
306-360 HK MF BETA
7360/7370

FRÅN MASSEY FERGUSON
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Tillverkning av 
hög kvalitet
Massey Fergusons tröskfabrik i Breganze, hemorten för 
konstruktion och tillverkning av högsta precision.

Detta är platsen där varje maskin blir till, där alla små delar sätts ihop för 
att producera maskiner med stor potential. Tröskfabriken i Breganze ligger 
i den vackra provinsen Vicenza i Italien. Liksom Massey Fergusons andra 
fabriker runt om i världen har anläggningen i Breganze en lång och stolt 
historia inom tillverkningen av lantbruksmaskiner. 

Fabriken i Breganze tillverkar Massey Fergusons skördetröskor i 
mellanklassen, och upp till stora hybridtröskor och modeller med 
8 skakare, som sedan distribueras till Europa, Afrika och Mellanöstern. 
Denna moderna anläggning täcker 25 hektar och har över 600 anställda. 
Skördetröskorna tillverkas av ett mycket hängivet team i Breganzefabriken, 
med den allra senaste teknologin och enligt de högsta specifikationerna  
och kvalitetskraven.

Idag producerar Breganze skördetröskor med en rad olika trösktekniker. 
Till alla tröskor finns ett urval av FreeFlow- och PowerFlow-skärbord i 
olika storlekar, som har konstruerats för att maximera kapaciteten och 
effektiviteten, och samtidigt minimera spillet.
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Här skiljer vi agnarna från vetet.

MF BETA har en enkel och praktisk konstruktion med en mix mellan modern  
teknik och användarvänliga funktioner som underlättar arbetet på fältet, där tiden  
är det väsentliga.  

* med effektboost

Modell Maxeffekt  
(hk/kW)

Antal 
halmskakare

Spannmålstankens 
volym (liter)

MF BETA 7360 306/225* 5 9 000

MF BETA 7370 360/265* 6 9 000

MF BETA 7360 ParaLevel 306/225* 5 8 600

MF BETA 7370 ParaLevel 360/265* 6 8 600

• Förarmiljö av premiumkvalitet med Skyline-hytten konstruerad för 
hög produktivitet

• Låga driftskostnader, utmärkt bränsleekonomi och enkel service

• Slutvara av högsta kvalitet från kärna till halm tack vare skonsam 
tröskning och noggrann frånskiljning

• Flexibelt och effektivt 2-i-1-trösksystem som hanterar alla grödor 
med enkel inställning 

• Skärbord med hög kapacitet som tillverkas av kvalitetsstål och 
konstrueras för alla skördeförhållanden – välj mellan PowerFlow 
eller FreeFlow för att passa dina behov



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

08

Multikoppling är standard för snabb 
till- och frånkoppling av skärbordet.

FreeFlow-skärbordet har 
inmatningsfingrar längs 
inmatningsskruvens fulla 
bredd, vilket ger ett jämnt 
och snabbt materialflöde till 
inmatningselevatorn.

Schumacher-kniven är den bästa 
kniven på marknaden och har en 
hastighet på 1 254 slag i minuten. 
Självrensande och alltid vass – ger 
en renskuren gröda under alla 
förhållanden.

Power Feed-rullen sitter monterad längst 
fram i inmatningselevatorn och ger ett 
jämnt materialflöde från skärbordet till 
tröskverket. Den kan enkelt och effektivt 
reverseras från förarplatsen.

Inmatning med axet först
Välj skärbord 
Inmatning med axet först – börja bra, avsluta bra – ditt skärbord är avgörande för hur bra din skördetröska arbetar – med sin långa erfarenhet kan Massey Ferguson erbjuda 
dig ett val mellan det högklassiga PowerFlow-skärbordet eller FreeFlow-skärbordet med hög kapacitet.

FreeFlow 
upp till 7,6 m
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Som tillval har PowerFlow-skärbordet en oljeväxtskruv 
som ger effektiv inmatningen av högväxande grödor 
till inmatningselevatorn och därmed ökas kapaciteten 
avsevärt. Två elektriskt drivna sidoknivar som tillval 
kompletterar utrustningen för skörd av oljeväxter.

Kniven sitter hela 0,9 meter från inmatningsskruven, vilket 
ger optimal sikt och prestanda. Det slitstarka PowerFlow-
systemet transporterar grödorna bort från kniven och in till 
inmatningselevatorn i ett konstant och jämnt flöde. Systemet 
säkrar också att, tack vare ett naturligt stenstopp, risken för att 
det kommer in stenar i maskinen är minimal.

PowerFlow 
upp till 7,7 m

TerraControl II är namnet på 
skärbordsutomatiken för FreeFlow eller 
PowerFlow. TerraControl II avlastar 
föraren med en mängd automatiska 
skärbordsfunktioner som t.ex. 
stubbhöjds- och marktrycksreglering samt 
vändtegsfunktioner - allt bekvämt manövrerat 
från multispaken. Små ändringar av 
skärhöjden kan snabbt och enkelt justeras, 
så att jämn inmatning alltid kan bibehållas. 
Funktionen med automatisk haspelhastighet 
är ytterligare en användarvänlig funktion som 
avlastar föraren, så att fullt fokus kan hållas 
på att få ut det bästa av maskinen.
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PURE GOLD FRÅN MASSEY FERGUSON 
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PURE GOLD FRÅN MASSEY FERGUSON 
– tröska skonsamt och effektivt, och din lönsamhet ökar
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Skördetröskans mångsidiga centralenhet. Dessa maskiner är utrustade med en robust cylinder 
med högt rotationsmoment och en formstabil slagsko som gör tröskningen av grödan effektiv.

Frånskiljningscylindern (MCS – Multicrop Separator) 
har en stor frånskiljningsyta för att skilja från så 
många kärnor som möjligt innan de når skakarna.

Tröskcylindern har ett högt rotationsmoment tack vare extra vikter monterade mellan 
slagorna för att bibehålla en effektiv tröskning även vid belastningstoppar. Detta minskar 
påfrestningen på drivningen, effektbehovet och bränsleförbrukningen.

Slagskon har differentierad trådindelning – slagskons bakre sektion har hälften så 
många trådar som den främre sektionen. Denna princip ger en optimal balans mellan 
hög tröskkapacitet och ett bra materialflöde genom slagskon. Den främre och bakre 
sektionen av slagskon kan, från förarplats, ställas in oberoende av varandra för att öka 
tröskningens kvalitet. Förlängningen av huvudslagskon består av en aktiv frånskiljningssko 
för halmcylindern (ABC – Active Beater Concave), som kan ställas in i tre lägen beroende 
på förhållandena.  

Tröskning och frånskiljning Två system  
i ett  

Frånskiljningscylindern (MCS) har en unik 
funktion som skiljer den från andra – 
möjligheten att svänga upp frånskiljningsskon 
över frånskiljningscylindern när den inte 
behövs. Frånskiljningsskon är elmanövrerad 
och det behövs inga verktyg för att utföra 
detta moment. Detta gör det möjligt att 
optimera maskinens prestanda under torra 
skördeförhållanden, med torr och spröd halm, 
vilket minskar belastningen på rensverket och 
förbättrar halmkvaliteten avsevärt.
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Stor flexibilitet för 
olika grödor

En komplett konverteringssats för tröskning av 
majs finns tillgänglig inklusive en speciell slagko för 
majströskning. Denna tillämpning kräver även en sats 
för reducerat hackvarvtal, vilket alla BETA har som 
standard.

För att ytterligare öka mångsidigheten och minska 
stilleståndstiden kan BETA utrustas med en 
sektionsdelad slagsko, vilken är konstruerad att 
tröska en mängd olika grödor. Konverteringstiden från 
spannmålsgrödor med mindre kärnor till grödor med 
större kärnor typ bönor (soja), majs och solrosor kan 
ske på några minuter istället för timmar.

Alternativt kan en universal-slagsko med utbytbara 
element monteras vid behov.

En specialversion med cylinder/slagsko för skörd 
av ris kan beställas med en unik konstruktion med 
fingrar och riskam speciellt för frånskiljning under 
besvärliga förhållanden. Element med extra slitstyrka 
är också monterat, vilket innefattar spannmålsskruvar, 
elevatorer och MCS-tänderna. Dessa specifikationer 
tillsammans med självsmörjande larvband och 
skärbord med extra slittåliga komponenter ger en 
mångsidig maskin för både ris, spannmål och majs. 
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Elmanövrerade såll som 
regleras från förarplatsen ger 
dig god kontroll över slutvaran, 
och höga skiljeväggar håller 
materialet jämnt fördelat över 
tröskverksbredden vid tröskning 
i sidolut.

En okomplicerad returgodsindikator 
visar, på TechTouch-terminalen i 
hytten, mängden returgods och 
möjliggör snabba ändringar för att 
förbättra slutvaran.

De långa halmskakarna har fyra steg 
med ”aktiva väggar”. Skakarstegens 
210 mm höga vertikala väggar består 
av genomsläppliga galler, vilket ökar 
den effektiva frånskiljningsytan. 
Dessa steg är de högsta som finns 
på någon konventionell skördetröska. 
Halmskakarnas främre steg är extra 
kraftiga för att utan problem klara 
majsskörd och andra stora belastningar 
som kontinuerligt kommer från 
tröskverket.

Kvaliteten på din slutvara påverkar din lönsamhet. Ett noggrant konstruerat rensverk med högkapacitetssåll ger dig en 
slutvara av hög kvalitet direkt från fältet. Ett system för skörde- och vattenhaltsmätning med integrerad SD-kortläsare finns 
tillgängligt som tillval för registrering och spårbarhet av skördeutfallet.

Spannmålstanken har stor volym (9 000 liter på standardmodellen och 8 600 liter på modellen med ParaLevel) och en 
tömningshastighet på 105 liter/sekund, vilket är en av de högsta i klassen.

Resultat
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Ett justerbart friktionselement är 
standard för att säkerställa att 
halmen hackas konsekvent.

För dig som vill ta vara på halmen 
är trösksystemet skonsamt 
och ger halm i perfekt skick för 
pressning av halmbalar för strö 
eller energiproduktion.

En justerbar bosspridare med 
dubbla spridartallrikar finns 
som tillval. Elektriskt justerbara 
spridarvingar till halmhacken finns 
som tillval. Härigenom kan halmen 
riktas bort från den otröskade 
grödan vid behov.

Den nya 6-radiga halmhacken har konstruerats 
speciellt för att ge effektiv hackning och spridning, 
vilket passar för lantbrukare som tillämpar reducerad 
eller minimerad jordbearbetning. Knivarna är tandade 
för att ge ett rent snitt och minska effektbehovet. De 
justerbara motknivarna och spridarvingarna gör att du 
har total kontroll över kvaliteten och spridningen av 
den hackade halmen.
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Få ut det mesta av din arbetsdag med 
en förarhytt konstruerad för dig. 

Arbeta i Skyline-hytten.

En god förarmiljö är viktig för att få ut högsta möjliga prestanda av maskinen och föraren. Utmärkt sikt och ergonomiskt placerade 
reglage gör arbetet lättare och mer produktivt. Lättöverskådliga menyer på TechTouch-terminalen ger ögonblicksinformation och aktiva 
varningssystem övervakar och skyddar din investering. 
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Min arbetsplats
De viktigaste faktorerna för en god hyttkonstruktion är utrymme, komfort och sikt. Skyline-hytten erbjuder allt detta och garanterar en bekväm förarmiljö under 
alla förhållanden. Förarens sikt är enastående med panoramavy över skärbordet, stubben, tömningsrör och bakåt. De stora elektriskt justerbara sidospeglar ger 
god sikt längs maskinens sidor och backkameran, vilken är standard, ger utmärkt sikt bakåt. Bilden från backkameran visas i TechTouch-terminalen.

Hytten har en mängd olika funktioner som du 
förväntar dig i en förarmiljö med hög kvalitet:

•  Klimatanläggning

• Luftdämpat förarsäte

• Elmanövrerade och uppvärmda sidospeglar

•  Instruktörssäte med kylbox och 
förvaringslåda

•  Utmärkt ljudisolering med bullerdämpande 
specialglas innebär att du arbetar i en tyst 
och bekväm förarmiljö

• Tvådelade sidospeglar med vidvinkelsikt

• Säker och stabil trappstege upp till hytten

De viktigaste reglagen i förarens blickfångVidvinkelsikt med tvådelade 
sidospeglar

Ha full koll på stubbhöjden  
bakom skärbordet

Fri sikt till tömningsröret  
utan att behöva luta dig framåt

TechTouch-terminalen nära  
till hands
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PowerGrip multispak
PowerGrip multispak ligger naturligt bekvämt i 
din hand och sitter monterad i armstödet, där 
alla de mest använda reglagen sitter samlade. 
Med hjälp av två handgrepp på armstödets 
högra sida kan detta höjas/sänkas och flyttas 
framåt/bakåt för att passa förarens sittställning.

PowerGrip armstöd
Det högra armstödet är den centrala manöverenheten där de 
viktigaste inkopplingsreglagen och gaspådraget sitter lättåtkomligt. 
Konstruktionen med stort stoppat armstöd där föraren kan vila armen 
ger maximal komfort under en lång arbetsdag. Eftersom multispaken 
inte behöver skjutas blir manövreringen mycket mindre tröttsam.

01 Haspel lyft/sänk

02 Haspel fram/bak

03 Snabbstopp

04 Skärbord upp/ner

05 Skärbordsnivellering vänster/höger

06 Aktivering av tanktömning

07 Tömningsrör ut/in/auto

08 Aktivering av autostyrning (tillval)

09 Aktivering av skärbordsautomatik

Få ut det bästa av din maskin 
med användarvänliga reglage 

Inställning av haspelvarvtal

Aktivering av framdrift

01 Inställning av motorns   
varvtal

02 Inkoppling av tröskverk

03  Inkoppling av skärbord

04 Inkoppling av 4WD (tillval) 

05 Inkoppling av    
parkeringsbroms 
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01 Inställning av cylinderns varvtal

02 Slagskoavstånd fram

03 Slagskoavstånd bak  

04 Inställning av fläktens varvtal 

05 Inställning av översåll

06 Inställning av undersåll

07  Justering av halmhackens spridarvingar  
höger/vänster (tillval)

08  Tankförhöjning till spannmålstank  
öppna/stäng

09 Inkoppling av vertikalknivar

10 Inkoppling av autostyrning/transportläge

Knappsats
Membranknappsatsen sitter precis till höger om armstödet och används för att justera 
de primära tröskfunktionerna. De lättryckta och upphöjda membranknapparna leder 
direkt till de individuella menyerna i TechTouch-terminalen.

Terminal
TechTouch-terminalen sitter inom bekvämt syn- och räckhåll och ger all 

nödvändig information om tröskans prestanda och inställningar. Terminalen har 
en pekskärm med hög upplösning som är lätt att använda och justera.
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Skärmen Allmän information visas alltid i det 
övre vänstra hörnet av terminalen. Där visas 
motorvarvet och körhastigheten. Vid sidan 
av dessa sitter mätarna för bränsle, AdBlue, 
oljetryck och motortemperatur. Grafiken visar 
också skördetröskans aktuella status för 
spannmålstanken och tömningsrör.

Den lättlästa displayen för Skördetröskans 
huvudmeny visar den verkliga och den inställda 
skärhöjden, mängden spill från halmskakare 
och såll samt volymen returgods. Under detta 
visas de aktuella inställningarna för cylinderns 
varvtal, slagskons öppning fram och bak, 
fläktens varvtal samt över-/undersållens öppning. 
Via snabbvalstangenter på ikonerna kan alla 
inställningar snabbt justeras.

Fönstren på den nedre delen av terminalen 
kallas Info plus-fönster. Här kan föraren 
välja mellan olika fönster som ger detaljerad 
information om skördetröskans funktioner. 
Föraren kan t.ex. enkelt se information om 
motor- och axelvarvtalen och försäkra sig om 
att alla system fungerar på rätt sätt.

Upp till två kameravyer kan visas i de 
nedre fönstren på terminalen. Du kan välja 
att alltid visa kameravyn eller t.ex. bara när 
du backar med maskinen. Bilden kan via en 
knapptryckning eller automatiskt vid backning 
snabbt förstoras upp till helskärm för större 
tydlighet och säkerhet.

TechTouch-terminalen är kontrollcentret för alla de viktigaste funktionerna. Terminalen har en pekskärm, men du kan även använda den unika knappsatsnavigatorn för att visa den meny du behöver.

Manövrering med fingertopparna
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Konstruerad för att göra arbetet lättare

• Den stora och lättlästa skärmen är indelad i fyra delar där föraren kan 
välja vad som ska visas. Skärmen hjälper dig att få ut det bästa av 
inställningarna – den är uppbyggd på ett logiskt sätt och är mycket 
lättnavigerad, antingen via knappsatsen eller snabbvalstangenterna 
på pekskärmen.

• Den tydliga färgdisplayen gör det mycket enkelt att tolka 
informationen – varningar visas tydligt som en prioritet.

• Monteringen gör att föraren lätt kan ställa in önskad position.

• Automatisk inställning för olika grödor – upp till 10 olika personliga 
grödinställningar kan läggas till via menyn i TechTouch-terminalen, 
som sedan kan väljas för att ställa in tröskan automatiskt.

• Den integrerade backkamerafunktionen i TechTouch-terminalen ger 
bättre sikt bakom tröskan – det finns även fördragna kablar till en 
andra kamera som finns som tillval.
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Autostyrning och dataregistrering
Användarvänliga tekniska funktioner

Med användning av den senaste tekniken kan Auto-GuideTM xls hjälpa dig att uppnå högre prestanda genom att undvika tidsödande körningar och optimera fältens utformning. 
Med en enkel inställning via terminalen ger Auto-GuideTM xls en noggrannhet på ner till 5 cm, och du kan även använda en RTK-signal vid behov. De automatiska funktionerna 
gör att föraren kan fokusera på att få ut det bästa av hela maskinen. Med en knapp på multifunktionsspaken återaktiveras systemet vid vändning på vändtegen.

Aktivering av autostyrning

Auto-GuideTM xls arbetsfönster Inställningsmeny

Signal
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AgCommand® är det perfekta verktyget 
gällande arbetsledning och övervakning 
av maskinparken för storskaliga lantbruk, 
entreprenörer eller vem som helst som 
hela tiden vill hålla ett vaksamt öga över 
sin maskinpark. AgCommand® är en del i 
FUSE Technologies.

Arbetsdata registreras automatiskt, 
överförs trådlöst till en säker server. Via 
en webbsida kan man sedan logga in till 
servern och granska information i nära nog 
realtid - man behöver inte installera någon 
speciell programvara.

Flexibilitet i farten 
Ta med dig alla fördelar AgCommand® ebjuder ut i fält med den 
nya AgCommand® appen (tillgänglig till iPad, iPhone och Android). 
Via denna app kan du övervaka maskininformation vart som helst 
och när du vill. Du kan även använda funktionerna för historik- och 
effektivitetsrapporter och analysera maskinerna i fält.

Appen erbjuder samma funktioner som datorversionen inklusive 
åtkomst till maskinens hemsida i nära nog realtid för en snabb 
översikt av maskindata, samt position, adress och väder.  

Registrering av information 

Information ges också av de 
återställningsbara trippmätarna, som 
samlar information om bland annat den 
skördade arealen, bränsleförbrukningen 
och tidsåtgången. Fälten kan sparas 
med olika namn för att göra hanteringen 
enklare och låta föraren samla in data om 
maskinens prestanda.



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

26

Tröska vågrätt

MF BETA 7360/7370 PLi

För ännu mer sluttande mark kan vi erbjuda modellen 
MF BETA 7360/7370 PLi, som utöver ett ParaLevel-system har 
en utökad funktion i form av en nivelleringsfunktion för bakaxeln 
(”Integrale”). Tack vare detta system kan maskinen köras plant i 
sluttningar upp till 30 % vid uppförslut. Det förbättrar maskinens 
effektivitet på sluttande mark och ger ett bättre resultat och 
naturligtvis även ökad säkerhet för föraren. Systemet arbetar 
automatiskt och följsamt så att föraren kan koncentrera sig på 
tröskningen.

ParaLevel-systemet
Ett avancerat nivelleringssystem som ger dig maximal kapacitet på kuperade fält

Ett enkelt parallellt länksystem gör att tröskans lutning 
automatiskt och utan ansträngning kan ändras på fältet. 
Både MF 7360 och MF 7370 finns i en ParaLevel-version, 
ett patenterat system som erbjuder nivellering i sluttningar 
på upp till 20 % (4WD). Komponenterna i en skördetröska 
är i regel konstruerade för arbeten på plan mark. Detta 
system bibehåller tröskan i våg på sluttningar och gör att 
maskinen alltid kan arbeta med maximal effektivitet och 
öka din kapacitet. På ParaLevel-modellerna är fyrhjulsdrift 
standard (2WD tillval). Det ger bättre styrförmåga 
och dragkraft under alla förhållanden, vilket även ökar 
säkerheten för föraren.



20% (4WD) 15% (2WD)
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Transportbredd inom 3,5 m (800-däck, 5 skakare och 650-däck, 6 skakare)

för högre kapacitet
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28 En genomtänkt konstruktion gör arbetet lätt

Säker och enkel åtkomst för 
rengöring av kylpaketet 

Kontroll och rengöring av luftfiltret

Enkelt byte från hackning till 
strängläggning av halmen 

Sidoluckor i ett stycke med belysning  
gör det lätt att komma åt för inspektion

Säker åtkomst till motorrummet 
och spannmålstanken tack vare 
löstagbar stege

Enkel bränslepåfyllning – både 
bränsle- och ureatank sitter bredvid 
varandra för enkel åtkomst

Få ut det bästa av de välkonstruerade funktionerna dag efter dag.
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I arbetsbelysningen ingår starka H9-strålkastare* för utmärkt sikt runt om till långt in på kvällarna.

Skördetid

*LED-belysning finns som extrautrustning
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Vi kan lova dig att din AGCO POWER-motor har konstruerats för att klara de senaste utsläppskraven med hjälp av SCR-teknik för avgasrening, vilket betyder att den är en av de mest avancerade 
på marknaden. Den är bättre för miljön och har en driftskostnad som är bland de lägsta på marknaden. Detta är viktiga parametrar. 

Motorns prestanda är också viktig – vi kan berätta för dig att bränsletillförseln har anpassats för att ge en plan vridmomentkurva, något en skördetröska behöver för att leverera konstant 
motoreffekt under belastning oavsett förhållandena. Detta i kombination med att tröskans alla drivningar har låg effektförbrukning gör att du får en otroligt låg bränsleförbrukning per ton skördad 
gröda och utmärkt bränsleekonomi.

Vi är säkra på att detta kommer att göra en betydande skillnad för dig!

Så stor betydelse har motorn 
på din skördetröska
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Massey Ferguson och dess återförsäljare och handlare är alltid beredda att göra det lilla extra för att ge support åt ditt inköp. 

Lantbruk kan vara en krävande verksamhet.  Därför ser vi till att du får support när du än behöver det, även vid kritiska tidpunkter under året. Våra återförsäljare strävar efter 
att hitta rätt produkt till dig och att sedan ge dig support med bästa tänkbara service, uppbackning och reservdelsprogram. Du kommer att tillhöra en hängiven familj av 
högutbildade specialister som har till uppgift att ge dig genuin service och support av högsta kvalitet. 

Vi förstår oss på lantbruk och är medvetna om alla utmaningar som varje enskild individ står inför. Därför kan våra återförsäljare hjälpa dig att planera för en framgångsrik 
framtid. Fråga din återförsäljare om vår finansiering som kan omfatta leasing, avbetalning, uthyrning och lån. 

Din investering är tryggad via en manager service- och förlängd garantiplan. manager service- och förlängd garantiplan* är ett komplett paket som sörjer för komplett 
vård av din traktor, inklusive rutinunderhåll, reparationer och fullständig garanti med AGCO som täckning.

Total support. Till hands när du behöver det.

*manager service- och förlängd gäller inte på den svenska marknaden. Kontakta din Massey Ferguson-återförsäljare för att få information om den 5-åriga maskinskadeförsäkring som gäller i Sverige. Särskilda villkor gäller.



3 281 - 3 900 mm

8 910 - 9 100 mm
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32 Skärbord och inmatningselevator MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL (i) MF BETA 7370 PL (i)
Tillgängliga skärvidder för FreeFlow (m) 4,80 till 7,60 4,80 till 7,60 4,80 till 7,60 4,80 till 7,60

Tillgängliga skärvidder för PowerFlow (m) 5,50 till 6,80 5,50 till 7,60 5,50 till 6,80 (6,20) 5,50 till 6,80 (6,20)
Reversering för skärbord och inmatningselevator • • • •

Automatisk haspelhastighet • • • •
TerraControl II automatisk skärhöjdsreglering • • • •

TerraControl II automatisk marktrycksreglering • • • •
Power Feed-rulle • • • •

Cylinder med högt rotationsmoment
8 + 8 ballastvikter • • • •

Bredd / diameter (mm) 1 340/600 1 600/600 1 340/600 1 600/600
Varvtalsområde 380 till 1 100 430 till 1 210 380 till 1 100 430 till 1 210

Slagsko
Aktiv halmcylindersko (grader) 14 14 14 14

Antal linjaler 12 12 12 12
Omslutningsvinkel (grader) 120 120 120 120

Yta (m2) 0,83 0,99 0,83 0,99
Frånskiljningscylinder

Bredd / diameter (mm) 1 340/600 1 600/600 1 340/600 1 600/600
Frånskiljningssko

Antal linjaler 8 8 8 8
Yta (m2) 0,9 1,07 0,9 1,07

System med svängbar slagsko • • • •
Halmskakare

Antal / antal steg 5/4 6/4 5/4 6/4
Frånskiljningsyta (m2) 5,73 6,81 5,73 6,81

Rensverk
Förberedningsplan med höga skiljeväggar • • • •

Över- och undersåll med elektriskt justering • • • •
Total sållyta (m2) 4,67 5,58 4,67 5,58

Effektiv volymetrisk centrifugalfläkt • • • •
Varvtalsområde för rensfläkt (varv/min) 350 till 1 050 350 till 1 050 350 till 1 050 350 till 1 050

Returgods till cylinder med övervakning • • • •
Elektrisk inställning av fläkthastigheten från förarplats • • • •

Spannmålstank
Volym (liter) 9 000 9 000 8 600 8 600

Tömningshastighet (liter/sek) 105 105 105 105
Tömningsrörets längd (m) 5 5 5 5

Tömningshöjd (m) 4,45 4,45 4,45 4,45

Standard-
specifikationer

 -   Ej tillgänglig     l  Standardspecifikation    m  Tillval 
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Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna 
publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid 
förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information 
i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör 
du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-handlare eller 
återförsäljare före inköp.

Tillval

Växtresthantering MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL (i) MF BETA 7370 PL (i)
Halmhack med sex knivrader • • • •

Antal knivar 72 88 72 88
Motor

AGCO Power med SCR-teknik för avgasrening • • • •
Cylindervolym (liter) 7,4 8,4 7,4 8,4

Effekt (ISO 14396) hk/kW
* med effektboost 

276/203
306*/225

320/235
360*/265

276/203 
306*/225

320/235
360*/265

Bränsletankens volym (liter) 620 620 620 620 
AdBlue (liter) 80 80 80 80

Transmission
Hydrostatisk / 4 växlar • • • •

Däckutrustning
Fram 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32
Bak 460/70 R 24 460/70 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24

Hytt
Skyline Hyttvärme, klimatanläggning, elmanövrerade dubbla sidospeglar, luftdämpat förarsäte, 3D-rattstång, 

TechTouch-terminal, kylbox, backkamera 
Dimensioner

Total längd utan skärbord (mm) 8 910 9 000 9 100 9 000
Bredd utan skärbord, standarddäck (mm) 3 645 3 900 3 550  3 870 

Vikt (kg) 13 500 14 000 14 800 (15 200) (i) 15 300 (15 700) (i)

MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL MF BETA 7370 PL
ParaLevel nivelleringssystem - - m m

2WD - - m (ej PLi) m (ej PLi)
Växtresthantering

Spridarhuv med elektriskt justerbara spridarvingar 
och “spegel”-funktion

m m m m

Bosspridare m m m m

Däckutrustning (ej PLi)
Fram 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32
Fram 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32

Under 3,5 m 800/65 R 32 650/75 R 32 800/65 R 32 650/75 R 32
Översåll med hög prestanda för majs m m m m

Reducering av rensfläktens varvtal, 270 till 840 v/min m m m m

Extrautrustning Bakaxel med 4WD (standard på ParaLevel-versionen), multimediasystem med navigation,  
sats för majströskning, luftkompressor, sats för skörd av ärtor och bönor, AutoGuide autostyrning,  

system för skörde- och vattenhaltsmätning, Sats med LED arbetsbelysning.
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34 Konstruerad för att klara de 
tuffaste skördeförhållandena

Spannmålstank 

Spannmålstanken har elmanövrerad 
tankförhöjning och stor volym för hög 
fältkapacitet

Hytt 

Komfortabel, rymlig hytt med TechTouch-terminalen 
som är monterad på förarsätets armstödskonsol 
för bekväm övervakning/justering av tröskans 
inställningar med en lätt fingertoppsberöring.

PowerFlow-skärbordet

Aktiv materialtransport för konstant jämn 
inmatning av grödan till tröskcylindern 
under alla skördeförhållanden.

Power Feed-rulle 

Säkerställer ett jämnt materialflöde längs hela 
inmatningselevatorns bredd för hög kapacitet 
och utmärkt tröskeffektivitet.

Tröskcylinder 

Tröskcylinder med ballastvikter och stort 
rotationsmoment ger maximal urtröskning 
under alla skördeförhållanden.
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ParaLevel-framaxel (endast modeller med ParaLevel) 

Ett unikt och innovativt nivelleringssystem för smala 
transportbredder på 3,5 m och automatisk nivellering av hela 
tröskan på upp till 20 % (4WD) 15% (2WD).

Motor 

Kraftfull AGCO POWER-motor med 6 cylindrar och SCR-teknik 
för avgasrening, vilket ger utmärkt bränsleeffektivitet och renare 
avgasutsläpp.

6-radig halmhack 

Halmhack med tandade knivar för högsta hackkvalitet med lågt 
effektbehov som ger en jämn fördelning av det hackade materialet 
över hela skärbordets arbetsbredd.

Frånskiljningscylinder MCS Plus

Maximal frånskiljning av kärnorna under besvärliga förhållanden. 
En unik funktion för MCS Plus är att frånskiljningsskon kan 
svängas upp över frånskiljningscylindern för att bibehålla en god 
halmkvalitet under förhållanden med torr och spröd halm.

Rensverk 

Förberedningsplan med höga skiljeväggar och högkapacitetssåll 
med stråreturspärr ger en mycket ren slutvara.

Halmskakare 

4,2 meter långa halmskakare med höga och genomsläppliga 
skakarsteg för bättre frånskiljning.

Extra kraftig slagsko 

Oberoende justering i fram- och bakkant förenklar en optimal inställning 
för bästa frånskiljning under alla förhållanden och för alla grödor 
(sektionsdelad slagsko, universal- och majsslagsko som tillval).



© AGCO Limited. 2015  | 16185/0715  |

® är ett globalt varumärke som tillhör AGCO.

A-SV-Swedish/0715/1m Ansvarsfullt skogsbruk

Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com


