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MF BETA-mejetærskeren - høst med høj ydelse
2 modeller: 5 eller 6 halmrystere

VISION INNOVATIV LEDERSKAB KVALITET TROVÆRDIGHED OPBAKNING STOLTHED ENGAGEMENT

Høst gevinsten af din
investering
Massey Fergusons BETA-serie af mejetærskere er designet til at
høste alle typer afgrøder under alle forhold.

Fra tørt korn til våde ris - du kan
stole på, at en Massey Ferguson
BETA-mejetærsker leverer varen.
MF 7260 og MF 7270 BETAmejetærskerne er bygget efter de
højeste verdensomspændende
standarder, og de leverer
toppræstationer i alle typer
afgrøder over hele verden.
Med mere end 50 års erfaring
inden for design og fremstilling
af høstmaskiner er disse
mejetærskere i stand til at
håndtere selv de mest krævende
høstopgaver.
MF BETA-mejetærskere kan
bruges til alle afgrøder: korn, ærter,
bønner, solsikker, raps, græsfrø,
tørt ris, vådt ris eller majs.

Praktisk design, nem betjening
og ydeevne i topklasse
MF BETA-mejetærskerne er
bygget efter de høje standarder,
du forventer af Massey Ferguson.
Lave ejerskabsomkostninger
er et vigtigt parameter, når du
skal vælge din nye mejetærsker,
og BETA-serien er designet
netop med dette parameter for
øje. Maskinens komponenter
er designet til selv de tungeste

afgrøder. Fordelen for dig er
øget holdbarhed, uanset om du
høster korn, majs eller ris – en
afgrøde, der kræver masser af
motoreffekt, og som slider meget.
Alle komponenter er designet og
udvalgt med henblik på maksimal
holdbarhed og lang levetid. Mange
af de dele, der kommer i kontakt
med afgrøden, er fremstillet i øget
tykkelse og i nogle tilfælde udført
af et mere slidstærkt materiale.
Derudover er mere end 80% af
de dele, der kommer i kontakt
med afgrøden galvaniserede,
og alle delene er malet inden
samling. Dette er ydeligere med til
at forlænge maskinens levetid og
samtidig øge dens gensalgsværdi.

Model

Motoreffekt hk/
kW ISO

Antal halmrystere

Kapacitet (liter)

Auto Level

MF BETA 7260

275/202

5

9000*

Ekstraudstyr

MF BETA 7270

335/246

6

9000*

Ekstraudstyr

*8200 ved Auto Level-version
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I høstsæsonen tæller hvert minut
- derfor tilbyder vi dig højtydende,
pålidelige og brugervenlige
mejetærskere med et praktisk
design. Hvis du vælger en
mejetærsker fra Massey Fergusons
BETA-serie, er du sikker på, at du
har valgt rigtigt.

01 MF 7200 BETA-serien:
Bygget til at høste mange
forskellige typer afgrøder.

02 MF 7200 BETA har et robust,
galvaniseret karrosseri, så maskinens
holdbarhed optimeres.

03 Høst af hvede.

05 Halmsnitter i aktion.

03

03

05

04
02

04 Høst af raps.

01

En høst uden stress
starter her
Selv under de mest vanskelige forhold ønsker du ikke at have
problemer med pålideligheden, når tid er en vigtig faktor. MF BETAserien vil hurtigt vinde din tillid takket være deres ensartede arbejde
og driftssikkerhed dag ud og dag ind.

FreeFlow-skærebordene på
MF 7260 og MF 7270 BETAmejetærskerne er designet til
høst af en lang række forskellige
afgrøder. Skærebordet består af
en svejset ramme, hvorpå der
er monteret påboltede paneler.
Disse paneler, f.eks. skærebordets
bundplader, kan derfor nemt
udskiftes, når det er påkrævet.
Afgrøden skæres af en
højtydende Schumacherkniv og gearkasse. Den føres
derefter ind i en indføringssnegl
med en stor diameter, som har
indstillelige fingre langs hele
bredden, hvilket sikrer jævn

indføring af afgrøden, når den
føres ind i indføringskanalen. Alle
vindejusteringer foretages på
det hydrostatiske kørehåndtag
i førerhuset. Automatisk
stubhøjderegulering er
standard på alle maskiner til
optimering af ydeevnen i alle
typer terræn. Agritronicplusskærmen bruges til at indstille
skærebordshøjdereguleringen.
PowerFlow - det stærke valg
Afgrøder som f.eks. raps, ærter
og rug er vanskelige at høste.
Det samme gælder lejesæd
i hvede og byg. PowerFlowskærebordet, som blev udviklet
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04

04

af Massey Ferguson for over 25
år siden, kan nemt håndtere disse
afgrøder. Kniven er placeret hele
1,14 m fra indføringssneglen, så
udsynet og ydeevnen er i top.
De kraftige PowerFlow-bånd
flytter afgrøden væk fra kniven
og ind i indføringskanalen ved
en konstant hastighed, og det
er ikke nødvendigt at ændre
skærebordsindstillingerne, når du
bevæger dig fra en afgrøde til en
anden. Hvis du ved høst af raps
vil øge produktiviteten med op
til 73% i forhold til et almindeligt
skærebord, er PowerFlow den
eneste løsning.
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01 FreeFlowskærebord.
02 Utrolig
stærk FreeFlowskærebordsramme.

Eksklusiv
Power Feed Roler

03 Schumacherknivsystem.
04 BETA-mejetærskere er
som standard udstyret med et
Auto Level-skærebord.

07

08

09

09 Højinerticylinder.
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05 MF Beta Power Feed Roler (PFR)

Tærskebroen har differentieret
trådafstand, hvilket vil sige, at den
bageste del af tærskebroen har

Uafhængig justering af
tærskebroens afstand foran og
bagerst foretages elektrisk fra
førerhuset. Dette gør det muligt for
føreren at indstille tærskebroen til
den optimale position, som passer
til forholdene, eller endda arbejde
med tærskebroen i den parallelle
position, hvis det er nødvendigt,
så ydelsen maksimeres og
halmbeskadigelsen minimeres.

08 Differentieret
trådafstand på
tærskebro.
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Tærskecylinderen er gjort tungere
vha. vægtstænger for at øge
vægten bag slaglerne, når de
tærsker aksene. Derved reduceres
belastningen på drevene,
behovet for motoreffekt og
brændstofforbruget.

halvt så mange tråde som den
forreste del. Dette princip giver
den optimale balance mellem
høj tærskekapacitet og et godt
kornflow gennem tærskebroen.

07 MF Beta tærskesystem med
Power Feed Roler (PFR) og Multi
Crop Separator Plus (MCS Plus)

Derudover reduceres
effektbehovet og ikke mindst
brændstofforbruget, når afgrøden
uden besvær forberedes til optimal
tærskning.

Nøglen til høj ydeevne!
Disse maskiner, som er udstyret
med en robust højinerti-cylinder
og en kraftig tærskebro, er i stand
til effektivt at tærske de fleste
afgrøder helt uden problemer.

06 Fra førerhuset betjenes
to elmotorer til justering af
tærskebroafstanden.

Power Feed Roler foran på
indføringskanalen giver et konstant
afgrødeflow fra skærebordet
til indføringskanalen. Som et
resultat af det mere jævne
afgrødeflow skal der bruges
mindre motoreffekt til tærskning
af afgrøden. Afgrøden fordeles
over hele indføringskanalens
bredde vha. Power Feed Roler,
så tærskeenhedens potentiale
maksimeres.
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To mejetærskere i en

Udskillelse, der passer til din
høst
MF BETA-mejetærskerne har som
standard en kerneudskiller med
justerbar tærskebro og hastighed.
Derved kan føreren tilpasse
mejetærskerens indstillinger, så de
passer til afgrødebetingelserne,
hvilket betyder bedre udskillelse og
højere halmkvalitet.
Denne kerneudskiller har
en enestående funktion,
der adskiller den fra andre
kerneudskillere: muligheden for
at svinge tærskebroen op over
kerneudskillerens øverste del, når
der ikke er brug for den. Dette gør
det muligt at optimere maskinens
ydeevne under tørre forhold.
Udskillelsessystemet arbejder ved
maks. kapacitet alt efter, hvilken
type afgrøde der høstes, og
kravene til halmens kvalitet.
Enheden styres elektrisk fra venstre
side af maskinen og uden brug af
værktøj.
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5 eller 6 halmrystere til
udskillelse ned til det allersidste
korn
De lange halmrystere har 4 trin med
“aktive vægge”. De 210 mm
høje lodrette sektioner på
halmrysternes trin består af
gennemhullede gitre. Dette giver
et ekstra åbent overfladeområde,
som betyder mere effektiv
udskillelse. Halmrysternes forreste
trin er udført i tykkere metal,
så de kan håndtere det høje
halmflow fra tærskesystemet og
kerneudskilleren. De fuldsvejsede
halmrystere er af typen med lukket
bund, og de er varmegalvaniserede
med henblik på holdbarhed.
Håndtering af halm og avner
– reducer dine primære
jordbearbejdningsomkostninger
Halmsnitteren på BETAmejetærskere er specifikt
designet med henblik på at give
disse maskiner uovertruffen
ydeevne inden for snitning og
spredning, hvilket er ideelt for

landmænd, der benytter reduceret
jordbearbejdning.
Alle knivene i halmsnitteren er
takkede, hvilket giver et rent snit og
reducerede krav til motoreffekten.
De fuldt justerbare stationære
knive og halmsnitterhuset sikrer
fuldstændig kontrol med kvaliteten
og spredningen af den snittede
halm. Derudover har den justerbare
bund i snitteren små forhøjninger,
hvilket leder den snittede halm
opad og tilbage i de roterende
knive for at få en finere snitning.
Halmsnitteren aktiveres automatisk,
når snitterhuset flyttes til den
korrekte arbejdsposition.
Ledepladen i halmrysterhuset
flyttes nemt vha. et greb. Snitteren
kan også meget hurtigt omstilles til
høst af majs.

01 Halmsnitter.

02 Åbne halmrystere.

03 MCS plus deaktiveret, hvilket
optimerer ydeevnen under tørre forhold
og ved afgrøder der er lette at tærske.
04 Dobbelt
savtakkede knive i
snitteren.

05 En avnespreder er tilgængelig
som ekstraudstyr.

01

03

04

05
04

07

02

Simple løsninger er
stadigvæk de bedste

BETA-seriens soldkasse er
ekstremt simpel med hensyn
til design, dog uden at gå på
kompromis med kapaciteten. Inden
afgrøden når frem til soldene,
dirigeres den hen til tilløbsplanet,
som er udstyret med høje
skillevægge for at reducere kornets
bevægelse hen over tilløbsplanet
på skråninger. Dette giver en
fremragende fordeling af kornet
og avnerne over soldene, hvorved
maskinens kapacitet optimeres,
når der arbejdes i kuperet terræn.
Eventuelt returmateriale indføres i
hovedtærskecylinderen, hvor det
tærskes igen.
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De modsat bevægende solde
muliggør fremragende circulation
af det konstante luftflow, der
genereres af blæseren med
flere vinger og en stor diameter,
som kan justeres elektrisk
fra førerhuset. Soldets profil
er nøglen til soldkassens
ydeevne. De højtydende solde
er specialdesignede med
lodrette flige, som forbedrer
færdigvaren og gør det muligt for
dig at åbne soldene mere op, så
gennemgangen øges. Det praktiske
design gør det også nemt for en
enkelt person at afmontere og
rengøre soldene mellem afgrøder.

Korntank med stor kapacitet
Korntankene tilbyder masser af
kapacitet (9000 liter på standardudgaven og 8200 liter på Auto
Level-udgaven), mens tømningshastigheden på 105 l/sek kan
måle sig med tømningshastigheden
på meget større maskiner. De 4,45 m
giver tømmesneglen rigeligt med
højde og rækkevidde til at fylde
enhver anhænger. De to alarmer
for kornniveau i korntanken
sikrer, at der ikke opstår overløb.
Standardmodellerne MF 7260
og MF 7270 har korntanklåg af
metal, der betjenes elektrisk fra
førersædet.

01 Modsat
bevægende
tilløbsplan og solde.

02 Det fuldt integrede
rensesystem har stor ydelse og
leverer en fin færdigvare.

04 Tilløbsplan med
høje skillevægge.

02

05 Lettilgængelig lem til
kontrol af kornkvaliteten.

03

06 To sensorer, der overvåger
kornniveauet i korntanken.

06

07 Elektrisk åbning og
lukning af korntanklåg.

09

07

06
05
04

03 Tømningshastighed
på 105 l/sek.

01

Auto Level: Garanteret
ydeevne, selv ved
arbejde på skråninger

Med henblik på at optimere
ydeevnen kan MF 7260 og
MF 7270 BETA-mejetærskerne
fås med Auto Level. Dette
system nivellerer mejetærskerens
krop på skråninger ved at dreje
de forreste slutdrev. Denne

01
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korrektionsfunktion gør det
muligt at arbejde på skråninger
på op til 20%. Derudover kan
mejetærskerens bagende nivelleres
op og ned på skråninger på op til
4%, så du kan arbejde, som om
maskinen var perfekt nivelleret.

02

Da disse mejetærskere kan
arbejde i meget barskt terræn, er
Auto Level-modellerne udstyret
med firehjulstræk, som både giver
bedre styring og større trækkraft
under vanskelige betingelser.

01 Foraksel på
Auto Level-model.
02 Korrektur på skråninger
på op til 20%.

Motor/transmission

03 Tier III AGCO
SISU POWER-motor.
04 Centrale kølere, der
sikrer perfekt køling.

BETA-transmissionen er en
hydrostatisk enhed med 4 gear,
som opretholder den korrekte
hastighed og leverer den
nødvendige trækkraft under alle
høstbetingelser. Gearstangen
sidder behændigt på højre side
bag konsollen.

06 Støvsuger.
07 Kørehåndtag.

03

De centrale kølere giver perfekt
afkøling til motoren, hydraulikken
og airconditionanlægget. Den
roterende sugekurv kan vippes op
for nem rengøring, og en støvsuger
sørger for at holde den ren
under de mest støvende forhold.
Adgangsplatforme giver sikker
adgang til den roterende sugekurv
og kølerne.

05 Hydrostatisk transmissionsenhed
med 4 gear.

Massey Ferguson BETAmejetærskere kører med den
seneste generation af Tier III
AGCO SISU POWER-motorer.
Disse elektronisk styrede motorer
er maskinens hjerte og leverer den
nødvendige kraft til en ensartet og
effektiv høst under alle forhold.

04

06

05

07
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Ergonomisk komfort og
ydeevne lige ved hånden

XLR-førerhuset på BETAmejetærskere leveres med det
komfortniveau, du forventer af
en maskine i denne klasse. Du
kan høste komfortabelt og i ro
og fred med det automatiske
airconditionanlæg, opvarmning,
luftaffjedret sæde, passagersæde
og den fuldt justerbare ratstamme.

01
12

Fuldt udsyn over skærebordet
fuldendes af skærmenes
og betjeningsfunktionernes
ergonomiske layout.
Agritronic Plus terminalen og
betjeningspanelet i sædets
højre armlæn giver føreren alle
nødvendige informationer under
høsten. Alle betjeningsfunktioner

til skærebordet er placeret på det
hydrostatiske kørehåndtag og er
tydeligt mærkede. Ekstraudstyr
som el-spejle og køleboks gør
køreoplevelsen endnu bedre.
Alle justeringer kan udføres
løbende med et minimalt tidstab,
hvilket sikrer en effektiv høst.

02

04

03

05

01 XLR-førerhus.
02 Justerbar ratstamme.
03 Agritronicplus-enheden.

Vedligeholdelse har
aldrig været så hurtig
og så nem

04 Højre armlæn.
08 Nem adgang
til motorrummet og
korntanken.

08

07 Nem adgang til
skærebordsdrev.

07

De fire vigtigste tilkoblinger tærskeværket, skærebordet,
halmsnitteren og tømmerøret
- aktiveres af et overcentreret
system, som fastholdes af
et fjedertryk. Justering med
fjederlængde gør det ligetil og nemt
at kontrollere. Aluminiumsstigen,
som giver adgang til motorrummet,
kan tages af og flyttes rundt på
maskinen, så andre komponenter
kan nås.

06 Nem adgang for
motorvedligeholdelse.

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

daglige vedligeholdelse af Massey
Ferguson BETA-mejetærskere er
minimal – nogle få smørepunkter
og kontrol af forskellige
væskeniveauer. Endvidere giver
de store hængslede paneler let
adgang til maskinkomponenterne
i forbindelse med daglig
rutinevedligeholdelse eller hurtige
kontroller.

05 Stort afkølet
opbevaringsrum.

Takket være det enkle mekaniske
design er antallet af drev
minimeret, hvilket sparer betydelig
vedligeholdelsestid, så du kan
bruge mere tid på det, du skal...
høste!

09 Hængslede paneler
giver fri adgang til
hoveddrev og remme.

06

09
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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 MFforhandlere og kunder samt
afhentningsservice
• Specialteknikere med
ekspertviden om produkterne
supporterer de lokale markeder.
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• 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.

01 Sikkerhed for den
bedste service.

02-04 Brancheførende reservedels
levering fra AGCO Parts.

05 Support til alle Massey Ferguson
maskiner i hele deres levetid.

01

03

04

05
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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.
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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.
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Skærebord og indføringskanal

BETA 7260

BETA 7270

BETA 7260 AL BETA 7270 AL

Tilgængelige skærebredder på
FreeFlow

m

4,80 til 6,60

5,40 til 6,60

4,80 til 6,60

5,40 til 6,60

Tilgængelige skærebredder på
PowerFlow

m

5,50 til 6,10

5,50 til 6,70

5,50 til 6,10

5,50 til 6,70

Skærebord og reverseringsmekanisme
til indføringskanal

Standard

Skærebordsfunktioner

Automatisk stubhøjderegulering

Auto Level

l

l

l

l

Power Feed Roller

l

l

l

l

Højinerti-cylinder
Antal slagler

8 + 8 vægtstænger

Bredde/diameter

mm

1340 / 600

1600 / 600

1340 / 600

1600 / 600

Hastighedsområde

o/min.

380 til 1210

430 til 1310

380 til 1210

430 til 1310

grader

14

14

14

14

12

12

12

12

Tærskebro
ABC-tærskebro
Antal slagler
Omslutningsvinkel

grader

106

106

106

106

Areal

m

0.83

0.99

0.83

0.99

1340 / 600

1600 / 600

1340 / 600

1600 / 600

8

8

8

8

57

57

57

57

0.46

0.54

0.46

0.54

l

l

l

l

5/4

6/4

5/4

6/4

6.7

8

6.7

8

l

l

l

l

l

l

l

l

4.67

5.58

4.67

5.58

2

Kerneudskiller
Bredde/diameter

mm

Kerneudskiller bro
Antal slagler
Omslutningsvinkel
Areal

m2

Bro kan svinges op
Halmrystere
Antal / antal trin
Udskillelsesareal

m

2

Soldkasse
Tilløbsplan med høje skillevægge
2 justerbare solde + forlængere
Samlet areal

m2

Blæser type
Blæser hastighed
Returmateriale til cylinder
Regulering af blæser hastighed

Blæser med blade i fuld bredde
o/min.

350 til 1050
l

l

l
Elektrisk, i førerhuset

l

BETA 7260

BETA 7270

BETA 7260 AL

BETA 7270 AL

Kapacitet

liter

9000

9000

8200

8200

Tømningshastighed

l/sek.

105

105

105

105

Tømmesnegl længde

m

5

5

5

5

Tømningshøjde

m

4.45

4.45

4.45

4.45

Halmsnitter

l

l

l

l

Halmsnitterhus med elektriske
spredeplader

m

m

m

m

Avnespreder

m

m

m

m

Behandling af halm og avner

Motor
Fabrikat/type

AGCO SISU POWER

Slagvolumen

liter

7.4

8.4

7.4

8.4

Motoreffekt (ISO)

hk (kW)

275 / 202

335* / 246

275 / 202

335* / 246

Brændstoftankkapacitet

liter

600

600

600

600

Type / antal gear

Hydrostatisk / 4

Dæk
Foran

800/65 R 32

800/65 R 32

650/75 R 32

650/75 R 32

Bagpå

460/70 R 24

460/70 R 24

460/70 R 24

460/70 R24

Foran (ekstraudstyr)

650/75 R 32

650/75 R 32

-

-

Foran (ekstraudstyr)

710/75 R 34

710/75 R 34

-

-

Førerhus
XLR

Varmer, airconditionanlæg, elstyrede
bakspejle, luftaffjedret sæde, 3D ratstamme,
Agritronic plus-terminal

Valgmuligheder
Auto Level-mejetærsker

m

m

l

l

Højtydende oversold til majs

m

m

m

m

Reduktion af blæserhastighed

o/min.

270 til 840 (ekstraudstyr)

Dimensioner
Samlet længde uden skærebord

mm

8370

8370

8560

8560

Bredde uden skærebord, standarddæk

mm

3585

3850

3500

3815

Vægt

kg

12450

13650

12950

14150

Tilbehør
Kan bestilles

– = Ikke relevant/tilgængelig
l = Standard
* = Med Power Boost
m = Ekstraudstyr		

4WD bagaksel (standard på Auto Level version), reduceret
blæserhastighed, majs kit, ærter og bønne kit

Der er gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at oplysningerne i denne publikation er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog
forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, ligesom specifikationer kan ændres når som helst uden varsel. Alle specifikationer bør
derfor bekræftes af den autoriserede Massey Ferguson-forhandler eller importør før et eventuelt køb.

Transmission

Specifikationer

Korntank

MF 7200 BETAhøjdepunkter
De alsidige MF BETA-mejetærskere, der kan det hele, er udviklet
og bygget med dit arbejde i tankerne, og yder et væsentligt bidrag
til bundlinjen via den lange og pålidelige drift. Se bare på de
funktioner, der har gjort BETA til en så populær mejetærsker
verden over.

01 Udviklet til at høste alle typer afgrøder under alle
forhold, over hele kloden, lige fra korn over ris til
majs.

02 Hver komponent er specificeret til at sikre
maksimal holdbarhed og et langt driftsliv.

03 Vælg mellem FreeFlow- eller PowerFlowskæreborde.

06 Auto Level-skæreborde er standard på alle

Massey Ferguson BETA-mejetærskere. Auto Levelmejetærskere kan arbejde på skråninger på op
til 20%.

07 Fremragende komfort og betjening i XLR-førerhuset.
08 Enkelt, mekanisk design for hurtig og nem

04 Robust, højinerti-cylinder og kraftig tærskebro.
05 Vælg mellem fem eller seks lange halmrystere med
fire trin og “aktive vægge”.
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