
MF 2370 Ultra HD bálázó
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Hesston egy kis város Kansasban, mely óriási 
hatással volt a mezőgazdaságra. A gazdálkodók és 
a bérvállalkozók számára a Hesston név már több 
mint 70 éve világszerte egyet jelent az innovatív, 
kiváló minőségű betakarítógépekkel. 

Az AGCO kiváló széna- és szálastakarmány-
központjának otthonaként Hesston 1947 óta 
piacvezető a széna- és szálastakarmány-betakarító 
gépek innovációjában – 50 egyedi szabadalommal 
rendelkezik az 1978-ban bemutatott első 
nagykockabálázóhoz kapcsolódóan.

A Hesston gyár több száz más szabadalmi jog 
birtokosaként továbbra is a takarmánykezelő- és 
betakarítógépek gyártóinak élvonalába tartozik. 
Teljes termékskálát kínál, beleértve a kaszáló 
rendszereket, a hagyományos-, a kör- és a 
nagykockabálázókat – az utóbbiak közé tartozik az 
új MF 2370 Ultra High Density típus –, valamint az 
önjáró rendrakó gépek széles választékát. Ezek a 
gépek az innovatív forgódobos kombájnok mellett 
készülnek, és az egész világon forgalmazzák őket.

Hesston,
Kansas A nagykockabálázó hazája
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• Kifejezetten az egyre növekvő bioenergia- és 
ipari szektor ellátását biztosító gazdálkodók 
számára került kifejlesztésre 

• Az innovatív, fejlett kialakítás kiemelkedő 
teljesítményt biztosít

• Ultra tömörségű, 120 cm x 90 cm 
méretű bálák

• A 20%-kal nehezebb bálák révén a táblák 
gyorsabban letisztíthatók, ami kisebb 
mértékű talajtömörítést jelent, valamint 
optimális helykihasználást biztosít a szállítás 
és a tárolás során
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A kifejezetten a megfontolt szakmai bérvállalkozók és nagyüzemi 
szántóföldi gazdálkodók számára kifejlesztett MF 2370 Ultra HD 
bálázó biztosítja a gyorsan növekvő bioenergia-szektor és más 
ipari műveletek által igényelt tömörséget, súlyt és egyenletességet.

Az MF 2370 Ultra HD minden területen a legmodernebb mérnöki 
megoldásokat használja, és 20%-kal nehezebb bálákat készít, 
így messze elhagyja a mezőnyt. A piacon egyedülálló tömörséget, 
kapacitást és teljesítményt biztosít.

Az egyre népszerűbb 120 cm x 90 cm-es bálaméretbe akár 
20%-kal több anyagot szed fel, ami minden tekintetben növeli 
hatékonyságot. A szántóföldek kevesebb munkával gyorsabban 
letisztíthatók, ami kíméli a gyepet és a talajt; a tömörebb bálákkal 
maximalizálható a szállító jármű hasznos terhelése, ami a szállítási 
és tárolási költségek csökkenéséhez vezet.

Az MF 2370 Ultra HD a világhírű hesstoni gyárban valaha gyártott 
legnagyobb teljesítményű bálázó, amely új dimenzióba helyezi a 
Massey Ferguson elismert, kiváló minőségű MF 2200 sorozatát.

Használja ki az ultra tömör bálák előnyeit

20%-kal
nehezebb bálák
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MF 2370 Ultra HD bálázó 
Világszínvonalú tömörség és teljesítmény
A fejlett, kiváló kialakításnak és a kompromisszumok nélküli tervezésnek köszönhetően a 
professzionális bérvállalkozók és nagy területen gazdálkodók bízhatnak abban, hogy az MF 2370 
Ultra HD egész nap tökéletesen kialakított, rendkívül tömör bálákat készít, minden nap.

A Hesstonban készült Massey Ferguson nagykockabálázók a kategóriájukban vitathatatlanul magasra 
teszik a mércét, és a szakemberek világszerte szívesen döntenek mellettük a megbízhatóságuk, 
tartósságuk és alacsony üzemeltetési költségük miatt. 

Az innovatív kialakítás, a páratlan tapasztalat és a legkiválóbb minőség kombinációja biztosítja a 
kategóriájában kiemelkedő, sziklaszilárd megbízhatóságú termelékenységet és teljesítményt.
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MF 2370 Ultra HD bálázó 
Rendkívüli erő és elegáns 
megjelenés az Ön számára

Elegáns, praktikus megjelenés – a mindössze 
három, könnyedén nyitható panel kiváló 
hozzáférést biztosít a szervizelések során

Rendkívül erős fő váz

50%-kal gyorsabb lendkerék 
tartja fenn a nyomatékot

Egyszerű indítás – nincs szükség 
hidraulikus indítás-rásegítésre

Egyedülálló Ultra™ hajtómű kifejezetten 
ezekre a terhelésekre kifejlesztve

Az OptiFlow™ felszedő 20%-kal 
növeli az adagolási kapacitást

Könnyű, kopásálló, polipropilén 
csomagolószalagok

A hosszabb vonórúd kiváló 
rálátást biztosít a felszedés során
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Az erősebb tömörítő rész 
akár 63%-kal nagyobb 
terhelést képes elviselni

A nyitott sarkú bálakamra 
minden terménynél és 
mindenféle feltételek 
között optimális 
bálaformát biztosít

20%-kal hosszabb OptiForm 
Ultra™ bálakamra

Hatalmas teljesítményű 
tömörségszabályozó 
munkahengerek

Rendkívül megbízható, Hesstonban 
tervezett és gyártott Ultra™ kötözők

EasyFill™ zsinórrekeszek 
– a talajon állva könnyen 
betölthető és megköthető
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Páratlan teljesítményt biztosít 
az új OptiFlow felszedő

A 20%-kal nagyobb adagolási kapacitással a rendkívül korszerű OptiFlow 
felszedő gondoskodik arról, hogy az MF 2370 Ultra HD bálázó folyamatosan 
maximális teljesítményt biztosít.

Az egyenletes, folyamatos anyagáramlást lehetővé tévő, kifejezetten a 
bálázó hatalmas étvágyához kifejlesztett OptiFlow felszedő az innovatív 
kialakításának köszönhetően kiemelkedő flotációt és talajkövetést is biztosít.

Az alsó csiga körül történő elforgatásnak köszönhetően kevesebbet kell 
emelni. A tartós polipropilén csomagolószalagok még jobban csökkentik a 
terhelést, mérséklik a zajt, valamint gyorsan és egyszerűen kicserélhetők.

Az optimális adagolási teljesítményt öt ujjtartó tengelyen elhelyezett 80 
darab hajlított csúcsú dupla ujj biztosítja, amelyek több terményt emelnek 
fel óvatosan, különösen a rövidebb, kényesebb anyagoknál. 

A nagyméretű keresztcsigák és a teljes szélességben elhelyezett, hajtott 
és flotációs felső csiga a termény központi adagolóba való továbbításával 
tovább javítja a beadagolást. Ez a pozitív, hajtott adagolás gondoskodik a 
bálázóba történő egyenletes és állandó anyagáramlásról.

• 20%-kal nagyobb kapacitás 

• Egyedülálló flotáció és talajkövetés

• 80 hajlított csúcsú dupla ujj 
biztosítja az optimális teljesítményt

• Könnyű, tartós polipropilén 
csomagolószalagok

• Pozitív, hajtott adagoló rendszer

• A csigák az előtömörítő 
rendszerbe továbbítják a terményt

• Páratlan anyagáram a kiváló 
tömörség érdekében
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nagyobb kapacitás
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A tökéletes alakú ultra tömörségű 
bála az előtömörítéssel kezdődik

• Hesstonban tervezett, jól bevált 
technológia

• Tökéletes bálaformát biztosít

• 14%-kal gyorsabb bedobó villa

• Egyenletes rétegkialakítás

• A kamra felső részének tökéletes kitöltése

• A termények körülményeitől függetlenül 
felülmúlhatatlan
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14%-kal
gyorsabb töltés az 
előtömörítő kamrába

Az MF 2370 Ultra HD páratlan tömörségének kulcsa az iparág legjobb 
előtömörítő rendszere. A beáramló anyag nagy nyomással való tömörítése 
tömörebb és egyenletesebb rétegeket eredményez – minden alkalommal.

A nagy kapacitású bedobóvilla kezdi el a folyamatot úgy, hogy az MF 2270 XD 
modellhez képest 14%-kal gyorsabban gyűjti össze és továbbítja az anyagot az 
előtömörítő kamrába.  Miután megtelt, a nagy sebességű továbbítóvilla optimális 
kapacitással a bálakamrába továbbítja a tökéletes formájú bálaszeletet.

Ez a Hesstonban tervezett, kipróbált és tesztelt rendszer hibátlanul teljesít minden 
terménynél és mindenféle feltételek között – tökéletes alakú, állandó tömörségű 
bálákat készít, amelyek egyszerűen és biztonságosan tárolhatók és szállíthatók.
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A legkorszerűbb hajtómű és 
nagy teljesítményű lendkerék

Intelligens tervezés és kivételes mérnöki megoldások szükségesek 
a bálatömörség növeléséhez, hogy 20%-kal több anyag kerüljön az 
ugyanakkora, 120 cm x 90 cm méretű bálába.

A Massey Ferguson az egyik vezető európai sebességváltó 
szakembergárdával együtt egy olyan új, roppantul erős Ultra 
Gearbox hajtóművet fejlesztett ki, amely képes kezelni az ilyen 
rendkívüli tömörség létrehozásához szükséges extrém terheléseket.

Egy gyorsító hajtómű egy új, nagy teljesítményű lendkereket forgat 
1500 fordulat/perc fordulatszámmal – 50%-kal gyorsabban, 
mint az MF 2200 sorozatnál. Ez 130%-kal több energiát termel, 
mint az XD lendkerék, ezzel biztosítva az állandó sebességet a 
bálaminőséghez és az egyenletes, hatékony működéshez.

Gyorsító áttételű hajtómű növeli 
a fordulatszámot 1500 ford./perc 
értékre

Az 50%-kal gyorsabb lendkerék 
nagyobb nyomatékot biztosít

A lendkerék automata bütykös 
tengelykapcsolója csökkenti az 
állásidőt

Az Ultra Gearbox hajtómű 
hatalmas dugattyúerőt hoz létre 

50%-kal gyorsabb lendkerék
130%-kal nagyobb energia a lendkeréknél

• Nagyobb nyomatékot biztosít a 
bálatömörítő dugattyúnak

• Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást

• Növeli a termelékenységet
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Nagy nyomatékú Ultra lendkerék 
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Az új Ultra Gearbox hajtómű kialakítása ötletesen elosztja a 
fordulatszám-csökkentést két különálló fogaskerék között, 
amelyek a kihajtó fogaskeréken ismét egyesítve hozzák létre 
az óriási nyomatékot – kompakt kialakításban.

A legmodernebb precíziós eljárásokkal tervezett és gyártott 
Ultra Gearbox hajtómű ötvözi magában a páratlan teljesítmény-
továbbítást és a legnagyobb hatékonyságot. Mindez a gyorsabb 
lendkerékkel együtt egyenletes meghajtást biztosít a bálatömörítő 
dugattyúnak, ezáltal páratlan teljesítményt biztosít. 

Egy automata bütykös tengelykapcsoló gondoskodik a teljes 
hajtáslánc védelméről. Ez az egyszerű és megbízható rendszer 
csökkenti az állásidőt, mivel nem kell megállni kicserélni a 
nyírócsavarokat.

Az MF 2370 UHD bálázó egyszerű, kiváló műszaki 
tulajdonságokkal rendelkező görgős láncból és lánckerékből 
álló hajtása kopásálló és hatékonyan működik. A piacvezető 
„Diamond Chain Company” cég által szállított alkatrészek 
világszerte ismertek a minőségükről, a teljesítményükről és 
a megbízhatóságukról.

Az ágazat legnagyobb bálatömörítő ereje – akár 760 kN – szükséges 
a 20%-kal nehezebb Ultra tömörségű bálák elkészítéséhez.

A bála tömegének és tömörségének növelése mellett a 
jelentősen (6,5%-kal) emelt, azaz mintegy 50 löket/perc értékű 
dugattyúsebesség szintén növeli a kapacitást és a teljesítményt.

UltraPress™ bálatömörítő dugattyú – 
az Ultra tömör bálák megteremtője

  760 kN
maximális terhelés

50 löket/perc
     6.5%-kal gyorsabb

• Massey Ferguson UltraPress™ 
bálatömörítő dugattyú, 50 löket/perc

• Páratlan, 760 kN maximális 
dugattyúerő – új mércét teremt

• Több terményt dolgoz fel nagyobb 
hatékonysággal

• Akár 20%-kal nehezebb Ultra 
tömör bálák

• Elismert hesstoni kialakítás az erő és 
a tartósság érdekében
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Az MF 2370 Ultra HD bálázó a bioenergetikai és ipari célú 
felhasználási igényeknek megfelelően éjjel-nappal keményen 
dolgozik, következetesen és megbízhatóan a legnagyobb 
bálázási teljesítményt nyújtja a legnehezebb, legtömörebb 
nagykocka bálák elkészítéséhez.

A mindössze 10,8 t súlyú MF 8700-as sorozatú traktorok 
tökéletes erőgépek a bálázó működtetéséhez, a Dyna-VT 
sebességváltó pedig biztosítja, hogy a bálázó az optimális 
teljesítmény és hatékonyság érdekében mindig ideális 
sebességgel haladjon.

A kormányzott tandem tengelyen lévő standard, 620 mm 
széles gumiabroncsok nagy érintkezési felületet biztosítanak 
a bálázó tömegének elosztásához, megóvva ezzel az értékes 
gyepet és elkerülve a káros talajtömörítést.

13,4 tonnájával az MF 2370 Ultra HD 
bálázó tömege kisebb más gépekénél.

• Választható radiál gumiabroncsok 

• A széles gumiabroncsok óvják a talaj szerkezetét

• Kormányozható tandem tengely

• A legnehezebb bálák a legkönnyebb bálázóból
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A legkönnyebb erős bálázó, amely 
a legtömörebb bálákat készíti, 
fáradhatatlanul
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Automatikus szabályozás gondoskodik 
az állandó Ultra tömörségről

A teljesen automatikus tömörségszabályozás a legújabb 
Massey Ferguson BaleCreate felhasználói felület segítségével 
a fejlett, egyszerű vezérlésnek köszönhetően mindig állandó 
tömörségű, jól kialakított bálákat biztosít.

A hajtókarokban lévő érzékelők figyelik a dugattyú felületének 
terhelését, hogy a kettős működésű tömörítő dugattyúk az 
Ultra tömörségű bálák készítéséhez optimálisan állítsák be az 
OptiForm Ultra bálakamra oldalsó ajtajait és felső sajtóját.

• Teljesen automatikus 
tömörségállító rendszer

• Háromutas tömörségszabályozás

• A legújabb BaleCreate 
felhasználói felület 

• Egyszerű, megbízható működés
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Az OptiForm Ultra bálakamra páratlan 
Ultra tömörségű bálákat készít

A kiváló tervezés, az erő és a páratlan hesstoni mérnöki 
szakértelem szükséges egy olyan bálakamra elkészítéséhez, 
amely elég erős és megbízható ahhoz, hogy a hosszú, kihívásokat 
jelentő idény alatt napról napra ultra tömörségű bálákat készítsen.

Az OptiForm Ultra biztosítja a tömörséget. A hatalmas kapacitás 
kezelése érdekében a 4 m hosszú kamra 20%-kal hosszabb, 
mint az MF 2270 XD modell. 

• Az OptiForm Ultra bálakamra 
páratlan tömörséget biztosít

• 4 m hosszú bálakamra a kiváló 
bálaforma érdekében

• 0,7 m-rel és 20%-kal nagyobb a 
jelenlegi XD bálázónál

• Óriási, 178 mm átmérőjű tömörítő 
munkahengerek

• Maximum 760 kN bálatömörítő erő
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Az új, praktikus nyitott sarkos kialakítása megakadályozza 
a törmelék felhalmozódását, ami optimális bálaformát 
eredményez minden növénynél és minden körülmények között.

A kamra körül helyezkedik el a rendkívül erős, nagy teherbírású 
tömörítő gyűrű, amelyet kifejezetten az Ultra nagy tömörség 
beállítása által okozott komoly terhelésnek való ellenállásra 
terveztek. A hatalmas, bármely korábbinál 55%-kal nagyobb, 
178 mm átmérőjű tömörítő munkahengerek rendkívüli erőt 
fejtenek ki a bála oldalaira és tetejére a maximum 760 kN-os 
tömörítődugattyú-erő létrehozásához.

4 m 
hosszú bálakamra

  55%-kal 
nagyobb 
munkahengerek
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Ultra Knotter kötözők biztosítják 
a páratlan megbízhatóságot

Az MF 2370 Ultra HD bálákat a jól bevált kettős 
csomózású rendszer kötözi, amelyet a hesstoni mérnökök 
dolgoztak ki, és páratlan hírnevet szerzett a sziklaszilárd 
megbízhatósága révén.

Az egyenletes, problémamentes működés garantált, 
mivel a hesstoni dupla csomós kötözők a bála körül lévő 
minden zsinórra két csomót kötnek. A zsinegek sokkal 
kevésbé feszülnek a csak egy csomót készítő módszerhez 
képest, ami azonos csomózást eredményez minden egyes 
alkalommal.

at Hesston-féle Ultra Knotter kötöző

• Elismert duplacsomós rendszer

• Könnyű csomózás

• A csomók kialakítása a zsineg 
megfeszítése nélkül történik

• Vastagabb, erősebb zsineghez 
tervezték

• A hat megfelelő távolságban 
elhelyezett kötöző lehetővé teszi 
a hatékony tisztítást
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A legújabb Ultra Knotter kötözőket kifejezetten úgy tervezték, 
hogy elviseljék a 20%-kal nehezebb tömör bálák kötözéséhez 
használt új, erősebb és vastagabb zsinórok jelentette terhelést. 

Az Ultra Knotter kötöző komponensei a teljesítmény és 
tartósság növelése érdekében nagyobbak és erősebbek.

A bálaszélesség mentén egyenletes távolságban elhelyezett 
hat kötöző segít tisztán tartani a területet a megbízható 
kötözéshez, báláról bálára. A kötözők a tisztításhoz könnyedén 
felemelhetők, a kötözők automatikus kenését biztosító 
AutoLube rendszer pedig csökkenti a karbantartási időt.

   6 Hesston-féle Ultra Knotter kötöző
Ventilátor fújja ki a törmeléket 
Egy rendkívül hatékony hidraulikus hajtású ventilátor tartja tisztán a kötözőket 
a nagyobb kötözési megbízhatóság érdekében. A legmodernebb légáramlás-
modellezés segítségével kifejlesztett levegőszabályozás hatékonyabban távolítja 
el a törmeléket a problémamentes kötözés érdekében.
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• Legmodernebb kötözőventilátor-
kialakítás

• Páratlan kötözőtisztítás

• EasyFill zsinórrekeszek 36 orsó 
tárolására

• Könnyű feltöltés a talajról
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Gyors és egyszerű zsinegbetöltés 
az EasyFill rekeszek révén
Az egyedülálló EasyFill zsinórrekeszekben összesen 36 (két sorban, 
soronként kilenc) szuper méretű zsinórköteg tárolható – elegendő mennyiség 
a leghosszabb munkanaphoz. A hat kötöző kevesebb zsineget használ, ami 
csökkenti a költségeket és a feltöltés miatti állásidőt.

Az EasyFill rekeszek könnyedén feltölthetők a talajról, nincsenek bonyolult 
leeresztő mechanizmusok. A zsinegorsók tárolása enyhén megdöntve 
történik, ami megkönnyíti a helyükre csúsztatást és az összekötözést. 
Továbbá a kezelő egy pillantással ellenőrizheti, mennyi zsineg fogyott el.

A zsinórrekeszek könnyedén 
előre dönthetők, így kiváló 
hozzáférést biztosítanak 
a szervizeléshez és a 
karbantartáshoz.

 
Az EasyFill rekeszekben 
36 orsó tárolható
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A legerősebb zsinór a 
legtömörebb bálákhoz

A Massey Ferguson szorosan együttműködött a 
vezető gyártókkal egy olyan rendkívül erős zsinór 
kifejlesztésében, amely előfeltétele az ultra nagy 
tömörségű báláknak.

Számos terepi és laboratóriumi teszt alapján 
állapították meg a megfelelő összetételt. Az 
európai piacokon a Massey Ferguson zsinórgyártó 
partnere, a Tama az Ultra HD Twine zsinórt 
kínálja, amely tökéletesen megfelelő és gyárilag 
jóváhagyott az MF 2370 UHD bálázóhoz.

Amellett, hogy rugalmas, hatalmas szilárdsággal 
és csomózhatósággal rendelkezik, valamint 
a zsineg kialakítása folyamatosan egyenletes 
működést biztosít. Ez lehetővé teszi a nagy 
kapacitású orsókból való akadálytalan kihúzást, 
elősegítve az optimális termelékenységet.

Ki
em

el
t j

el
le

m
ző

k

A kettős csomózású erős zsinór 
azt jelenti, hogy még az Ultra 
tömörségű bálák is csak hat 
kötözővel vannak összekötve.

• Speciális fejlesztésű erősebb zsinór

• Kiváló szilárdság

• Kivételes kötözőteljesítmény

• Könnyű csomózás

• A zsinór könnyedén kihúzható az 
orsóból 

• A nagy orsók csökkentik az állásidőt

• Összességében olcsóbb kötözés
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Automatikus szabályozás gondoskodik 
az állandó Ultra tömörségről

Minden bálázási művelet egyszerűen vezérelhető a 
teljesen ISOBUS-kompatibilis C1000 terminálon és az új, 
exkluzív BaleCreate felhasználói felületen keresztül.

A modern elrendezés és a választható kijelző képernyők 
átfogó vezérlést biztosítanak a gépkezelőnek, könnyen 
és kényelmesen.

A BaleCreate kezdőképernyője a bálázó felülnézeti képét 
mutatja, így a kezelők a bálázó funkcióinak széles körét 
beállíthatják és felügyelhetik. A grafika jelzi a terhelést 
a bálatömörítő dugattyú mindkét oldalán, a nyilak pedig 
végigvezetik a kezelőket az egyenetlen renden.

A BaleCreate automatikusan betöltődik bármilyen 
ISOBUS-kompatibilis traktorterminálra, és pontosan 
ugyanazt a képernyőt és funkciókat jeleníti meg.

• Az alapszintű C1000 egy 7" színes képernyővel

• A prémium C2100 egy 12" színes érintőképernyővel

• Egyedülálló BaleCreate felhasználói felület

• Világos, logikus képernyő-elrendezés

• Intuitív működés

• ISOBUS-kompatibilis az összes megfelelő terminálon 
való használatért
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A külön terminált igénylő ügyfelek számára 
ajánljuk:

Mindkettő opcionális és ISOBUS-kompatibilis.

C1000

C2100
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A Massey Ferguson átfogó kereskedői hálózata elkötelezett szervizt és 
dinamikus támogatást nyújt; ezt kiegészíti az AGCO exkluzív Harvest 
Promise szolgáltatása.

A szolgáltatás keretében vállaljuk, hogy ha esetleg 48 órán keresztül 
nem tudjuk rendelkezésére bocsátani a szükséges alkatrészeket, akkor 
márkakereskedői hálózatunk közreműködésével segítünk Önnek, és ha ez 
sem vezetne eredményre, akkor hozzájárulunk annak a költségeihez, hogy 
egy bérművelő vállalkozó takarítsa be a terményét, amíg gépe nem lesz 
újra üzemkész.*

Világszínvonalú alkatrészellátásával és szakképzett technikusokból álló 
szakembergárdájával a Massey Ferguson márkakereskedői páratlan 
helyszíni támogatást, szervizelést és karbantartást nyújtanak annak 
érdekében, hogy a beruházása folyamatosan termeljen az Ön számára.

Használja ki az MF Services által 
biztosított kiváló háttértámogatást

Az AGCO 
Harvest Promise 
szolgáltatása
Magabiztosan 
cselekszünk azért, 
hogy Ön biztosan 
betakaríthassa 
munkája gyümölcsét

Az AGCO Harvest Promise szolgáltatása 
keretében vállaljuk, hogy ha esetleg 48 órán 
keresztül nem tudjuk rendelkezésére bocsátani a 
szükséges alkatrészeket, akkor márkakereskedői 
hálózatunk közreműködésével segítünk Önnek, 
és ha ez sem vezetne eredményre, akkor 
hozzájárulunk annak a költségeihez, hogy egy 
bérművelő vállalkozó takarítsa be a terményét, 
amíg gépe nem lesz újra üzemkész.*
* A szolgáltatás csak bizonyos feltételekkel vehető igénybe. 
Csak bizonyos piacokon érhető el.

További nyugalmat kínál az MFCare, szerviz- és garanciacsomag, 
amely lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok akár öt évig rögzítsék a 
működési költségeket. Érdeklődjön márkakereskedőjénél erről a 
lehetőségről és a többi kiemelkedő finanszírozási csomagról.

•  Az exkluzív Harvest Promise szolgáltatás biztosítja a 
folyamatos munkavégzést

• Világszínvonalú eredeti AGCO alkatrész-támogatás

• A kiváló műszaki szakértelem jelentette előnyök

• Fix működési költségek az MFCare csomaggal

• Válassza az Ön vállalkozásának megfelelő finanszírozási opciót
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Az egyszerű szervizelés 
csökkenti az állásidőt

Az intelligens formatervezés és a modern műszaki megoldások 
együtt biztosítják a páratlan megbízhatóságot, növelik a 
tartósságot és megkönnyítik a rendszeres karbantartások 
elvégzését, amivel megelőzhetők a leállások. 

A három egyszerűen nyitható panel kiváló hozzáférést biztosít a 
szervizelés során, míg a karbantartást nem igénylő, élettartam-
kenéssel rendelkező lezárt csapágyak növelik az élettartamot és 
csökkentik a szervizelési pontok számát.
 
A BaleCreate felhasználói felületen keresztül vezérelt automatikus 
kenés megóvja a kötözőket és láncokat kopástól, míg a hajtómű 
szintjei könnyedén ellenőrizhetők az átlátszó kémlelőablakok 
segítségével.

A gyors és hatékony megelőző karbantartás csökkenti az 
állásidőt, biztosítva ezzel a Massey Ferguson bálázója hosszabb 
munkavégzését. 

•  Egyszerű kialakítás csökkenti a rendszeres karbantartás 
szükségességét

•  Élettartam-kenéssel rendelkező lezárt csapágyak növelik 
a tartósságot

• Láncok és kötözők automatikus kenése

• Kémlelőablakok a hajtómű olajszintjének ellenőrzéséhez
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22 Műszaki adatok 
MF 2370 UHD

Bálaméret
Keresztmetszet (szélesség x magasság) mm 1200 x 900

Hosszúság mm 1000–2740
Méretek és tömegek

Teljes szélesség – 620/50–22,5 mm 3000
Teljes szélesség – 620/55–26,5 mm 3000
Teljes szélesség – 710/55–26,5 mm 3200

Teljes hosszúság – bálacsúszda felhajtva a szállításhoz mm 9830
Teljes magasság – a korlát tetejéig (munkahelyzetben) mm 3375

Tömeg – Packer adagolóra vonatkozó adat (kb.) kg 13 400
Fő hajtórendszer  
Lendkerék méretei mm átmérő 990 x szélesség 250
Lendkerék tömege kg 500

Lendkerék fordulatszáma ford./perc 1500
Védelem Automata bütykös tengelykapcsoló

Hajtólánc kenése Standard automatikus lánckenő rendszer
Felszedő  

Hatásos munkaszélesség (DIN 11220) mm 2246
Bedobó ujjak száma # 5

Dupla bedobó ujjak száma # 80
Hajtás védelme Súrlódó és túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsoló

Talajkövetés Kétirányú húzórugók
Adagolórendszer  

Packer adagoló 3 szakaszos, 6 edzett ujjal
Tömörítő-továbbító Villa típusú, 6 edzett ujjal

Védelem Súrlódó tengelykapcsoló
Bálatömörítő dugattyú

Fordulatszám löket/perc 50
Bálatömörítő max. nyomása kN 760

Löket hossza mm 740
Csomózó mechanizmus  

Kötözők száma/típusa    6 dupla csomó
Kötözők távolsága egymástól mm 176

Zsineg típusa     Ultra nagy sűrűséghez való zsineg
Zsinegtároló kapacitása # 36 orsó

Kötöző ventilátora     Nagy teljesítményű, hidraulikus hajtású
Kötöző kenése  Standard AutoLube
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MF 2370 UHD
Bálakidobó rendszer

Fogak száma 12
Választható sorok száma 4

Üzemeltetés A fülkéből vagy hátulról működtetett hidraulikus munkahenger
Bálacsúszda

Nagy igénybevételre tervezett görgős bálacsúszda Standard
Felhajtórendszer szállításhoz A fülkéből, vagy hátulról hidraulikusan működtetett

Bálamérő rendszer Standard
Tengelyek és gumiabroncsok  

Tandem változat, gumiabroncs-méretek 620/50–22,5 radiál
Tandem változat, gumiabroncs-méretek 620/55–26,5 radiál
Tandem változat, gumiabroncs-méretek 710/55–26,5 radiál

Tandem változat, maximális névleges sebesség * km/h 60
* ahol a helyi törvények lehetővé teszik

Kerékfelfüggesztés Parabola rugó
Fék működtetés Pneumatikus

Világítás
Közúti világítás  LED

Munka- és szervizlámpák LED
Forgó jelzőfény 2 standard

Vezérlő és felügyelő rendszer 
Felhasználói felület  BaleCreate

ISOBUS-kompatibilitás ISOBUS 11783
Munkagép terminál – 1. opció C1000 – 18 cm (7") színes képernyő
Munkagép terminál – 2. opció C2100 – 30 cm (12") színes érintőképernyő

Traktorral szembeni követelmények
Ajánlott vontatási teljesítmény LE / kW 350 / 261

TLT típusa III. kat. 1¾" (44 mm) – 20 bordás CV TLT tengely
Hidraulikaszelep-igény min./ajánl. 2 / 3 kettős működésű szelep, felszereltségtől függően

Márkakereskedő által felszerelt tartozékok
Hidraulikus támasztóláb Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető

Videókamera Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető
HayBoss nedvességmérő Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető

HayBoss Tartósítószer-adagoló Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető

Mindent megtettünk annak érdekében, 
hogy a jelen kiadványban található 
információk a lehető legpontosabbak 
és legaktuálisabbak legyenek. 
Ennek ellenére előfordulhatnak 
pontatlanságok, hibák és kihagyások, 
és a műszaki adatok egyes részletei 
előzetes értesítés nélkül, bármikor 
módosulhatnak. Vásárlás előtt ezért 
minden műszaki adatot egyeztessen 
Massey Ferguson márkakereskedőjével 
vagy viszonteladójával. A termék 
elérhetősége vagy specifikációja régiótól 
függően változhat – kérjük, forduljon a 
Massey Ferguson márkakereskedőjéhez.
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