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Нови функции и опционални пакети за извършване на 

операциите от сериите балировачки  

Massey Ferguson RB  

 

 

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

обяви, че въвежда набор от нови функции и опции за подобряване на работата и 

производителността на своите балопреси за кръгли бали от серията MF RB. 

 

„Тези значителни подобрения включват нови ексклузивни пакети със 

спецификации, които автоматизират повтарящите се задачи, а това прави 

балопресите значително по-лесни за работа, тъй като се намалява 

натоварването на операторите, което пък увеличава производителността,” 

обяснява Жером Аубрион, маркетинг директор на Massey Ferguson за Европа и 

Близкия изток. 

 

„Изключителната спецификация за управление на прикачното оборудване на 

трактора (TIM) осигурява същите високи нива на автоматизация, като включва и 

спиране на трактора. Другите нови функции включват автоматично смазване и 

контролен терминал със сензорен екран за начално ниво. 

 

„Тези нови функции и опции вероятно ще се харесат на потребителите, 

разполагащи със стопанства от голям капацитет, които ще се възползват от 

повишаването на производителността, която предоставят новите функции на 

балировачките. Допълнителните възможности за избор също така позволяват на 



потребителите да изберат по-високо ниво на спецификация, за да отговарят на 

техните изисквания и нива на инвестиции“, добавя той. 

 

Подобрения в балопресата за кръгли бали MF RB: 

 

• Нови изключителни спецификационни пакети, налични за всички модели 

балопреси MF RB Xtra Solo, които автоматизират много от функциите на 

балопресите. 

• Изключителен пакет със спецификации с функционалност за управление на 

прикачното оборудване (TIM). 

• Нов базов терминал MF BaleControl със сензорен екран. 

• Нов дисплей за всички терминали, включително ISOBUS. 

• Автоматична система за смазване за всички балопреси с променлива камера. 

• Подобрен самосвал за бали за комбинации Protec балопреса/опаковка. 

 

Ексклузивен пакет, който увеличава автоматизацията. 

 

Ексклузивната спецификация, налична за всички преси за сламопреси MF RB 

Xtra Solo, използва хидравликата, чувствителна към натоварването на трактора, 

за автоматизиране на повтарящите се задачи. Комбинирането на няколко опции 

заедно, в един пакет, намалява количеството повтарящи се задачи, които 

операторите трябва да изпълнят, което пък спомага за увеличаване на 

производителността. 

 

Пакетът автоматизира работата при следните дейности: 

 

• Повдигане на пикапа при движение на заден ход и при претегляне на балите. 

• Отваряне и затваряне на задната врата след връзване. 

• Избор на нож и поставяне на ножове по време на връзването за почистване на 

остатъците. 

 



Също така включва сензор за влага на балата, претегляне на балата, както и 

автоматично оставяне на последния слой бала - неотрязан (когато ножовете са 

включени) за по-плоска външна повърхност. LED светлините за поддръжка и 

обслужване -  също са част от пакета. 

 

Пакет Exclusive TIM  

 

Разработен за използване на балопреси, управлявани от трактори с поддръжка 

на TIM, ексклузивният пакет TIM позволява на балопресата и трактора да 

комуникират чрез ISOBUS връзка за автоматизиране на набор от операции и 

функции. Не изисква хидравлика със сензор за натоварване. 

 

С този пакет TIM поема контрола върху всички същите функции и предлага 

същите характеристики като пакета Exclusive за разпознаване на натоварването, 

като включва и автоматично спиране на трактора за връзване. Освен че 

облекчава операторите от повтарящи се задачи, това значително намалява и 

умората на оператора, което пък спомага за повишаването на общата 

производителност. 

 

Нов терминал MF BaleControl 

 

Massey Ferguson представя нов терминал за сламопреси за използване с 

трактори без ISOBUS свързаност. MF BaleControl осигурява проста и интуитивна 

работа чрез модерен 5” сензорен дисплей. Заменяйки контролера E-Link, той 

предоставя повече функции, като същевременно с това включва много и от 

функциите, налични от контролера E-Link Pro, които са с по-висока 

спецификация. 

 

Всички терминали, включително ISOBUS, сега се възползват от нов терминален 

дисплей. Този ясен екран показва графика на балопресата, което позволява на 

операторите лесно да се движат през менютата, както и да осигурява 

управление на различните функции чрез сензорен екран. 



 

За терминали, съвместими с ISOBUS, той предлага и възможност за Task 

Controller. 

 

По-лесна поддръжка 

 

Всички балопреси с променлива камера от серията MF RB V вече могат да се 

възползват от автоматична система за смазване на всички ролкови лагери на 

машината. 

 

Освен че намалява времето, изразходвано за поддръжка на машината, също 

така увеличава и надеждността, тъй като гарантира, че компонентите се 

поддържат и са правилно смазани. 

 

Включен като стандарт в балопресите Protec, той се предлага и като полезна 

опция при моделите Solo Xtra. 

 

Подобрен самосвал на бали Protec 

 

Новият преработен самосвал за бали - MF RB Protec, включва комбинации за 

обвиване на бали, като предлага по-голяма здравина, производителност и 

безопасност. Той също така осигурява по-добра обработка на балите по 

склонове, накланяйки балите в краищата им, което пък предотвратява 

търкалянето им надолу по хълмовете и помага за защита на фолиото. 

След като напуснат въртящата се платформа, балите се насочват в позиция от 

две контролни бобини, преди да бъдат задържани на място от плоча отзад, която 

ги накланя към краищата им по време на разтоварване. 

Този нов дизайн е не само по-здрав и по-издръжлив, но и помага за повишаване 

на производителността и безопасността. Операторите вече могат да 



превключват между работни и транспортни позиции само за четири секунди, без 

да напускат кабината. 

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. 


