
Combinele de recoltat MF ACTIVA 
Randament. Fiabilitate. Flexibilitate. 

6 modele cu 5 sau 6 scuturători de paie

MFCP 
176-275 7200

VIZIUNE INOVAŢIE SUPREMAŢIE CALITATE FIABILITATE ASISTENŢĂ MÂNDRIE ANGAJAMENT



Genial de simplu. 
Pur şi simplu genial! 

Rezultatul: veţi recolta rapid într-
un ambient confortabil, având 
siguranţa unei combine fiabile, 
chiar şi în cele mai dificile condiţii 
de lucru.  

Indiferent de modelul pe care îl 
veţi alege, vă oferim garanţia unor 
rezultate excelente pentru o gamă 
largă de culturi, inclusiv culturile 
cerealiere, semincere, de porumb 
şi floarea soarelui. 

La treierat contează fiecare minut. 
Din acest motiv vă oferim o maşină 
performantă şi fiabilă. MF ACTIVA 
necesită măsuri minime de service 
şi întreţinere. Astfel veţi avea 

Combinele de recoltat din seria Massey Ferguson ACTIVA sunt 
rezultatul unei experienţe vaste în domeniu şi oferă tehnologie 
simplă şi performantă, pentru ca Dumneavoastră să obţineţi 
rezultate optime la costuri minime de operare. 

certitudinea că aţi făcut alegerea 
perfectă pentru afacerea 
Dumneavoastră.

Siguranţă + Calitate + Fiabilitate 
= Performanţă imbatabilă
Verificările exigente şi controlul 
strict al calităţii în cadrul fiecărei 
etape a procesului de producţie 
garantează fiabilitate şi, implicit, 
o valoare reziduală ridicată.

Maşinile sunt construite pe un 
şasiu extrem de solid şi rigid, 
deci sunt ideale pentru a recolta 
cereale, porumb sau orez – cultură 
abrazivă ce necesită o combină 
puternică şi durabilă.
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Fiecare componentă a fost 
proiectată şi aleasă pentru 
durabilitate şi longevitate maximă. 
Multe dintre piesele care vin în 
contact cu materialul recoltat au 
o grosime mărită şi sunt realizate 
de cele mai multe ori din materiale 
extrem de rezistente la uzură.

Mai mult: peste 80 % din 
componentele combinei au fost 
galvanizate şi vopsite înainte de 
asamblare. Acest lucru sporeşte 
şi mai mult longevitatea maşinii, 
crescând totodată considerabil 
valoarea sa reziduală.



Seria de combine ACTIVA
Model CP Scuturători de 

paie
Capacitatea 

buncărului de 
boabe

MF ACTIVA 7240 176 5 5200

MF ACTIVA 7244 226 5 7000

MF ACTIVA 7245 243 5 7000

MF ACTIVA 7245 S 243 5 7000

MF ACTIVA 7245 S AL 243 5 7000

MF ACTIVA 7246 243 6 7500

MF ACTIVA 7247 S 275 6 8800
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Primul pas către un 
succes deplin.
Hederele FreeFlow folosite de combinele MF ACTIVA au fost 
proiectate pentru a recolta o mare varietate de culturi, a fi durabile 
şi a asigura o eficienţă maximă.

Cu lăţimi cuprinse între 4,2 şi 7,6 m, 
hederele FreeFlow sunt garanţia 
examinării atente a fiecărui 
detaliu. Capetele rabatorului sunt 
prevăzute cu cuplaje de alunecare 
şi plăci de protecţie, pentru a 
preveni acumularea de material la 
acest nivel.

Hederul este prevăzut cu un cadru 
sudat pe care se montează plăci 
de protecţie cu şuruburi pentru 
a facilita înlocuirea rapidă, atunci 
când este nevoie. Cadrul solid 
este un argument suplimentar ce 
garantează fiabilitate, longevitate şi 
costuri scăzute de operare.
Degetele rabatorului pătrund 
adânc în lan. Spicele sunt conduse 
către dispozitivul performant 

de tăiere. Dispozitivul de tăiere 
de mare viteză, cu max. 1220 
curse/min (1,73 m/s), dispune de 
performantul cuţit Schumacher, 
ce asigură o tăiere eficientă cu un 
necesar minim de putere  înainte 
de a conduce materialul recoltat 
către şnecul de alimentare, chiar 
şi atunci când cerealele sunt verzi 
sau umede. 

Materialul este astfel preluat de un 
melc cu diametru mare, prevăzut 
cu degete escamotabile pe toată 
lungimea sa pentru a asigura 
distribuirea uniformă a materialului 
către elevatorul principal.

Reglajul electro-hidraulic al 
rabatorului se face folosind manşa 

multifuncţională din cabină. 
Controlul automat al înălţimii de 
tăiere este dotare standard pe 
toate combinele (cu excepţia 
modelului MF 7240), pentru a 
optimiza performanţele hederului 
pe orice tip de teren.

Sistemul Auto Level  de 
orizontalizare automată este 
dotare opţională la toate modelele 
ACTIVA şi dotare standard în cazul 
modelelor ACTIVA S. Cilindrii 
hidraulici poziţionaţi sub elevatorul 
central permit o înclinare laterală a 
hederului de până la 8%. Hederul 
copiază automat terenul şi astfel se 
realizează corelarea perfectă între 
denivelările terenului şi gradul de 
înclinare a combinei. 
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Aparatul de treier –inima 
combinei MF ACTIVA

Echipate cu un bătător solid 
prevăzut cu 8 şine de batere şi un 
contrabătător de rezistenţă mare, 
combinele MF ACTIVA asigură 
rezultate excelente, indiferent de 
condiţiile de lucru.

Distanţa dintre şinele posterioare 
ale contrabătătorului este dublă 
faţă de cea dintre şinele din 
partea din faţă, ceea ce permite 
pătrunderea unei cantităţi mai mari 
de material recoltat.

Ambele secţiuni ale 
contrabătătorului pot fi reglate 
individual. Reglajul electric poate 
fi efectuat direct din cabină, ceea 
ce înseamnă un grad maxim de 
flexibilitate, indiferent de tipul 
plantelor pe care le recoltaţi. Astfel, 
contrabătătorul poate fi fixat în 
poziţie paralelă faţă de bătător, 
pentru un debit mai mare al vrafului 
de material şi o calitate mai bună 
a paielor.

Modul ABC: Postbătător cu 
contrabătător activ
Această componentă este 
amplasată sub postbătător şi oferă 
mai multe avantaje:

Experienţa şi cunoaşterea profundă a provocărilor din domeniu au 
condus la perfecţionarea tehnologiei încorporate. 
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• Asigură un supliment de 
 14 grade unghiului de 

înfăşurare, optimizând debitul 
vrafului de material 

• Optimizează alimentarea 
scuturătorilor de paie cu 
material, contribuind la o 
separare mai eficientă

• Unghiul de înclinare poate fi 
reglat în funcţie de lungimea 
paielor şi gradul de umiditate, 
pentru a optimiza separarea la 
nivelul scuturătorilor.

MF ACTIVA S – 
Tehnologie avansată
Combinele MF ACTIVA S 
dispun de şnecul de alimentare 
Power Feed Roller (PFR), care 
accelerează vraful de material de 
la heder către elevatorul central 
şi garantează totodată distribuţia 
uniformă pe toată lăţimea. 

În plus, modelele ACTIVA S sunt 
prevăzute cu patentatul separator 
rotativ Multi Crop Separator plus 
(MCS plus), ce permite rabatarea 
completă a contrabătătorului în 
cazul unui grad ridicat de umiditate 
sau al unei cantităţi mai mari de 
material recoltat.

Flexibilitate 
Combinele MF ACTIVA oferă de 
asemenea posibilitatea de a regla 
procesele de treierat şi separare, 
lucru extrem de folositor acolo 
unde se pune accentul pe calitatea 
paielor. Astfel veţi atinge nivelurile 
dorite de calitate, chiar şi în cele 
mai dificile condiţii, chiar şi atunci 
când paiele sunt foarte uscate, 
mărind totodată performanţa 
preselor de baloţi. 

(Şi, dacă tot suntem la capitolul 
prese de baloţi, trebuie să amintim 
faptul că Massey Ferguson este în 
continuare liderul pe piaţa preselor 
de baloţi. Suntem absolut convinşi 
că veţi găsi presa de baloţi de care 
aveţi nevoie în vasta gamă Massey 
Ferguson. Nu ezitaţi: consultaţi 
acum dealerul Dumneavoastră 
Massey Ferguson).
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Calitate excelentă a 
materialului recoltat
Unul dintre cele mai importante criterii în evaluarea rezultatelor 
obţinute este calitatea materialului recoltat. Aparatul de treier, 
sistemul de separare şi curăţire au fost proiectate pentru a asigura 
cel mai înalt nivel al calităţii, indiferent de condiţiile de lucru.

Planul oscilant
Planul oscilant este prevăzut cu 
pereţi înalţi de separare. Prin 
designul acestora, pierderile 
de material prin alunecare spre 
exterior la recoltarea pe pante 
sunt reduse considerabil. Vraful 
de material este distribuit uniform 
pe toată suprafaţa, şi, datorită 
spaţiului între pereţii acestuia 
se asigură cea mai eficientă 
separare a boabelor de pleavă 
şi paie scurte: boabele grele 
cad pe treptele planului oscilant, 
iar impurităţile rămân deasupra 
acestora. 

Site de înaltă performanţă
Sitele speciale garantează 
curăţirea performantă, chiar şi în 

cele mai grele condiţii. Acestea 
permit o excelentă circulaţie a 
fluxului constant de aer. Rezultatul 
este o calitate excelentă a 
boabelor, chiar şi atunci când 
paiele sunt scurte şi extrem de 
uscate. Sitele pot fi reglate în 
diferite moduri şi dispun de pereţi 
separatori înalţi. 

Ventilatorul sistemului de 
curăţire
Ventilatorul radial dispune de trei 
palete şi asigură astfel un flux 
constant de aer pe toată suprafaţa 
sitei pe o plajă largă de turaţii: 
între 350 şi 1050 rot/min (reductor 
opţional: între 270-840 rot/min 
pentru boabele mai uşoare). 

5 sau 6 scuturători de paie 
pentru separare… până la 
ultimul bob
Fiecare unitate dispune de 
4 trepte înclinate cu înălţime de 
210 mm şi cursă de 150 mm. 
Scuturătorii de paie prezintă o 
suprafaţă mărită de separare. 
Prima treaptă a scuturătorilor 
are deschideri mai mari şi este 
fabricată dintr-un strat mai solid de 
metal pentru a micşora riscul de 
uzură. Scuturătorii au o construcţie 
închisă şi dispun de lagăre de lemn 
cu o durată mare de viaţă.
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Tocătorul de paie- 
secretul marilor economii 

Cuţitele rotative ale tocătorului 
prezintă două muchii de tăiere, 
fapt ce garantează rezultate ideale 
de mărunţire. Datorită conceptului 
performant, tocătorul necesită 
un consum minim de putere. 
Contracuţitele şi placa riflată sunt 
reglabile pentru a asigura controlul 
total asupra calităţii şi împrăştierii 
paielor tocate. Pentru o tocare 

Toate modelele MF ACTIVA sunt echipate cu un performant tocător 
de paie, ale cărui setări pot fi reglate. Designul special este garanţia 
unor rezultate excelente.

şi mai fină, deflectorul reglabil 
conduce vraful de paie prelucrate 
înapoi în tocător.

Tocătorul de paie se cuplează 
automat (simultan cu aparatul de 
treier), imediat ce deflectorul de 
paie şi capota tocătorului sunt 
în poziţie corectă. Parametrii de 
funcţionare pot fi uşor modificaţi 
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în cazul recoltării porumbului, prin 
schimbarea turaţiei şi reglarea 
plăcilor deflectoare.

Împrăştietorul de pleavă este 
disponibil opţional pentru toate 
modelele.
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O fereastră largă de vizitare, 
accesibilă din cabină, permite 
operatorului să monitorizeze 
calitatea boabelor şi nivelul de 
umplere a buncărului.

Motoare puternice. Sistem 
performant de transmisie
Combinele MF ACTIVA asigură 
rezultate excelente într-un timp 
scurt şi la parametrii minimi ai 
consumului de carburanţi, iar 
acest din urmă fapt se datorează 
motoarelor performante, cu care 
sunt dotate.

Radiatorul amplasat central 
asigură răcirea perfectă pentru 
motor,instalaţia hidraulică şi 
instalaţia de climatizare. Sita 

rotativă rabatabilă permite o 
curăţire uşoară şi contribuie, 
alături de aspiratorul de praf la 
menţinerea unui radiator curat 
chiar şi în cele mai grele condiţii. 

Transmisia combinelor ACTIVA 
este o unitate hidrostatică cu 3 
viteze. Modelul ACTIVA S dispune 
de 4 trepte şi poate atinge viteze 
mai ridicate de deplasare. Levierul 
schimbătorului de viteză este 
amplasat perfect în partea dreaptă 
a pupitrului.

Cu o capacitate de până la 
*8800 litri a buncărului de boabe, 
combinele MF ACTIVA dispun 
de un şnec de golire de 4 m 
(înălţime de descărcare de 4,2 m) 
şi ating o impresionantă viteză de 
descărcare de 85 l/s. Senzorul 
avertizează operatorul atunci când 
buncărul de boabe a atins nivelul 
maxim de umplere.

Capetele şnecului sunt întărite 
cu Hardox, fapt ce reduce riscul 
uzurii la un nivel minim.   În plus, 
oriunde sunt schimbări de direcţie 
pe suprafaţa de dirijare a boabelor, 
grosimea aripilor şnecului este 
dublată. Vârfurile elevatorului sunt 
montate cu şuruburi, deci pot fi 
înlocuite uşor şi rapid.

Viteză ridicată de 
descărcare a buncărului 
de boabe
Cu o capacitate de până la *8800 litri a buncărului de boabe, 
combinele MF ACTIVA dispun de un şnec de golire de 4 m 
(înălţime de descărcare de 4,2 m) şi ating o impresionantă viteză de 
descărcare de 85 l/s. 
*la noul model MF ACTIVA 7247 S
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Indiferent de model, combinele 
MF ACTIVA necesită măsuri 
minime de întreţinere, datorită 
designului simplu. Astfel, există 
doar patru puncte de lubrifiere, ce 
necesită atenţia Dumneavoastră 
zilnică.

Rezervoarele, buncărul de boabe 
şi filtrul de aer al motorului sunt 
amplasate ideal pentru a facilita 
accesul uşor. 

Panourile largi de vizitare permit 
acces nelimitat către toate 
componentele maşinii. Designul 
combinei MF ACTIVA asigură 
de asemenea o înlocuire rapidă 
a curelelor de transmisie, fără 
a fi necesare o pregătire de 
specialitate sau utilizarea unor 
unelte.

Angrenajele principale pentru 
aparatul de treier, heder, şnec 

de descărcare şi tocător au un 
mod simplu de funcţionare, iar 
întinderea curelelor se asigură 
prin tensionarea unui arc, reglajul 
presupunând doar verificarea 
lungimii acestuia.

Scara de aluminiu, care permite 
accesul la motor, poate fi mutată 
în jurul maşinii pentru a ajunge şi la 
alte componente.

Măsuri minime de 
întreţinere. Service rapid.
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Nivelul înalt de confort, 
poziţionarea ergonomică a 
butoanelor de comandă, gradul 
excelent de vizibilitate şi controlul 
deplin asupra tuturor parametrilor 
de funcţionare transformă cabina 
MF ACTIVA într-un adevărat lider în 
această clasă. 

Cabina este echipată cu instalaţie 
de aer condiţionat, oglinzi 
retrovizoare cu reglaj electric, 

Confort maxim: 
Ambientul ideal pentru a 
obţine rezultate optime

scaun cu suspensie pneumatică 
(MF ACTIVA S), coloană reglabilă 
de direcţie şi scaun confortabil 
pentru însoţitor (nu şi la modelul 
MF 7240).

Monitorul Agritronicplus şi 
pupitrul din dreapta scaunului 
furnizează toate informaţiile 
necesare operatorului în timpul 
lucrului: suprafaţa recoltată, turaţia 
motorului, pierderile de material 

etc. Butoanele de comandă pentru 
heder sunt grupate ergonomic 
pe manşa multifuncţională 
din cabină, astfel că reglajele 
pentru un treierat eficient pot fi 
cu uşurinţă efectuate. Există de 
asemenea şi alte butoane de 
comandă pentru alte funcţiuni, 
cum ar fi turaţia bătătorului, 
distanţa la contrabătător şi turaţia 
ventilatorului.
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Copiere perfectă a 
terenului
Modelul MF 7245 S AL ACTIVA este prevăzut în dotarea standard 
cu sistemul de orizontalizare Auto Level.

18
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Aceste combine performante 
dispun opţional de tracţiune 
integrală pentru control deplin al 
direcţiei, indiferent de condiţiile de 
lucru.

Acest sistem ingenios asigură 
rezultate performante la recoltarea 
în pantă. Hederul este înclinat 
hidraulic în mod automat graţie 
unor cilindrii hidraulici suplimentari. 
Astfel este posibilă orizontalizarea 
laterală de până la 20%.

Activa S oferă un grad şi mai 
ridicat de flexibilitate.
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Noua combină de 
recoltat MF 7240 ACTIVA
Noul model este soluţia perfectă pentru fermele mici şi mixte, 
oferind putere, fiabilitate, calitate şi rezultate excelente.
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Modelul MF 7240 ACTIVA se 
remarcă printr-un design simplu, 
nesofisticat şi asigură costuri 
minime de operare simultan cu 
durabilitate şi fiabilitate maximă.

Modelele sunt echipate cu motoare 
puternice şi fiabile de 176 CP, 
ce asigură un consum minim de 
combustibil şi dispun de cinci 
scuturători de paie, de asemenea cu 
un grad excepţional de rezistenţă.

Un argument important este 
uşurinţa cu care această combină 
poate fi operată.
 

Toate informaţiile vitale sunt afişate 
într-un mod clar şi uşor de înţeles. 
Instalaţia de aer condiţionat este 
dotare standard şi sporeşte gradul 
de confort.

Elementele principale ale aparatului 
de treier sunt acţionate mecanic, 
iar distanţa la contrabătător poate fi 
ajustată din cabină.

Aparatul de treier asigură rezultate 
excelente. De aici vraful de 
material este condus către cei cinci 
scuturători de paie, unde are loc o 
separare precisă. 

Ca şi în cazul celorlalte modele, 
ACTIVA 7240 dispune de un şnec 
de descărcare de mari dimensiuni, 
ce asigură o golire precisă şi 
rapidă a celor 5200 l (capacitatea 
buncărului de boabe). 



01 Hederul FreeFlow  
Permite ajustarea unghiului de tăiere, lucru ideal chiar şi 
pentru cele mai dificile condiţii de lucru. Dispozitivul de 
cuţite Schumacher asigură o tăiere precisă şi un transport 
activ al materialului către elevatorul central. Şnecul de 
alimentare este prevăzut cu degete escamotabile pe toată 
suprafaţa sa. 
 
02 Elevatorul central 
Durabilitate maximă, chiar şi în cele mai dificile condiţii de 
lucru.
 
03 Contrabătătorul 
Combinele sunt echipate cu un bătător solid prevăzut cu 
8 şine de batere şi un contrabătător de rezistenţă mare, ce 
poate fi reglat individual.

04 Bătător – efect sporit de inerţie 
Diametrul mare al bătătorului asigură o turaţie constantă, 
ceea ce implică un consum extrem de scăzut de carburanţi. 

05 Scuturătorii de paie 
Scuturătorii de paie ai modelului MF ACTIVA sunt mai 
lungi şi dispun de trepte mai înalte, ceea ce contribuie la o 
separare mai eficientă şi, implicit, la o calitate mai bună a 
materialului recoltat.

06 Sistemul de curăţire 
Sitele de înaltă performanţă asigură rezultate excelente şi 
un nivel maxim de calitate.
 
07 Tocătorul de paie 
Cele 4 rânduri de cuţite rotative ale tocătorului prezintă 
două muchii de tăiere, fapt ce garantează rezultate ideale 
de mărunţire. Datorită conceptului performant, tocătorul 

Cele mai importante 
caracteristici ale seriei 
de combine de recoltat 
MF 7200 ACTIVA 

necesită un consum minim de putere. Contracuţitele şi 
placa riflată sunt reglabile pentru a asigura controlul total 
asupra calităţii şi împrăştierii paielor tocate.
 
08 Cabina  
Grad maxim de confort; cabină silenţioasă; butoane de 
comandă dispuse ergonomic; afişaj clar şi uşor de înţeles

09 Buncărul de boabe 
Dispune de un capac hidrofug şi  capacitate mare de 
umplere. Astfel se obţine o calitate excelentă a boabelor.
 
10 Motorul 
Fiabilitate maximă şi consum extrem de scăzut de 
combustibil.
 
11 Şnecul de descărcare 
Viteză ridicată şi debit excelent de descărcare.
 
12 Service rapid. Măsuri minime de întreţinere
Indiferent de model, combinele MF ACTIVA necesită măsuri 
minime de întreţinere, datorită designului simplu. Astfel, 
există doar patru puncte de lubrifiere, ce necesită atenţia 
Dumneavoastră zilnică.

13 Şnecul Power Feed Roller (PFR)
Şnecul de alimentare Power Feed Roller (PFR) accelerează 
vraful de material de la heder către elevatorul central şi 
garantează totodată distribuţia uniformă pe toată lăţimea. 

14 Separatorul rotativ Multi Crop Separator plus 
(MCS plus)
Separare centrifugală şi funcţie de agitare a scuturătorilor 
de paie.

22
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Asistenţă pentru clienţi

Asistenţă tehnică 
direct de la 
AGCO, acolo unde 
Dumneavoastră 
aveţi nevoie

Massey Ferguson este un brand 
global, cu echipamente utilizate în 
întreaga lume, iar în spatele fiecărui 
echipament Massey Ferguson se 
află echipa puternică de asistenţă 
post-vânzare şi servicii clienţi 
AGCO.

Toate statisticile din domeniu 
demonstrează calitatea IMBATABILĂ 
a serviciilor şi pieselor oferite de 
AGCO clienţilor. În ceea ce priveşte 
combinele de recoltat, AGCO se 
angajează să asiste clienţii săi 
COMPETENT, FLEXIBIL si RAPID 
indiferent de anotimp.

Asistenţă tehnică fantastică în 
timpul recoltării
Programul de asistenţă în timpul 
recoltării este conceput să fie 
EXTREM DE DINAMIC şi CAPABIL 
DE A SE ADAPTA imediat la 
eventuale schimbări de cadru. Noi 
suntem alături de clienţii noştri în 
timpul fiecărei campanii de recoltat 
şi remodelăm de fiecare dată 
parametrii service-ului acordat într-o 
formă şi mai bună, mai competentă 
şi mai flexibilă.

Oferta noastră este:
Un depozit de piese de schimb 
pentru combine de recoltat, 
ce garantează piese excelente 
de schimb şi livrarea acestora 
imediată printr-un concept logistic 
gândit în detaliu pentru a asigura 
rapiditate. Acesta este disponibil 
24 de ore din 24 şi şapte zile din 
şapte ale săptămânii pentru toate 
ţările europene în care suntem 
reprezentaţi.
Facilităţi şi programe speciale 
pentru utilizatorii de combine 
Massey Ferguson.  
Acces non-stop direct la comenzi 
on-line de piese de schimb 
pentru dealeri, cu posibilitatea 
de a urmări în permanenţă 
disponibilitatea acestora în 
reţeaua europeană de depozite. 
Servicii excepţionale ca de 
exemplu acţiuni speciale, 
transport, livrări “Eurodirect” 
pe teritoriul Europei direct către 
dealerii şi clienţii Massey Ferguson 
sau servicii de colectare

•

•

•

•

Service local asigurat de 
specialişti în domeniu, experţi ai 
produselor Massey Ferguson
Dealeri locali, ce pot acorda 
asistenţă tehnică de cea mai 
înaltă competenţă şi livra piese de 
schimb chiar şi în afara orelor de 
lucru.

Service imbatabil indiferent de 
anotimp
În calitate de experţi în domeniul în 
care activăm, suntem conştienţi de 
necesitatea unui service de calitate 
nu numai în timpul campaniei de 
recoltat, ci şi în afara acesteia.

Scopul nostru principal este să 
asigurăm ca fiecare echipament 
- vechi sau nou - să beneficieze de 
asistenţă locală completă, oferind 
fiecărui posesor de echipamente 
Massey Ferguson:

• Cel mai bun service din industrie
• Piese de schimb originale de la 

AGCO, singurul distribuitor de 
piese originale ce garantează 
ajustajul perfect de la bun început 
şi de fiecare dată.

• Specialişti calificaţi şi tehnicieni 
experţi ce vă stau la dispoziţie cu 
asistenţă şi soluţii tehnice. 

• Cele mai bune soluţii “post 
vânzare” pentru utilaje de orice 
vârstă şi în orice situaţie în cel mai 
scurt timp posibil.

• Focus special adresat tehnicilor 
de întreţinere preventivă asigurat 
prin controale profesionale înainte 
şi după încheierea sezonului de 
recoltat.

• Certitudinea unor preţuri 
accesibile pentru pachetele de 
asistenţă pe termen lung

Oricare ar fi vârsta echipamentului 
Massey Ferguson, departamentul 
de servicii clienţi de la AGCO are 
soluţia post-vânzare corectă pentru 
a economisi timp şi bani, oferind 
service şi întreţinere accesibile şi
fiabile pentru orice situaţie.

•

•



02 03

0504

01

0
1

  A
sistenţă tehnică de cea m

ai bună 
calitate pe toată durata de funcţionare a 
echipam

entului D
um

neavoastră.

0
2

 - 0
4

  C
ea m

ai bună aprovizionare cu 
piese de schim

 de la A
G

C
O

 P
arts.

0
5

  C
ea m

ai bună asistenţă tehnică – oricând 
şi oriunde aveţi D

um
neavoastră nevoie.

25



1426 

Promisiunea noastră

VIZIUNE
Viziunea noastră a fost dintotdeauna clară: aceea de a 
crea şi inova soluţii pentru fermieri profesionişti. Massey 
Ferguson, înseamnă progres tehnologic, design de ultimă 
generaţie, testări stricte şi calitate la cel mai înalt nivel.

INOVAŢIE
Am fost dintotdeauna cu un pas înaintea tuturor la 
capitolul inovaţie. În acest sens, fondatorul companiei, 
Harry Ferguson este cel mai bun exemplu.

Ca rezultat al sondării permanente a opiniei clienţilor 
şi analizei necesităţilor acestora, produsele noastre 
sunt proiectate, testate şi realizate pentru a creşte 
productivitatea, eficienţa şi confortul, depăşind permanent  
standardele utilajelor agricole. 

Luptăm continuu pentru a uşura viaţa operatorului, de la 
simpla apăsare a unui buton şi până la cele mai complexe 
inovaţii în sporirea randamentului motorului şi transmisiei.

SUPREMAŢIE
Massey Ferguson este cel mai vândut tractor din lume, 
ceea ce ne-a transformat în liderul arenei agricole. Am 
câştigat nenumărate premii pentru tehnologia şi designul 
produselor noastre, şi suntem lideri pe piaţă în ceea 
ce priveşte parametrii minimi atinşi de consumul de 
carburanţi şi emisiile poluante.

CALITATE
Pentru a produce un produs de calitate este nevoie de 
anumite atribute speciale. La Massey Ferguson acestea 
se văd încă de la masa de proiectare şi merg mai departe. 
Fiecare proces de producţie, de la construcţie şi testare 
şi până la echiparea cu cele mai bune piese necesită 
excelenţă. Produsele şi serviciile noastre satisfac cele 
mai exigente standarde, ceea ce ne permite să îndeplinim 
întotdeauna pe deplin promisiunile făcute.

FIABILITATE
Orice echipament Massey Ferguson este urmărit atent şi 
continuu până ce suntem 100% siguri că performanţele 
sale se ridică la înaltele standarde aşteptate. Numai 
după testări riguroase şi meticuloase efectuate atât pe 

simulator cât şi în câmp, permitem produselor noastre să 
părăsească fabrica. Indiferent la ce încercări veţi supune 
combina Dumneavoastră, zi de zi, sezon după sezon, noi 
vă garantăm că aceste limite au fost deja testate şi că 
testele noastre chiar au depăşit aceste limite.

ASISTENŢĂ
Agricultura poate fi o “meserie” dificilă uneori; de aceea 
garantăm că Dumneavoastră beneficiaţi de întreg sprijinul 
nostru oricând aveţi nevoie, în toate momentele cheie ale 
anului. Vă puteţi baza pe susţinerea a peste
3200 de puncte de distribuţie în mai mult de 140 de ţări 
şi pe o reţea complexă de comercializare a utilajelor; veţi 
deveni membrul unei familii devotate de specialişti, a 
căror scop principal este să ofere asistenţă tehnică, de 
cea mai bună calitate.

Nu rataţi şansa de a achiziţiona un utilaj Massey Ferguson 
indiferent dacă dispuneţi sau nu de mijloacele financiare 
necesare. AGCO are întotdeauna soluţia de care aveţi 
nevoie. Informaţii suplimentare cu privire la modalităţile de 
finanţare găsiţi la dealerul Dumneavoastră local.

Modalităţile de finanţare depind de la piaţă la piaţă. Există 
posibilităţi cum ar fi leasingul, închirierea sau finanţarea 
prin credit.

MÂNDRIE
Pentru noi, pentru Massey Ferguson, a fi mândru 
presupune mai multe lucruri. Noi suntem mândri de 
absolut tot ceea ce facem, iar acest lucru se vede! 
Suntem mândri de moştenirea noastră, de designul nostru 
unic şi de devotamentul cu care ne sprijinim clienţii.

ANGAJAMENT
Ne angajăm solemn să satisfacem cele mai exigente 
aşteptări şi să creăm calitate, produse fiabile cu atribute 
pline de inovaţie, totul susţinut de cea mai profesionistă 
asistenţă tehnică. De curând am adăugat la lista noastră 
şi anagajamentul de a creşte continuu şi de a aduce 
profitabilitate tuturor, recunoscând cu profesionalism în 
acelaşi timp nevoile fermierilor mici şi mijlocii.

Misiunea noastră, a celor de la Massey Ferguson, a fost încă de la 
înfiinţarea companiei proiectarea, realizarea şi fabricarea de maşini 
agricole fiabile, moderne şi performante, care să fie recunoscute şi 
apreciate în lumea întreagă.
  





Heder MF 7240 MF 7244 MF 7245 MF 7246

Lăţime de tăiere (m) 4.20 - 5.40 4.20 - 7.60 4.20 - 7.60 4.80 - 7.60

Control automat al înălţimii de tăiere 
(Terra Control)

– l l l

Sistemul de orizontalizare a hederului 
Auto Level

- m m m

Sistem de tăiere Curse/ min. 1220 1220 1220 1220

Alimentare - - - -

Nr. de lanţuri 3 3 3 4        

Degete escamotabile pe toată lăţimea l l l l

Aparatul de treier

Lăţimea bătătorului (mm) 1340 1340 1340 1600

Diametrul bătătorului (mm) 600 600 600 600

Turaţia bătătorului (rot/min) 380 - 1210 380 - 1210 380 - 1210 430 - 1310

Unghi de înfăşurare- contrabătător grad 120 120 120 120

Suprafaţa contrabătătorului (m²) 0.83 0.83 0.83 0.99

Reglaj electric al contrabătătorului - l l l

Reglaj individual al secţiunilor 
contrabătătorului 

l l l l

Sistemul de separare

Separatorul rotativ Multi Crop Separator 
plus (MCS plus)

- - - -

Lăţime (mm) - - - -

Diametru (mm) - - - -

Suprafaţa totală de separare (m²) 0.99 0.99 0.99 1.18

Nr. scuturători de paie 5 5 5 6

Nr. trepte 4 4 4 4

Lungimea scuturătorilor de paie (mm) 4256 4256 4256 4256

Suprafaţa scuturătorilor de paie (m²) 5 5 5 6

Suprafaţa totală de separare (m²) 6.72 6.72 6.72 7.99

Sistemul de curăţire

Ventilator tip Radial 

Turaţie (rot/min) 350 - 1050

Reductor (rot/min) 270 - 840

Sistem de reprelucrare a spicelor netreierate l l l l

Suprafaţa totală a sitelor (m²) 4.67 4.67 4.67 5.58

Tocătorul de paie

Tocător l l l l

64 cuţite - - - l

52 cuţite l l l -

Cuţite cu muchie dublă l l l l 

Reglaj electric al deflectoarelor - m m m

Împrăştietor de pleavă m m m m

Levier cuplare tocător de paie l l l l

l = Standard  
m = Opţional 
 – = nu se aplică/nu este disponibil



Heder MF 7245 S MF 7245 S AL MF 7247 S

Lăţime (m) 4.20 - 7.60 4.20 - 7.60 4.80 - 7.60

Control automat al înălţimii de tăiere 
(Terra Control)

l l l

Sistemul de orizontalizare a hederului 
Auto Level

l l l

Sistem de tăiere Curse/ min 1220 1220 1220

Tip alimentare Şnec Power Feed Roller

Nr. lanţuri 3 3 4

Degete escamotabile pe toată lăţimea l l l

Aparatul de treier

Lăţimea bătătorului (mm) 1340 1340 1600

Diametrul bătătorului (mm) 600 600 600

Turaţia (rot/min) 380 - 1210 380 - 1210 430 - 1310

Unghi de înfăşurare- contrabătător grade 120 120 120

Suprafaţa contrabătătorului (m²) 0.83 0.83 0.99

Reglaj electric al contrabătătorului l l l

Reglaj individual al secţiunilor 
contrabătătorului

l l l

Sistem de separare

Separator rotativ Multi Crop Separator plus 
(MCS plus)

l l l

Lăţime (mm) 1340 1340 1600

Diametru (mm) 600 600 600

Suprafaţa totală de separare (m²) 1.89 1.89 2.25

Nr. scuturători de paie (mm) 5 5 6

Nr. trepte 4 4 4

Lungime (mm) 4256 4256 4256

Suprafaţa totală (m²) 5.73 5.73 6.81

Suprafaţa totală de separare (m²) 7.62 7.62 9.06

Sistemul de curăţire

Ventilator Radial 

Turaţie (rot/min) 350 - 1050

Reductor (rot/min) 270 - 840

Sistem de reprelucrare a spicelor netreierate l l l

Suprafaţa totală a sitelor (m²) 4.67 4.67 5.58

Tocător de paie

Tocător l l l

64 cuţite - - l

52 cuţite l l -

Cuţit cu muchie dublă l l l

Reglaj electric al deflectoarelor m m m

Împrăştietorul de pleavă m m m

Levier cuplare tocător de paie l l l
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Buncărul de boabe MF 7240 MF 7244 MF 7245 MF 7246

Capacitate (l) 5200 7000 7000 7500

Viteza de descărcare (l/sec) 85 85 85 85

Şnec de descărcare Descărcare continuă

Unghi- şnec de descărcare grade 100 100 100 100

Înălţimea max de descărcare (m) 4.20 4.20 4.20 4.20

Motor

Tip marcă IVECO NEF

Capacitate cilindrică (l) 6.7 6.7 6.7 6.7

Putere nominală (kW/ hp) ✪ 129/ 176 166/ 226 179/ 243 179/ 243

Rezervorul de combustibil (l) 450 450 450 450

Transmisie

Transmisie hidrostatică l l l l

Nr. trepte de viteză 3 3 3 3

Tracţiune integrală - m m m

Cabina

Scaun operator cu suspensie 
mecanică

l - - -

Scaun operator cu suspensie 
pneumatică

- l l l

Scaun însoţitor - l l l

Instalaţia de încălzire l l l l

instalaţie de aer condiţionat l l l l

Agritronic plus - l l l

Monitor l - - -

Mase şi dimensiuni

Înălţime (la transport) (mm) 4000

Lungime (incl. tocător) (mm) 8700

Greutate * (kg) 10.300 10.800 10.800 11.500

Anvelope

Faţă (standard) 620/75R30 620/75R30 650/75R32 650/75R32

Spate (standard) 405/70-20 405/70-20 460/70R24 460/70R24

Lăţime transport (incl. anvelope):

800/65R32 (mm) - 3628 3628 3880

650/75R32 (mm) 3250 3250 3250 3490

620/75R34 (mm) 3195 3195 3195 3480

620/75R30 (mm) 3195 3195 - -

l = Standard  
m = Opţional 
 – = nu se aplică/nu este disponibil  
✪ =  ISO TR14396
 * în funcţie de echipare



Buncărul de boabe MF 7245 S MF 7245 S AL MF 7247 S

Capacitate (l) 7000 7000 8800

Viteza de descărcare (l/sec) 85 85 85

Şnec de descărcare Constant

Unghi- şnec de descărcare grade 100 100 100

Înălţimea max de descărcare (m) 4.20 4.20 4.20

Motor

Tip marcă IVECO NEF AGCO SISU POWER

Capacitate cilindrică (l) 6.7 6.7 7.4

Putere nominală (kW/ hp) ✪ 179/ 243 179/ 243 202/ 275

Rezervor de carburanţi (l) 450 450 450

Transmisie

Hidrostatică l l l

Nr. de trepte 4 4 4

Tracţiune integrală m m m

Cabină

Scaun operator cu suspensie 
mecanică

- - -

Scaun operator cu suspensie 
pneumatică

l l l

Scaun însoţitor l l l

Instalaţie de încălzire l l l

Instalaţie de aer condiţionat l l l

Agritronic plus l l l

Monitor - - -

Mase şi dimensiuni

Înălţime (la transport) (mm) 4000

Lungime (incl tocător) (mm) 8700

Greutate * (kg) 11.900 11.200 11.500

Anvelope

Faţă (standard) 650/75R32 650/75R32 650/75R32

Spate (standard) 460/70R24 460/70R24 460/70R24

Lăţime de transport (cu anvelope):

800/65R32 (mm) 3628 - 3880

650/75R32 (mm) 3250 3490 3490

620/75R34 (mm) 3195 - 3480

620/75R30 (mm) - - -

S
p

ecifi
caţii

S
-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că inform

aţiile conţinute în această publicaţie sunt cât m
ai exacte şi actuale posibil. C

u toate acestea, 
pot apare neconcordanţe, erori sau om

isiuni, iar detaliile specificaţiilor pot fi schim
bate în orice m

om
ent, fără notificare prealabilă. 

D
e aceea, înainte de orice achiziţie, toate specificaţiile trebuie confirm

ate de către dealerul sau distribuitorul D
um

neavoastră M
assey Ferguson.
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În cele ce urmează, sunt prezentate pe scurt cele mai 
importante caracteristici ale performantei serii de combine de 
recoltat MF ACTIVA.

Toate modelele MF ACTIVA sunt echipate cu un 
performant tocător de paie, ale cărui setări pot 
fi reglate. Designul special este garanţia unor 
rezultate excelente.

Cu o capacitate de până la *8800 litri a buncărului 
de boabe, combinele MF ACTIVA dispun de un 
şnec de golire de 4 m (înălţime de descărcare 
de 4,2 m) şi ating o impresionantă viteză de 
descărcare de 85 l/s. 

Combinele MF ACTIVA asigură rezultate excelente 
într-un timp scurt şi la parametrii minimi ai 
consumului de carburanţi, iar acest din urmă fapt 
se datorează motoarelor performante, cu care sunt 
dotate.

Noul model MF 7240 ACTIVA se remarcă printr-
un design simplu, nesofisticat şi asigură costuri 
minime de operare simultan cu durabilitate şi 
fiabilitate maximă.

*la noul model MF ACTIVA 7247 S

Combinele de recoltat din seria Massey Ferguson 
ACTIVA sunt rezultatul unei experienţe vaste în 
domeniu şi oferă tehnologie simplă şi performantă, 
pentru ca Dumneavoastră să obţineţi rezultate 
optime la costuri minime de operare. 

Seria cuprinde şapte modele, de la 176 până la 
275 CP. Toate modelele prezintă buncăre de mare 
capacitate şi 5 sau 6 scuturători de paie.
 
Cu lăţimi cuprinse între 4,2 şi 7,6 m, hederele 
FreeFlow sunt garanţia unor rezultate performante.

Dispozitivul de tăiere de mare viteză, dispune de 
performantul cuţit Schumacher, ce asigură o tăiere 
eficientă cu un necesar minim de putere  înainte 
de a conduce materialul recoltat către şnecul de 
alimentare, chiar şi atunci când cerealele sunt verzi 
sau umede.

Aparatul de treier, sistemul de separare şi curăţire 
asigură permanent un nivel înalt al calităţii 
materialului recoltat.

5 sau 6 scuturători de paie: FIABILITATE. 
SEPARARE EXCELENTĂ. DURABILITATE. Fiecare 
unitate dispune de 4 trepte înclinate cu înălţime de 
210 mm şi cursă de 150 mm.

Cele mai importante 
avantaje ale seriei 
MF 7200 

Austro Diesel
GmbH

A-2320 Schwechat, Tarbuk Business Park 4  
Tel.: +43  1 /701 20-200, Fax: +43 1 701 20-5

e-mail: verkauf@austrodiesel.at  Internet: www.austrodiesel.at

Contact România:
Telefon: + 40 743 05 68 69

www.austrodiesel.ro
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