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MF RB SEERIA
Muutuva kambriga kombipress

MF RB 4160V Protec 
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MF RB 4160V Protec
Kombipress

Tööpäev võib olla vihmane või päikseline, kuid silo pressides loeb ikkagi iga sekund, sest 
eesmärgiks on parim kvaliteet ning maksimaalse hulga toitainete säilitamine. Mitme 
operatsiooni ühendamine säästab aega ja kütust, suurendab tootlikkust ja parandab kvaliteeti.

Meie uus MF RB 4160V Protec ruloonpress ühendab kõik meie muutuva kambriga pressi 
eelised integreeritud erikonstruktsiooniga kiletajaga kiireks ja tõhusaks pallimiseks ja 
kiletamiseks pressimise ajal.

Pressil on valida nukkvõllita kogurid laiusega 2,25m ja 2,40m. Seetõttu töötab press 
kiiremini, on vaiksem ning vajab vähem hooldust.

Xtracut lõikeseade on saadaval 13, 17 või 25 noaga, mis tagab kõikides 
tingimustes optimaalse lõikejõudluse. 

Püsirõhu süsteem (CPS) ühendab vedru- ja hüdraulikaoperatsioonid ning tagab palli 
pressimise ajal pideva rõhu.
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Rulooni käitlemine ja kiletamine

Kui pall on jõudnud kiletamislaua keskele, hakkab hüdromootoriga kiletusring pöörlema enne tagaluugi 
täielikku sulgumist. Tsükkel lõpeb aegsasti enne seda, kui järgmine pall on kiletamiseks valmis.  
Robustne raam on konstrueeritud nii, et see peaks vastu ka kõige raskematele pallidele ning vaikne ajam 
mähib rulooni rulooni järel sujuvalt ja pingutuseta.

Rulli sujuvaks mahalaadimiseks lastakse kiletamisplatvorm alla maapinnale lähemale. Sellega vähendatakse 
rulli veeremiskiirust, vältides kile rebenemist ja säilitades rulooni ideaalset kuju. Lisavarustusena pakutav 
palli kaadur väldib palli veeremist ning hõlbustab pallide laadimist haagisele. Juht saab valida automaatse ja 
käsitsi mahalaadimisrežiimi vahel.

Lisaks laadimisalusele on uuel mudelil pressi mõlemal 
küljel kaks aktiivset juhtplaati, mis suunavad rulli 
kiletamisplatvormi keskele. See kiirendab edastustsüklit 
ja muudab selle turvalisemaks. Kallakutel pakub 
lisaturvalisust unikaalne kalletel etteandmise režiim. 
Laadimisalus liigub aeglasemalt, kiletaja tõstetatakse 
aga rulli vastuvõtmiseks kõrgemale. Nii tagatakse, et 
rull jõuab turvaliselt kiletajani ka järskudel nõlvadel. 

Laadimisalus

Aktiivselt liikuv plaat

Uuel Proteci kombineeritud seadmel on madalam sööda tõstenurk, mis vähendab pressi üldkõrgust. 
Selline süsteem parandab stabiilsust ning tööohutust ja -kiirust mäenõlvadel töötades. Nii väheneb ka 
vasturõhk etteandealas, muutub sujuvamaks sööda liikumine ja viiakse miinimumini ummistuste risk. 

8°
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Suure jõudlusega kiletamine 
Uuel kombineeritud seadmel on madalam sööda tõstenurk, mis vähendab 
pressi üldkõrgust. Selline süsteem parandab stabiilsust ning tööohutust 
ja -kiirust mäenõlvadel töötades. Nii väheneb ka vasturõhk etteandealas, 
muutub sujuvamaks sööda liikumine ja viiakse miinimumini ummistuste risk. 

Pressi tagaosas oleva välise juhtpaneeliga 
saab juhtida tagaluuki, kiletajat ja platvormi, 
mis teeb kilerulli vahetamise, hooldamise ja 
puhastamise lihtsaks.

Kiletaja saab turvaliseks ühelt põllult teisele 
transportimiseks kokku klappida.

Kiletamisseadet veavad kaks kummirullikut, 
mis tagavad suure haardumispinna, väldivad 
libisemist ja vähendavad müra.

Kaksteist kilerulli hoidjat asuvad käepäraselt 
mugaval kõrgusel pressi mõlemal küljel, kaks 
lisarulli kiletajal pikendavad tööaega põllul.

Kiletamislaud koosneb kahest rullikust ja kolmest rihmast, mis on paigaldatud keevitatud raamile, mis tagab eriti 
suure vastupidavuse. Keskmise rihma all asuv andur võimaldab kiletamist alustada alles pärast seda, kui rull on 
täies ulatuses lauale asetatud, neli suurt külgmist tugirullikut hoiavad palli kiletamise ajal laua keskel.
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Jälgimine ja juhtseadmed

MF 4160V Protec pallipresse saab varustada ISOBUS-ühendusega ja 
kasutada traktori monitore.

Ühe traktori kabiinis asuva terminali kasutamine kõikide seadmete 
jaoks teeb kabiinis ruumi juurde. Juhtidel on lihtsam seadmeid juhtida 
ning juhtimine on täpsem, kuna ühest kohast saab teostada mitmeid 
operatsioone erinevate masinatega.

E-Link Pro monitor, mis on MF 4160V Proteci standardvarustuses, ühildub ISOBUS tehnoloogiaga. Sellel on suur ja ergas ekraan, 
mis pakub mitmete parameetrite suurepärast nähtavust. Sellega on juhil rohkem teavet ja parem kontroll pressi üle. Kui traktoril on 
ISOBUS-terminal, siis on võimalik ka kõiki olulisi traktori ja ruloonpressi näitajaid jälgida traktori monitoril ühes kohas. Ruloonpress-
kiletaja on varustatud ka tahavaatekaameraga, millega saab kiletajat paremini juhtida.

Ühe nupulevajutusega saab satelliit-kiletaja tööasendist viia transpordiasendist, et kiirendada ühelt põllult teisele liikumist. Siit saab 
juhtida kõiki funktsioone, kaasa arvatud noakassetid, võrgu rakendamise programmeerimine ja Hydroflexcontrol.

Wizard menüü võimaldab hõlpsasti seadistada ja koguda spetsiifilist teavet põllutööd või kliendi kohta, näiteks pallide või 
töötundide arv. Hiljem saab neid USB ühenduse kaudu eksportida statistiliste andmete haldamiseks või täpsemaks analüüsimiseks.



08

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m



M
ASSEY FERGUSONILT

09
Mudel MF RB 4160V Protec

Palli kamber
Läbimõõt, m 0.9 - 1.6

Laius, m 1,23
Maht, m3 2,48

Maksimaalne rihma pinge rõhk, baari 140/180
Mehaaniline kambri lukustus l

Varionet võrgu sidumine l

Kogur

Laius, m 2,25/2,40
Piidevaheline laius, m 1,86/2,11

Koguri piide vahemik, mm 64
Tasandusrull tuulekardinaga l

Etteanne

Etteanderootor l

Lõikeseade

Xtracut 13 l

Xtracut 17 m

Xtracut 25 m

Jälgimine

E-Link Pro l

+ Camos videoekraan l

Hydroflexcontrol l

Nõuded traktorile

Soovitav võimsus, kW/HJ 97/130
JVV, p/min  540 

Hüdraulilised siiberklapid 2 + LS
Rehvid 650/55 R26

Õhkpidurid l

Mõõdud ja massid

Transpordipikkus, m 5,90
Transpordikõrgus, m 3,15

Transpordilaius, m 2,90
Ligikaudne mass, kg 6 550

Valikvarustus

JVV pöörded 1000 m

Hüdraulilised pidurid m

Rulli kallutaja m

Kuulhaakega veolatt m

Standardvarustuse tehnilised andmed

Oleme andnud oma parima tagamaks, et käesolevas väljaandes sisalduv teave oleks võimalikult täpne ja ajakohane. 
Siiski võib esineda ebatäpsusi, vigu ja väljajätmisi ning tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Sellepärast 
kontrollige enne ostude tegemist alati kõiki tehnilisi andmeid Massey Fergusoni esindaja või müügiagendi kaudu.

l  Standardvarustus    m       Täiendavalt

Kombineeritud teenused suurendavad meie klientide kasumit ja töö tõhusust

Massey Ferguson ning tema esindajad ja müügiagendid on 
alati valmis astuma veel ühe lisasammu, et teie ostu toetada. 
Põllumajanduses võib äri olla karm ja just sellepärast tahame me 
veenduda, et teil on toetus käepärast alati, kui seda vajate, ning 
ka otsustavatel perioodidel aastas.

Meie müügiesindajad leiavad teile õige toote ning seejärel 
pakuvad teile tuge parimate teenuste, varuosade tarnete ja 
tugiteenustega. Te olete osa perest, kuhu kuuluvad kõrge 
kvalifikatsiooniga spetsialistid, kes on võtnud oma südameasjaks 
pakkuda teile tõeliselt tippkvaliteediga teenuseid.

Me tunneme põllumajandust ning oleme teadlikud probleemidest, 
mis seisavad iga põllumehe ees. Sellepärast saavad meie 
müügiesindajad aidata teil kavandada edukat tulevikku. Küsige 
oma edasimüüjalt meie finantsplaanide kohta, mille hulka 
kuuluvad liising, järelmaks, rendileping ja laenuvõimalused.

Teil on ka võimalus kindlustada oma varad MF hooldusteenuse 
ja laiendatud garantiiplaani* raames. Need moodustavad täieliku 
paketi, mille eesmärk on pakkuda teie seadmele igakülgset tuge, 
mille hulka kuuluvad rutiinne hooldus, remondikate ja täielik 
AGCO-toega garantii.

*MF hooldusteenus ja laiendatud garantiiplaan ei pruugi olla 
saadaval või selle saadavus võib sõltuda turust. Saadavuse 
kontrollimiseks võtke ühendust Massey Fergusoni esindajaga 
oma piirkonnas. 



Vastutustundlik metsamajandamine© AGCO Limited. 2018  | A-EST-16823/0818  | Eesti/0818

®  on AGCO ülemaailmne kaubamärk.

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


