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Новият малък квадрат на балопресата MF 1842S на 

Massey Ferguson осигурява максимален капацитет и 

производителност 

 

 

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

да обяви пускането на пазара на премиум машината - MF1842S с голям 

капацитет и вградена малка квадратна балопреса. Този нов модел предоставя 

изключителни резултати, изисквани от земеделските производители, търсещи 

максимална производителност за производството на бали със стандартен 

размер. 

 

„Разработена от специалисти по балопреси в реномираната фабрика в 

Hesston, MF 1842S е първокласна, супер тежка машина, способна да направи 

най-голям брой бали, за да осигури високо качество на реколтата в тесни 

работни прозорци“, обяснява Жером Аубрион, директор маркетинг на Massey 

Ferguson за Европа и Близкия изток. 

 

Новата преса, която прави стандартни бали с размери 14” x 18”, надгражда 

успеха на водещия на пазара MF1840, който има завидна репутация за 

производителност, надеждност и ниски разходи за притежание. 

 

„Проектиран според най-високите стандарти, новият MF1842S използва добре 

доказани компоненти, но е и с по-голям капацитет от MF185 и други модели, 

продавани в Северна Америка. Те се комбинират, за да осигурят значително 

по-високи резултати за операторите, които пък се нуждаят от значителен 



допълнителен капацитет за подаване, много по-големи изходи и по-висока 

плътност, ако е необходимо,” добавя той. 

 

MF 1842S спецификации: 

Bale size (imperial):  18” wide x 14” tall 

Bale size (metric):  457mm wide x 365mm tall 

Bale length:    700mm to 1,320mm 

Pick-up width :  1,928mm 

No. tines:   56 double 

Feeding system:  Dual, triple-tine fork continuous feed 

Dimensions:   2,642mm wide x 6,426mm long x 1,727mm high 

Tyre size:   31 x 13.5-15 

 

MF 1842S – нововъведения: 

 

• Новият приемник увеличава капацитета си с до 20% в сравнение с MF 1840. 

• До 20% по-висока плътност от балопресата MF 1840. 

•Напълно нова, значителна тежкотоварна задвижваща линия, 

високоинерционен маховик, скоростна кутия и бутало. 

•Тежкотоварен, нископрофилен подбирач, базиран на дизайн на голяма 

квадратна сламопреса. 

•Двойни захранващи вилици с голям капацитет, увеличаващи капацитета за 

обработка. 

• Добре доказаните устройства за възли Rasspe осигуряват надеждна работа 

• По-дълга OptiForm камера за бали. 

 

Компонентите с голяма мощност увеличават капацитета 

 

Добре доказани при съществуващите балопреси, продавани в САЩ, тежкото 

шаси и рамата са най-силните основи, около които е изграден новият 

MF1842S. Проектиран да се справя с високи натоварвания, той осигурява 



отличната здравина и надеждност, необходими за посрещането на високите 

изисквания за мощност. 

 

Мощността на силоотводния вал се предава чрез нов първичен вал с 

монтирана в средата опора, което пък гарантира, че той ще остане идеално в 

една линия с теглича по всяко време. Значително по-тежкият плъзгащ се 

съединител, от друга страна, предпазва задвижването и осигурява 20% повече 

въртящ момент от съществуващия дизайн на MF1840. 

 

С диаметър 673 мм, новият маховик, притежаващ голяма инерция, е с 21% по-

голям и с 22% по-тежък от този, използван при по-малката редова балопреса. 

Това осигурява плавна ефективна работа чрез поддържане на постоянни 

скорости, както и намаляване на изискването за мощност и ударите. 

 

Скоростната кутия MF1842S е специално проектирана да поеме повече 

мощност и големи натоварвания при балиране. Доказано е, че при балопреси с 

голям капацитет, продавани в САЩ, тя има страхотна репутация за своята 

надеждност и дълъг експлоатационен живот. 

 

По-здраво, надеждно бутало 

 

Работейки със 100 удара/мин., новото бутало не само осигурява изискваната 

по-висока производителност, но също така и прави постоянно 

висококачествени, плътни бали. Осемте издръжливи лагера са с до 51% по-

широки и с 25% по-големи в диаметър от тези на MF1840, определени да 

поддържат високи натоварвания, за да осигурят максимална надеждност. 

 

В същото време ходът на буталото е с над 24% по-дълъг, което пък спомага за 

увеличаване на въртящия момент и намаляване на изискването за мощност. 

Нов противотежест от 33,8 кг., монтиран на задвижващото рамо, изравнява 

пиковите натоварвания на трактора и поддържа постоянна скорост на 

буталото, както и спомага за подобряване на ефективността. 



Повдигач с голям капацитет 

 

Наследен от високо ценената преса за големи квадратни бали MF185, пикапът 

с ширина 1,98 м. (DIN) идва с отлична репутация. Оборудван с 

високоскоростна макара, която работи при 145 об./мин. (37% по-бързо от 

MF1840). Заедно те предлагат изключителен капацитет и производителност. 

 

Постъпващата култура се подава в нов, заострен захранващ улей, който 

увеличава капацитета и плавно контролира потока. При 735 мм предният 

отвор е с 83% по-широк от преди, осигурявайки 44% по-голяма площ за 

подаване и осигуряване на напълно безпрепятствен поток на материала. 

 

Културата се събира от подобрена система за подаване на реколтата с шест 

зъбци с голям капацитет, която включва два реда двойни вилици, които пък са 

оборудвани с три зъбци. Тази силна система, използвана при балопресите, 

продавани в САЩ, осигурява значително висока производителност с проста и 

надеждна работа. 

 

Оттук реколтата се премества в нова камера за предварително формоване. 

Увеличен обем с повече от 75%, в сравнение със съществуващите дизайни, 

той осигурява значително по-голям капацитет за справяне, в комбинация със 

способността на балопресата да обработва по-висока производителност. 

 

Здрави, надеждни възли 

 

За да съответства на високата производителност на балопресата, Massey 

Ferguson определя издръжливи и надеждни възли Rasspe на новата 

балопреса MF1842S. Изработени от добре доказани компоненти, те осигуряват 

превъзходна, надеждна работа и са в състояние да работят с много различни 

видове канап. 

 



Устройството за възли е изработено от устойчиви на износване никелирани 

компоненти, които са устойчиви на корозия и износване, за да поддържат 

надеждност и издръжливост. Централизираното смазване, което е стандартно, 

намалява изискванията за поддръжка и допълнително удължава живота на 

компонентите, повишавайки стойността при препродажба. 

 

Стандартно е монтиран електрически вентилатор за почистване. Това 

непрекъснато обдухва устройствата за възли, за да ги предпази от прах и 

отломки, което пък помага за намаляване на времето за престой. Системата 

спира автоматично на всеки 15 минути и обръща вентилатора, за да отстрани 

всякакви натрупвания, преди да продължи. 

 

Добре оформени бали с постоянна плътност 

 

Балите се формират в камерата за бали OptiForm, която е със 100 мм (5%) по-

дълга от преди. Плътността се задава с помощта на бордова хидравлична 

система, която прилага натиск върху релсите отгоре и отстрани на камерата. 

 

Веднъж зададена, чрез регулиране на натиска върху циферблата, системата 

автоматично реагира на промените в условията на културата, поддържайки 

постоянно тегло на балата, дори ако варира съдържанието на влагата в 

културата. 

 

Резисторните врати, монтирани от всяка страна на камерата, се използват за 

промяна на страничното налягане, докато балата се оформя. Те могат да се 

регулират отвън и с реколтата в камерата. Регулирането на вратите помага за 

подобряване на консистенцията на балата и генериране на по-голяма плътност. 

 

Два отлети пръта, доставени като стандарт, също могат да бъдат монтирани 

вътре в камерата за допълнително увеличаване на плътността при по-меки 

култури, каквато е сламата. 

 



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. 


