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Значителни подобрения при големите балопреси на 

Massey Ferguson от серията MF 2200 

 

 

Massey Ferguson, световна марка на AGCO (NYSE: AGCO), има удоволствието 

да обяви значителни подобрения, които допълнително подобряват лекотата на 

използване, издръжливостта, но и производителността на нейните прочути 

големи квадратни балопреси от серията MF 2200. 

 

Освен че са по-лесни за работа с новия терминален дисплей MF BaleCreate, 

най-новите балопреси сега наследяват лесни за поддръжка, здрави компоненти 

от модела MF Ultra HD с голям капацитет, като са оборудвани с нова ходова 

част, подбирач с по-висок капацитет, но и по-здрави, и по-издръжливи 

компоненти. 

 

„Серията MF 2200 на Massey Ferguson определя стандарта за големи 

балопреси. Сламопресите имат страхотна репутация сред професионалните 

потребители не само заради надеждността и способността им да правят 

последователни, висококачествени бали, но също така и заради осигуряването 

на ниски разходи за притежание,” констатира Жером Обрион, маркетинг 

директор на Massey Ferguson, Европа и Близкия изток. 

 

„Тези нови балопреси се възползват от редица нови компоненти, добре 

доказани на реномираните модели Massey Ferguson MF Ultra HD, които 

допълнително подобряват издръжливостта. „В цялата машина множество други 

актуализации повишават капацитета и производителността. Също така, новата 



ос прави балопресите от серия MF 2200 вече по-малко от 3 м. широки на най-

големите гуми,” добавя г-н Aubrion. 

 

Нова система за номериране на моделите вече съответства на 

съществуващите размери на балите (в имперски мерки). Всички балопреси са 

стандартно оборудвани със система за подаване Packer, докато ProCut Cutter е 

опция за всички, с изключение на MF 2244. 

 

MF 2200 Series large square balers 

Model Chamber 

size 

Imperial (ft) 

Chamber 

size Metric 

(cm) 

Packer  ProCut 

Cutter 

MF 2233 3 x 3 80 x 90 Std Option 

MF 2224 4 x 2 120 x 70 Std Option 

MF 2234 4 x 3  120 x 90 Std Option 

MF 2234 

XD 

4 x 3 120 x 90 Std Option 

MF 2244 4 x 4 120 x 130 Std N/A 

 

 

Основни функции: 

 

• Новият терминален дисплей - MF BaleCreate улеснява работата, позволявайки 

на операторите да настройват и наблюдават важни функции чрез три 

избираеми работни екрана. 

• Нова електронна настройка за дължината на балата. 

•Най-новият дизайн на тандемната ос и новата система на окачване подобряват 

управлението и поддържат транспортната ширина под 3,0 м. на гуми - 620/50-

22,5. 

• Прибирането с голям капацитет с макара с пет зъбци, взема по-малки „хапки“, 

за да подобри потока на реколтата и да увеличи производителността.  



• Новите по-големи, здрави лагери и компоненти, не изискват поддръжка, от 

гамата балопреси MF Ultra HD с голям капацитет. 

• Издръжливите ленти на по-здравия, преработен ролков улей за бали 

увеличават издръжливостта и намаляват шума. 

• MF Connect Telemetry за оптимално управление на автопарка, наблюдение на 

поддръжката на дилъра и сигурност с достъп до мобилно приложение. 

• Всички модели са напълно съвместими с най-новата система TIM – Tractor 

Implement Management. 

 

MF BaleCreate предлага лесен контрол 

 

Терминалният дисплей MF BaleCreate осигурява електронен контрол на цялата 

последователност на балиране. Това подобрява консистенцията на балите, 

като същевременно облекчава натоварването на операторите, позволявайки им 

да се съсредоточат върху поддържането на оптимална производителност на 

машината. 

 

Представена за първи път при балопресата MF Ultra HD, системата ISOBUS е 

лесна за използване на терминала Massey Ferguson FieldStar 5 и всеки друг 

съвместим контролер. Той предлага три избираеми работни екрана, които 

операторите могат да избират чрез просто плъзгане между тях – като при 

използване на таблет. 

 

До 12 различни елемента могат да бъдат показани на всеки екран, с клавиши за 

бърз достъп на сензорния екран, предлагащи бърз достъп до често използвани 

елементи. Вече ще управлява и новото първокласно LED осветление, което е 

стандартно за всички транспортни, работни и сервизни светлини. 

 

MF BaleCreate вече използва електронен контрол на дължината на балата, 

който се задава и променя от терминала. Тази прецизна и интелигентна 

система непрекъснато следи размера на предишните десет люспи и гарантира, 



че целевата дължина на балата се поддържа до половината от средния размер 

на люспите. 

 

Автоматичното осигуряване на постоянна и прецизна дължина на балата 

увеличава производителността, облекчава натоварването на оператора и 

гарантира, че балите отговарят на точните спецификации на клиентите. 

 

Новата ос носи големи предимства 

 

Новата тандемна ос и система за окачване увеличават стабилността и 

маневреността на пътя и на полето, като осигуряват гладко возене, но и 

поддържат машината в рамките на 3 метра ширина за транспортиране. 

 

Окачването на двата моста сега се осигурява от един комплект големи листови 

пружини от двете страни. Освен че увеличава общата стабилност, той 

позволява и използването на широки гуми 620/50-22,5, които поддържат общата 

ширина под 3 метра. 

 

Пасивното кормилно управление на задния мост увеличава маневреността и 

предотвратява увреждането на тревата и почвата. Използва се голям, мощен 

хидравличен бунт за плавно подравняване на колелата, без да се налага да 

карате напред. 

 

Отговаряйки на пълното типово одобрение на ЕС, новата конфигурация на 

осите е оборудвана с въздушни спирачки като стандарт и е оценена до 60 км/ч. 

– където законодателството позволява. 

 

Доказаното прибиране подобрява храненето на културите 

 

Сега оборудван с пет бара и 80 двойни зъбци, с 25% повече от преди, новият 

по-силен подбирач значително подобрява потока и подаването на културата. 

Друга издръжлива характеристика на балопресата MF Ultra HD е 



допълнителната шина за зъбци, помагаща за събирането на по-малки „хапки“ от 

откоса. Този допълнителен капацитет на захранване позволява на балопресата 

да работи по-бързо, за да подобри цялостната производителност. 

 

Храненето е допълнително подобрено от нови полипропиленови опаковки за 

събиране, които освен че намаляват триенето, са по-леки и работят по-тихо. 

Издръжливият, здрав и гъвкав материал също помага за намаляване на 

текущите разходи. 

 

По-здрави и по-издръжливи компоненти 

 

По-големите уплътнени сачмени лагери с колянов уплътнител увеличават 

надеждността и разходите за поддръжка. Буталото също сега работи с нови, 

запечатани лагери с висока спецификация, които са с 11% по-големи от 

използваните преди. 

 

Както се използва при MF Ultra HD, всички нови лагери са запечатани за цял 

живот и не изискват смазване. 

 

Преработените обвиващи ленти в камерата за предварително компресиране, 

спомагат за увеличаването на надеждността. Подсилени с интегрално опорно 

ребро, тези по-здрави ленти премахват необходимостта от напречна греда, 

позволявайки на мокрите и трудни култури да преминават по-свободно. 

 

В отговор на заявките на оператора за една по-фина настройка на размера на 

люспите при определени култури и условия, Massey Ferguson предоставя лост 

за бързо и лесно регулиране на напрежението на пружината на задвижващата 

врата. 

 

Лостът осигурява удобен начин за извършване на фини настройки, за да се 

адаптират към различните условия на културата. Рядко се налага смяна, но 



удължаването на дължината на пружината ще направи по-големи люспи, докато 

скъсяването ще направи по-къси. 

 

Новата проста и здрава конструкция на улея за бали използва един, странично 

монтиран повдигащ цилиндър и използва ремъци за тежки условия, които са по-

леки от веригите, както и намаляват шума, елиминирайки риска от повреда на 

боята с остаряването на машините. 

 

Повдигането и спускането могат да се управляват чрез операторския терминал, 

а пружинното захващане го държи сигурно в позиция за транспортиране по 

пътищата. 

 

Стандартна MF Connect телеметрия 

 

Всички нови балопреси от серията MF 2200 са стандартно оборудвани с MF 

Connect Telemetry. Това позволява на собствениците и мениджърите да 

наблюдават местоположението, производителността и работния статус на 

машината на защитена уеб страница или мобилно приложение. Той е особено 

полезен за управление на автопарк, като позволява на потребителите бързо да 

намират  своите машини и да управляват по-лесно работните места. 

 

Дилърите, с разрешение на собственика, могат също така да осигурят 

дистанционна поддръжка чрез наблюдение на машини с известия за 

обслужване и поддръжка за планирана и превантивна поддръжка. 

 

Автоматична ISOBUS работа 

 

Всички модели в новата серия MF 2200 са напълно съвместими с Tractor 

Implement Management (TIM). 

 

Използвайки съществуващите сензори на балопресата, комбинирани с 

интелигентен софтуер, TIM следи производителността на балопресата и 



целевите настройки, като след това автоматично ускорява или забавя трактора, 

за да постигне оптимални резултати. 

 

TIM помага за значително намаляване на умората, позволявайки на оператора 

да се съсредоточи върху управлението и подаването. 

 

За AGCO: 

 

AGCO (NYSE:AGCO) е световен лидер в проектирането, производството и 

дистрибуцията на селскостопански решения и предлага високотехнологични 

решения за фермерите, които хранят света чрез пълната си линия оборудване и 

свързани услуги. Продуктите на AGCO се продават чрез пет основни марки 

Massey Ferguson®, Challenger®, Fendt®, GSI® и Valtra®, поддържани от 

интелигентни решения за земеделие Fuse®. Основана през 1990 г. и със 

седалище в Дулут, Джорджия, САЩ, AGCO е реализирала нетни продажби от 

11,1 млрд. долара през 2021 г. За повече информация посетете 

http://www.AGCOcorp.com. За фирмени новини, информация и събития, моля, 

следвайте ни в Twitter: @AGCOCorp. За финансови новини в Twitter, моля, 

следвайте хаштага #AGCOIR. 


