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Massey Fergusons tröskfabrik, hemorten för konstruktion 
och tillverkning av högsta precision.

Detta är platsen där varje maskin blir till, där alla små delar sätts 
ihop för att tillverka 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.

En maskin du kan lita på 
Skördetröskan MF ACTIVA 7344 är byggd till högsta standard, 
en flexibel och pålitlig maskin som är skonsam mot spannmål 
och halm. Kombinerat med en extremt effektiv motor som 
minimerar ägarens driftskostnad. Tröskan är konstruerad 
för att ge en tyst och bekväm förarmiljö med enkla och 
användarvänliga reglage i en rymlig hytt med god runtomsikt. 

Breganze, Italien MF ACTIVA 7344

Innehåll

MF ACTIVA 7344 218 hk 5 skakare
6500 liters 
spannmålstank
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Comfort-hytten
Gör livet enklare

Huvudinstrumentpanel

Comfort-hytten är utformad för att ge föraren en ideal 
och produktiv arbetsmiljö, även efter många timmars 
arbete sammanför den utmärkt bekvämlighet med 
perfekt komfort. Från sin position har föraren full kontroll 
över tröskan tack vare den inbyggda Agritronic plus-
datorn. Reglagen är ergonomiskt placerade för enkel 
och smidig manövrering av maskinen. Funktioner som 
luftdämpat förarsäte, justerbara uppvärmda backspeglar 
och utmärkt sikt är standard.

Den ergonomiska multifunktionsspaken ger föraren full 
kontroll från en bekväm position.

01 Haspel lyft/sänk
02 Haspel fram/bak
03 Skärbord upp/ner
04 Skärbordsnivellering vänster/höger
05 Haspel långsammare
06 Haspel snabbare
07 Tömningsrör in
08 Tömningsrör ut
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Tröskkvalitet är kärnan 
i skördetröskan
Skördetröskans komponenter har optimerats för att passa alla grödor. En robust cylinder 
med åtta slagor, en diameter på 600 mm och 1340 mm bred ger en skonsam och jämn 
tröskning. Den kan tröska många olika grödor från gräsfrö och spannmål till majs.

Slagskon kan från förarplats unikt justeras individuellt i fram- och bakkant för varierande 
skördeförhållanden. Den har differentierad trådindelning vilket erbjuder utmärkt tröskning 
i den första delen i kombination med maximal frånskiljning i den andra delen.

ABC-slagskon är monterad längst bak på huvudslagskon vilket utökar 
frånskiljningskapaciteten. Den kan justeras i tre lägen för att erhålla bästa prestanda 
vilket ökar frånskiljningsytan med 20 %.

Alternativet med en sektionsdelad slagsko möjliggör snabba byten mellan grödor 
med olika stora kärnstorlekar.
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Halmcylinder med 
aktiv slagsko (ABC)

Oberoende 
slagskojustering

Robust cylinder

Differentierad 
trådindelning

Sektionsdelad slagsko 
(alternativ: 12,1 mm eller 
24,2 mm)

FRÅN M
ASSEY FERGUSON

Hög frånskiljningsprestanda 
De långa halmskakarna har fyra steg 
med "aktiva väggar". Skakarstegens 
21 cm höga vertikala väggar består 
av genomsläppliga galler. Dessa 
steg är de högsta som finns på 
någon konventionell skördetröska. 
Halmskakarnas första steg är extra 
kraftiga för att utan problem klara 
majströskning.

Såll konstruerad för hög 
kapacitet
Förberedningsplanen med motgående 
rörelse agiterar materialet från 
slagskon och skapar två separata 
lager med spannmål och agnar 
som separeras med den effektiva 
högvolymsfläkten. De fullt justerbara 
sållen är specialkonstruerade med 
stråreturspärrar som ger renare 
slutvara oavsett gröda och kan även 
enkelt avlägsnas för rengöring.
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Kvaliteten på din slutvara påverkar din lönsamhet. Ett noggrant konstruerat rensverk 
med högkapacitetssåll ger dig en slutvara av hög kvalitet direkt från fältet. 

Spannmålstanken har stor volym på 6500 liter och en tömningshastighet på 
85 l/sek, vilket är tillräckligt för snabb tömning. Det överliggande tömningsröret 
klarar att fylla höga trailers ute på fältet eller ståendes på markvägen.  
Ett system för skörde- och vattenhaltsmätning - Ceres 8000i med integrerad  
SD-kortläsare - finns som tillval.

Spannmålstank och rensverk



MF ACTIVA

07

FRÅN M
ASSEY FERGUSON



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

08

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

Hacka utan bekymmer 
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. 
Elektriskt justerbara spridarvingar till halmhacken finns som 
tillval. Härigenom kan, från förarplatsen, halmen vid behov riktas 
bort från den otröskade grödan.

Halmkvalitet
Hög halmkvalitet är en självklarhet tack vare det skonsamma trösksystemet och ger en jämn halmsträng som är perfekt för 
pressning av antingen runda balar eller små och stora fyrkantsbalar. Stränggafflar är standard och låter dig ställa in önskad 
bredd för perfekt storlek på strängen. Extra lyftare för skakarna kan enkelt monteras för fuktiga förhållanden. När halmen på 
detta sätt bevaras sänks bränsleförbrukningskostnaderna ännu mer vilket ytterligare bidrar till minskade driftskostnader.
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Kniven sitter hela 1,14 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 leder också bort 
stenar i stället för att få in dem i maskinen där de kan orsaka skada.

Skärbordsautomatiken AutoLevel finns som ett 
tillval med stubbhöjdsreglering. Responssnabb 
nivellering från den ena sidan till den andra 
gör att en konstant stubbhöjd bibehålls, vilket 
är ett kännetecken för kvalitetshydraulik och 
elektronik i samarbete. 

PowerFlow 
5,5 m

Multikoppling för hydraulik och el 
är standard för snabb koppling 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 1254 slag i minuten. 
Självrensande och alltid vass - ger 
en renskuren gröda under alla 
förhållanden.

Inmatning med axet först – börja bra, avsluta bra – ditt skärbord är avgörande för hur bra din 
skördetröska arbetar. Med livslång erfarenhet erbjuder Massey Ferguson dig antingen det 
förstklassiga PowerFlow-skärbordet eller FreeFlow-skärbordet med hög kapacitet. 

FreeFlow upp 
till 7,6 m

Välj skärbord



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

10

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 våra finansiella erbjudanden, som kan inkludera leasing, hyrköp, kontrakthyra 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 tröska, 
inklusive rutinunderhåll, reparationer och fullständig garanti med AGCO som täckning.

Totalt support. 
Där du behöver det.
Massey Ferguson och dess återförsäljare och handlare är alltid beredda att göra det lilla extra för att ge 
support åt ditt inköp.

*manager service- och förlängd gäller inte på den svenska marknaden. 
Kontakta din Massey Ferguson-återförsäljare för att kontrollera möjligheterna på din ort. Särskilda villkor gäller.

Hur viktig är 
motorn för din 
skördetröska? 

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. 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. 
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MF ACTIVA 7344
Skärbord med Terra Control skärbordsautomatik 

Skärvidd (m) 4,2 m - 7,6 m
Skärfrekvens (slag/min) 1254

Inmatningselevator med reversering
Kedjor (ant.) 3

Tröskcylinder
Diameter (mm) 600

Bredd (mm) 1340
Slagor (ant.) 8

Slagsko
Slagskolinjaler (ant.) 12 

Omslagsvinkel (grader) 120 grader
ABC-tröskmodul

Linjaler (ant.) 2
Läge (ant.) 3

Halmskakare
Halmskakare/steg (ant.) 5/4

Frånskiljningsyta (m2) 6,72
Såll

Sållyta (m2) 4,67
Retur återtröskning av cylinder

Rensfläkt
Fläkt volymetrisk

Varvtal (v/min) 350/1050

MF ACTIVA 7344
Spannmålstank

Volym (liter) 6500
Tömningshastighet (liter/sek) 85

Tömningsrörets höjd (m) 4,20
Tömningsrörets längd (m) 4

Tyst hytt med luftkonditionering
Luftkonditioneringssystem l

Uppvärmning l

Prestandaövervakning l

Uppvärmda och justerbara backspeglar l

Kördator l

Motor l

Typ AGCO POWER 7,4 liter
Nominell effekt hk (kW) 218 hk (162,5 kW)

Generator (amp.) 120
Bränsletank (liter) 450 

Transmission
Typ hydrostatisk

Växlar (ant.) 3
Bromsar skivbromsar

Däck
Fram (std) 620/75 R30
Bak (std) 400/70-20

Bosspridare Sektionsdelad slagsko
Elektriska spridarvingar för halmhack Backkamera
Sats för majströskning Skördmätare
Sats för frötröskning Vattenhaltsmätare
Extra arbetslampor Kylbox
Diverse däck för fram och bak - upp till 800/75 R32 Sats för skörd av ärtor och bönor
4WD Luftkompressor
Sats för riströskning

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.

Specifikationer

l Standard m Tillval

Tillvalsutrustning

Totalt support. 
Där du behöver det.
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