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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 föds, där alla komponenter sätts ihop 
för att producera maskiner med hög prestanda. Tröskfabriken i Breganze 
ligger i provinsen Vicenza i Italien. Liksom Massey Fergusons andra 
fabriker runt om i världen har denna anläggning en lång och stolt historia 
inom tillverkningen av lantbruksmaskiner. 

Fabriken i Breganze tillverkar Massey Fergusons hybridtröskor, 
skördetröskor med 8 skakare och modeller i mellanklassen som 
sedan distribueras till Europa, Afrika och Mellanöstern. Denna 
moderna anläggning är 220 000 m² stor, och har över 500 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 upp till 10,7 meter, som har konstruerats för att maximera 
kapaciteten och effektiviteten, och samtidigt minimera spill.
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Teknologi för lantbrukets skiftande villkor

Nya DELTA- och CENTORA från Massey Ferguson är skördetröskor med hög kapacitet, idealiska för 
lantbrukare och entreprenörer som kräver driftsäkera och tillförlitliga tröskor med en tekniknivå som 
passar deras krav och budget.

*Inkluderar Power Boost

Modell Max. effekt
(hk/kW)

Skakare/
Separatorer

Spannmålstankens 
volym (liter)

Typ

MF CENTORA 7380 379/279 8 10 500 Konventionell

MF CENTORA 7382 404/297 8 12 500 Konventionell

MF DELTA 9380 496/365* 2 x 4,25 m 12 500 Hybrid

MF CENTORA 7380 AL 379/279 8 10 500 Konventionell

MF CENTORA 7382 AL 404/297 8 10 500 Konventionell

MF DELTA 9380 AL 496/365* 2 x 4,25 m 10 500 Hybrid

• Hög kapacitet med hybrid eller konventionell trösk-  
och frånskiljningsteknik

• PowerFlow-skärbord på upp till 10,7 meter (35 fot)  för 
oöverträffad jämn inmatning och kapacitet under alla 
skördeförhållanden

• Integrerade tekniska lösningar för autostyrning (tillval) och 
maskinövervakning

• Branschledande förarmiljö med nya Skyline-hytten

• Full nivellering för alla modeller till en låg kostnad

• Kapacitetshöjande Constant Flow
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Korrekt inmatning från skärbordet till tröskan är nyckeln till 
hög kapacitet - om det blir rätt från början kan de optimerade 
komponenterna i din tröska uppnå en effektivitet på 100 %. 
Med lång erfarenhet till grund kan Massey Ferguson erbjuda det 
oöverträffade PowerFlow-skärbordet. En milstolpe i branschen. 
Det beprövade PowerFlow-systemet matar alltid in grödan jämnt 
i tröskan för att ge maximal tröskeffektivitet.

Optimal kontroll över skärbordet - smidig och exakt hydraulik 
med fingertoppsstyrning för återgång till förinställd stubbhöjd 
eller stubbhöjdsreglering är kännetecken för Massey Ferguson, 
vilket underlätter förarens arbete genom hela dagen.

Terra Control II - avlastande och användarvänlig 
skärbordsautomatik

Terra Control II är en mix av automatiska funktioner som 
nivellering, skärhöjdsreglering och marktrycksreglering - allt 
smidigt manövrerat från multispaken. Små ändringar för den 
automatiska höjdregleringen kan göras snabbt och enkelt, vilket 
därmed ger jämn inmatning under alla skördeförhållanden.
Tillsammans med automatisk haspelhastighet avlastar dessa 
automatiska funktioner föraren som istället kan fokusera på att få 
ut det bästa av maskinen.
Följsam och noggrann skärbordshydraulik med 
fingertoppsmanövrering är utmärkande egenskaper hos Massey 
Ferguson och gör förarens roll enklare genom arbetsdagen.

Inmatning – 
alltid axet först 
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Som tillval har PowerFlow-skärbordet en 
oljeväxtskruv som ger effektiv inmatning av 
högväxande grödor till inmatningselevatorn, 
vilket ökar kapaciteten och minskar spillet 
avsevärt. Två elektriskt drivna sidoknivar 
kompletterar, tillsammans med oljeväxtskruven, 
utrustningen för skörd av oljeväxter.

Multikoppling för 
både hydraulik och el 
är standard för snabb 
koppling av skärbordet.

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 med jämn hastighet. 
Systemet säkrar också, tack vare ett naturligt 
stenstopp, att det inte kommer in några stenar i 
maskinen där de kan orsaka skada.

PowerFlow – det optimala skärbordet för hög  
kapacitet under alla skördeförhållanden

Schumacher-kniven är den 
bästa kniven på marknaden 
och har en hastighet på 
1 220 slag i minuten - 
självrengörande och ständigt 
vass. Detta ger en renskuren 
gröda under alla förhållanden 
och i höga körhastigheter.
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PowerFlow – det optimala skärbordet för hög  
kapacitet under alla skördeförhållanden



41%

9,2 m - 10,7 mNya generationens PowerFlow-skärbord

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

12

Smidig och enkel höjdjustering 
av skruven gör att föraren lätt 
kan göra ändringar som optimerar 
materialflödet för olika grödor.

Den högeffektiva SuperFlow 
inmatningsskruven med 
en diameter på 762 mm 
och inmatningsfingrar 
längs hela skruvens längd, 
möjliggör överlägsen 
inmatningskapacitet 
under alla förhållanden 
och i alla grödor – ingen 
materialansamling, bara 
konstant, jämn inmatning. 

Den nya SuperFlow 
inmatningsskruven har 
41 % större kontaktsyta 
mot grödan jämfört med 
sin närmaste konkurrent – 
för effektiv inmatning med 
hög kapacitet.

Den dubbla driften av den 
delade Schumacher-kniven 
ger en konstant hastighet för 
hög skäreffektivitet, med större 
driftsäkerhet och betydligt mindre 
påfrestning jämfört med att ha ett 
system med en enkel kniv på det 
10,7 meter breda skärbordet.

SUPERFLOW INMATNINGSSKRUV
SuperFlow inmatningsskruv, 762 mm i diameter, 41 % större kontaktyta mot grödan jämfört med närmaste konkurrent
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SUPERFLOW INMATNINGSSKRUV
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Slutvara av hög kvalitet med valmöjlighet  
mellan trösknings- och frånskiljningsteknik –  
unik konventionell åttaskakartröska eller hybridtröska  
Det är den slutliga volymen i spannmålstanken som betalar räkningarna och ger vinst, så 
lågt spill och en bra slutvara är avgörande för lönsamheten. Båda våra unika trösksystem 
är utformade för att tröska allt från spannmål till majs, ärtor, bönor och gräsfrö under alla 
tänkbara skördeförhållanden - maximal flexibilitet och valfrihet för dig.
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MF CENTORA skakartröskor

Tröskcylinder med högt 
rotationsmoment 
Massey Fergusons robusta 
tröskcylinder med högt 
rotationsmoment har kraftiga 
viktjärn som ger extra vikt i 
cylinderns periferi, vilket skapar 
en svänghjulseffekt. Detta ger en 
konstant cylinderhastighet - även 
vid ojämn belastning, så att den 
höga kapaciteten och produktiviteten 
bibehålls. Kärnkvaliteten är mycket 
hög med minimala skador på slutvaran 
till skillnad från andra maskiner.

Tröskning och    frånskiljning med skakare
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Tröskning och    frånskiljning med skakare

Frånskiljningscylinder
Den skonsamma och fullständiga frånskiljnigen ökas med 
hjälp av frånskiljningscylindern. Frånskiljningsskons avstånd 
och frånskiljningscylindens varvtal kan med några enkla 
handgrepp justeras.

Slagsko med hög prestanda
Den bakre tredjedelen av slagskon har dubbelt så stort trådavstånd 
som den främre delen, vilket ger högre genomsläpplighet och därmed 
mindre spill än andra konstruktioner av slagskor. I den bakre delen av 
slagskon har den huvudsakliga tröskningen slutförts, och nu handlar 
allt om att snabbt få ner materialet genom slagskon.

Slagskoavståndet kan justeras upp till 40 mm för att låta stora 
materialvolymer passera igenom. Detta är särskilt effektivt vid skörd 
av oljeväxter, som får lättare att passera genom slagskon vilket ger 
en utmärkt slutvara. Det är även en fördel vid skörd av vete, där 
övertröskning förhindras och frånskiljningen blir högre.

Frånskiljning med 8 skakare
Frånskiljningen av kärnorna sker via det 
unika systemet med 8 skakare, som ger 
upp till 33 % bättre frånskiljningseffekt 
jämfört med ett system med 6 skakare. 
Den effektiva och skonsamma 
frånskiljningen ger ett lågt effektbehov, 
mindre bränsleförbrukning och halm som 
är i perfekt skick för pressning.



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

18

MF DELTA hybridtröskor

Cylinder, slagsko och inmatningscylinder
Hybridtröskan DELTA har samma beprövade 
cylinder och slagsko som CENTORA-
modellerna. Den högre kapaciteten hos 
DELTA fås från den effektiva roterande 
frånskiljningen med dubbla separatorer och 
högre motoreffekt. 

Inmatningscylindern ger en skonsam och jämn 
materialtransport av grödan från tröskverket 
till de högeffektiva separatorerna.

Inmatningscylinderns utformning och dess 
stora diameter skapar en svänghjulseffekt 
som tvingar materialet åt sidorna och de löst 
sittande kärnorna genom materialmattan. 
Denna fördelningskraft delar i sin tur upp 
grödan i två strömmar och transporterar dessa 
effektivt vidare in till de båda separatorerna.

Tröskning och    frånskiljning med separatorer
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Tröskning och    frånskiljning med separatorer

Maximal frånskiljning
De speciellt utformade frånskiljningsfingrarna är 
placerade i en spiralformering längs hela längden av de 
båda separatorerna för effektivt materialflöde och lågt 
effektbehov. Fingrarna är vinklade för att minimera skadorna 
på halmen och säkerställa en hög frånskiljningseffekt. 

Konstruktionen av frånskiljningsskon under de dubbla 
separatorerna ger utmärkt materialgenomströmning med 
låg friktion mot grödan, vilket bevarar hög kvalitet på halmen 
och låg effektförbrukning.

Separatorer med smart konstruktion
De kontraroterande separatorerna har en 
konstruktion med skruvvingar i början, som 
drar in grödan i separatorerna och tvingar 
den utåt mot periferin med centrifugalkraft. 
Detta ger hög materialgenomströmning med 
en konstant hög kapacitet, utan stopp och 
med en mycket högre kapacitet än vanliga 
konventionella tröskor eller rotortröskor. 
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Nyckeln till ökad kapacitet är att alltid hålla tröskan optimalt belastad. När avkastningen 
minskar behöver tröskan mer material för att bibehålla 100 % kapacitet. Constant Flow kan 
enkelt aktiveras med PowerGrip multispaken. Två okomplicerade sensorer, monterade på 
tröskverkets drivning, mäter kontinuerligt belastningen från mängden gröda som passerar 
genom cylindern och slagskon.

Constant Flow bibehåller en kontinuerlig inmatning genom att automatiskt justera hastigheten i 
förhållande till mängden material som passerar genom tröskverket. Genom att i fram övervaka 
och mäta tröskcylinderns prestanda minimeras spillet i bak av maskinen. Detta säkrar optimal 
kapacitet även under de tuffaste skördeförhållandena. Kapaciteten kan öka med upp till 15 % 
för en mängd olika grödor, eftersom det låga spillet gör att föraren kan koncentrera sig på andra 
funktioner på maskinen.

Constant Flow

ökning av kapaciteten 
15 %

Upp till
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MATERIALBELASTNING

SPILL

HASTIGHET FRAMÅT
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22 Rensa enkelt slutvaran med aerodynamik
Vi introducerar Venturi renssystem
Det unika Venturi renssystemet finns nu på både CENTORA och DELTA. Systemet har en hög renskapacitet som ger en utmärkt slutvara och 
minimerar spill. Systemet skapar ett optimerat luftflöde över 100 % av sållens yta. 

De aerodynamiskt konstruerade luftinloppen i mitten av fläkthuset skapar en venturieffekt som ökar luftens genomströmning så att 
systemet klarar av den stora mängd material som tas emot från tröskverket och frånskiljningssystemet. Slutvaran rensas effektivt från boss 
och agnar. Det högre trycket från luftflödet under sållen gör att större volymer av materialet kan lyftas, separeras och rensas.

Elektriskt justerbara såll är standard och kan ändras från förarplats, men är också 
en del av skördetröskans automatiska inställningssystem där man enkelt via 
en snabbvalsknapp väljer gröda som ska ställas in. Systemet kan spara denna 
inställningsinformation för framtida bruk.

Det nya patenterade retursystemet använder skruvar och en kastfläkt för att 
leverera returmaterialet tillbaka in till rensverket. Effektiv returtröskning och en 
mycket jämn fördelning av returmaterialet över tröskans bredd bibehålls oavsett 
kapacitet för att undvika överbelastning. Returmaterialets volym övervakas 
kontinuerligt och är lätt överskådligt på terminalen i hytten.
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Tidigare luftflöde

Extra luftflöde som ges  
av Venturi-systemet



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

24

Hackning och spridning med hög effektivitet

Till våra högkapacitetströskor CENTORA och DELTA finns effektiv utrustning för hackning och spridning. MicroMax-hacken för minimerad 
jordbearbetning, vilken är standard på alla modeller, har ett högt anseende för sin prestanda och sina inställningsmöjligheter. Spridning över hela 
arbetsbredden säkras även med de bredaste skärborden - och den effektiva bosspridaren är inte i vägen vid servicearbete. Noggrant genomtänkta 
konstruktioner för hela tröskningsprocessen är en självklarhet för att göra skördearbetet lättare. 

Den hydrauliskt drivna bosspridaren är fullt 
justerbar och fälls enkelt ur vägen med hjälp 
av gasdämpare när du behöver komma åt 
sållen. 

För skärbord med 9,2 och 10,7 meters 
arbetsbredd finns MaxiSpreader som 
tillval. MaxiSpreader består av två roterande 
spridartallrikar som fördelar det hackade 
materialet jämnt över hela arbetsbredden. 
Spridartallrikarnas hastighet kan regleras från 
förarplats. Vid arbete i blåsiga förhållanden kan 
spridartallrikarnas hastighet justeras för att 
kompensera för sidovind.

MicroMax höghastighetshack för minimerad 
jordbearbetning har åtta rader med 108 tandade 
knivar och en snabbare rotorhastighet än många 
standardhackar. Hacklängden kan göras mycket 
kort för att säkerställa en snabb nedbrytning 
av det hackade materialet, vilket är idealisk 
för odlingssystem med ingen eller minimerad 
jordbearbetning. Hacken kan uppnå en spridning 
på upp till 9 meter. En finhackningslist kan enkelt 
fällas upp för ännu mer intensiv hackning.

Med en enkel knapptryckning kan 
MaxiSpreader fällas upp under transport. 
Detta tar bara några sekunder, och inga verktyg 
behövs. Vändtegsautomatiken spegelvänder 
inställningarna för MaxiSpreader eller hackens 
spridarvingar när du vänder på vändtegen till 
motsatt körriktning.

tandade knivar och en snabbare 
rotorhastighet än många standardhackar108

MicroMax höghastighetshack för minimerad jordbearbetning har åtta rader med
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Både CENTORA och DELTA lämnar en välformad 
halmsträng för pressning – garanterat! 



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

26

Spannmålstankens volym Standard AutoLevel

Liter Liter

MF CENTORA 7380 10 500 10 500

MF CENTORA 7382 12 500 10 500

MF DELTA 9380 12 500 10 500
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Spannmålstank och tömningssystem
Spannmålstankarna har stor volym för att matcha skördetröskans potential - upp till 12 500 liter med ett snabbt tömningssystem - hastigheten kan från förarplats justeras under varierande 
skördeförhållanden. Det överliggande tömningsröret finns i olika längder och har utformats så att du inte behöver köra på halmsträngen. Tankfyllningsskruven är konstruerad för att fylla 
spannmålstanken jämnt ända upp till kanten. Det finns fyra olika kombinationer av längd på tömningsrör och mynningsrör för att passa kravet på avståndet till spannmålstrailern.

Den från förarplats elektriskt 
öppningsbara tankförhöjningen 
är regntät.

Ett stort siktfönster i hytten 
gör att du från förarplats kan 
kontrollera kvaliteten och volymen 
i spannmålstanken.

Spannmålstanken är mycket 
lätt att komma åt för rengöring 
eller inspektion via en lucka från 
motorutrymmet och för din säkerhet 
finns det trappsteg ner i tanken.



3,5 m med en bandbredd på 
635 mm
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3,5 m total bredd

Dragkraft och bärighet, ett val för dig
Om du behöver drivband är vårt ATRAK-system allt du behöver - integrerad transmissionslösning, automatisk spänning, bättre dragkraft och mycket lägre 
markpackning under besvärliga förhållanden. 
Drivbanden kan även ge en mjukare gång vid höga körhastigheter. Att med en bandbredd på 635 mm komma under en total maskinbredd på 3,5 m är ett 
viktigt mått. Körhastighet enligt lokala bestämmelser.

Integrerade slutväxlar - 
speciellt konstruerade  
för att tillförlitligt klara 
högre belastning

Progressiv integrerad 
gummiblocksfjädring -  
enkel men effektiv för  
jämn gång

4 stödrullar ger en stor kontaktyta  
för högre bärighet
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AutoLevel håller tröskan i våg
Fälten är sällan helt jämna, och ett komplett nivelleringssystem på tröskan gör verkligen skillnad
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Samtliga modeller finns i en version med AutoLevel, där hela maskinen 
hålls i våg genom att vrida slutväxlarna - enkelt och beprövat. 
Komponenterna i en skördetröska är i regel konstruerade för att arbeta 
i vågrät position för högsta effektivitet. 

Detta system håller tröskan i våg på sluttningar och gör att maskinen 
alltid kan arbeta med maximal effektivitet och öka din kapacitet. 
Fyrhjulsdrift och stora bakdäck upp till 600/55 R 26.5 finns tillgängligt 
för ökad dragkraft, bättre styrförmåga och högre säkerhet. Bakaxeln 
med eller utan fyrhjulsdrift har en mycket snäv vändradie för god 
manöverbarhet.  

Nivellering av maskinen - det enda sättet att alltid 
säkra hög prestanda

Ett avancerat nivelleringssystem som ger dig 
maximal kapacitet på kuperade fält
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12%
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Förarmiljön är nyckeln till att få ut högsta prestanda från maskinen. Utmärkt 
sikt i kombination med användarvänliga och välplacerade reglage gör arbetet 
lättare och mer produktivt. Lättöverskådliga menyer på TechTouch-terminalen 
ger ögonblicksinformation och aktiva varningssystem övervakar och skyddar 
din investering. Branschledande låg ljudnivå uppnås med hjälp av toppmodernt, 
ljudisolerande glas.

En utmärkt plats för en lång arbetsdag 
Skyline-hytten



Det prisbelönta tillvalet 360°-kamera ger full 
runtomsikt runt maskinen från förarplats
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Ett andra hem
Skyline-hytten har gott om utrymme för din bekvämlighet och från förarplats har du utmärkt sikt till tömningsröret, stubben, skärbordet och naturligtvis bakåt 
med hjälp av de stora, elektriskt justerbara och uppvärmda sidospeglarna eller via den standardmonterade backkameran vars bild visas i TechTouch-terminalen.

Hytten har en mängd olika funktioner som du förväntar dig i 
en modern förarmiljö med högsta kvalitet.

• Klimatanläggning

• Deluxe luftdämpat förarsäte med 10 justeringsmöjligheter

• Elmanövrerade och uppvärmda tvådelade sidospeglar

• Instruktörssäte med kylbox och förvaringslåda

• Ställbar rattpelare med tre justeringsmöjligheter

• Multimediasystem som tillval 

• Säker och stabil trappstege upp till hytten!

Knappsats för belysning, multimediasystem som tillval med  
CD, DVD, USB-port, GPS och Bluetooth, klimatanläggning

Fri sikt till inmatningselevatorn ger snabb och 
enkel tillkoppling av skärbordet

Standardmonterad backkamera ger mycket bra och 
tydlig sikt bakåt

Utmärkt sikt längs maskinens sidor tack vare 
tvådelade eljusterade sidospeglar
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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. 
Armstödet kan justeras i höjdled och längdled 
för att passa din körställning. Pulsstyrning av 
den återfjädrande multispaken, för körning 
framåt och bakåt, är en bekväm rörelse som 
inte är tröttsam.

PowerGrip armstöd
Det okomplicerat utformade armstödet på höger sida har vippbrytare för 
tröskning, skärbord, 4WD och parkeringsbroms tillsammans med det 
användarvänliga gasreglaget. Armstödet har en bekväm stoppad kudde, 
vilket ger skön avlastning för armen under en lång dag. 

01 Haspel lyft/sänk

02 Haspel fram/bak

03 Snabbstopp

04 Skärbord upp/ner

05 Skärbordsnivellering vänster/höger

06 Aktivering av tömning

07 Tömningsrör ut/in/auto

08 Inkoppling av skärbordsautomatik

09 Inkoppling av autostyrning

Inställning av haspelvarvtal

Aktivering av framdrift

01 Inställning av motorvarvtal

02 Inkoppling av tröskverk

03 Inkoppling av skärbord/reversering

04 Inkoppling av 4WD 

05 Parkeringsbroms

Enkla, logiska reglage gör arbetet lätt 
och okomplicerat



01

02

03

04

05 07

08

09

10

11

06

FRÅN M
ASSEY FERGUSON

37

01 Inställning av cylinderhastighet

02 Slagskoavstånd

03 Justering av separatorernas varvtal

04 Inställning av fläktvarvtal 

05 Inställning av översåll

06 Inställning av undersåll

07  Justering av spridningen hö/vä för  
spridarvingar/MaxiSpreader

08  Tankförhöjning till spannmålstank 
öppna/stäng

09   Unloading rate

10   Inkoppling av vertikalknivar

11   Autostyrning/transportläge

Knappsats
Membranknappsatsen sitter precis till höger om armstödet och 
används för att justera de primära tröskfunktionerna. De lättryckta och 
tydliga 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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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 höjden för skärbordet, mängden spill 
från halmskakarna och sållen samt volymen 
returgods. Under detta visas de aktuella 
inställningarna för cylinderns varvtal, slagskons 
öppning, separatorernas varvtal, 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. Information 
om avkastning och vattenhalt visas också här.

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.

Din informationsrika och aktiva medarbetare 
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Konstruerad för att göra livet 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 

• Automatisk inställning för olika grödor – upp till 10 olika 
inställningar för varje grödsort kan göras via menyn i TechTouch-
terminalen, som sedan ställer in tröskan automatiskt – sållens 
öppning, cylinderns hastighet, slagskons öppning, separatorernas 
varvtal och fläktens varvtal 

• Den integrerade kamerafunktionen i TechTouch-terminalen ger 
bättre sikt bakom tröskan

• Du kan enkelt ställa in TechTouch-terminalens position i 
önskat läge
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Telemetry 
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.

Arbetsdata som t.ex. position, hastighet och skörd 
registreras automatiskt, överförs trådlöst till en säker 
webbsida där de kan granskas i nära nog realtid - man 
behöver inte installera någon speciell programvara.

Alla MF CENTORA och MF DELTA kommer 
standardutrustade från fabrik med en AgCommand® 
AM53-enhet. Denna kan konfigureras för olika nivåer 
av detaljerad information - antigen Standard Plus eller 
Advanced, där den sistnämnda erbjuder högre grad av 
detaljerad information som t.ex. bränsleförbrukning, 
prestanda och viktiga inställningar.

Flexibilitet i farten 
Ta med dig alla fördelar AgCommand® ebjuder ut i 
fält med 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.

SÅDD

JORDBEARBETNING OCH 
SÅBÄDDSBEREDNING

MOBIL

GÅRDSKONTOR

SPANNMÅLSTORKNING, 
LAGRING OCH LOGISTIK

VÄXTSKYDD 
OCH 
GÖDSLING

SKÖRD

BESLUTSUNDERLAG:
ÅTERFÖRSÄLJARE OCH
SERVICELÄMNARE

AGCO FUSE® Technologies: 
Uppkopplat lantbruk från Massey Ferguson

De interna och externa tekniska lösningarna på MF CENTORA och MF DELTA är en tydlig 

indikation på framstegstakten och innovationen från Massey Ferguson. Information är en 

styrka när det gäller att få ett jobb mer effektivt och produktivt utfört. Detta är anledning till 

att Massey Ferguson levererar okomplicerade och pålitliga tekniska lösningar som resulterar 

i oöverträffad användarvänlighet, förbättrad produktivitet och lönsamhet tack vare högre 

skördar, lägre insatskostnader och större vinst.

AGCO:s övergripande teknikstrategi kallas 
för FUSE Technologies och ger lantbrukare 
över hela världen obegränsad integrering 
och uppkoppling av alla gårdens 
driftsenheter. Det kommer att förändra 
lantbruket genom att erbjuda lösningar för 
precisionsodling som leder till reducerade 
insatskostnader, större effektivitet och 
högre lönsamhet.
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Med användning av den senaste teknologin kan Auto-GuideTM 
xls hjälpa dig att uppnå högre prestanda genom att undvika 
tidsödande dubbelkörningar 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. Autostyrning gör att föraren kan fokusera 
på att få ut det bästa av hela maskinen. 

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. 

I kombination med en GPS-signal från Auto-GuideTM 
xls-systemet eller separat signal, kan skörde- och 
vattenhaltsmätaren (tillval på MF 7380) med paketet TaskDoc 
Pro skicka information om skördekartering och vattenhalt 
direkt till gårdskontoret. Detta innebär att framtida krav på 
spårbarhet och datainsamling redan nu finns tillgängliga för dig, 
och kommer att vara en viktig del i din verksamhets lönsamhet.

Integrerad information och 
prestanda vid dina fingertoppar
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Effektiv arbetsbelysning är viktigt för att du ska 
kunna tröska säkert även efter mörkrets inbrott. 
CENTORA/DELTA har som standard den senaste 
konstruktionen av strålkastare på alla de rätta 
ställena för att uppnå det bästa ljusflödet. Åtta 
H9-strålkastare* lyser upp skärbordet och dess 
omgivning under sena kvällar. Kompletterande 
belysning för stubb, tömning och bakåt gör också 
tröskning i mörker mycket lättare. 

*LED-belysning finns som extrautrusning

Tröskning efter  
mörkrets inbrott
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Genomtänkta lösningar gör praktiska  
arbetsuppgifter enklare
Lättåtkomlighet och snabbt underhåll är grundläggande hos alla Massey Fergusons skördetröskor,  
vilket ger dig mer viktig tid för att fortsätta ditt skördearbete!
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Genomtänkta lösningar gör praktiska  
arbetsuppgifter enklare

Snabb åtkomst för rengöring och kontroll 
av kylarpaketet minskar stilleståndstiden 
och ökar bränsleeffektiviteten. 

Stora lättöppnade sidoluckor med 
invändig belysning möjliggör snabba och 
regelbundna kontroller när som helst på 
dygnet för ökad tillförlitlighet.

Påfyllningen för bränsle och AdBlue® 
sitter tillsammans för snabb påfyllning, 
och båda har ett filter i de långa 
påfyllningshalsarna för ökad renhet.

Växling mellan att lägga halmen i sträng 
till hackning går på under en minut och 
ger stor flexibilitet. Hackkopplingen ger 
en tillförlitlig kraftöverföring och är en 
driftsäker lösning för denna viktiga enhet 
på tröskan.

Via en brytare kan MaxiSpreader enkelt 
svängas uppåt för bättre utrymme vid 
transport.

En utfällbar trappstege ger smidigt 
åtkomst till motor, tankpåfyllning och 
spannmålstank.
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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 vridmomentskurva, något en skördetröska behöver för att leverera konstant motoreffekt 
under belastning. 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.  

Hur länge din skördetröska kan tröska på en tank bränsle påverkas också, både CENTORA och DELTA har tankar på 1 000 liter för bränsle och 120 liter för AdBlue®.  

Motorutrymmet har utformats så att underhållet kan skötas snabbt och enkelt - denna eleganta design ger ett rent och säkert utrymme runt motorn.   

Det är inte bara motorns effekt som är avgörande, 
utan även hur effektivt tröskan utnyttjar den
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MF 7380 – 379 HK 

MF 7382 – 404 HK 

MF 9380 – 496 HK* 
* Inkluderar Power Boost
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Massey Ferguson och dess distributörer och återförsäljare är alltid beredda att göra det lilla extra för att ge support åt din investering. 

Lantbruk kan vara en krävande verksamhet och 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 förmånliga finansiering via AGCO Finance, som kan omfatta leasing, avbetalning, uthyrning och lån. 

Total support. Till hands när du behöver den.
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Massey Ferguson ger dig trygghet i din verksamhet

Maskinskadeförsäkringen förutsätter att 
maskinen är servad enligt tillverkarens 
serviceplan av professionellt utbildade 
mekaniker på/av en auktoriserad 
verkstad.
Service och underhåll är viktigt för 
din tröska. Din återförsäljare kan inte 
bara hjälpa dig med rådgivning för 
rutinunderhåll och reparationer utan 
kan också erbjuda dig ett fullständigt 
serviceavtal som ger en komplett vård 
av din tröska. 

Du kan minska kostnaderna för 
underhållet av din maskin genom 
förebyggande underhåll och därmed 
minska ägarkostnaderna på längre sikt 
och säkra en produktiv framtid för din 
verksamhet. 

Alla MF skördetröskor som 
säljs nya i Sverige har en 5 års 
maskinskadeförsäkring som följer 
maskinen. Detta gäller dock inte 
direktimporterade maskiner och 
kan inte tecknas i efterhand. Denna 
försäkring ger dig en full trygghet och 
säkert andrahandsvärde. 

Maskinskadeförsäkringen ger ett skydd 
mot oförutsedda kostnader på kritiska 
komponenter som: 

• Motor
• Drivlina 
• Hydraulik 
• Styrning 
•  Styrelektronik 

Kontakta din återförsäljare för 
fullständiga försäkringsvillkor.

Försäkringen gäller för upp till 5 år eller 
2000 maskintimmar och administreras 
vid inköpstillfället av din återförsäljare. 

Det är en god affärsstrategi att planera för det oväntade, och när det gäller maskiner är trygghet ovärderligt. När du köper en ny MF skördetröska ingår en 
maskinskadeförsäkring som följer tröskan under 5 år. 

Massey Fergusons auktoriserade 
verkstäder har lång erfarenhet, kunskap, 
dokumentation och diagnosverktyg för att 
se till att din maskin arbetar med optimal 
prestanda under hela sin livslängd.

En skräddarsydd serviceplan kan skapas 
för att passa dina individuella behov. 
Massey Ferguson maskinskadeförsäkring 
för skördetröskor gäller i 5 år eller 
2 000 maskintimmar.



PowerFlow-skärbord DELTA 9380 DELTA 9380 AL CENTORA 7382 CENTORA 7382 AL CENTORA 7380 CENTORA 7380 AL

Tillgängliga skärvidder 7,7m, 9,2 m, 10,7 m 7,7m, 9,2 m 6,8 m, 7,7 m, 9,2 m

Haspeldrivning Hydraulisk Hydraulisk

Knivhastighet - slag/min 1 220 1 220

Sidoknivar Eldrivna Eldrivna

TerraControl II skärbordsautomatik • • • • • •

- automatisk skärhöjdsreglering • • • • •

- nivellering av skärbord • • • • • •

 - marktrycksreglering • • • • • •

automatisk haspelhastighet • • • • • •

Inmatningselevator

Antal elevatorkedjor 4 4

Hydraulisk reversering för skärbord och inmatningselevator • • • • • •

Hyperforma tröskverk

Tröskcylinderns bredd 1 680 1 680

Tröskcylinderns diameter 600 600

Antal cylinderslagor 8 8

Varvtalsområde 360 - 1 080 360 - 1 080

Slagskoyta 1,18 1,18

Slagskons omslutningsvinkel 117,5 117,5

Endast CENTORA

Halmcylinderns diameter - mm - 375

Halmcylinderns frånskiljningsyta - m2 - 0,39

Frånskiljningscylinderns diameter - mm - 500

Frånskiljningscylinderns varvtal - varv/min - 480 / 900

Frånskiljningsskons yta - m2 - 1,00

Total cylinderpåverkad frånskiljningsyta - m2 - 2,57

Antal skakare - 8

Antal steg - 5

Halmskakarnas frånskiljningsyta - m2 - 7,9

Total frånskiljningsyta - m2 - 10,47

Specifikationer 
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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 oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och detaljer 
i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-importör eller återförsäljare innan du lägger ordern.



DELTA 9380 DELTA 9380 AL CENTORA 7382 CENTORA 7382 AL CENTORA 7380 CENTORA 7380 AL
Endast DELTA -

Halmcylinderns diameter - mm 375 -

Halmcylinderns frånskiljningsyta - m2 0,33 -

Inmatningscylinderns diameter - mm 500 -

Inmatningsrotorns varvtal - varv/min 480 / 950 -

Inmatningscylinderns frånskiljningsyta – m2 0,39 -

Typ av frånskiljning Dubbla separatorer -

Separatorernas diameter - mm 475 -

Separatorernas längd - m 4,2 -

Separatorernas frånskiljningsyta - m2 3,54 -

Separatorernas omslutningsvinkel - grader 150 -

Separatorernas varvtalsområde - varv/min 360 - 1 000

Total rotationspåverkad frånskiljningsyta - m2 5,44

Rensverk

Venturi renssystem • • • • • •

Total sållyta - m2 5,3 5,3

Justering av fläktvarvtal Elektrisk Elektrisk

Fläktens varvtalsområde - varv/min 460 - 1 150 460 - 1 150

Kaskad renssystem med dubbla fallsteg • • • • • •

Elmanövrerade såll • • • • • •

Retursystem

Typ Oberoende returtrösksystem Oberoende returtrösksystem

Volymindikator för mängd returgods • • • • • •

Spannmålstank

Spannmålstankens volym - liter 12 500 10 500 12 500 10 500 10 500 10 500

Typ av tömningsrör Överliggande Överliggande

Tömningshastighet - liter/sek 120 120 120 120 120 120

Tömningsrörets längd Valbart beroende på skärbordbredd

Tömningshöjd - m (lägsta) 4,5

Växtresthantering

Typ av halmhack MicroMax höghastighetshack för minimerad jordbearbetning

MicroMax höghastighetshack • • • • • •

108 tandade knivar • • • • • •

Elmanövrerade spridarvingar • • • • m m

MaxiSpreader m m

Bosspridare • • • • • •
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Fabrikat AGCO Power med SCR-teknik för avgasrening AGCO Power med SCR-teknik för avgasrening

Utsläppsnivå Euro steg 4 (TIER 4 Final)

Volym – liter 9,8 (7 cylindrar) 8,4 (6 cylindrar)

Nominellt motorvarv - varv/min 2 100 2 100

Max. motoreffekt - hk / kW 466 / 343 404 / 297 379 / 279
Max. motoreffekt - med Power Boost vid 

2 000 varv/min - hk/kW
496 / 365 -

Bränsletankens volym - liter 1 000 1 000

Ureatankens (AdBlue) volym - liter 120 120 120 120 120 120

Transmission

Hydrostatisk drift • • • • • •

Antal växlar 4 växlar - elektronisk växling

Bakaxel med fyrhjulsdrift m m m m m m

Däcksutrustning

Fram 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32

Bak 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24

Alternativ däcksutrustning fram 680/85 R 32 710/75 R 34 680/85 R 32 710/75 R 34 680/85 R 32 800/65 R 32

Alternativ däcksutrustning fram
680/85 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
680/85 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
680/85 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
Alternativ däcksutrustning fram 710/75 R 34 900/60 R 32 710/75 R 34 900/60 R 32 710/75 R 34 900/60 R 32

Alternativ däcksutrustning fram
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN

Alternativ däcksutrustning fram
800/70 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/70 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/70 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
Alternativ däcksutrustning fram 900/60 R 32 900/60 R 32 900/60 R 32

Alternativ däcksutrustning fram 1050/50 R 32 1050/50 R 32 1050/50 R 32

Alternativ däcksutrustning bak 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5

Hytt

Skyline-hytt • • • • • •

Luftdämpat förarsäte • • • • • •

Instruktörssäte • • • • • •

TechTouch-terminal med PowerGrip armstöd • • • • • •

3D-rattpelare • • • • • •

Klimatanläggning • • • • • •

Sidospeglar med vidvinkel • • • • • •

Stubbelysning • • • • • •

Radio med CD, MP3, Bluetooth, USB & SD m m m m m m

Multimediasystem med navigation, radio, CD, 
DVD, USB, SD, Bluetooth & AV-IN

m m m m m m

Specifikationer 
fortsättning
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51Elektronik DELTA 9380 DELTA 9380 AL CENTORA 7382 CENTORA 7382 AL CENTORA 7380 CENTORA 7380 AL

Skördemätare • • • • m m

Vattenhaltsmätare • • • • m m

 TaskDoc Pro m m m m m m

Auto-GuideTM xls m m m m m m

AgCommand® • • • • • •

ConstantFlow • • • • m m

Tillval

Sats för tröskning av majs m m m m m m

Reduceringssats för rensfläktsvarvtal m m m m m m

Bottenskruv i spannmålstank för gräsfrö m m m m m m

Perforerade skydd för elevatorer m m m m m m

Fasta rundhålssåll m m m m m m

Dimensioner

Total längd utan skärbord - meter 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95

Bredd utan skärbord, standarddäck - meter  800/65 R 32  - 3,86 800/65 R 32  - 3,86

Vikt - kg 18 400 18 900 17 100 17 600 17 100 17 600

Motor DELTA 9380 DELTA 9380 AL CENTORA 7382 CENTORA 7382 AL CENTORA 7380 CENTORA 7380 AL

Fabrikat AGCO Power med SCR-teknik för avgasrening AGCO Power med SCR-teknik för avgasrening

Utsläppsnivå Euro steg 4 (TIER 4 Final)

Volym – liter 9,8 (7 cylindrar) 8,4 (6 cylindrar)

Nominellt motorvarv - varv/min 2 100 2 100

Max. motoreffekt - hk / kW 466 / 343 404 / 297 379 / 279
Max. motoreffekt - med Power Boost vid 

2 000 varv/min - hk/kW
496 / 365 -

Bränsletankens volym - liter 1 000 1 000

Ureatankens (AdBlue) volym - liter 120 120 120 120 120 120

Transmission

Hydrostatisk drift • • • • • •

Antal växlar 4 växlar - elektronisk växling

Bakaxel med fyrhjulsdrift m m m m m m

Däcksutrustning

Fram 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32

Bak 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24

Alternativ däcksutrustning fram 680/85 R 32 710/75 R 34 680/85 R 32 710/75 R 34 680/85 R 32 800/65 R 32

Alternativ däcksutrustning fram
680/85 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
680/85 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
680/85 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
Alternativ däcksutrustning fram 710/75 R 34 900/60 R 32 710/75 R 34 900/60 R 32 710/75 R 34 900/60 R 32

Alternativ däcksutrustning fram
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/65 R 32 

CEREXBIB MICHELIN

Alternativ däcksutrustning fram
800/70 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/70 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
800/70 R 32 

CEREXBIB MICHELIN
Alternativ däcksutrustning fram 900/60 R 32 900/60 R 32 900/60 R 32

Alternativ däcksutrustning fram 1050/50 R 32 1050/50 R 32 1050/50 R 32

Alternativ däcksutrustning bak 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5

Hytt

Skyline-hytt • • • • • •

Luftdämpat förarsäte • • • • • •

Instruktörssäte • • • • • •

TechTouch-terminal med PowerGrip armstöd • • • • • •

3D-rattpelare • • • • • •

Klimatanläggning • • • • • •

Sidospeglar med vidvinkel • • • • • •

Stubbelysning • • • • • •

Radio med CD, MP3, Bluetooth, USB & SD m m m m m m

Multimediasystem med navigation, radio, CD, 
DVD, USB, SD, Bluetooth & AV-IN

m m m m m m
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01 PowerFlow-skärbord
- Upp till 10,7 meters bredd med SuperFlow inmatningsskruv som alltid ger en jämn och konstant inmatning med axet först.

02 Inmatningselevator
- Inmatningselevatorn är förberedd för tröskning av majs med högeffektiv remdrift som ger tillförlitlig kraftöverföring till PowerFlow-skärbordet eller ett majsskärbord för upp till 12 rader. Kraftfull 
hydraulisk reversering som klara alla eventuella stopp.

03 Tröskningscylinder med högt rotationsmoment
- Tröskcylinder med högt rotationsmoment och en integrerad förtröskningslist ger effektiv urtröskning även under svåra förhållanden. Constant Flow ger högre kapacitet med upp till 15 %.

04 Extra kraftig slagsko
- Slagskons konstruktion är effektiv och beprövad. Den har ett lågt effektbehov och maximerar urtröskningen och kapaciteten.

05 Inmatningscylinder (DELTA)
- Inmatningscylindern delar upp grödan i två jämna strömmar och matar effektivt in materialet till separatorerna.

06 Högeffektiva separatorer (DELTA)
- 4,25 meter långa separatorer skiljer från slutvaran skonsamt och effektivt, och deras konstruktion borgar för låg effekt- och bränsleförbrukning.

07 Venturi renssystem
- Renssystemet har en unik fläktkonstruktion som använder allt det tillgängliga luftflödet för att lyfta och rensa alla typer av grödor.

08 Skyline-hytt
- Bekväm och rymlig hytt med unik TechTouch-terminal, PowerGrip multispak och användarvänliga reglage ger föraren en förstklassig förarmiljö.

09 Spannmålstank
- Spannmålstank med stor volym på upp till 12 500 liter och med elmanövrerad tankförhöjning ger hög fältkapacitet mellan tömningarna.

10 Motor
- Kraftfull AGCO POWER-motor med 7 cylindrar (DELTA) och SCR-teknik för avgasrening, vilket ger utmärkt bränsleeffektivitet och renare avgasutsläpp.

11 MicroMax höghastighetshack för minimerad jordbearbetning
- Enkelt justerbar hack med 108 tandade knivar för utmärkt hackkvalitet med lågt effektbehov.

Konstruerad för att klara de tuffaste skördeförhållandena
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