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Halmrystermejetærskere med høj kapacitet
2 modeller plus Auto Level-versioner

VISION INNOVATIV LEDERSKAB KVALITET TROVÆRDIGHED OPBAKNING STOLTHED ENGAGEMENT

Så er det tid til at høste

Produktionen af afgrøder omfatter mange
faktorer, som planteavleren skal tage sig
af for at maksimere afgrødeudbyttet og
minimere omkostningerne.

På alle stadier i en afgrødes
livscyklus skal der træffes vigtige
beslutninger for at sikre, at
produktionsmålene opfyldes.
Høsttidspunktet er det tidspunkt,
hvor alle disse funktioner
omsættes til faktisk udbytte; det
tidspunkt, hvor det kan ses, om
afgrødeudbyttet og bundlinjen i
regnskabet er opnået.
På dette meget vigtige tidspunkt,
hvor der stadig skal tages højde
for afgrøde- og vejrafvigelser, er
valget af mejetærsker af afgørende
betydning for det endelige resultat.
Den nye CENTORAmejetærskerserie fra Massey
Ferguson er udviklet til at klare
dine afgrøder og forholdene
på stedet, så høsten kan
komme i hus. Omkostninger
og problemer minimeres, og
bundlinjen forbedres, også selvom
elementerne og tiden er imod dig.
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PowerFlow - et hak
bedre end de andre

Sagt med enkle ord: PowerFlow er
det mest effektive skærebord, der
kan fås til mejetærskere i dag.
Siden 1976 har PowerFlow gjort
høstarbejdet lettere og givet
brugeren større udbytte.
De to vigtigste funktioner,
spillerummet mellem den massive
kniv og sneglen og de drevne
transportbånd, giver i kombination
en jævn indføring i maskinen med
hovedet først. Dette fungerer for
alle afgrøder og under alle forhold.
Med PowerFlow kan du bruge
følgende betjeningssystemer:
Forudindstillet stubhøjde, der
gør det nemt at vende på forager
Et enkelt klik sænker skærebordet
til den højde, du på forhånd har
indstillet det til. Et dobbeltklik
hæver skærebordet til perfekt
vending på forager.
Stubhøjderegulering
Justerer kontinuerligt stubhøjden
under høstning af marken, så
stubhøjden bliver ensartet.

Stubhøjdereguleringen har tre
forudindstillede højder.
Marktryksregulering
Lader skærebordet følge jordens
kontur, så den lavest mulige
stubhøjde opnås for flade afgrøder
som f.eks. ærter og græsfrø uden
risiko for at “bulldoze” jorden.
Marktryksregulering giver dig
mulighed for problemfrit at høste
hurtigere under vanskelige forhold.
Auto Level skærebord
Justerer kontinuerligt skærebordet
mod venstre og højre for at sikre,
at du følger markens konturer.
Skrånende terræn eller ujævne
marker udgør ingen hindring for at
opnå det maksimale resultat.
Automatisk vindehastighed
Justerer vindehastigheden,
så det sikres, at den valgte
“vindehastighed i forhold til
kørehastighed” opretholdes
under høstning.

Schumacher-knivsystem
Når du har det mest effektive
skærebord, skal du også have
en kniv i topklasse. PowerFlow
skæreborde er monteret med
Schumacher-systemet, der har
en høj ydeevne og samtidig
er meget holdbart. Under- og
overskæringsprocessen giver
kvalitetsskæring under alle forhold.
Rapssnegl
Der kan monteres en rapssnegl
som ekstraudstyr, der øger
ydeevnen i høje afgrøder.
Den hydraulisk drevne
snegl er monteret oven over
standardsneglen. Den betyder,
at kørehastigheden kan øges
markant, så raps kan høstes
meget hurtigt i forhold til normale
skæreborde.
Der kan monteres
sammenklappelige stråskillere, så
man kan foretage hurtigt markskift.
Akshævere kan let monteres fra
deres separate opbevaringssted
på skærebordet, når der er behov
for det.

01 Oversigt over
PowerFlow.

02-03 Højtydende
Schumacher-kniv.

04 Rapssnegl med
høj kapacitet.

05 Sammenklappelige stråskillere.
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06 Multikoblinger.
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07 De lettilgængelige drev gør
vedligeholdelse let.
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Højtydende tærskning til
maksimal udskillelse
Dette er hjertet i maskinen. 95% af tærskning og udskillelse finder
sted her, så designet er af afgørende betydning.

Tærskecylinderens og
tærskebroens unikke design sikrer
maksimal tærskning og udskillelse
i alle afgrøder.
Cylinderen har otte slagler
monteret på underlag. Slaglerne
er forstærkede, så de er meget
stærke og holdbare. Dette design
øger også cylinderens periferivægt
og øger drivkraften, så der altid
opretholdes et jævnt og ensartet
afgrødeflow.
Den højtgennemtrængelige
tærskebro har mange unikke
funktioner. Der er monteret
en ekstra broliste på forsiden
af tærskebroen, som starter
tærskningen tidligt.
Afstanden mellem den ekstra liste
og den første liste på tærskebroen
er lukket. Dette sikrer en fast
“gnubning”, så brolister eller
fyldeplader ikke er nødvendige
i afgrøder, der er vanskelige at
tærske.
Kerneudskillere gør det enkelt
Kerneudskillerens hastighed og
broafstand kan let justeres:

Høj hastighed og lille afstand
til tung halm og fugtige forhold
anvendes for at tvinge evt.
fastsiddende korn ud, før
halmen luftes og føres videre til
halmrysterne.
Alternativt kan der indstilles til
langsom hastighed og stor afstand
under meget tørre forhold med
skrøbelig halm, hvor halmkvaliteten
skal opretholdes.
Constant Flow til smartere drift
Hemmeligheden bag en højere
ydelse er at holde mejetærskeren
fuldt lastet. I tynde afgrøder
skal mejetærskeren bruge mere
materiale for at holde alt kørende
ved 100% kapacitet.
Dette opnås med Constant Flow,
som registrerer belastningen
på cylinderen og varierer
mejetærskerens kørehastighed
elektronisk, så den passer til
afgrøden.
Ydelsen kan øges med op til 15% i
mange forskellige afgrøder.

Funktioner og fordele
Tærskecylinder med otte slagler
og kraftige underlag:
Egenskab: Høj-inerti, jævn
afgrødeflow med konstant
hastighed
Fordel: Lang levetid
Den højgennemtrængelige
tærskebro tilbyder:
Egenskab: Ekstra broliste
foran, Tidlig tærskning, lukket
mellemrum mellem den ekstra
liste og første tærskebroliste, 117o
omslutningsvinkel
Fordel: Sikrer rent korn med
maksimal udskillelse
Elektrisk justering af broafstand
og cylinderhastighed via
Datavision
Egenskab: Let justering under
høstning
Fordel: Maksimeret ydelse
Kerneudskiller
Egenskab: Enkelt justering til
forskellige afgrøder og forhold,
Maksimerer udskillelse, Minimerer
halmbeskadigelse
Fordel: Maskinfleksibilitet

01 Det unikke tærskesystem fra
Massey Ferguson

02 Constant Flowhastighedssensor monteret på det
kraftige cylindertræks remskive

04 Kraftigt tærskesystem med tre
tromler med høj interi
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02

03 Cylinderslagler med kraftig
underlag
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HiStream 100
kornhåndteringssystem
Dette HiStream 100 kornhåndteringssystem er udviklet til
at kunne klare op til 100 ton i timen.

Kornrensningen starter på de to
tilløbsplan. Den store slaglængde
sikrer en effektiv flytning af store
mængder korn og avner.
Tilløbsplanet, der støttes
af massive holdere, starter
rensningen, så de lettere avner
kommer op i toppen af blandingen.
To “‘cascade”-trin med luftstrøm
fra blæseren sikrer, at alle avner
blæses ud af maskinen. De
elektronisk justerbare solde og det
konstante lufttryk fra blæseren (kan
også justeres fra førerhuset) sikrer i
kombination, at du har fuld kontrol
over den endelige færdigvære.
Returmaterialet behandles af den
separate returtærsker, som fordeler
det rene korn ensartet direkte på
tilløbsplanet uden mulighed for, at
det kan blive blandet med halmen.

Funktioner og fordele
Separat returtærsker
Egenskab: Gentærsker returgodset,
og blander ikke korn og halm
Fordel: Højere ydelse
Elektrisk justering af solde og
underblæser via Datavision
Egenskab: Let at justere under
høstning, let at ændre indstillinger
mellem afgrøder
Fordel: Maksimerer udbyttet
Høje tilløbsplansdivisioner
Egenskab: Lavere korntab på
skråninger
Fordel: Forhindrer overbelastning
af solde ved at kanalisere afgrøden
bagud

Tilløbsplan og solde
Egenskab: Kan hurtigt afmonteres,
hvilket gør det nemmere at rengøre/
servicere
Fordel: Mindre stoptid under
vanskelige forhold
Stor korntank
Egenskab: Let at rengøre for
hurtigere afgrødeskift, Minimal
stoptid, især ved høstning
af frøafgrøder, Højt liggende
tømmerør, Lavt kraftbehov,
Ukompliceret betjening og styring
af tømningssystemet med et tryk
på en knap med funktioner som
“dobbeltklik på knappen til snegl
retur” for at klappe sneglen ind
Fordel: Let at betjene

01 HiStream 100 systemet
betyder total renseeffektivitet
og en overlegen ydelse.

02 Elektrisk justerbare
solde

04 Returmængdeovervågning

05
04
03
02

03 Kraftige kædestrammere på
elevatordrevene

01

05 Elektrisk åbning af
tankdæksler med adgang
til korntanken

09

Udskillelse:
Den blide måde
Systemet med otte rystere, der er unikt for Massey Ferguson,
øger bevægelsen af halmlaget med 33% sammenlignet med et
system med seks rystere.

Halmrysterne transporterer halmen
fra kerneudskilleren til snitteren (eller
skåret), så det sikres, at resterende
korn, der sidder i halmlaget, fjernes
og sendes ind i maskinen igen.
Men kraftbehovet er betragteligt lavere
end på "rotor" udskillersystemer, så
brændstofforbruget er lavere.
Halmkvaliteten opretholdes ligeledes.
Problemløs ballepresning
Halm, der føres gennem CENTORAsystemet, beskadiges mindre og er
lettere at samle op fra halmstrengen af både store og små ballepressere.
Med et enkelt greb ledes halmen
udenom halmsnitteren til et skår på
jorden, så den er klar til presning i baller.
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Effektiv halmsnitning - nøglen til
lavere nedmuldningsomkostninger
CENTORA-serien er som standard
udstyret med en halmsnitter
velegnet i forbindelse med minimal
jordbearbejdning.
Snitteren har otte rækker takkede
blade og en hurtigere rotorhastighed
end de fleste standardsnittere.
Det betyder, at
minimumsnittelængden for halmen
er meget kort. Dette sikre en hurtig
nedbrydning af halmen, hvilket er
ideelt for systemer til ingen eller
minimal jordbearbejdning.
Halmsnitteren
Snitteren kan opnå en spredning på
op til 9 m. Der kan let tilkobles en
ekstra dobbelt snittebom til endnu
grundigere snitning.

Avnesprederen
Avnesprederen er designet til at
sprede i hele skærebordets bredde,
hvad enten halmen snittes eller
skårlægges, og kan let klappes af
vejen, så der om nødvendigt kan fås
adgang til soldene (ekstraudstyr på
MF 7280).
Elektrisk styring af spredeplader
Med en fingerspids kan
spredepladeindstillingerne ændres
på Datavision-skærmen ved
vending på forager (ekstraudstyr på
MF 7280).

01 Det unikke design
med otte rystere

02 MF 7200 CENTORAmejetærskeren gør
ballepresning let

03 Halmsnitter med ekstra
dobbelt snittebom - velegnet
ved minimal jordbearbejdning

11

04

03

04 Let tilkobling af halmsnitter
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Auto Level maskine:
Opretholder
produktiviteten

Begge CENTORAmejetærskere fås
som Auto Level
maskiner, hvor
mejetærskeren
nivelleres
uafhængigt, så
der justeres for
skråninger på op
til 12%.
12

Ideelt ved arbejde under stejle
eller bakkede forhold. Dette sætter
mejetærskeren i stand til at arbejde
med maksimal effektivitet det meste
af tiden.
Auto Level systemet styres
af Datavision. Det foretager
problemløse justeringer af maskinen
og skærebordet under høstning.
Det kan let indstilles på Datavision
og kan om nødvendigt tilsidesættes
manuelt for at undgå større
forhindringer. Det samarbejder
med betjeningsanordningerne
til skærebordet, så hele pakken
udnyttes.

Alle indvendige komponenter
holdes plant, hvilket betyder, at de
kan fortsætte med at arbejde ved
fuld produktivitet.
Nivellering af hele maskinen
er mere effektivt end
komponentnivellering, da
skråninger påvirker hele tærskeog udskillerprocessen.

01 Auto Level i arbejde

02 Standardmejetærsker
med Auto Level skærebord.

03 Auto Level maskine. Hele mejetærskeren
holdes plant, når hjulbevægelsen kompenserer
for skråningen.

01

03

02
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Det ideelle førermiljø

MF 7200 CENTORAs
førerhusområde og
serviceadgang giver
dig fuld kontrol på en
komfortabel måde.
Dens effektivitet og
ergonomi er berømt
over hele verden.

På en lang arbejdsdag finder du ud af,
at førerhusene på vores mejetærskere
er lydsvage og vibrationsfri, så du kan
høste uden at blive distraheret. Tonet
glas og klimaanlæg er standard, og
de elektriske betjeningsanordninger
klares med en fingerspids.
Sidder du behageligt?
Det luftaffjedrede standardsæde
passer til alle førere, og den nye “3D”ratstamme (vip, teleskop, hældning)
giver føreren mulighed for at finde den
perfekte arbejdsstilling. Derudover
er der et praktisk og polstret
instruktørsæde.
En perfekt stilling - både dag og nat
Otte arbejdslygter som standard sikrer
produktivitet døgnet rundt, både
behageligt og sikkert.
Hurtig og nøjagtig tømning
Føreren har perfekt udsyn over
tømmerøret, så der er ingen grund
til at læne sig frem i en ubehagelig
stilling. Tilkoblingen af tømmerøret er
beskyttet, så det ikke kan aktiveres
ved et uheld. Det kan også låses
i tilkoblet stilling ved stillestående
tømning.
Komplet kontrol
Multifunktionshåndtaget er en
del af armlænet på sædet og gør
betjeningsjusteringer bekvemme
og lette; lige som Datavisionskærmen kan det justeres
præcist, så det passer til førerens
foretrukne køremåde. Datavision-
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skærmbilleder kan også vælges
med multifunktionshåndtaget
ligesom tømmesneglen kan
køres ud og ind med en knap
på håndtaget.
Hurtig adgang til alle områder
Fire daglige smørepunkter
betyder hurtig ekspeditionstid om
morgenen. Vores teknikere har
udviklet CENTORA til høstning
i så lang tid som muligt med et
minimum af spildtid.
Den solide motorhjelm giver sikker
adgang til korntanken og beskytter
motoren mod elementerne, når
den er lukket. Når motorhjelmen er
åben, er der ubegrænset adgang til
motorens servicepunkter.
Køleluften til kølerne filtreres
effektivt af den roterende sugekurv.
Der er hurtig og let adgang fra
motorrummet med henblik på
rengøring.
Sidepanelerne i to dele giver
sikker og ubegrænset adgang til
rutinemæssig vedligeholdelse, og
en aftagelig motorrumsstige sætter
føreren i stand til at nå alle områder.

01 Rummeligt og
ergonomisk førerhus.

02 Multifunktionshåndtag.

03 Sikker og let adgang
til motorrummet.

05 Store oplukkelige
sidepaneler giver let og
hurtig adgang for service.

06 Elektronik samlet i
aflåseligt skab.

07 Kabinetag komplet med Datavision
printer, justering af spejle, aircondition,
varme og radio/CD afspiller.

06
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04 Aftagelig stige giver let
og hurtig adgang.
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Datavision
Datavision udgør en meget stor del af mejetærskerens betjening.
Det er et af de vigtigste værktøjer til opnåelse af maksimal
effektivitet fra både din og maskinens side på en letanvendelig
måde.

16

Hvad kan Datavision gøre for dig?
Skærmens placering kan justeres
med henblik på komfort og har et
tydeligt og letaflæseligt display.

Datavision gør betjeningen
nemmere, fordi skærmen har et
enkelt referencepunkt og er stor
nok til hurtigt at kunne overskues
og forstås.

Den sætter føreren i stand til at
se op til otte forskellige valgte
funktioner samtidigt. Med et
enkelt blik kan føreren sikre sig, at
maskinen yder sit bedste.

Den yder beskyttelse og advarer
føreren om maskinforhold, så
unødvendige omkostninger og tab
af tid undgås.

Effektiviteten kan forbedres, da det
er let at justere vigtige indstillinger
som f.eks. solde og broafstand vha.
skærmen.

Der er en diagnosefunktion, som
sparer både fører og forhandler tid
i forbindelse med servicering eller
fejlfinding.

Den giver log-info om udbytte og
mejetærskerens ydeevne, hvilket
udgør basis for Precision Farming.
Ingen har større erfaring end
Massey Ferguson, når det
drejer sig om måling af en
mejetærskers ydeevne i marken.
Det betyder, at du kan drage
fordel af denne erfaring ved
at vælge et af de integrerede
systemer til udbyttekortlægning
og datalogning, som vi tilbyder.
Der fås et stort udvalg af
udbyttemålingsudstyr, der opfylder
dine krav i forbindelse med
Precision Farming.

01 Datavision: Teknologi
lige ved hånden
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01

Kundeservice

Dedikeret service
og dynamik
opbakning

Massey Ferguson dækker hele det
globale marked. Bag hver Massey
Ferguson maskine finder du den
omfattende eftersalgssupport fra
AGCOs kundeserviceorganisation.

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

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.

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

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 levering
af reservedele og tilgængelighed, og
som muliggør en direkte og hurtig
logistisk reaktion.
• AGCO Parts’ reservedelslager og
kundeservice for MFs europæiske
mejetærskermarked er åben døgnet
rundt.
• Forhandlere har direkte adgang til
reservedelsbestilling døgnet rundt.
Du kan hele tiden se, på hvilket
europæisk lager delene befinder sig.
• Fremragende service såsom sidsteøjebliks-tilbud, specialtransport,
“Eurodirect”-leveringer i hele Europa
direkte til MF-forhandlere og kunder
samt afhentningsservice
• Specialistteknikere med
ekspertproduktkendskab supporterer
lokale markeder.
• Den lokale forhandlers serviceniveau
er meget højt med reservedele og
support også uden for åbningstiden.
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• 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..
• Specifikt fokus på forebyggende
vedligeholdelse i form af omfattende
serviceeftersyn før og efter sæsonen.
• Service- og vedligeholdelsespakkerne
til en overkommelig pris giver lang tids
pålidelighed.
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.

01-02 “Med AGCO kundesupport
kan du arbejde døgnet rundt”

03 “Servicesupport i verdensklasse”

04-06 “Branchens bedste
reservedelslevering fra AGCO Parts”

01

19

06

05

04

03

02

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,
der kan betale sig, 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.
INNOVATION
Vi har altid været et skridt foran, når det gælder
innovation. Dette er vores grundlægger, Harry Ferguson,
et bevis på.
Ved fortløbende at stille spørgsmål til - og analysere
- kundernes behov bliver vores produkter designet,
afprøvet og bygget for at fremme produktivitet,
effektivitet og komfort. Således flyttes grænserne for
landbrugsmaskiner konstant.
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 det mest solgte landbrugsprodukt
i verden, hvilket gør os førende på landbrugsområdet.
Vi har vundet priser for vores markedsførende 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 mejetærsker 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 support, 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.
På samme måde 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 for 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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Virkelig styrke kommer
indefra

Alle CENTORA-mejetærskerne
i MF 7200-serien indeholder
alt det ultimative, hvad angår
holdbare og ekstra kraftige
chassiser takket være den
ensartede høje designkvalitet
og byggestandarderne på vores
fabrik.
Samling i overensstemmelse med
de allernyeste processer som f.eks.
“DFT” (Demand Flow Technology)
sikrer, at hver eneste maskine er
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bygget i overensstemmelse med
den højeste standard.
Omfattende brug af pulverlakerede
dele sikrer, at maskinen ser godt
ud og beskytter din investering
også i fremtiden.
Høstperioderne er blevet længere,
og nedetiden skal minimeres, så
Massey Fergusons teknikere har
bevidst specificeret komponenter
som f.eks. remme, aksler og lejer

en størrelse op i forhold til den
generelle specifikation. Dette sikrer
en lang levetid for hver omhyggeligt
designede komponent, så du
sparer tid og penge i marken.
Alle er fremragende grunde til at
foretage en investering i et produkt
fra Massey Ferguson og høste
fordelene ved pålidelige og solide
maskiner.

MF 7280/7280 AL

MF 7282/7282 AL

620 (6,2m (20’))

m

m

680 (6,8m (22’))

l

m

770 (7,7m (25’))

m

l

920 (9,2m (30’))

m

m

Hi-Inertia cylinder Bredde/Diameter

1680/600

1680/600

Antal slagler

8

8

Tærskesystem

Tærskebroareal

1,18 m²

1,18 m²

Kerneudskiller

l

l

8

8

Halmrystere
Halmrystere
Samlet areal (m²)

5,3

5,3

Justering af sold

l

l

Retursystem

Returtærsker

Returtærsker

Kapacitet - liter

9500/9500

10500/9500

Snegltype

Højt liggende tømmerør

Højt liggende tømmerør

Min. dyrkning, 108 blade

l

l

Elektriske spredeplader

m

l

Avnespreder

m

l

Fabrikat/type

SISU 8,4

SISU 8,4

Ydelse - hk

378*

413*

Brændstoftankkapacitet - liter

750

750

Foran

650/75R32 - 800/65R32

800/65R32

Bagpå

500/60 - 26.5

500/60 - 26.5

Ikke Auto Level

650/75R32=3500

800/65R32=3800

Auto Level

620/75R34=3480

800/65R32=3882

Korntank

Halmsnitter

Motor

Dæk

Bredde uden skærebord

Vægt - kg, inkl. standardskærebord
Uden snitter og avner
* Indeholder 30 hk power boost
l = standard
m = Ekstraudstyr

16430

16540

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.

Rensningssystem

Specifikationer

PowerFlow
skærebordsbredde

MF 7200 CENTORA
højdepunkter
Her følger et kort resume af nogle af de avancerede funktioner på
MF 7200 CENTORA, som slår dens position på høstemarkedet
yderligere fast.
01 PowerFlow. Det ultimative skærebord baseret på

mange års erfaringer. Let at af- og påmontere, let
at omstille fra afgrøde til afgrøde. Sikrer altid en
jævn indføring.

02 Massiv tærskecylinder, halmfører, kerneudskiller og

tærskebroer. 3 cylinder separation og tærskning
med enorm indbygget styrke sikrer en høj ydeevne,
let justering og lang levetid.

07 Majs: CENTORAs dedikerede majsudstyr giver

mulighed for at tilpasse maskinen, så den kan yde
sit ypperste selv i afgrøder med højt udbytte.

08 Hvede: CENTORAs højeffektive tærskesystem

sikrer en høj ydeevne, mens det unikke system med
8 rystere opretholder halmkvaliteten.

09 Raps: Det unikke PowerFlow skærebord giver

en uovertruffen indføring af afgrøden i maskinen.
Rapssneglen forhindrer spild, giver mulighed
for højere kørehastighed og forøger kapaciteten
yderligere. To højt specificerede side knive kan let
monteres på eksisterende beslag og sluttes til den
forberedte strømforsyning.

03 Constant Flow holder maskinen optimalt fyldt hele
tiden - automatisk.

04 Halm og avner -

“jævn spredning” i den ønskede
bredde - op til 9 m takket være dobbelt snitteren
velegnet til minimal jordbearbejdning og den let
indstillelige avnespreder.

10 Græsfrø: CENTORA er den eneste maskine på

markedet, der er designet specifikt til høstning
af græsfrø. Det stærke chassis, de store aksler
og lejer og de kraftige drivlinjer sikrer mange års
holdbarhed i selv den mest krævende afgrøde.

05 Datavision - betjening, overvågning og justering
af alle maskinens vitale komponenter fra en
overskuelig og brugervenlig styreflade. Kan
let opgraderes til udbyttekortlægning og
dataindsamling.

11 CENTORA er løsningen på alle dine høstebehov.

06 Kølig, lydsvag og rolig - sådan bør høsten

være. Førerhuset er et lydsvagt og komfortabelt
sted med uovertruffent udsyn, hvor alle
betjeningsanordninger føles lette at bruge.
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