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Perfekte maskiner til en 
krævende høst

MF ACTIVA er en pålidelig 
mejetærsker, der let klarer de mest 
krævende høstforhold på kortest 
mulig tid.

Alle seks modeller er i stand til at 
høste en lang række afgrøder inkl. 
korn, græsfrø, majs og solsikker - 
og alle med samme høje standard.

At høste kan ofte være en kamp 
mod tiden, så der er god grund til at 
vælge en mejetærsker, du kan stole 
på, hvad angår effektiv ydeevne 
og minimal vedligeholdelse. Der er 
med garanti en ACTIVA-model, som 
passer perfekt til opgaverne på dit 
landbrug.

Massey Fergusons udvidede ACTIVA-mejetærskerserie trækker på 
40 års erfaring med design, udvikling og produktion af høstmaskiner. 
De giver avlerne en økonomisk og fleksibel høstløsning.

Byggekvalitet + pålidelighed = høj 
ydeevne
Strenge kvalitetskontrolprocedurer 
under hele produktionsprocessen 
sikrer, at alle MF ACTIVA-
mejetærskere, der forlader 
fabrikken, lever op til Massey 
Fergusons kvalitetsværdier og har 
en høj gensalgsværdi.

Disse maskiner er bygget op 
omkring et meget stærkt og fast 
chassis, der understreger deres 
egnethed til høst af korn, majs - selv 
ris, en afgrøde, der medfører stort 
slid og kræver, at mejetærskeren er 
meget holdbar og stærk.
Alle komponenter er udviklet 
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eller specificeret til maksimal 
driftssikkerhed og lang levetid. 
Mange af de dele, der kommer i 
direkte kontakt med afgrøder, er 
ekstra tykke og opgraderes ofte 
gennem brug af mere slidstærkt 
materiale.

Endvidere er mere end 80 % 
af maskinen galvaniseret og 
lakeret før samling, hvilket øger 
mejetærskerens levetid og dermed 
prisen ved eventuelt videresalg.



ACTIVA serien
Model Hestekræfter Halmrystere Korntankens 

kapacitet

MF ACTIVA 7240 176 5 5200

MF ACTIVA 7244 226 5 7000

MF ACTIVA 7245 243 5 7000

MF ACTIVA 7245 S 243 5 7000

MF ACTIVA 7245 S AL 243 5 7000

MF ACTIVA 7246 243 6 7500

MF ACTIVA 7247 S 275 6 8800
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Starten på en perfekt 
høst
FreeFlow-skærebordene på MF ACTIVA-mejetærskerne er udviklet 
til høj kapacitet og lang holdbarhed. 

FreeFlow-skærebordene fås fra 4,2 
til 7,6 m i bredden og er udviklet 
helt ned til den mindste detalje. 
Vindebomsenderne er beskyttet 
af hætter, så afgrøden ikke vikles 
omkring dem og blokerer - et 
enkelt, men effektivt design.

Bordet er bygget op omkring 
en solid svejset ramme med 
individuelle paneler boltet på, så 
de er lette at udskifte ved behov. 
Med denne grad af styrke følger 
pålidelighed, lang levetid og lave 
driftsomkostninger.

Den første kontakt med den 
stående afgrøde sker med en 
højtydende og selvrensende 
Schumacher-kniv, der leverer et 
præcist snit, før afgrøden føres ind i 
indføringssneglen, som har en stor 
diameter. 

Indstillelige fingre i hele sneglens 
længde sikrer en jævn fordeling 
af afgrøden, når den føres ind til 
indføringskæden. Knivbjælken 
arbejder med 1220 slag i minuttet 
(svarende til 1,73 m/sekund) for at 
levere et rent snit under alle forhold 

ved et meget lavt kraftforbrug.
Alle vindejusteringer foretages på. 
det hydrostatiske kørehåndtag 
i førerhuset med automatisk 
stubhøjderegulering som 
standard (undtagen i den nye 
MF 7240-model) til optimering af 
ydeevnen i alle typer terræn. 

Et Auto Level skærebord - 
ekstraudstyr på ACTIVA-modeller, 
standard på ACTIVA S – giver 
mulighed for en hældning af 
skærebordet på op til 8 %, hvilket 
sikrer perfekt justering til enhver tid. 
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Tærskesystemet - 
mejetærskerens hjerte

En stærk cylinder med otte slagler 
og en kraftig tærskebro sikrer en 
effektiv tærskning af en lang række 
afgrøder.

Tærskebroens bageste del 
indeholder halvt så mange tråde 
som den forreste del, hvilket 
giver optimal balance mellem høj 
tærskeevne og frit kornflow gennem 
tærskebroen.

Som noget helt enestående 
kan forreste og bageste del af 
ACTIVA’ens tærskebro justeres 
uafhængigt af hinanden fra 
førerhuset, hvilket gør det muligt 
for føreren at vælge de rigtige 
indstillinger, så ydelsen bliver større, 
og beskadigelsen af afgrøden 
minimeres. 
Med dette system er det muligt 
at arbejde med tærskebroen 
i parallelstilling for at forbedre 
ydelsen, når forholdene tillader det, 
og samtidig bevare halmkvaliteten.

ABC-modulet
Denne nye komponent sidder under 
halmføreren og giver adskillige 
fordele:

Massey Fergusons designteknikere har brugt meget tid på dette 
vigtige område. 
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• Den giver yderligere 14 graders 
tærskebro-omvikling, så 
tærskekapaciteten øges

• Den styrer halmflowet til 
halmrysterne fra halmføreren, 
hvilket forbedrer udskillelsen

• Dens arbejdsvinkel kan 
justeres, så der tages højde for 
halmlængden og fugtniveauet, 
hvilket optimerer udskillelsen 
på halmrysterne

MF ACTIVA S - Avanceret 
tærskesystem
MF ACTIVA S-modellerne er 
udstyret med en Power Feed Roller 
(PFR), hvilket forbedrer overførslen 
af afgrøden mellem skærebord og 
indføringskæden ved at fordele 
afgrøden over indføringskanalens 
fulde bredde.

ACTIVA S-mejetærskere har 
også det patenterede Multi Crop 
Separator plus-system (MCS plus), 
som gør det muligt at aktivere broen 
med henblik på vedvarende drift 
under våde forhold eller ved højt 
udbytte.

Alsidig halmstyring
Tærske- og udskilningsprocesserne 
på MF ACTIVA-mejetærskere kan 
justeres, så halmen behandles 
nænsomt - en særdeles nyttig 
funktion på landbrug, hvor halmen 
bruges til kreaturstrøelse. 
Selv under vanskelige høstforhold, 
f.eks. når halmen er tør eller 
skrøbelig, kan den bedste kvalitet 
altid opnås.
Dette sikrer også et højt 
halmudbytte pr. hektar og et godt 
skår til ballepresning.
 
(Hvad angår ballepresning, 
er Massey Ferguson hele 
tiden på forkant med 
ballepresningsteknologien og 
producerer et stort udvalg af 
ballepressere til firkantede, store 
firkantede og runde baller - der 
er helt sikkert en ballepresser, der 
opfylder lige netop dine behov, så 
kontakt din MF-forhandler).
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Du opnår den bedst 
mulige kvalitet
En af de vigtigste faktorer i høstprocessen er at bevare en 
ensartet god kornkvalitet. Massey Fergusons tærske-, udskille- og 
rensesystem hjælper med at sikre, at dette mål nås - under alle 
høstforhold.

Tilløbsplan
Planets bevægelse sikrer, at kornet 
forbliver i bunden, mens lettere 
materiale og avner ligger øverst. 
Tilløbsplanet har samme bredde 
som tærskecylinderen for at opnå 
størst muligt ydelse, mens de høje 
langsgående skillevægge sikrer 
en jævn overføring fra planet til 
soldene på skråninger.

Solde
Solde med høj kapacitet (HC-
solde) bevæger sig i modsatte 
retninger og giver en optimal 
luftstrøm og samtidig en høj 
justeringstolerance. Særligt under 
tørre forhold og når halmen er kort 
og tør, producerer soldene stadig 
den bedst mulige kornkvalitet med 
høj kapacitet. De høje skillevægge 

på øverste og nederste sold sørger 
for et jævnt materialelag - også 
ved arbejde på skråninger.

Blæser
Den kraftige blæser har tre 
indsugningsåbninger - en i 
hver side og en i toppen - som 
fordeler luftstrømmen over hele 
bredden med henblik på maksimal 
effektivitet. Den kan justeres fra 
førerhuset mellem 350 og 
1050 o/min., og i lette afgrøder kan 
blæseren køres ved lav hastighed 
inden for området 270-840 o/min.

Vælg mellem 5 eller 6 
halmrystere til effektiv 
udskillelse. 
De lange halmrystere er 
varmgalvaniserede med henblik 

på høj udskillelsesgrad og lang 
levetid. De har alle sammen fire 
210 mm høje “aktive trin” med 
150 mm vandring som giver en 
effektiv udtynding af halmmåtten.

Der bruges tykkere metal til 
de forreste trin for at klare 
halmstrømmen fra Active Beater 
Concave-modulet (ABC), og 
de fuldsvejste halmrystere har 
lukket bund, hvilket giver stor 
konstruktionsstyrke, større 
pålidelighed og en jævn overføring 
til tilløbsplanet.
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Halm og avne håndtering
til reduktion af 
jordbearbejdnings-
omkostninger

De dobbelte takkede roterende 
knive giver en overlegen 
snittekvalitet ved et meget lavt 
kraftforbrug. De stationære knive 
og halmsnitterhuset kan hurtigt 
justeres, så der opnås fuld kontrol 
over kvalitet og spredning, og en 
justerbar bundplade med små 
forhøjninger kan lede den snittede 
halm tilbage til de roterende knive 
med henblik på en finere snitning.

Alle MF ACTIVA-modeller er udstyret med en multijusterbar 
halmsnitter, som er udviklet til at give en uovertruffen snitte/-
spredefunktion, hvilket gør disse mejetærskere ideelle til 
efterfølgende minimal jordbearbejdning.

Halmsnitteren tilkobles automatisk 
og samtidig med tærskesystemet, 
når spredepladen og snitterhuset er 
i korrekt position. Det er endvidere 
meget hurtigt og let af omstille 
snitteren ved høstning af majs 
blot ved at ændre hastigheden og 
justere spredepladerne i huset. 

En avnespreder er ekstraudstyr på 
alle modeller.
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påboltede, så de er hurtige og lette 
at udskifte. 

En stort vindue bag i førerhuset 
giver føreren mulighed for at 
overvåge kvalitet og tankniveau, og 
der er en ekstra inspektionslem i 
nærheden af førerhusdøren.

Stærke motorer; behagelig 
transmission
Kørsel af ACTIVA-mejetærskere 
gennem alle høstforhold sker med 
brændstoføkonomiske motorer, 
som pålideligt leverer al den effekt, 
der skal til for at få afgrøden i hus 
på kortest mulig tid.

De centrale kølere sikrer en meget 
effektiv køling af motor, hydraulik 

og airconditionanlæg. En roterende 
sugekurv klappes op med henblik 
på nem rengøring, og en støvsuger 
sørger for fri luftstrøm selv under 
de mest støvede forhold.
ACTIVA-seriens transmission har 
en mekanisk gearkasse med 3 
gear og hydrostatisk transmission. 
ACTIVA S har en gearkasse 
med 4 gear og en smule højere 
kørehastighed. Samtidig tilbyder 
den et bredere hastighedsområde 
til forskellige forhold. Gearstangen 
sidder bekvemt til højre for føreren.

Med korntankkapaciteter på op til 
8800 l (på den nye MF ACTIVA 7247 
S-model) kan disse mejetærskere 
tømme med en hastighed på 85 l/sek., 
og sneglen på 4,0 m giver en mere 
end tilstrækkelig tømmehøjde 
(4,20 m) og rækkevidde til at fylde 
anhængere med høje sider. En 
alarm for kornniveau giver føreren 
besked, når korntanken er fuld.

Sliddet holdes på et minimum, da 
sneglevindingerne er lavet af 
Hardox-stål for at forlænge 
levetiden. Faktisk har 
sneglevindingerne dobbelt 
tykkelse på de steder, hvor 
der er retningsændringer i 
kornhåndteringsområderne. 
Elevatorens endehætter er 

Nem tømning
Med korntankkapaciteter på op til *8800 l kan disse mejetærskere 
tømme med en imponerende hastighed på 85 l/sek., og sneglen 
på 4,0 m giver en mere end tilstrækkelig tømmehøjde (4,20 m) og 
rækkevidde til at fylde anhængere med høje sider.
*på den nye MF ACTIVA 7247 S model
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Alle ACTIVA-mejetærskere er enkle 
og lette at vedligeholde, da antallet 
af drev er holdt på et minimum. 
Endvidere er der blot fire daglige 
smørepunkter.

Tanke og påfyldningsåbninger til 
forskellige væsker er perfekt 
placeret til niveaukontrol og 
efterfyldning. Det samme gælder for 
indsugningsfilteret.

De store hængslede paneler 
giver let adgang til 
maskinkomponenterne, og 
drevenes enkelthed betyder, at 
remmene hurtigt kan udskiftes 
uden behov for specialværktøj eller 
oplæring.

De vigtigste tilkoblinger for 
tærskeenheden, skærebordet, 
tømmerøret og halmsnitteren 

aktiveres af et overcentreret system, 
som fastholdes af et fjedertryk, 
som kun kræver enkel kontrol af 
fjederens længde med henblik på 
justering.
Aluminiumsstigen, som giver 
adgang til motorrummet, kan 
tages af og flyttes rundt på 
mejetærskeren, så andre 
komponenter kan nås.

Designet til hurtig og let 
vedligeholdelse
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Det høje niveau af førerkomfort 
og sikkerhed, den gennemtænkte 
placering af betjeningsanordninger, 
panoramaudsyn og en konstant 
strøm af høstoplysninger gør 
ACTIVAs førerhus førende i klassen. 

Ud over airconditionanlæg, varme 
og elspejle indeholder førerhuset 
også et luftaffjedret sæde 
(MF ACTIVA S), en justerbar 

Maksimal komfort giver 
en stressfri høst

ratstamme og et komfortabelt 
passagersæde (ikke på MF 7240).

Agritronic plus-monitoren og højre 
konsol forsyner føreren med alle de 
nødvendige oplysninger under hele 
høstningen, som f.eks. høstet areal, 
motoromdrejningstal, tab m.m. 

Tydeligt mærkede 
betjeningsanordninger til 
skærebordet er grupperet omkring 

det hydrostatiske kørehåndtag 
med ekstra betjeningsanordninger, 
der gør det let at justere funktioner 
såsom cylinderhastighed, 
tærskebroposition og 
blæserhastighed. 
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03

Vidunderet Auto Level
MF 7245 S AL ACTIVA-modellen leveres med det nye komplette 
maskine nivelleringssystem som standard.
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Når der tages højde for det 
ekstreme terræn, som disse 
mejetærskere er i stand til at 
arbejde i, kan mejetærskere 
med Auto Level udstyres med 
4-hjulstræk, der giver bedre 
styring og større trækkraft under 
vanskelige forhold.

Dette smarte system nivellerer 
mejetærskerens krop over 
skråninger ved at dreje de forreste 
slutdrev. Korrektionsfunktionen gør 
det muligt at arbejde på skråninger 
med en hældning på op til 20 
procent.

ACTIVA S med større effekt 
tilbyder fleksibilitet og ydeevne 
for kunder, hvor der skal høstes 
marginalområder.
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Den nye MF 7240 
ACTIVA
Denne nye tilføjelse til ACTIVA-serien har til formål at opfylde 
mindre jordbrugsvirksomheders og blandede landbrugs behov, 
mens den stadig tilbyder højeffektiv kvalitetshøstning. 
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MF 7240 ACTIVA-mejetærskeren, 
som byder på et ligefremt og 
ukompliceret design, er økonomisk 
at eje og samtidig i top, hvad angår 
holdbarhed og pålidelighed.

Med sin brændstoføkonomiske 
motor på 176 hk tilbyder MF 7240 
ACTIVA de sædvanlige funktioner af 
høj standard samt fem halmrystere; 
bygget til pålidelig drift i lang tid. 

Den er også nem at betjene - uden 
overflødige funktioner eller 
betjeningsanordninger. 

Alle primære funktioner overvåges 
vha. et overskueligt elektronisk 
display. For at øge komforten i 
førerhuset er airconditionanlæg 
standard.

Alle de primære tærskeelementer 
tilkobles mekanisk, og det samme 
gælder broindstillingen, som kan 
foretages i førerhuset. 

Tærskningen klares med en 
konventionel cylinder og tærskebro, 
som fører halmmåtten til de 
fem halmrystere for den sidste 
udskillelse.

I lighed med alle andre Massey 
Ferguson-mejetærskere er 
ACTIVA 7240 udstyret med en 
turret-tømmesnegl, som tømmer 
korntanken på 5.200 l hurtigt og 
præcist.



01 FreeFlow-skærebord 
Skærebordets vinkel kan ændres, så afklipning forbedres 
under vanskelige forhold. Med den hurtige Schumacher-
kniv afklippes afgrøden let og føres ind til den store 
indføringssnegl.
 
02 Indføringskanal 
Den kraftige indføringskanal er bygget til maksimal 
holdbarhed under selv de mest krævende høstforhold.
 
03 Tærskebro 
Tærskebroen er en unik, uafhængig og justerbar tærskebro, 
som giver mulighed for maksimering af tærskning og 
udskillelse af afgrøden. 

04 Højinerti-tærskecylinder 
ACTIVA har en tærskecylinder med stor diameter. Den 
holder en jævn hastighed under vanskelige uensartede 
forhold - hvorved tærskeevnen og ydelsen maksimeres, og 
brændstofforbruget reduceres.

05 Halmrystere 
Halmrysterne er længere med høje trin og aktive vægge til 
maksimering af kornudskillelsen og forøgelse af ydelsen.

06 Rensesystem 
Der kan opnås ren færdigvare med i de store og højtydende 
rensesolde.
 
07 Snitter 
De 4 rækker takkede knive på rotoren med høj 
periferihastighed og de takkede stationære knive snitter 
afgrøden fint med en jævn spredning.
 

MF 7200 ACTIVAs 
funktioner

8 Førerhus 
ACTIVA-førerhuset tilbyder komfort som standard på lange 
høstdage. Alle funktioner er lette at betjene, og støjniveauet 
i førerhuset er imponerende lavt.

9 Korntank 
Korntanken, med effektiv tømning, er vandtæt og af en 
passende størrelse.
 
10 Motor 
De brændstofeffektive motorer har en optimal ydeevne, er 
pålidelige og har et lavt brændstofforbrug.
 
11 Tømmesystem 
 “Turret”-tømmerøret forhindrer, at kornet beskadiges under 
den hurtige tømning. 
 
12 Servicering 
Det er vigtigt, at en maskine kan høste med lave 
omkostninger. Det kan opnås gennem et reduceret antal 
komponenter, enkelthed, en høj grad af pålidelighed og 
let adgang i forbindelse med servicering. Det daglige 
vedligeholdelsesbehov er lavt pga. færre komponenter.

13 Power Feed Roller (PFR)
Som noget enestående ved MF-mejetærskeren forbedrer 
Power Feed Roller indføringen fra skærebordet til 
indføringskæden og fordeler samtidig afgrødematerialet 
jævnt, så tærskningen og ydelsen maksimeres.

14 Multi Crop Separator plus (MCS plus)
Bag tærskecylinderen sidder en roterende udskiller, som 
udskiller kornet vha. centrifugalkraft og fører halmen videre 
til halmrysterne, så udskillelsen forbedres, og der opnås en 
større kapacitet.
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Kundeservice

Dedikeret service 
og dynamisk 
support

Massey Ferguson dækker hele det 
globale marked. Bag hver Massey 
Ferguson-maskine finder du den 
omfattende eftersalgssupport fra 
AGCO’s kundeserviceorganisation.

Branchestandarder viser, at AGCO 
tilbyder kunderne reservedele og 
servicesupport i verdensklasse, 
hvilket også tydeligt ses i 
forbindelse med vores support af 
dine høstemaskiner både i og uden 
for sæsonen.

Fortræffelig i sæsonen
Vores høstesupportprogram er 
designet, så det er meget dynamisk 
og i stand til omgående at tilpasse 
sig ændrede forhold. Høsterfaring i 
alle lande bruges til kontinuerligt at 
forbedre den omfattende service. 
Nogle af de vigtigste elementer er:

• Et dedikeret lager af 
høstreservedele, der garanterer  
fremragende reservedelslevering 
og tilgængelighed af reservedele, 
som muliggør en direkte og 
hurtig logistisk reaktion. 

• AGCO Parts’ reservedelslager 
og kundeservice for MF’s 
europæiske mejetærskermarked 
er åben døgnet rundt.

• Forhandlere har direkte adgang 
til reservedelsbestilling døgnet 
rundt og kan hele tiden se, på 
hvilket europæisk lager delene 
befinder sig.

• Fremragende service såsom 
sen bestilling, specialtransport, 
“Eurodirect”-leveringer i 
hele Europa direkte til MF-
forhandlere og kunder samt 
afhentningsservice

• Specialteknikere med 
ekspertviden om produkterne 
supporterer de lokale markeder.

• Den lokale forhandlers 
serviceniveau er meget højt med 
reservedele og support også 
uden for åbningstiden.

Vi er der hele året
Vi er naturligvis klar over, at vi skal 
yde support i forbindelse med 
vores høstudstyr, også uden for 
høstsæsonen. 

Alle Massey Ferguson-maskiner 
er i fokus året rundt, i form af 
både AGCO Parts’ fremragende 
standarder og specielle 
servicepakker:

• Branchens bedste 
reservedelslevering via AGCO 
Parts’ avancerede lagre og 
logistik.

• Originaldele fra AGCO Parts, den 
eneste originalleverandør, der 
sikrer, at alt passer hver gang.

• Kvalificerede 
reservedelsspecialister og 
højtuddannede serviceteknikere 
yder dedikeret servicesupport og 
tekniske løsninger.

• Eftersalgsløsninger for alle 
maskiner uanset alder med 
henblik på maksimal maskindrift i 
alle situationer.

• Specielt fokus på forebyggende 
vedligeholdelse i form af 
omfattende serviceeftersyn før og 
efter sæsonen.

• Service- og 
vedligeholdelsespakkerne til en 
overkommelig pris giver lang tids 
driftssikkerhed.

Eftersalgssupport fra AGCO 
kundeservice drejer sig om at levere 
den bedst mulige løsning til vores 
kunders behov i form af reservedele 
og service i verdensklasse; levering 
af lokal service til et globalt mærke.
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Vores løfte til dig
Massey Fergusons mission har, siden virksomheden blev 
grundlagt, været at udforme, konstruere og fremstille driftssikre, 
pålidelige og innovative maskiner. Maskiner, som mennesker 
anerkender verden over.  

VISION
Vores vision for landbrugsmaskiner har altid været 
klar; at producere værdifulde, innovative løsninger 
til professionelle landmænd, der brødføder verden. 
Massey Fergusons varemærke er lig med teknologiske 
fremskridt, forbedret design, strenge test og en 
konsekvent, pålidelig og højtydende kvalitetsproduktion.

INNOVATIV
Vi har altid været et skridt foran, når det gælder 
innovation. Dette er vores grundlægger, Harry Ferguson, 
et bevis på.

Ved konstant at stille spørgsmål til - og analysere 
- kundernes behov bliver vores produkter designet, 
afprøvet og bygget for at fremme produktivitet, 
effektivitet og komfort. Det flytter konstant grænserne 
for landbrugsmaskiner.

Fra det enkleste tryk på en knap til teknologisk 
innovation inden for motor- og transmissionseffektivitet 
tilstræber vi at gøre livet nemmere for føreren.

LEDERSKAB
Massey Ferguson er den mest solgte maskine i verden, 
hvilket gør os til førende på landbrugsområdet. Vi har 
vundet priser for vores brancheførende teknologi og 
fremskridt inden for design, og vi er allerede foran 
miljømæssigt og økonomisk. 

KVALITET
Det kræver visse særlige egenskaber at lave et 
kvalitetsprodukt. Hos Massey Ferguson begynder 
det ved tegnebrættet og ophører ikke.  Hvert trin i 
fremstillingen, fra konstruktions- og testprocessen 
til indkøb af de bedste komponenter, stiller krav 
om fortræffelighed. Vores produkter og service 
imødekommer de strengeste standarder, hvilket sikrer, 
at vi med sikkerhed kan leve op til vores løfter.    

TROVÆRDIGHED
Vi lader ikke en Massey Ferguson-maskine ude af 
syne, før vi er 100% sikre på, at den yder det højst 
mulige niveau i forhold til dine forventninger. Kun efter 
strenge og omhyggelige test under simulering såvel 
som i marken giver vi vores produkter lov til at forlade 
fabrikken. Uanset hvad du udsætter din maskine for, 
dag efter dag, sæson efter sæson, kan vi garantere, at vi 
allerede har testet grænserne og er gået ud over dem.

OPBAKNING
Landbrug kan være et ensomt erhverv; derfor sørger 
vi for, at du altid kan få opbakning, når du har brug for 
det og på afgørende tidspunkter i løbet af året. Du er 
garanteret support fra mere end 3.200 forhandlere i 
over 140 lande samt et omfattende distributionsnetværk 
for maskiner. Du er del af en engageret familie af 
specialister, som gør det til deres hverv at yde dig ægte 
servicesupport af højeste kvalitet.

Ligeledes lader vi dig ikke gå glip af en chance. Har du 
ønsket - men ikke nødvendigvis de økonomiske midler 
til at konkurrere på de moderne markedsbaserede 
betingelser - kan AGCO Finance have løsningen til dig. 
Få mere information fra din lokale forhandler.

Finansielle løsninger er markedsspecifikke, men kan 
omfatte leasing, afbetalingskøb, lejeaftaler og lån.  

STOLTHED
Her hos Massey Ferguson betyder stolthed mange 
ting for os. Det findes i alt, hvad vi foretager os, og det 
kan ses. Det findes i vores stolte historie, vores unikke 
produktdesign og vores løbende support til vores 
kunder. 

ENGAGEMENT
Vi er dybt engagerede i at opfylde de højeste 
forventninger og opbygge kvalitet og pålidelige 
produkter med innovative funktioner, som understøttes 
af de bedste supportløsninger. Endelig er vi engagerede 
i konstant vækst og rentabilitet for alle, samtidig 
med at vi anerkender behovet fra både store og små 
virksomheder gennem professionalisme og kvalitet.





Skærebord MF 7240 MF 7244 MF 7245 MF 7246

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

Terra Control-stubhøjderegulering – l l l

Auto Level skærebordsstyring - m m m

Knivhastighed (slag/min.) 1220 1220 1220 1220

Indføringstype - - - -

Antal kæder 3 3 3 4        

Fingre over hele bredden l l l l

Tærskesystem

Cylinderbredde (mm) 1340 1340 1340 1600

Cylinderdiameter (mm) 600 600 600 600

Tærskecylinderhastighed (o/min.) 380 - 1210 380 - 1210 380 - 1210 430 - 1310

Tærskebroens omslutningsvinkel grader 120 120 120 120

Tærskebroareal (m²) 0,83 0,83 0,83 0,99

Elektrisk tærskebrojustering - l l l

Uafhængig justering for og bag l l l l

Udskillersystem

Multi Crop Separator plus (MCS plus) - - - -

MCS plus, bredde (mm) - - - -

MCS plus, diameter (mm) - - - -

Samlet udskillelsesareal (m²) 0,99 0,99 0,99 1,18

Antal halmrystere 5 5 5 6

Antal trin 4 4 4 4

Halmrysterlængde (mm) 4256 4256 4256 4256

Halmrysterareal (m²) 5 5 5 6

Samlet udskillelsesareal (m²) 6,72 6,72 6,72 7,99

Rensningssystem

Blæsertype Radial 

Blæserhastighed (o/min.) 350 - 1050

Reduktionssæt til blæserhastighed (o/min.) 270 - 840

Returmateriale til cylinder l l l l

Samlet soldareal (m²) 4,67 4,67 4,67 5,58

Halmbehandling

Halmsnitter l l l l

64 knive - - - l

52 knive l l l -

Dobbelte takkede knive l l l l 

Elektrisk justerbare spredeplader - m m m

Avnespreder m m m m

Enkeltgrebsskift til halmsnitter l l l l

l = Standard  
m = Ekstraudstyr  
 – = Ikke relevant/tilgængelig



Skærebord MF 7245 S MF 7245 S AL MF 7247 S

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

Terra Control-stubhøjderegulering l l l

Auto Level skærebordsstyring l l l

Knivhastighed (slag/ min.) 1220 1220 1220

Indføringstype Power Feed Roller

Antal kæder 3 3 4

Fingre over hele bredden l l l

Tærskesystem

Cylinderbredde (mm) 1340 1340 1600

Cylinderdiameter (mm) 600 600 600

Tærskecylinderhastighed (o/min.) 380 - 1210 380 - 1210 430 - 1310

Tærskebroens omslutningsvinkel grader 120 120 120

Tærskebroareal (m²) 0,83 0,83 0,99

Elektrisk tærskebrojustering l l l

Uafhængig justering for og bag l l l

Udskillersystem

Multi Crop Separator plus (MCS plus) l l l

MCS plus, bredde (mm) 1340 1340 1600

MCS plus, diameter (mm) 600 600 600

Samlet udskillelsesareal (m²) 1,89 1,89 2,25

Antal halmrystere (mm) 5 5 6

Antal trin 4 4 4

Halmrysterlængde (mm) 4256 4256 4256

Halmrysterareal (m²) 5,73 5,73 6,81

Samlet udskillelsesareal (m²) 7,62 7,62 9,06

Rensningssystem

Blæsertype Radial 

Blæserhastighed (o/min.) 350 - 1050

Reduktionssæt til blæserhastighed (o/min.) 270 - 840

Returmateriale til cylinder l l l

Samlet soldareal (m²) 4,67 4,67 5,58

Halmhåndtering

Halmsnitter l l l

64 knive - - l

52 knive l l -

Dobbelte takkede knive l l l

Elektrisk justerbare spredeplader m m m

Avnespreder m m m

Enkeltgrebsskift til halmsnitter l l l
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Korntank MF 7240 MF 7244 MF 7245 MF 7246

Kapacitet (l) 5200 7000 7000 7500

Tømmehastighed (l/sek.) 85 85 85 85

Tømmetype Turret-tømning

Tømmesneglens drejevinkel grader 100 100 100 100

Maks. tømmehøjde (m) 4,20 4,20 4,20 4,20

Motor

Motortype mærke IVECO NEF

Slagvolumen (l) 6,7 6,7 6,7 6,7

Effekt (kW/ hk)  ✪ 129/ 176 166/ 226 179/ 243 179/ 243

Brændstoftank (l) 450 450 450 450

Transmission

Hydrostatisk transmission l l l l

Antal gear 3 3 3 3

4-hjulstræk - m m m

Førerhus

Mekanisk affjedret førersæde l - - -

Luftaffjedret førersæde - l l l

Passagersæde - l l l

Varme l l l l

Airconditionanlæg l l l l

Agritronic plus - l l l

Monitor l - - -

Vægt og mål

Højde (transportstilling) (mm) 4000

Længde med snitter (mm) 8700

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

Dæk

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

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

Transportbredde med dæk:

800/65R32 (mm) - 3628 3628 3880

650/75R32 (mm) 3250 3250 3250 3490

620/75R34 (mm) 3195 3195 3195 3480

620/75R30 (mm) 3195 3195 - -

l = Standard  
m = Ekstraudstyr  
 – = Ikke relevant/tilgængelig  
✪ =  ISO TR14396
 * afhænger af det installerede udstyr



Korntank MF 7245 S MF 7245 S AL MF 7247 S

Kapacitet (l) 7000 7000 8800

Tømmehastighed (l/sec) 85 85 85

Tømmetype Turret-tømning

Tømmesneglens drejevinkel grader 100 100 100

Maks. tømmehøjde (m) 4,20 4,20 4,20

Motor

Motortype mærke IVECO NEF AGCO SISU POWER

Slagvolumen (l) 6,7 6,7 7,4

Effekt (kW/hk)  ✪ 179/ 243 179/ 243 202/ 275

Brændstoftank (l) 450 450 450

Transmission

Hydrostatisk transmission l l l

Antal gear 4 4 4

4-hjulstræk m m m

Førerhus

Mekanisk affjedret førersæde - - -

Luftaffjedret førersæde l l l

Passagersæde l l l

Varme l l l

Airconditionanlæg l l l

Agritronic plus l l l

Monitor - - -

Vægt og mål

Højde (transportstilling) (mm) 4000

Længde med snitter (mm) 8700

Vægt * (kg) 11,900 11,200 11,500

Dæk

For (standard) 650/75R32 650/75R32 650/75R32

Bag (standard) 460/70R24 460/70R24 460/70R24

Transportbredde med dæk:

800/65R32 (mm) 3628 - 3880

650/75R32 (mm) 3250 3490 3490

620/75R34 (mm) 3195 - 3480

620/75R30 (mm) - - -
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er et globalt varemærke tilhørende AGCO.

Her er en kort gennemgang af nogle af de avancerede funktioner 
på ACTIVA-mejetærskere i MF 7200-serien, som yderligere 
forstærker deres position inden for høstområdet.

Alle MF ACTIVA-modeller er udstyret med 
en halmsnitter, som er udviklet til at give en 
uovertruffen snitte/-spredefunktion, hvilket gør 
disse mejetærskere ideelle til efterfølgende minimal 
jordbearbejdning.

Med en korntankskapacitet på op til *8800 l kan 
disse mejetærskere tømme med en imponerende 
hastighed på 85 l/sek.

ACTIVA-mejetærskerne drives gennem alle 
høstforhold af brændstoføkonomiske motorer, som 
uden problemer leverer den nødvendige effekt til 
at få afgrøden i hus på kortest mulig tid og med et 
minimalt brændstofforbrug.

Den nye MF 7240 ACTIVA-mejetærsker, som 
byder på et ligefremt og ukompliceret design, er 
økonomisk at eje og er samtidig i top, hvad angår 
holdbarhed og pålidelighed.

Mejetærskerserien MF ACTIVA trækker på 40 års 
erfaring med design, udvikling og produktion af 
høstmaskiner.

Syv modeller i området fra 176 til 275 hk, alle med 
stor korntank og med 5 eller 6 halmrystere.

FreeFlow-skæreborde fås fra 4,2 til 7,6 m i 
bredden. 

Den højtydende og selvrensende Schumacher-kniv 
leverer et præcist snit før indføring til den store 
indføringssnegl. 

Tærske-, udskille- og rensesystemet fra Massey 
Ferguson sikrer en konstant og høj kornkvalitet 
under alle høstforhold.

De 5 eller 6 halmrystere sikrer en høj udskillelse og 
lang levetid. De er alle udstyret med fire 210 mm 
høje “aktive trin” med 150 mm vandring.

MF 7200 - højdepunkter
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