 
istuin, säädettävät ja lämmitettävät peilit sekä erinomainen 
näkyvyys ympärille ovat vakiovarusteita. 

Ergonomisella monitoimivivulla käyttäjä voi ohjata mukavasti 
kaikkia toimintoja. 

01 Laonnostokelan nosto/lasku
02 Laonnostokela eteen/taakse
03 Leikkuupöytä ylös/alas
04 Leikkuupöydän kallistus 
05 Laonnostokela hitaammin
06 Laonnostokela nopeammin
07 Tyhjennysputki sisään 
08 Tyhjennysputki ulos 
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Puintikoneisto on 
puimurin sydän
Puintikoneiston komponenttien on sovittava täsmälleen puitavaan satoon. Puintikela on 
halkaisijaltaan 600 mm ja 1340 mm leveä. Puintikelan kahdeksan varstaa puivat 
hellävaraisesti ja tehokkaasti. Koneisto voi käsitellä hyvin monenlaista korjattavaa satoa 
piensiemenestä viljaan ja maissiin

Varstasillan etu- ja takavälystä voidaan ainutlaatuisella tavalla säätää ohjaamosta sato-
olosuhteista riippuen. Siinä on differentiaalinen, laajeneva säleikkö, jonka ansiosta tapahtuu 
puinti ja tehokas erottelu.

ABC-varstasilta on kiinnitetty päävarstasillan taakse, jolloin erottelukapasiteetti saadaan 
suuremmaksi. Tämä voidaan säätää kolmeen asentoon parhaan suorituskyvyn saamiseksi ja 
näin saadaan 20 % lisää erottelupinta-alaa. 
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Olkikela

Varstasillan säätö

Vahva puintikela

Laajeneva, 
differentiaalinen säleikkö

Varstasiltalohko (kapea & 
leveä vaihtoehto)

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

Erittäin tehokas seulasto
Seulasto ja sen vastakkain toimivat 
osat sekoittavat ja erottelevat 
varstasillalta tulevan materiaalin, 
joka jakautuu kahteen erilliseen viljan 
ja ruumenien kerrokseen ja joiden 
erottelu tapahtuu voimakkaan lietson 
avulla. Täysin säädettävät seulat 
ovat erikoisrakenteiset ja varustettu 
ohjainlevyillä, joiden ansiosta 
puintitulos on erittäin puhdas.
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Sadon laatu ja määrä vaikuttavat sinun tuottoosi. Olemme kiinnittäneet erityistä 
huomiota seulastoon ja tehokkaaseen puhdistusseulojen käyttöön, jotta sinä 
saat parhaan sadon pelloltasi. 

Viljasäiliön tilavuus on 6500 litraa. Purkunopeus 85 l/s takaa nopean 
purkamisen. Purkuruuvi ulottuu korkeimpaankin perävaunuun pellolla tai 
maantiellä, purkukorkeus 4,20 m. Lisävarusteena voidaan asentaa satotuloksen 
monitori ja kosteussensori – Ceres 8000i

Viljasäiliö ja seulasto
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Säädettävä, sahalaitainen terä 
on vakiovaruste oljen tasaisen 
ja jatkuvan silppuamisen 
varmistamiseksi.

Luotettava silppuri 
Olkisilppuri on erityisesti suunniteltu tekemään olkisilppu 
ja levitys sopivaksi maanviljelijöille, jotka käyttävät sängen 
kevytmuokkausta. Terät ovat sahalaitaiset tasaisen silpun 
aikaansaamiseksi ja tehontarpeen alentamiseksi. Täysin 
säädettävät kiinteät terät 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. 

Laadukasta olkea
Korkealuokkainen olki on hellavaraisen puintikoneiston ansiota ja tasainen karho on ihanteellinen paalattavaksi pyöröpaaleiksi, 
pienpaaleiksi tai kanttipaaleiksi. Vakiona olevat karhon ohjainlevyt voidaan säätää sopivan kokoisen karhon muodostamiseksi. 
Oljen korjaaminen tällä tavalla alentaa polttoaineen kulutusta ja laskee sadonkorjuun kustannuksia. 
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Leikkuupöytä on 1,14 m etäisyydellä pöydän syöttöruuvista, joten 
näkyvyys ja suorituskyky ovat optimaaliset. Vahvat PowerFlow-
hihnat kuljettavat materiaalin tehokkaasti tasaisella nopeudella 
terältä kolakuljettimelle. Hihnat ohjaavat kivet pois ja estävät 
niiden pääsyn puintikoneistoon, missä ne voisivat aiheuttaa 
vahinkoa.

AutoLevel -leikkuupöydän ohjausjärjestelmä 
on saatavana lisävarusteena. Kallistuminen 
puolelta toiselle takaa jatkuvan ja herkän 
leikkuukorkeuden säädön korkealaatuisen 
hydrauliikan ja elektroniikan yhteistoiminnan 
ansiota

PowerFlow 
5,5 m

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. 

Leikkuu ja syöttö – hyvä alkutyö antaa parhaan lopputuloksen – leikkuupöytä ja syöttö ratkaisevat puimurin 
hyvän suorituskyvyn. Vuosikymmenien kokemuksella Massey Ferguson voi tarjota sinulle valinnaisina 
vaihtoehtoina korkealuokkaisen PowerFlow-leikkuupöydän tai suuren kapasiteetin  FreeFlow-leikkuupöydän. 

FreeFlow 
7,6 m asti

Valitse oma leikkuupöytäsi
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Maatalous on kovaa liiketoimintaa ja siksi haluamme varmistaa, että saat tukea aina tarvittaessa ja 
vuoden kriittisinä ja ratkaisevina aikoina. Myyjämme ovat sitoutuneet löytämään sinulle oikean tuotteen 
ja sen jälkeen tukemaan sinua parhaalla huollolla, varaosapalvelulla ja taustatuella. Se on taitavien 
erikoisosaajien perhe, jossa kaikki tekevät työtään antamalla todellista, huippuluokan huoltopalvelua 
ja -tukea. 

Me ymmärrämme maanviljelyä ja olemme tietoisia sen antamista 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. 
Huoltosuunnitelma ja laajennettu takuusuunnitelma* on kokonaispaketti, jonka tarkoituksena on 
antaa kattava huolenpito puimuristasi ja siihen kuuluvat rutiinihuollot, korjaukset ja täysi AGCO-takuu.

Kokonaisvaltainen tuki. 
Olemme paikalla, kun tarvitset apua.
Massey Ferguson ja sen myyjät ovat aina valmiit auttamaan ja tukemaan sinua hankinnassasi. 

* Huoltosuunnitelmaa ja laajennettu takuusuunnitelmaa ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.   
Ota yhteys Massey Ferguson-myyjääsi ja tarkasta saatavuus alueellasi.

Kuinka tärkeänä 
pidät puimurisi 
moottoria? 

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, jotka molemmat ovat tärkeitä asioita.  

Suorituskyky on erittäin tärkeä – moottori on suunniteltu toimimaan tasaisen 
tehokkaasti kuormitettuna ja olosuhteista riippumatta. Suorituskykyinen 
moottori yhdistettynä tehokkaaseen voimansiirtoon mahdollistaa erinomaisen 
polttoainetaloudellisuuden.
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MF ACTIVA 7344
Leikkuupöytä 

Leikkuuleveys (m) 4.2 m - 7.6
Leikkuunopeus (isku/min) 1254

Syöttökoneisto ja takaisinpyöritys
Ketjut (kpl) 3

Puintikela
Halkaisija (mm) 600

Leveys (mm) 1340
Varstat (kpl) 8
Varstasilta
Tangot (kpl) 12 

Peittokulma (astetta) 120 astetta
ABC-varstasilta

Tangot (kpl) 2
Asennot (kpl) 3

Kohlimet
Kohlimet/portaat (kpl) 5/4
Erottelupinta-ala (m2) 6.72

Seulat
Seulaston pinta-ala (m2) 4.67

Rajaisten kierto Kela
Ilman virtaus

Puhallin Lietso
Nopeus (r/min) 350/1050

MF ACTIVA 7344
Viljasäiliö

Tilavuus (litraa) 6500
Purkunopeus (litraa/s) 85

Purkuputken korkeus (m) 4.20
Putkuputken pituus (m) 4

Ohjaamo
Ilmastointi l

Lämmitys l

Tappiomittari l

Lämmitettävät ja säädettävät taustapeilit l

Työtietokone l

Moottori l

Tyyppi AGCO POWER 7.4 litraa
Nimellisteho hv (kW) 218 hv (162.5 kW)

Laturi (amp) 120
Polttoainesäiliö (litraa) 450  

Voimansiirto
Tyyppi Hydrostaattinen

Vaihteet (kpl) 3
Jarrut Levyjarrut

Renkaat
Eturenkaat 620/75 R30

Takarenkaat 400/70-20

Ruumenien levitin Lohkovarstasilta 
Sähköiset olkisilppurin ohjaimet Kameramonitori
Asennussarja maissille Satomittari
Asennussarja piensiemenelle Kosteussensori
Lisätyövalot Kylmäkaappi
Valinnaiset etu- ja takarenkaat - 800/75 R32 asti Asennussarja herneelle ja pavulle
4-veto Ilmakompressori
Riisivarustus

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-myyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

Tekniset tiedot

l Vakio   m Lisävaruste 

Lisävarusteet

Kokonaisvaltainen tuki. 
Olemme paikalla, kun tarvitset apua.
Massey Ferguson ja sen myyjät ovat aina valmiit auttamaan ja tukemaan sinua hankinnassasi. 
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