
A MASSEY FERGUSONTÓL

MF RB SOROZAT
Változókamrás körbálázók

MF RB 4160V és MF RB 4180V
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A szilázs követelményeit figyelembe véve ezek a 
bálázók tömör, jól formázott bálákat készítenek, ami 
előfeltétele annak az erjesztési folyamatnak, amely a 
növény fontos tápanyagtartalma megőrzéséhez annak 
takarmányként való alkalmazása céljából szükséges. 

A széna, a szalma és a biomassza esetében az  
MF RB sorozatú bálázók olyan sűrű bálákat készítenek, 
amelyek könnyen kezelhetők és rakhatók kazalba. 
Továbbá minőségüket is hosszú ideig megőrzik.

Az MF változtatható kamraméretű körbálázók ezért 
különböző gazdaságok és bérvállalkozók számára is 
megfelelők, beleértve a vegyes, a szántóföldi és az 
állattenyésztéssel foglalkozókat. 

Legyen szó szilázs, széna, vagy szalma bálázásáról, 
a gazdálkodók mindig a nagy teljesítményű, 
költséghatékony és rugalmas megoldásokat keresik 
az olyan minőségi, tömör bálák készítéséhez, 
amelyek könnyen szállíthatók és minimális 
tárolóhelyet igényelnek.

Az egyenletes bálasűrűség minden bálázott termék 
esetében elengedhetetlen, és az új MF változtatható 
kamraméretű körbálázók a legjobb megoldást 
kínálják a gazdálkodóknak a kategória legjobb 
tömörítési, vágási és felszedési tulajdonságainak 
köszönhetően. Ennek eredményeképpen ideális 
választást jelentenek azok számára, akik nagy 
teljesítményt és kiváló minőségű takarmányt vagy 
szalmát szeretnének.

MF RB SOROZAT



Változtatható kamraméretek
MF RB sorozatú körbálázók 
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A Massey Ferguson RB 4160V és RB 4180V 
körbálázók közös platformmal készülnek, és 
0,9 m-től 1,60 m vagy akár 1,80 m átmérőjű 
bálákat készítenek. 

A 2,00 m-es, 2,25 m-es vagy 2,40 m-es 
felszedőopciók bütyök nélküli kialakításukkal 
nagyobb munkasebességet, kevesebb 
karbantartást és sokkal csendesebb működést 
tesznek lehetővé a szántóföldön.

Az adagolórotoros vagy 13, 17, illetve 25 
késes aprítókkal szerelt különféle modellek 
széles választéka rendelhető.

Négy, varrat nélküli, dupla rétegű hajtószíj 
biztosítja az egyenletes működést és a rendkívül 
hosszú élettartamot. 

Az állandó nyomású rendszer a rugóerőt és 
a hidraulika működését együtt kihasználva 
a kiválasztott bálaátmérőnek megfelelően 
szolgáltat állandó nyomást a bálakészítés során.

A Varionet hálós kötözőrendszer minden 
hálószélességet képes kezelni, és a szállításhoz, 
illetve tároláshoz szükséges nagyobb stabilitás 
érdekében kiválóan lefedi a bálát annak teljes 
szélességében.
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A Powersplit hajtómű 
biztosítja az optimális 
teljesítményelosztást

Zsineges/hálós 
kötözési opció a 
nagyobb rugalmasság 
érdekében

E-link vagy E-link Pro 
gombokhoz rendelt 
funkciók, amelyek 
a traktor fülkéjéből 
vezérelhetők

Bütyök nélküli felszedés – nagy 
sebességű beadagolás kevés 
karbantartással 

Xtracut aprító – az 
aprítási hossz rugalmas 
kiválasztása

Hydroflexcontrol – időmegtakarítás a 
kétlépcsős eltömődésgátló rendszerrel

Automatikus lánckenés 
csökkenti a karbantartási 
időt

A mechanikus hátfalzárás 
segít a bála formájának 
megtartásában

Szabadalmaztatott 
bálaformázás 
elcsúsztatható hátfallal 
és nyomástartó 
rendszerrel az optimális 
bálatömörség érdekében

 Az MF RB sorozatú, változókamrás
 körbálázók közelebbről
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Gyors felszedés
A Massey Ferguson bütyök nélküli felszedő kialakításának köszönhetően nagyobb munkasebességek 
is elérhetők.

Kevesebb mozgó alkatrésze révén a bütyök nélküli felszedő csendesebb, egyszerűbb és 
megbízhatóbb. Az alacsony karbantartási igény és a kevesebb beállítás révén időt takarít meg, és 
növeli a termelékenységet.

A felszedő rendszer öt ujjtartó tengellyel rendelkezik, amelyek egymástól csak 64 mm távolságra 
találhatók, ezáltal nagyobb teljesítményt és egyenletesebb beadagolást tesznek lehetővé nagy 
sebességnél is.

A Massey Ferguson körbálázókon a felszedő a rotorhoz nagyon közel helyezkedik el, ami növeli a 
terményáramot, és csökkenti az eltömődés veszélyét.

Terménytömörítő henger 
opció
A villával ellátott, megerősített 
terménytömörítő henger az 
alapfelszereltség része, amely 
növeli a kamrába jutó termény 
áramlását.

Nagy igénybevételre 
tervezett ujjak

5 sorban elhelyezett, nagy 
igénybevételre tervezett ujjak 
nagy tekercsátmérővel a 
nagyobb tartósság érdekében 
a szilázs bálázása és a köves 
talajon végzett munkák során.
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Xtracut az optimális vágási teljesítmény érdekében

A szilázs bálázás közbeni aprítása számos előnnyel jár:

• Javítja a takarmány minőségét, ami jobb fermentációt és ízletességet 
eredményez

• A szilázs jobb eloszlása révén időt takarít meg

• Csökkenti a beadagolás közbeni hulladékot

• Segíti a nagyobb tömörség elérését, így csökkentve a szállítási és 
csomagolási költségeket

Az optimális teljesítmény érdekében a Massey Ferguson körbálázók 13, 17 vagy 25 késsel is 
felszerelhetők. Az aprítóegységek a piacon elérhető leghosszabb késekkel vannak felszerelve, 
biztosítva ezáltal, hogy semmilyen anyag se haladhasson át aprítás nélkül.

Az Xtracut 17 és 25 késes kialakításánál két hidraulikusan működtetett késsor található a 
bálázón, amelyek az ügyfél kívánságának megfelelően a traktor fülkéjéből külön vezérelhetők.

A kezelő a következők közül választhat:
• Egyetlen késsor

• Mindkét késsor

• Összes késmozgás kikapcsolva

Xtracut 25 késes rotor négyujjas kialakítással az aprítási teljesítmény növeléséértXtracut 13 késes rotor a 90 mm-es aprítási hosszhoz
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Hydroflexcontrol - Kétlépcsős védelmi rendszer
Az időjárás és az idő elleni küzdelem a legjobb minőségű termény összegyűjtése érdekében 
mindig kihívást jelent az ember és a gép számára egyaránt.  

A szántóföldön végzett munka hatékonyságának maximalizálása és a termény által okozott 
eltömődés miatti állásidő minimalizálása érdekében az MF körbálázók az egyedülálló 
Hydroflexcontrol védelmi rendszerrel vannak felszerelve, amely két lépésben működik:

1. szint: Automatikus mechanikus talajkövetés a kisebb eltömődések megszüntetése érdekében

2. szint: A fenéklemez hidraulikusan vezérelt leengedése a nagyobb eltömődések megszüntetése 
érdekében

1. szint

2. szint

A Hydroflexcontrol első szintje lehetővé teszi az adagolókamra elülső részének mozgását, 
és automatikusan megakadályozza a lehetséges eltömődések akár 80%-át, így segíti Önt a 
szükségtelen leállások nélküli haladásban.

Nagyobb eltömődés esetén a kezelő aktiválja a Hidroflexcontrol második szintjét, így a 
felszedőasztal hátsó részének a fülkéből vezérelt hidraulikus leengedésével az anyag 
könnyebben áthaladhat a bálakamrába, minimálisra csökkentve ezáltal az állásidőt.

A szabadalmaztatott védelmi rendszer a modelltől függően gumiblokkokra vagy 
acélrugókra függesztett fenéklemez kismértékű leengedésével megakadályozza, 
hogy a csúcsterhelések során eltömődés következzen be.

Eltömődés esetén a kezelő könnyedén lenyithatja a felszedőasztal padlóját, 
és ugyanakkor leengedheti a késeket, hogy elegendő hely legyen az anyag 
áthaladásához.
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Bálakamra
A bálakamra oldalpaneleit a gyártási folyamat során két nagy átmérőjű, a 
kerethez hegesztett csőhöz illesztik, ami kopásálló és merev kapcsolatot 
biztosít a hosszabb tartósság és a hatékonyabb bálatömörség-szabályozás 
érdekében.

Négy tartós, dupla rétegű, varrat nélküli szalag gondoskodik a bála tökéletes 
körbefogásáról. A két rugalmas, speciális szintetikus anyagból készült belső 
réteggel ellátott szalagok képesek ellenállni a nehéz szilázsbálák készítésekor 
jelentkező nagy terheléseknek.

A szabadalmaztatott bálaformázó rendszer egy elcsúsztatható hátsó panellel 
rendelkezik, amely a bála készítése közben lefelé mozog, hogy az egyre 
növekvő bála hátrafelé mozdulhasson. A bálakamrában a bála magjának jobb 
kialakítása érdekében egy két további görgőből álló előformázó szakasz is 
található.

Az előnyei a következők:
•	 Kisebb	nyomás	a	beadagolási	területen
•	 Egyenletes	nyomáseloszlás	a	bála	alakját	és	tömörségét	kialakító	

alkatrészeken
•	 Kisebb	teljesítményigény

Mechanikus hátsópanel-reteszelő berendezés; egyszerű, 
gyors és hatékony, egyenletes átmérőjű és nagy tömörségű 
bálákat és alacsonyabb teljesítményfelvételt eredményez.
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A bála térfogata az átmérőjéhez viszonyítva exponenciálisan 
növekszik, és a megfelelő szalagnyomás is ennek megfelelően 
változik, hogy a bála tömörsége állandó maradjon. 
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Átmérő (cm)

A Massey Ferguson állandó nyomású rendszere két nagy rugó 
segítségével fenntartja a nyomást a bálakészítés során a bála 
magjától kifelé haladva. A mag kialakítása után a hidraulikus 
rendszer működésbe lép, és a teljes bála elkészültéig növeli a 
nyomást. Így a bála felületi nyomása a teljes ciklus alatt állandó 
marad.

Végeredményként egyforma kerek bálákat kapunk, amelyek 
tömörek és egységes alakúak, így könnyen kezelhetők és 
tárolhatók kiváló tápanyagmegőrzés mellett. 

A bálázó kialakításától függően a hidraulikus rendszer maximális 
nyomása a bálafeszítő karokban a 140 vagy 180 bar értéket is 
elérheti.
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Kötözési opciók

Az opcionális Variotwin kötözőrendszer egyszerű 
és gazdaságos bálakötözést kínál. Az egyedülálló 
változó fordulatszám-szabályozás további kötözési 
fordulatszámokat tesz lehetővé a bála szélein, 
rögzítve a bálavégeket, és így növelve a kötözés teljes 
sebességét, ami különösen előnyös a könnyű növények 
bálázása során. 

A kipróbált és tesztelt Varionet hálós kötözőrendszer speciális hálófeszítő és -terítő 
berendezéssel rendelkezik, amely különböző szélességű és típusú hálókat képes kezelni, 
lehetővé téve a bálák teljes felületének vagy a szélének gyors kötözését. 

A tökéletes alakú bálák tökéletes kötözését biztosító Varionet vagy Variotwin rendszerek 
ciklusidőt és kötőzőanyagot takarítanak meg, továbbá óvják a bálákat a biztonságos 
kezelés és az azt követő tárolás során.

A betöltéskönnyítő rendszer lehetővé teszi, hogy egy tartalék tekercset tartson a bálázón, így a tekercs cseréje néhány perc alatt megoldható. 
A betöltéskönnyítő rendszeren kívül a legtöbb kivitel esetén egy harmadik tekercs tárolására is van hely a bálázó bal oldalán, így még tovább 
növelhető a hasznos munkaidő.
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A Massey Ferguson körbálázókhoz 
kínált E-Link vezérlőegységgel a kezelő 
pontosan szemmel követheti a bálázó 
alapvető folyamatait, és a monitoron 
keresztül elvégezhet minden beállítást. 
Nagy felbontású képernyője jól látható, 
tiszta képeket biztosít.

A következő funkciók vezérelhetők az 
E-Link vezérlőterminállal:

• Kés kiválasztása

• Bálanyomás beállítása

• Bálaméret beállítása 

• Háló rétegének beállítása

• Háló indítása/leállítása/szüneteltetése

• Bálakamra töltésének kijelzése

• Lágy bálamag be/ki

• Bálák száma

• Összes bála száma

• Egyedi beállítások

• Érzékelő- és egyéb-beállítások 

A beépített ISOBUS technológiával ellátott E-Link Pro monitor 
nagy méretű, könnyen olvasható képernyőjén több paraméter 
is nagyon jól nyomon követhető, így a kezelő több információ 
birtokában hatékonyabban vezérelheti a bálázót. Ha a traktor 
ISOBUS-vezérléssel rendelkezik, akkor a traktor monitorán egyszerre 
tekinthetők meg a traktor és a bálázó fő információi. 

A konkrét terület- vagy ügyfélinformációkat, mint például a 
bálák vagy a ledolgozott órák számát egyszerűen beállíthatja és 
összegyűjtheti a Wizard (Varázsló) menüben, majd később USB-
csatlakozón keresztül kiexportálhatja őket, hogy megkönnyítse a 
nyilvántartások kezelését és a további teljesítményelemzést.
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Tapasztalat, innováció és tartósság

A Massey Ferguson egy világszerte vezető márka, és minden kontinensen széles körű tapasztalattal rendelkezik a széna- és takarmány-
előállításban. 

A Massey Ferguson körbálázókat úgy építették, hogy tartósak legyenek, és úgy tervezték, hogy meghaladják az Ön elvárásait... 

A számos egyedülálló és szabadalmaztatott jellemző emeli ki bálázóinkat a többi közül.

A Powersplit hajtómű 
egyenletesen osztja el 
és továbbítja a hajtást a 
rotoregység hajtásához és 
a hengerhajtásokhoz, így a 
hajtáslánc egyszerűsítése 
által csökkenti a teljes 
teljesítményigényt. A bálázó 
ezáltal kevesebb üzemanyagot 
fogyaszt és sokkal hatékonyabb.

A teljes szélességű 
oldalajtók könnyű 
hozzáférést biztosítanak a 
karbantartáshoz. A sima 
felületű kialakítás meggátolja a 
por felhalmozódását a panelek 
alatt, míg a biztonságos 
reteszelés a véletlenszerű 
kinyílást és az esetleges 
sérüléseket akadályozza meg.

A görgőscsapágyak rendszeres 
és megfelelő kenése rendkívül 
fontos, főleg kedvezőtlen 
körülmények között, például 
szilázsbálázás esetén. A 
görgőscsapágyak központosított 
zsírzói kényelmesen elérhető 
helyzetben találhatók a 
könnyebb hozzáférés és a 
rövidebb szervizidő érdekében. 

Az egyes láncokhoz külön 
beállítható automatikus 
lánckenés elegendő 
olajellátást biztosít, csökkenti 
a karbantartási időt és növeli a 
lánc élettartamát. A nagyobb 
tartósság érdekében a 
bálázóban a legjobb minőségű 
láncok találhatók.
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Ügyféltámogatás
Elkötelezett szerviz és dinamikus támogatás

A Massey Ferguson egy valódi világmárka, gépei az 
egész világon megtalálhatók, és minden egyes Massey 
Ferguson gép mögött ott áll az AGCO Ügyfélszolgálat 
hatékony, eladás utáni támogatása.

Összehasonlító ipari felmérések azt mutatják, hogy az 
AGCO világszínvonalú alkatrész- és szerviztámogatást 
biztosít, és ez különösen igaz betakarítógépeink 
támogatására a betakarítási szezon alatt és szezonon 
kívül egyaránt.

A mezőgazdaság sokszor kemény üzleti vállalkozás, 
ezért gondoskodunk arról, hogy Ön támogatást kapjon, 
amikor csak szüksége van rá, különösképpen az év 
kritikus időszakaiban. Márkakereskedőink elkötelezettek 
az iránt, hogy megtalálják az Önnek legmegfelelőbb 
terméket, majd utána a legjobb szervizszolgáltatást 
és alkatrészellátást nyújtsák az Ön tevékenységének 
támogatása érdekében. Ezzel Ön egy elkötelezett, 
magasan képzett szakemberekből álló család tagjává 
válik, akiknek legfőbb célja valódi, csúcsminőségű 
szerviztámogatást nyújtani az Ön számára.
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Műszaki adatok alapfelszereltség esetén

Modell MF RB 4160V Classic MF RB 4160V Xtracut MF RB 4180V Classic MF RB 4180V Xtracut
Bálakamra
Átmérő (m) 0,90 - 1,60 0,90 - 1,60 0,90 - 1,80 0,90 - 1,80

Szélesség (m) 1,23 1,23 1,23 1,23
Térfogat (m3) 2,48 2,48 3,15 3,15

Szalagok maximális nyomása (bar) 140/180 140/180 140/180 140/180
Mechanikus kamrazárás l l l l

Varionet hálós kötözőegység l l l l

Hálós és zsineges kötözőegység m m m m

Bálakidobó rámpa l l l l

Felszedő
Szélesség (m) 2,00 / 2,25 2,25 / 2,40 2,25 2,25 / 2,40

Villasor szélessége (m) 1,60 / 1,86 1,86 / 2,12 1,86 / 2,12 1,86 / 2,12
Bedobóujjak távolsága (m) 64 64 64 64

Tömörítő henger villával l l l l

Adagolás

Adagolórotor l - l -
Hydroflexcontrol - l - l

Xtracut, 13-késes aprító - m - m

Xtracut, 17-késes aprító - m - m

Xtracut, 25-késes aprító - m - m

Monitorizálás

E-link vezérlőmonitor l l l l

E-link Pro monitor m m m m

Traktorral szembeni követelmények
Ajánlott vontatási teljesítmény (kW/LE) 60 / 80 >100 60 / 80 >100

TLT (ford./perc)  540  540  540  540 
Segédhidraulika-szelepek 2 2 2 2

Gumiabroncs opciók
15,0/55-17
19,0/45-17

15,0/55-17 
19,0/45-17
500/45-22,5
500/55-20

15,0/55-17
19,0/45-17

15,0/55-17
19,0/45-17

500/45-22,5
500/55-20

Méretek és tömegek
Szállítási hossz (m) 5,00 5,00 5,10 5,10

Szállítási magasság (m) 3,05 3,05 3,15 3,15
Szállítási szélesség (m) 2,80 2,80 2,80 2,80

Hozzávetőleges tömeg (kg)  min. 3 690  min. 3 950  min. 3 870  min. 4 070 

Opciók

Csapágyak automatikus kenése m m m m

Hidraulikus fékek m m m m

Légfékek m m m m

Variotwin – zsineges kötözőrendszer m m m m

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.

  – Nincs
	l Alapfelszereltség
	m Opcionális
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