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Новите, обновени модели комбайни на Massey 

Ferguson - MF Activa с 260 к.с. 

 

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

да обяви своята напълно обновена гама MF Activa, съставена от три 

сламотръсни комбайна, които осигуряват повече мощност, допълнителни 

функции и опция за реномиране - производителни подобрявания на опцията 

Multi Crop Separator за всички модели. 

 

Три нови, ясни и надеждни модела са проектирани да осигурят гъвкава и 

висококачествена реколта за широка гама от култури за малки и средни ферми. 

В допълнение към стандартната конфигурация за зърно и ориз, всички се 

предлагат и във версии против износване. 

 

Напълно новият модел с 260 к.с., MF Activa 7344, сега оглавява гамата. Към него 

се присъединяват новите - MF Activa 7343 с 226 к.с. и MF Activa 7342 с 185 к.с. – 

всички налични с опцията на добре доказания Multi Crop Separator, както и 

електронно контролирани хидростатични трансмисии и значителни подобрения 

на кабината. 
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„Тези превъзходни машини са проектирани специално за тези, които искат да 

осигурят собствената си реколта. Комбинациите на MF Activa предлагат на 

потребителите ненадмината комбинация от най-новите технологии с 

изключителен комфорт и контрол, лекота на използване и добре доказани 

функции“, казва Жером Обрион, директор Маркетинг на Мassey Ferguson за 

Европа и Близкия изток. 

 

„Като своите предшественици, те са лесни за използване и осигуряват надеждна 

и изключително гъвкава производителност на прибиране на реколтата“, добавя 

той. 

 

Спецификации на гамата комбайни MF Activa: 

 

 MF Activa 7342 MF Activa 7343 MF Activa 7344 

Maximum power 185hp 226hp 260hp 

AGCO Power 

engine 

4-cyl, 4.9 litre 6-cyl, 7.4 litre 6-cyl, 7.4 litre 

Straw walkers 5 5 5 

Multi Crop 

Separator 

Option Option Option 

Transmission / 

speeds 

Hydrostatic* / 3 Hydrostatic* / 3 Hydrostatic* / 3 

Header Freeflow Freeflow / Powerflow Freeflow / Powerflow 

Cutting widths 4.8m to 6.0m 4.8m-7.6m / 5.5m–

6.2m 

4.8m-7.6m / 5.5m–

6.2m 

Grain tank  5,200 litres 5,200 / Opt 6,500 

litres 

6,500 litres 

Unloading speed 72 litres/sec 72 / Opt 85 litres/sec 85 litres/sec 

 Електронно, контролирана трансмисия. 

 

 

 



Новата MF Activa комбинира следните функции: 

 

• Актуализирана гама комбайни MF Activa, предлагаща три модела от 185 к.с. до 

260 к.с. с изключително добре доказана система за вършитба, както и 

предлагани в специални оризови и анти-износни версии. 

• Независимо вдлъбнато регулиране – отпред и отзад, което се настройва 

електрически от кабината. 

• Секционният вдлъбнат дизайн позволява вдлъбнатините да се сменят бързо и 

лесно при преместване между различните култури. 

• Опцията Multi Crop Separator (MCS) увеличава общото разделяне с до 20% при 

всички модели. 

• Нов модулен съд за зърно с подвижни пластмасови вложки за улесняване на 

почистването. 

• Избор на колектори Freeflow или Powerflow за MF Activa 7343 и MF Activa 7344. 

• Най-новите Stage V, четирицилиндрови и шестцилиндрови двигатели, 

специално настроени да доставят икономичен висок въртящ момент и мощност 

за операции по прибиране на реколтата. 

• Преработена, електронно управлявана, тристепенна хидростатична 

трансмисия. 

• Подобрената кабина осигурява повече комфорт и лекота на управление с 

монтиран на седалката подлакътник, седалка с въздушно окачване и електронна 

трансмисия. 

 

Надеждни, ясни и универсални комбайни 

 

Новата серия комбайни MF Activa на Massey Ferguson предлага ненадмината 

гъвкавост за прибиране на реколтата в широк спектър от култури и условия, от 

дребни зърна до царевица, соя и ориз. 

 

Трите нови модела, с мощности от 185 к.с. до 260 к.с., споделят подобна 

барабанна и вдлъбната вършачна система. Всички се предлагат и във версии за 

работа с ориз или със спецификацията „Anti-wear“, която е специално 



проектирана да се справи с тежките условия на работа при култури като соята и 

царевицата. 

 

Добре доказалата се, надеждна система за вършитба използва барабан с 

диаметър - 600 мм. и широчина - 1340 мм., снабден с осем стърготини. 

Осигурена е перфектна зърнена проба, благодарение на независимото – предно 

и задно – електрическо задвижване на вдлъбнато регулиране. 

 

Превключването между културите е лесно, благодарение на секционната 

вдлъбнатина, която позволява на операторите бързо да превключват между 

големи или малки зърнени секции. 

 

Вършачна система, подходяща за всички култури и условия 

 

За оптимално разделяне е опционалният сепаратор за много култури (MCS), 

наличен за всички модели. Това увеличава сепарацията с до 20% и подобрява 

гъвкавостта при прибиране на реколтата, като същевременно запазва 

качеството на сламата. Уникалното е, че този допълнителен сепаратор има 

способността да завърти вдлъбнатината напълно извън работа, когато това не е 

необходимо. 

 

Лесен за почистване модулен съд за зърно 

 

Нов модулен съд за зърно, както се използва при по-големите комбайни на 

Massey Ferguson, е снабден с подвижни и издръжливи пластмасови секции. Те 

допълнително подобряват гъвкавостта, което прави много по-лесно 

почистването при работа в трудни условия и при култури като соя и царевица. 

 

Хедерите доставят равномерен фураж 

 

Моделите MF Activa 7343 и MF Activa 7344 могат да бъдат оборудвани с високо 

оцененения - Powerflow на Massey Ferguson: непрекъснато лентово подаване за 



събиране на реколтата, осигурявайки равномерно захранване, като 

същевременно намалява значително загубите. Предлага се в ширини от 5,5 м.-

6,2 м., доказано е, че повишава производството с до 73% при маслодайна 

рапица, 15% при пшеница и 12% при ечемик. 

 

MF Activa 7342 е снабден с колектор Freeflow с ширини от 4,8 м. до 6,0 м., който 

е също наличен за използване при двата по-големи комбайна с ширина до 7,6 м. 

 

Автоматичният контрол на височината на хедера е стандартен, докато 

страничното плаване е опция. 

 

Усъвършенствани, икономични двигатели 

 

Всички нови комбайни MF Activa са оборудвани с най-новите двигатели Stage V 

AGCO Power. Добре доказани в други приложения, те са специално настроени да 

доставят оптимален въртящ момент и мощност за надеждна ефективност при 

прибиране на реколтата. 

 

7,4-литровият, шестцилиндров двигател задвижва MF Activa 7343 и MF Activa 

7344, докато 4,9-литровият, четирицилиндров двигател осигурява икономична 

работа за MF Activa 7342. И двата имат четири клапана/цилиндъра с 

хидравлично регулиране на мишниците за намаляване на поддръжката. 

 

Тези двигатели отговарят на най-новите регулации за емисии Stage V, 

използвайки селективната каталитична редукция на Massey Ferguson, след 

третиране с DOC и катализатор за сажди, който е проектиран да издържи през 

целия живот на машината. 

 

Електронно управление на трансмисията 

 



Massey Ferguson напълно обнови хидростатичната трансмисия на комбайните 

MF Activa. Марката вече използва последно поколение електронно управлявана 

помпа, която осигурява гладка и прецизна работа. 

 

Това осигурява фин контрол и лесна работа на полето, но и на пътя, като 

предлага оптимизирани криви на ускорение при всяка от трите скорости. 

 

Оптимален комфорт и контрол в кабината 

 

Разнообразието от подобрения на кабината подобрява контрола и комфорта за 

комбайните MF Activa, които сега седят на стандартна седалка с пневматично 

окачване. 

 

Нов подлакътник, монтиран на седалката, улеснява работата. 

Многофункционалният лост отпред вече предлага плавно, електронното 

управление на хидростатичната трансмисия и включва превключвателя на 

шнека за разтоварване сред многото си други функции. 

 

Другите често използвани превключватели, осигуряващи електро-хидравлично 

зацепване, са разположени отстрани на новия подлакътник. Всички модели се 

предлагат с терминал Agritronic, със стандартен монитор за загуба на зърното. 

Има и подобрен пакет за осветление. 

 

За допълнителен комфорт и контрол – имат редица полезни опции, включващи 

електрическо регулиране на ситото и монитор за връщане, охлаждаща кутия, 

както и задна камера. 

 

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. 


