
De MF 7300 serie maaidorsers; oogsten met hoge prestaties
2 modellen: 5 of 6 stroschudders en optionele ParaLevel uitvoering

VISIE INNOVATIE LEIDERSCHAP KWALITEIT BETROUWBAARHEID ONDERSTEUNING TROTS BETROKKENHEID

MFBETA276-360
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Breganze, Italië
Massey Ferguson’s expertisecentrum op het gebied van oogsten,
thuishaven van precisietechniek en -fabricage,
geboorteplaats van uw allerbeste aankoop.

Hier komt elke machine tot leven en 

worden de kleinste onderdeeltjes 

samengebouwd tot een machine 

met ongelofelijke capaciteiten. De 

maaidorserfabriek van Breganze ligt 

in de prachtige provincie Vicenza in 

Italië. Net zoals de andere Massey 

Ferguson productiebedrijven over de 

hele wereld kent de fabriek in Breganze 

een uitgebreide en trotse geschiedenis 

op het gebied van agrarische 

machinebouw. 

In de fabriek in Breganze worden 

middenklasse, hybride en 

8-stroschudder maaidorsers voor 

Massey Ferguson geproduceerd, 

voor distributie in Europa, Afrika en 

het Midden-Oosten. Dit moderne 

productiebedrijf is 220.000 vierkante 

meter groot en er werken meer dan 

400 mensen. De maaidorsers 

worden door een zeer toegewijd 

team geproduceerd met behulp 

van de nieuwste technieken, 

volgens de hoogste specificaties en 

kwaliteitsnormen.

Vandaag de dag worden in Breganze 

maaidorsers met verschillende 

dorstechnieken gebouwd. De 

maaidorsers worden aangevuld door 

een reeks FreeFlow of PowerFlow 

maaiborden. Deze zijn in verschillende 

afmetingen leverbaar en ontwikkeld 

voor een maximale oogstsnelheid en 

efficiëntie, waarbij gewasverlies zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. 
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Gebouwd om de moeilijkste 
oogsten aan 
te kunnen
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01. PowerFlow maaibord - actieve 
gewasstroom voor continue toevoer naar de 
dorstrommel onder alle omstandigheden.

02. Power Feed rol - zorgt voor een 
continue toevoer over de volle breedte van de 
opvoerelevator, voor een hoge werksnelheid en 
uitstekende dorskwaliteit.

03. Dorstrommel - dorstrommel met hoge 
inertie en ballastbalken levert ook onder 
moeilijke omstandigheden hoge prestaties.

04. Heavy duty dorskorf - onafhankelijke 
afstelling van dorskorf ruimte voor en achter 
maakt optimale afstelling eenvoudig, voor de 
beste dorsresultaten in elke conditie en elk 
gewas (optionele universele dorskorf).

05. Multi Crop Separator Plus - betere, actieve 
graanscheiding onder moeilijke omstandigheden.
De unieke MCS Plus dorskorf kan over 
de kop worden gedraaid, om onder droge 
omstandigheden een goede strokwaliteit te 
behouden.

06. Stroschudders - 425 cm lange 
stroschudders met hoge en geperforeerde 
schuddertreden voor betere scheiding.

07. Zevenkast - lange graanpan met hoge 
verdelers en zeven met ‘hoge capaciteit’ leveren 
een zeer schoon graanproduct.

08. Cabine - comfortabele, ruime cabine 
met C2000 touch-screen dat aan de 
bestuurdersstoel is gemonteerd, voor het 
controleren en instellen van de maaidorser met 
een simpele druk op het scherm.

09. Graantank - nieuw graantank ontwerp met 
elektrisch bediende graantankkappen en grote 
inhoud, voor langdurige inzet in het veld.

10. Motor - Motor - sterke AGCO SISU POWER 
6-cilinder motor met SCR techniek voor zeer 
economisch brandstofgebruik en lagere 
emissiewaarden. 

11. Strohakselaar Strohakselaar - meervoudig 
instelbare, getande messen voor uitstekende 
hakselkwaliteit en laag benodigd vermogen, plus 
gelijkmatige verspreiding van het materiaal over 
de volle breedte van het maaibord.

12. ParaLevel vooras (alleen op ParaLevel 
modellen) - uniek en innovatief maaidorser 
nivelleersysteem met smalle transportbreedte 
van 3,50 m en nivelleren van de maaidorser met 
maximaal 20%.
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Treed uw oogst met 
vertrouwen tegemoet

Model Max. vermogen (pk/kW) Aantal stroschudders Graantank capaciteit 
(liter)    

MF BETA 7360 276/203 5 9000

MF BETA 7370 *360/265 6 9000

MF BETA 7360 ParaLevel 276/203 5 8600

MF BETA 7370 ParaLevel *360/265 6 8600

*Met Power Boost 

Gewassen die met een maaidorser 
moeten worden geoogst vormen een 
echte uitdaging voor de fabrikanten, 
omdat elk land een ander klimaat heeft 
en daardoor de omstandigheden voor 
elke oogst verschillen. Om in het veld 
de hoogste efficiëntie te bereiken, 
zijn uitgebreide testen nodig, om een 
maaidorser te produceren die alles 
aankan dat geoogst moet worden. 

De topografie kan ook heel erg 
verschillen en daarom bieden wij de 
twee MF Beta maaidorsers ook in 
een ParaLevel uitvoering aan, zodat u 
ook op heuvelachtig terrein de beste 
resultaten bereikt.

Ongeacht het gewas of de omstandigheden bereikt u met de MF 7300 BETA serie 
maaidorsers altijd de beste prestaties, aanzienlijk lagere productiekosten en het 
gehele oogstseizoen een gerust gevoel.

Doordat ze profiteren van 50 jaar 
ervaring in het ontwerpen en bouwen 
van oogstmachines, kunnen deze 
maaidorsers zelfs de moeilijkste 
oogsten aan.
 
Praktisch ontwerp voor eenvoudige 
bediening en hoge capaciteit
De MF BETA maaidorsers worden 
gebouwd volgens de hoge normen die 
u mag verwachten van een modern 
productiebedrijf. 

Het ongecompliceerde, praktische 
ontwerp van de machines resulteert 
in een mix van technieken en functies 
waarmee u eenvoudig kunt werken en 
in het veld, waar tijd van het hoogste 

belang is, de beste resultaten bereikt. 
Lage eigendomskosten zijn ook een 
belangrijke factor.  

Elke component is ontworpen en 
geselecteerd voor een maximale 
duurzaamheid en lange levensduur. 

Veel delen die daadwerkelijk met het 
gewas in contact komen, zijn van 
dikkere, meer duurzame en slijtvaste 
materialen vervaardigd. 

Bovendien is 80% van de delen die in 
aanraking komen met het gewas 
gegalvaniseerd en zijn die gelakt vóór 
de assemblage. Dit resulteert in een 
nog langere levensduur en maximale 
inruilwaarde van de machine.
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Uw werkplek – 
het bedieningscentrum
Wanneer u langere tijd aan het maaidorsen bent, hebt u behoefte aan 
comfort en bedieningsgemak. De cabine van de MF 7300 BETA biedt 
precies de omgeving die u nodig hebt.

De meervoudig instelbare 
luchtgeveerde stoel is het middelpunt, 
geplaatst voor een maximaal zicht 
rondom. De verstelbare stuurkolom 
schuift op zijn plaats zodra de 
bestuurder in de stoel zit. 

Omdat de armsteun deel uitmaakt 
van de stoel, komt die ook precies 
in de juiste positie, zodat dashboard 
en multifunctionele hendel binnen 
handbereik zijn. 

De nieuwe multifunctionele hendel 
is gemakkelijk bereikbaar vóór de 
nieuwe C2000 touchscreen monitor 
geplaatst, zodat gedurende de werkdag 
de instellingen naar behoefte kunnen 
worden aangepast.

De cabine is uitgerust met een reeks 
functies die u mag verwachten van 
een bestuurdersplaats van deze 
kwaliteit. 

• Complete klimaatregeling inclusief 
verwarming

• Elektrisch instelbare, verwarmde 
buitenspiegels

• Instructeurstoel met koel- en 
opbergvak

• 6 Standaard werklampen  
• 4 Optionele werklampen
• Uitstekende geluidsisolatie, zodat 

u comfortabel en in alle rust kunt 
werken

• Veilige en stevige cabinetrap

01. Comfortabele, ruime cabine.
02. In totaal kunnen tien werklampen 
zorgen voor het benodigde licht.
03. Bedieningselementen en 
schakelaars zijn praktisch geplaatst en 
gemakkelijk te bedienen.
04. C2000 kleuren touchscreen 
monitor.
05. Veilige, eenvoudige toegang tot 
de cabine.



09

02

03

04 05



10

Ultieme bediening       
en controle

Ergonomisch ontworpen 
multifunctionele hendel
Hij ligt gemakkelijk in de hand en is het 
belangrijkste bedieningsorgaan van de 
machine in combinatie met de nieuwe 
C2000 monitor. Het heldere kleuren 
touchscreen kan worden gebruikt om 
instellingen te veranderen, evenals de 
toetsen en draaiknop om op ruw terrein 
dezelfde resultaten te bereiken. Andere, 
minder vaak gebruikte functies zijn 
rechts van de armsteun geplaatst.

C2000 bedieningsmogelijkheden 
voor de bestuurder:
• De bestuurder kan de indeling van 

het werkscherm aanpassen aan 
zijn specifieke voorkeuren

• Geautomatiseerde 
gewasinstellingen – de maaidorser 
kan diverse instellingen voor max. 
15 opgeslagen gewassen en 3 
voor aangepaste selecties instellen

• Automatisch haspeltoerental – 
aangepast aan de rijsnelheid 
in een door de bestuurder in te 
stellen verhouding  

• Bewaking van assen en machine, 
met audio-alarmsignalen

• De terminal heeft een 
diagnosesysteem voor het 
controleren van de elektrische 
systemen 

• Hectares en brandstofverbruik 
kunnen op een uitneembare SD 
card worden opgeslagen 

• CANbus informatie-overdracht 
met hoge snelheid zorgt voor 
snel reagerende elektronica en 
hydrauliek    

• Voorbereid voor camera’s, voor 
een beter zicht op het werkgebied 
– lossen van het gedorste gewas, 
zicht achter de machine, enz.

Totaal comfort ontmoet robuuste functionaliteit in de nieuwe  
bedieningsorganen van de MF 7300 BETA ParaLevel.
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Lossen inschakelen

Maaibord op/neer/
links/rechts

Losvijzel uit

Losvijzel inn

Lossen uitschakelen

Haspeltoerental 
hoger/lager

Haspel 
op/neer/vooruit/achteruit

Als de losvijzelknoppen 3 seconden 
ingedrukt worden gehouden, gaat de 
losvijzel helemaal uit of helemaal in
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Een goed resultaat begint bij 
het maaibord en invoer
Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden wilt u doorgaan, dus is een 
uitstekende toevoer een must om efficiënt te werken. Voor de MF BETA 
maaidorser zijn twee typen maaiborden met grote capaciteit verkrijgbaar, die 
allebei even betrouwbaar zijn.

De FreeFlow maaiborden op de MF 
7360 en MF 7370 BETA maaidorsers 
zijn ontwikkeld voor het oogsten 
van een grote verscheidenheid aan 
gewassen.  
Het maaibord bestaat uit een gelast 
frame, waaraan met bouten panelen 
zijn bevestigd. Deze panelen, 
bijvoorbeeld de bodemplaten van het 
maaibord, kunnen daarom indien nodig 
eenvoudig worden vervangen.

Het gewas wordt afgemaaid door 
een uitstekend Schumacher mes 
en drijfwerk. Vervolgens wordt het 
ingevoerd door een maaibordvijzel met 
een diameter van
610 mm diameter, die over de volle 
lengte is uitgerust met invoervingers, 
om te zorgen voor een gelijkmatige 
verdeling van het gewas dat naar de 
opvoerelevator wordt toegevoerd. 

Alle instellingen van de haspel 
vinden plaats met behulp van de 
multifunctionele hendel in de cabine. 
Automatische maaihoogteregeling is 
standaard op alle machines, zodat het 
maaibord op elk type terrein optimaal 
werkt. 

Er kunnen gewaslifters worden 
gemonteerd en om de ombouwtijd 
minimaal te houden, is standaard een 
multikoppeling gemonteerd.

PowerFlow - de sterke keuze
Het PowerFlow maaibord is eveneens 
met Schumacher mes en aandrijving 
uitgerust. Gewassen zoals koolzaad, 
erwten en rogge zijn even moeilijk te 
oogsten als liggende tarwe en gerst. 
Het PowerFlow maaibord is ontwikkeld 
door Massey Ferguson en uitstekend in 
staat dergelijke gewassen te oogsten. 

Het mes bevindt zich op niet minder 
dan 1,14 m van de maaibordvijzel, dus 
zijn het zicht en de werking optimaal. 
De robuuste PowerFlow banden voeren 
het gewas van het mes af en met een 
constante snelheid in de opvoerelevator.

Nog meer capaciteit beschikbaar  
Er zijn maar weinig aanpassingen van 
het maaibord nodig bij het wisselen 
van het ene gewas naar een ander, bijv. 
koolzaad. Tests hebben aangetoond dat 
u onder moeilijke omstandigheden de 
productie met PowerFlow tot 73% kunt 
verhogen, dus is het echt een optie voor 
hoge prestaties. Het monteren van de 
optionele, hoge-capaciteit koolzaadvijzel 
geeft extra productiviteit in hoge 
gewassen, doordat de doorstroming 
door de vijzel wordt verbeterd en 
minder verlies over de achterkant van 
het maaibord optreedt. Als optie kunnen 
één of twee koolzaadmessen aan het 
maaibord worden gemonteerd, dat daar 
al op voorbereid is. 
 

Afmetingen FreeFlow 
maaibord

m 5,4 6,0 7,0 7,6

Afmetingen PowerFlow 
maaibord

m 5,5 6,2 6,8

Exclusieve Powerfeed rol
De Powerfeed rol aan de voorkant 
van de opvoerelevator zorgt voor 
een constante gewasstroom van het 
maaibord naar de opvoerelevator. 

Dankzij de meer gelijkmatige 
gewasstroom is er minder vermogen 
nodig om het gewas te dorsen. Het 
gewas wordt door de Powerfeed rol 
over de volle breedte van de elevator 
verdeeld, zodat het potentieel van de 
maaidorser maximaal wordt benut. 

Omdat het gewas bovendien optimaal 
wordt voorbereid voor het dorsen, ligt 
het benodigde vermogen - dus ook het 
brandstofverbruik -  lager.

01. FreeFlow maaibord.
02. PowerFlow maaibord met 
toevoerbanden en koolzaadvijzel met 
hoge capaciteit.
03. Dubbel getande Schumacher 
messen, beschermd door gesloten 
mesvingers voor maximale sterkte en 
goede snijwerking.  
04. Powerfeed rol.
05. De multikoppeling. Met één 
handeling worden alle aansluitingen 
gemaakt.
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Dorssysteem - het flexibele 
hart van de maaidorser
De machines zijn uitgerust met een robuuste dorstrommel met hoge 
massatraagheid en heavy-duty dorskorf, zodat de meeste gewassen gemakkelijk 
en met een hoge efficiëntie worden gedorst. 

De dorstrommel is voorzien van extra 
gewicht in de vorm van ballaststaven, 
om het gewicht achter de raspbalken 
die de aren dorsen te verhogen. 
Dit vermindert de belasting van de 
aandrijvingen, het benodigde vermogen 
en het brandstofverbruik.

De dorskorf heeft een versprongen 
draadplaatsing, waarbij het achterste 
deel van de dorskorf half zoveel draden 
als het voorste deel heeft. Dit geeft 
een optimale balans tussen een hoge 

dorscapaciteit en goede korrelstroom 
door de dorskorf.

Via elektrische bediening in de cabine 
is onafhankelijke instelling van de 
voor- en achterzijde van de dorskorf 
mogelijk. De bestuurder kan de dorskorf 
instellingen daardoor optimaal aan 
de omstandigheden aanpassen, of 
indien nodig zelfs met de dorskorf 
in evenwijdige positie werken. Deze 
eenvoudige instelling kan een groot 
verschil in de productie betekenen. 
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01. MCS Plus ‘weg gedraaid’, voor 
optimale prestaties bij droog gewas en 
gemakkelijk te dorsen gewassen.
02. MCS Plus ‘in werking gedraaid’ 
voor blijvend hoge prestaties onder 
moeilijke omstandigheden.
03. Universele dorskorf

Scheiding naar keuze, afhankelijk 
van het gewas
De MF BETA maaidorsers zijn standaard 
uitgerust met een roterende verdeler, 
met de mogelijkheid van instelling van 
dorskorf en snelheid. De bestuurder kan 
daardoor de maaidorser optimaal aan 
de gewasomstandigheden aanpassen, 
zodat de beste scheiding en strokwaliteit 
worden bereikt. 

Deze MCS (Multicrop Separator) heeft 
een unieke eigenschap waardoor 
hij zich onderscheidt van de andere: 
de dorskorf kan boven de roterende 
verdeler worden gedraaid wanneer 
hij niet nodig is. De dorskorf wordt 
elektrisch verdraaid, hiervoor is geen 
gereedschap nodig. Hierdoor kan de 
machine onder droge omstandigheden 
optimaal werken en wordt een hogere 
doorvoersnelheid bereikt. 

Het scheidingssysteem werkt zo met 
maximale capaciteit, afhankelijk van het 
type gewas dat wordt geoogst en de 
gewenste strokwaliteit. 

Gemakkelijk oogsten van maïs en 
zonnebloemen 
Voor klanten met kleinere arealen 
en verschillende gewassen kan in 
de fabriek een universele dorskorf 
worden gemonteerd, waardoor tijd 
wordt bespaard bij het wisselen 
tussen gewassen. Tevens kan snel 
en eenvoudig een complete maïsset 
worden gemonteerd.
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Precieze scheiding...
...tot en met de laatste korrel, dankzij slim ontwerp van de schudders

De lange stroschudders bestaan uit 
vier treden met ‘actieve wanden’. 
De 21 cm hoge verticale delen van 
de schuddertreden bestaand uit 
doorlatende roosters. De roosters 
laten de korrels door terwijl het stro 
wordt afgevoerd. Hierdoor ontstaat een 
extra open oppervlakte, waardoor een 
efficiëntere scheiding kan plaatsvinden. 
Ze zijn tevens de hoogste voor een 
conventionele maaidorser. De voorste 
treden van de stroschudders zijn 
versterkt, om de hogere strobelasting 
vanaf het dorssysteem en de roterende 
verdeler aan te kunnen.  De volledig 
gelaste stroschudders hebben een 
gesloten bodemvorm en zijn thermisch 
verzinkt ten behoeve van een lange 
levensduur.

De maaidorsers laten het stro achter 
in perfect gevormde zwaden voor 
een balenpers, met behulp van de 
instelbare strogeleiders. Zo wordt een 
goede kwaliteit stro in de stal, voor 
inbedden of voederen verkregen.

Optimale stroverwerking met uw 
maaidorser
De strohakselaar van de MF BETA 
maaidorser is speciaal ontwikkeld om 
een ongeëvenaarde hakselwerking 
en verspreiding te bereiken, hetgeen 
ideaal is voor agrariërs die streven naar 
minimale grondbewerking. 

Alle messen van de strohakselaar zijn 
getand, zodat een zuivere snijwerking 
wordt verkregen en minder vermogen 
nodig is.  De volledig instelbare 
tegenmessen messen en de strokap 
verzekeren dat u de kwaliteit en 
verspreiding van het gehakselde stro 
volledig onder controle hebt. 

Daarnaast is de instelbare bodem van 
de hakselaar voorzien van bobbels, 
waardoor het gehakselde stro omhoog 
en terug naar de roterende messen 
wordt geleid, zodat het nog fijner wordt 
gesneden.
De strohakselaar wordt automatisch 
ingeschakeld zodra de hakselaarkap 

in de juiste werkpositie is gezet. De 
geleidingsplaat van de strokap kan 
eenvoudig met behulp van een hendel 
worden versteld.  De hakselaar kan 
bovendien heel snel worden omgezet 
voor het oogsten van maïs, door 
eenvoudig een poelie te wisselen. 
Om brandstof te besparen, wordt de 
aandrijving van de hakselaar volledig 
uitgeschakeld als die niet wordt 
gebruikt. 

Een verstelbare kafspreider is 
verkrijgbaar voor gebruik in graan 
of maïs en geeft een gelijkmatige 
verspreiding van het kaf over de grond. 
Hij kan gemakkelijk opzij worden geklapt 
voor toegang tot de zevenkast.

01. Hoge schudders met open treden.
02. Instelbare strohakselaar voor de 
beste hakselwerking.
03. Volledig instelbare kafspreider. 
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Lange graanpan Hoge scheidingen

Vijzels met geharde uiteinden
Windmolen met hoge capaciteit

Instelbare verlenging

18

Schoon van het veld - direct naar de graansilo

nieuwe multifunctionele hendel – door 
middel van eenvoudige en logische 
handbewegingen heeft de bestuurder 
alles onder controle.

Dynamische nauwkeurigheid onder 
uw vingertoppen
De Ceres 8000i is een opbrengst 
meetinstrument dat kan worden 
gebruikt op de MF BETA maaidorser. 
Het systeem heeft een ingebouwde SD 
card-lezer en biedt de mogelijkheid de 
opbrengst te bekijken en in kaart te 
brengen terwijl u aan het oogsten bent. 

• Gebruikt de allernieuwste optische 
sensortechniek

• Toont droog/nat geoogst gewicht
• Toont dynamisch de actuele 

opbrengst
• Toont droog/nat vochtgehalte  
• Legt afgelegde weg vast (indien 

gebruikt met DGPS)

01. Graanpan.
02. Zeef met lippen.
03. Opbrengst-/vochtmeter kan worden 
geïnstalleerd.

Gemengd materiaal van het 
dorsgedeelte en de schudders wordt 
gesorteerd op de lange graanpan 
(boven). De hoge scheidingen houden 
het materiaal gelijkmatig verdeeld 
op hellende grond, waarna het in de 
luchtstroom van de radiale windmolen 
over de volle breedte valt. De 
bovenste en onderste zeven bewegen 
gebalanceerd in tegengestelde 
richtingen, waardoor een uitstekende 
circulatie van de lucht van de 
windmolen mogelijk is.

Uniek zevenontwerp voor hoge 
prestaties
Het profiel van de zeven is van vitaal 
belang voor de prestaties van de 
zevenkast. De zeven zijn speciaal 
ontworpen en met verticale lippen 
uitgevoerd, ten behoeve van een beter 
product en om het mogelijk te maken 
de zeven breder te openen voor een 
hogere doorvoersnelheid. Dankzij de 
praktische constructie kunnen de zeven 
bovendien door één persoon worden 
uitgebouwd en gereinigd tussen het 
oogsten van verschillende gewassen.

De graan- en retourvijzel is versterkt, 
waardoor duurzaamheid 
en een lange levensduur verzekerd 
zijn. Dat is vooral van belang bij het 
oogsten van maïs, omdat de slijtage bij 
dergelijke schurende gewassen hoger 
is. Het elevatordeel dat deze gedeelten 
omsluit, kan eenvoudig worden 
losgeschroefd en vervangen.  
  
Graantank met hoge capaciteit
De graantank heeft een ruime 
capaciteit (9000 liter bij de standaard 
uitvoering en 8600 liter bij de ParaLevel 
uitvoering), terwijl de lossnelheid van 
105 l/sec de hoogste in deze klasse is.  

Met 4,50 m heeft de losvijzel ruim 
voldoende hoogte en reikwijdte om elke 
aanhanger te vullen. De graanniveau-
alarmen informeren de bestuurder over 
het vulniveau van de graantank. De 
MF 7360 en MF 7370 modellen hebben 
waterdichte metalen graantankkappen, 
die vanaf de bestuurdersstoel elektrisch 
worden bediend.

De positie en inschakeling van de 
losvijzel worden bediend met de 
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ParaLevel systeem
Geavanceerde automatische nivellering geeft totale 
flexibiliteit op heuvelachtig terrein.

20

De MF 7360 en MF 7370 zijn beide 
verkrijgbaar in ParaLevel uitvoering. 
Dit gepatenteerde systeem nivelleert 
op hellingen tot 20%. De componenten 
van een maaidorser zijn doorgaans 
ontworpen om horizontaal te werken. 
Op hellingen handhaaft dit systeem de 
horizontale stand langer en daardoor 
kan de machine langer met maximale 
efficiëntie werken - en een hogere 
productie bereiken. 

De elektronische regeling zorgt ervoor 
dat het systeem de bewegingen 
zeer soepel en veilig registreert en 
corrigeert. 

Dit compacte en slimme systeem 
verbindt de voorwielnaven met het 
chassis via een driehoekige beugel 
onderaan en een verbindingsarm 
bovenaan, waardoor een 
parallellogramvormige verbinding 
ontstaat, die de naven alleen beweegt 
als dat nodig is. 

Een extra voordeel is dat de totale 
transportbreedte van de machine 
minder dan 3,50 m is met 800/65R32 
banden op de machine met 
5 schudders en 650/65R32 op die 
met 6 schudders.   
Tot dit nivelleerpakket behoort ook 
het standaard 4WD systeem, dat 
betere besturing en tractie onder alle 
omstandigheden geeft, zodat een 
veiliger werkplek voor de bestuurder 
wordt gecreëerd.
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Schonere motoren. 
Zeer economisch met 
brandstof. 
Lagere emissies.
Alle Massey Ferguson maaidorsers 
worden zo gebouwd.

Massey Ferguson blijft voorop lopen 
in het ontwikkelen van motoren met 
hoog vermogen, lage emissies en 
lage kosten. De MF7300 serie BETA 
maaidorsers worden aangedreven door 
de nieuwste generatie stage 3b AGCO 
SISU POWER motoren. 

Alle motoren werken met SCR 
(Selective Catalytic Reduction) en een 
diesel oxidatie katalysator (DOC) in 
de uitlaat, waardoor de hoeveelheid 
schadelijk fijnstof die in de atmosfeer 
terecht komt wordt verminderd. 

Deze elektronisch geregelde motoren 
vormen het hart van de machine en 
leveren het benodigde vermogen voor 
constant en efficiënt oogsten onder 
alle omstandigheden. Voor u als klant 
is het belangrijkste voordeel van 
SCR het brandstofverbruik - tot 10% 
lager dan bij eerdere uitvoeringen - 
plus het vertrouwen dat de motoren 
milieuvriendelijk werken en aan alle 
EU-voorschriften voldoen. 

Dit beproefde systeem, dat ook met 
succes in andere Massey Ferguson 
machines wordt toegepast, vereist het 
gebruik van AdBlue, dat uit een aparte 
tank wordt betrokken. 

AdBlue werkt op de achtergrond als 
additief en reduceert het aandeel 
schadelijke NOx (stikstofoxide) emissies 
dat in de uitlaatgassen van elke 
dieselmotor aanwezig is. AdBlue breekt 
de NOx emissies af tot hoofdzakelijk 
stikstof en water.
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Klaar voor de oogst...
dankzij eenvoudig onderhoud

De centraal geplaatste radiateurs 
zorgen voor een perfecte koeling van de 
motor, hydrauliek en airconditioning. Het 
roterende filter kan eenvoudig worden 
opgeklapt om het te reinigen en een 
stofafzuiging zorgt dat het ook onder 
de stoffigste omstandigheden schoon 
blijft. Via het platform zijn het roterende 
filter en de radiateurs veilig bereikbaar. 
Er zijn maar weinig smeernippels en 
die zitten dicht bij elkaar, zodat het 
onderhoud snel en eenvoudig kan 
plaatsvinden.

Dankzij de eenvoudige mechanische 
techniek is het aantal aandrijvingen 

minimaal gehouden, waardoor het 
onderhoud aanzienlijk minder tijd kost 
en u meer tijd kunt besteden aan het 
belangrijkste... oogsten!

De tanks en vulopeningen voor diverse 
vloeistoffen zijn praktisch geplaatst voor 
peil controleren en bijvullen. Hetzelfde 
geldt voor het luchtfilter van de motor. 

Bovendien bieden de grote, 
scharnierend opgehangen panelen 
eenvoudig toegang tot de onderdelen 
van de maaidorser, waardoor routine 
onderhoud en snelle controles 
vereenvoudigd worden. 

De vier belangrijkste aandrijvingen 
- van dorsinrichting, maaibord, 
strohakselaar en losvijzel - vinden 
plaats via eenvoudige snaar- en 
poeliesystemen, waarvan de spanning 
wordt geregeld door middel van 
veerdruk. Afstelling houdt dus niet meer 
in dan het controleren en nastellen van 
veerlengtes. 

De aluminium ladder, die toegang geeft 
tot het motorcompartiment, kan worden 
losgemaakt en verplaatst om bij andere 
delen van de machine te komen.
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Massey Ferguson is een echt 
wereldmerk met machines in alle delen 
van de wereld, van de revolutionaire 
“kleine grijze Ferguson” trekkers tot 
en met de nieuwste high-tech trekkers 
en maaidorsers.  Hebt u zich wel eens 
afgevraagd hoe wij de beste onderdelen 
en service kunnen blijven leveren voor 
zo veel machines en technieken over de 
hele wereld?

Achter elke Massey Ferguson 
machine staat de ijzersterke aftersales 
ondersteuning van de klantenservice 
van AGCO.

Ons belangrijkste doel is ervoor te 
zorgen dat elke machine – oud of nieuw 
– ter plaatse volledige ondersteuning 
krijgt en voor elke eigenaar van een 
Massey Ferguson:

• De beste service van de bedrijfstak
• Lage eigendomskosten
• Een betrouwbare en duurzame  
 machine
• Minimale stilstand van de machine
• Een hoge inruilwaarde  

AGCO klantenservice... lokale service van een wereldmerk.

De modernste magazijntechniek en 
logistiek van AGCO Parts
Natuurlijk wordt elke Massey 
Ferguson dealer volledig ondersteund 
door de AGCO Customer Support 
organisatie, die een marktleidende 
onderdelenservice biedt via de 
hypermoderne magazijntechniek 
en logistiek van AGCO Parts. Met 
een uitstekende service, levering de 
volgende dag en voorraad voor alle 
Massey Ferguson machines – zelfs die 
van meer dan 10 jaar oud – leveren 
wij uitsluitend originele onderdelen 
en garanderen wij dat die altijd direct 
correct worden gemonteerd.

De juiste aftersales oplossing voor 
machines van elke leeftijd
Ongeacht de leeftijd van uw Massey 
Ferguson machine biedt AGCO 
Customer Support altijd de juiste 
aftersales oplossing die u tijd en 
geld bespaart. De juiste, betaalbare 
en betrouwbare service- en 
onderhoudsoplossing voor elke situatie.

Praktische ondersteuning waar u die 
nodig hebt
AGCO vindt het van groot belang dat 
de beste service aan onze Massey 
Ferguson dealers wordt geleverd en dit 
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Totale ondersteuning, altijd en 
overal!
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gaat verder dan de uitstekende 
service- en onderhoudsoplossingen en 
levering van onderdelen:

• Training door experts en   
 specialistische uitrusting
• Geavanceerde diagnosetechnieken 
• Informatietechnieken voor
 communicatie van de nieuwste  
 onderdelen- en service-informatie 
• Hoog gekwalificeerde technische  
 ondersteuning

Bij de aftersales ondersteuning van 
AGCO Customer Support gaat het 
niet alleen om het leveren van een 
filter of olie verversen. Het gaat om de 
beste oplossing voor elke specifieke 
klant, inclusief de beste onderdelen en 
service.
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l	 = Standaard  
m = Optie 

 – = Niet van toepassing/niet verkrijgbaar  
*  = Met Power Boost

Maaibord en opvoerelevator BETA 7360 BETA 7370 BETA 7370 
PL 

BETA 7370 
PL

Beschikbare maaibreedten FreeFlow m 5,40 t/m 7,60 5,40 t/m 7,60 5,40 t/m 7,60 5,40 t/m 7,60

Beschikbare maaibreedten 
PowerFlow

m 5,50 t/m 6,80 5,50 t/m 6,80 5,50 t/m 6,80 5,50 t/m 6,80

Maaibord en elevator omkering 8 + 8 ballaststaven

Maaibord functies Automatic cutting height control

AutoLevel maaibord l l l l

Powerfeed rol l l l l

Dorstrommel met hoge massatraagheid

Aantal balken 8 + 8 ballast bars

Breedte / diameter mm 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600

Toerental omw/min 380 tot 1210 430 tot 1310 380 tot 1210 430 tot 1310

Dorskorf

ABC dorskorf graden 14 14 14 14

Aantal balken 12 12 12 12

Windingshoek graden 120 120 120 120

Oppervlakte m2 0,83 0,99 0,83 0,99

Roterende verdeler (Multi Crop Separator)

Breedte / diameter mm 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600

Verdeler dorskorf

Aantal balken 8 8 8 8

Oppervlakte m2 0,9 1,07 0,9 1,07

Roterend dorskorfsysteem l l l l

Stroschudders

Aantal / aantal treden 5 4 6 4 5 4 6 4

Scheidingsoppervlakte m2 5,73 6,81 5,73 6,81

Zevenkast

Graanpan met hoge verdelers l l l l

2 Instelbare zeven + verlengingen l l l l

Totale oppervlakte m2 4,67 5,58 4,67 5,58

Type windmolen Bladtype fan over volle breedte

Windmolen toerental omw/min 350 tot 1050
Retour naar dorstrommel l l l l

Instelling windmolen toerental Elektrisch vanuit cabine



Technische gegevens
W

ij hebben ons uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de inform
atie in deze publicatie zo accuraat en recent m

ogelijk is. 
E

r kunnen echter onnauw
keurigheden, onjuistheden of w

eglatingen in voorkom
en en technische specificaties kunnen op elk 

m
om

ent zonder voorafgaande kennisgeving w
orden gew

ijzigd. 
D

erhalve dient u vóór elke aankoop te inform
eren naar de juiste specificaties bij uw

 M
assey Ferguson dealer of distributeur.

Graantank BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 
PL 

BETA 7370 
PL

Inhoud liter 9000 9000 8600 8600

Lossnelheid l/sec 105 105 105 105

Lengte losvijzel m 5 5 5 5

Max. loshoogte m 4,45 4,45 4,45 4,45

Behandeling van stro

Strohakselaar l l l l

Hakselaarkap met elektrische 
stroverspreiders

m m m m

Kafspreider m m m m

Motor

Merk/type AGCO SISU POWER e3 Selective Catalytic Reduction (SCR)

Cilinderinhoud liter 7,4 8,4 7,4 8,4

Vermogen (ISO 14396) pk/kW 276/203 335/ 246
360*/265

276/203 335 / 246
360*/265

Capaciteit brandstoftank liter 620 620  620 620 

AdBlue liter 80 80 80 80

Transmissie

Type / aantal versnellingen Hydrostatisch / 4 

Banden

Voor 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32

Achter 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 540/65 R 24

Voor als optie 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32

Voor als optie 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32

Minder 
dan 
3,50 m

800/65 R 32 650/75 R 32 800/65 R 32 650/75 R 32

Cabine

XLR Verwarming, airconditioning, elektrisch bediende 
buitenspiegels, luchtgeveerde stoel, 3D stuurkolom, 

C2000 monitor systeem

Opties

ParaLevel maaidorser - - l l

Bovenzeef met hoge prestaties 
voor maïs

m m m m

Windmolen toerental reductieset omw/min 270 tot 840, optie

Afmetingen

Totale lengte zonder maaibord mm 8910 8910 9100 9100

Breedte zonder maaibord, 
standaard banden

mm 3645 3900 3550 3758

Gewicht kg 12960 13360 14110 14660

Accessoires

Op aanvraag 4WD achteras (standaard op ParaLevel versie), windmolen 
toerental reductie, maïsset, erwten- en bonenset.
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MF BETA maaidorsers zijn veelzijdige all-rounders en ontworpen en gebouwd 
voor uw bedrijf. Daardoor leveren ze een belangrijke bijdrage aan het rendement 
gedurende een lange en betrouwbare levensduur. Kijkt u eens naar de kenmerken 
waardoor de BETA overal ter wereld zo’n populaire maaidorser geworden is. 

Keuze uit vijf of zes lange stroschudders met vier treden 
en ‘actieve wanden’.

AutoLevel maaibord standaard op alle BETA maaidorsers. 
ParaLevel modellen kunnen werken op hellingen tot 20 
procent.

Uitstekend comfort en controle in de cabine met C2000 
touchscreen monitor.

Eenvoudig mechanisch ontwerp betekent snel en 
eenvoudig onderhoud.

AGCO SISU POWER motoren met nieuwe technologie 
bieden het laagste brandstofverbruik.

Ontwikkeld om elk type gewas onder alle omstandigheden 
te oogsten, overal ter wereld, van granen en rijst tot en 
met maïs.

Elke component heeft de juiste specificaties voor 
maximale duurzaamheid en lange levensduur.

Keuze uit FreeFlow of PowerFlow maaibord.

Robuuste dorstrommel met hoge inertie, heavy-duty 
dorskorf en secundair scheidingssysteem (MCS).

Belangrijke kenmerken 
MF 7300 BETA

Postbus 113, 7200 AC Zutphen

☎ (0575) 591911, 6 (0575) 516758
http://www.mechatrac.nl
email: info@mechatrac.nl

www.masseyferguson.nl
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