
VAN MASSEY FERGUSON

MF TW-serie
Getrokken wikkelaar

MF TW 130 & MF TW 160
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MF TW 130 & MF TW 160

Betrouwbaar en robuust voor 
een probleemloze werking 

De MF TW 130 en MF TW 160 zijn gebruiksvriendelijke ongecompliceerde 
wikkelaars met een rasterframe en een extreem lage wikkeltafel.

Ze zijn uitgerust met een sterke gelaste laadarm die versteld kan worden van 0,9 m tot 
1,60 m. De arm kan balen tillen tot een diameter van 1,30 m tillen (max. 1.000 kg) op de 
MF TW 130 en tot een diameter van 1,60 m (max. 1.250 kg) op de MF TW 160. 

De gebruiker kan het benodigde aantal lagen folie gemakkelijk aanpassen aan het 
gewas en de omstandigheden. De voorstrekunit is geschikt voor rollen van 500 mm of 
750 mm en kan worden ingesteld op 55% of 70% rek voor strakker wikkelen en minder 
folieverbruik. Met het snel-sluitsysteem zijn de folierollen snel en gemakkelijk te wisselen. 
Er is een bergruimte waarin maximaal 3 extra rollen folie kunnen worden meegenomen.

De juiste overlapping van folie wordt verkregen door de verhouding tussen de 
draaisnelheid van de baal en de snelheid van de wikkeltafel. De geleiders van de 
wikkeltafel zorgen dat de baal stevig in het midden van de tafel wordt gehouden.
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De balen worden extreem zacht afgelegd, zonder risico dat de gewikkelde baal of de grond wordt beschadigd, 
dankzij een laag geplaatste wikkeltafel die dicht bij de grond kantelt tijdens het lossen van de balen.

De MF TW 160 is uitgerust met een actief balenaflegsysteem dat in breedte verstelbaar is. Wanneer de baal van 
de wikkeltafel wordt gekanteld, gaat de wikkeltafel omhoog om de baal op te vangen en vervolgens voorzichtig 
omlaag naar de grond, zodat de folie niet wordt beschadigd. Tijdens dit proces zakt een steunvoet tot op de 
grond die het gewicht van de baal overdraagt op de grond, zodat de tractorhef minder wordt belast.

Er is een optionele balenkantelaar beschikbaar die voorkomt dat balen op heuvelachtig terrein gaan rollen. Dit verhoogt 
de veiligheid en verkort de benodigde tijd voor transport/laden en het verzamelen van balen in het veld met 15%. 

Op de MF TW 130 kan het rechter transportwiel 
om de middenas worden gedraaid, zodat de 
totale transportbreedte wordt verhoogd van 
2.30 m tot 2.85 m en de algehele stabiliteit 
van de wikkelaar wordt verbeterd.

De MF TW 130 is voorzien van zeer eenvoudige 
semi-automatische bediening voor een snelle en 
betrouwbare bediening zonder problemen.

De MF TW 160 is uitgerust met de ‘E-link Plus‘-
besturingskast. Dit gebruiksvriendelijke systeem biedt 
semi-automatische of volledig automatische bediening van 
de wikkelaar. Het hele proces van laden tot en met afleggen 
wordt met minimale inspanning bestuurd. De balenteller kan 
10 afzonderlijke tellingen opslaan, met een dagteller voor een 
perfect overzicht van het werk dat op een dag is verricht.

Als extra functie kunnen 
MF TW 130 & MF TW 160 
wikkelaars worden gebruikt om 
een of twee voorgewikkelde balen 
van het veld te transporteren.



Model MF TW 130 MF TW 160
Diameter baal (m) 0,90–1,30 0,90–1,60
Breedte baal (m) 1,25 1,25

Max. gewicht baal (kg) 1.000 1.250
Gewicht (ca.) (kg) 1.080 2.110

Vereist aandrijfvermogen (kW/pk) 30/41 40/55
Transportlengte (m) 4,70 5,80

Transportbreedte (m) 2,55 2,30
Transporthoogte (m) 2,30 2,70

Hydraulische aansluitingen
1x SA met drukloze 

retourleiding
1x SA met drukloze 

retourleiding
Aanbevolen oliestroom (l/min // bar) 18-30 // 150 18-30 // 150

Elektrische aansluitingen 12 V 12 V
Bandenmaat 10/70-15.30 380/55-17

Foliehouders en snijder 1 1
Bergruimte extra folierollen 3 3

Variabele strekunits (%) 55 / 70 55 / 70
Regeleenheid E-link Basic E-link Plus

Bediening Semi-automatisch Automatisch
Balenteller l l

Rotatieteller met geluidssignaal l l

Foliebreedte, 750 mm l l

Foliebreedte, 500 mm m m

Verlichting l l

Balenkantelaar m m

Specificaties

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de 
informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. 
Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen 
voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop 
over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd 
en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.

l Standaardspecificatie
m Optie

Gecombineerde diensten verhogen de winst en efficiëntie van onze klanten

Massey Ferguson en zijn distributeurs en dealers staan 
altijd klaar om uw aankoop met een extra inspanning te 
ondersteunen. Landbouw kan een veeleisende branche zijn en 
daarom zorgen wij dat u ondersteuning kunt krijgen wanneer 
u die nodig hebt en op cruciale momenten van het jaar.
Onze dealers zijn volledig gericht op het vinden 
van het juiste product voor u en daaropvolgende 
ondersteuning met de beste service, onderdelenlevering 
en hulp. U maakt deel uit van een gedreven familie zeer 
professionele specialisten, die erop gericht zijn om u 
echte serviceondersteuning van topkwaliteit te leveren.
Wij kennen uw branche en weten met welke uitdagingen ieder 
van u te maken heeft. Daarom kunnen onze dealers u helpen 
met uw planning voor een succesvolle toekomst. Informeer 
bij onze dealer naar onze financieringsmogelijkheden, die ook 
lease, huurkoop, huurcontracten en leenfaciliteiten omvatten.
U kunt uw activa veiligstellen met een MFCare Service 
en Extended Warranty Plan*: een compleet pakket dat is 
gericht op totale zorg voor uw machine inclusief regulier 
onderhoud, reparaties en een volledige AGCO-garantie.
*MFCare Service en Extended Warranty Plan is mogelijk 
niet beschikbaar of afhankelijk van de markt. Neem 
contact op met uw Massey Ferguson-dealer voor 
informatie over beschikbaarheid in uw regio.
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