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Комбайн Massey Ferguson Т7

Комбайн Massey Ferguson Т7 обладнано двигуном AGCO Power 98AWF із 
номінальною потужністю 375 к.с. Завдяки унікальній системі подавання та 
обмолочування Natural Flow™, місткому зерновому бункера й потужній системі 
вивантаження ця модель забезпечує відмінну продуктивність та можливість 
ефективно збирати різноманітні культури, такі як пшеницю, кукурудзу, сою та інші.

Система подавання

Однією з основних особливостей, які роблять комбайн Massey 
Ferguson Т7 унікальним, є система подавання та обмолочування 
Natural Flow™. Простота й унікальність конструкції 
забезпечують ефективне збирання, зручне обслуговування та 
економію пального, що вигідно вирізняє цей комбайн серед 
конкурентів. Завдяки поперечно розміщеному ротору маса, що 
надходить до обмолочування, не ущільнюється та не змінює 
напрямок руху під час переміщення від похилої камери до 
ротора. Таким чином матеріал подається безпосередньо від 
жатки до ротора із мінімальними пошкодженнями та витратами 
потужності, що, своєю чергою, сприяє меншій витраті палива.

Обмолочування та сепарація

Після подавання до ротора зерно обмолочується 
та сепарується через підбарабання з кутом 
обхвату 360°, підвищуючи продуктивність 
та зменшуючи пошкодження зерна і витрату 
палива.

Поперечний ротор діаметром 762 мм має шість 
рядів хромованих бичів заввишки 18 мм та 
підбарабання, обладнане 17-ма поперечними 
планками, що разом забезпечують м’яке 
обмолочення за меншої витрати потужності.
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Система очищення
Конструкція вальців-прискорювачів складається із двох валів, 
кожен із яких має п’ять пар поліуретанових рифів. Вальці у 
чотири рази прискорюють рух маси і направляють її через 
рівномірний потік повітря від вентилятора очищення діаметром 
330 мм, з допомогою якого із зерна видаляється значна частка 
домішок ще до того, як воно потрапить на решітний стан.
Це двоступеневе очищення забезпечує високу якість зерна із 
допустимими мінімальними домішками.
Оскільки очищення комбайна MF Т7 не залежить від гравітації 
під час переміщення зерна, напрямок руху зернової маси під час 
очищення залишається незмінним на схилах із кутом до 23%.

Зерновий бункер та вивантаження

Двома додатковими унікальними особливостями комбайна 
Massey Ferguson Т7 є один із найбільших у своєму класі зернових 
бункерів об’ємом 13,743 л та однією з найменших транспортною 
висотою – 3,58 м.

MF Т7 також вирізняється неймовірно високою швидкістю 
вивантаження, завдяки унікальному вивантажувальному шнеку 
DirectFlowTM, який дає змогу досягти швидкості у 141 л/с 
протягом усього процесу вивантаження і спорожнює бункер 
всього за 98 с, таким чином, економлячи час та кошти. 

Ефективне збирання врожаю

Ротор на MF Т7 розташований по центру машини, що 
дає змогу розмістити зерновий бункер нижче та над 
системою обмолочування. Завдяки цьому забезпечується 
нижчий центр ваги та загальна висота агрегату 
одночасно за більшої ємності зернового бункера.

Завдяки унікальному дизайну комбайни MF Т7 мають до 
3 т меншу вагу, порівняно з іншими комбайнами такого 
самого класу, що без компромісу з продуктивністю 
або довговічністю дає змогу підвищити ефективність 
збирання, зменшити витрату палива та ущільнення 
ґрунту.  



© AGCO Limited. 2016  | A-UA-16082/0116  |

®  is a worldwide brand of AGCO.
A-Ukrainian/0116/1m

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

MF T7
Двигун
Модель AGCO Power 98AWF

Кількість циліндрів/об’єм, л 7 / 9.8
Потужність за 2100 об./хв, к.с. (Кв) SAE 375 (280)

Потужність Maximum Boost, к.с. (Кв) 451 (336)
Об’єм паливного бака, л 870

Трансмісія
Тип  Гідростатична

Коробка передач                       4 швидкості
Максимальна швидкість, км/год      34 км/год

Система обмолочування/сепарації
Тип Поперечний ротор

Діаметр, мм 762
Довжина, мм 2,235
Кут сепарації 360°

Площа підбарабання, м2 0.61
Площа обмолочення та сепарації, м2 3.89
Швидкість, низький діапазон, об./хв 180-480
Швидкість, високий діапазон, об./хв 336-900

MF T7
Система очищення

Ступені очищення 2
Загальна площа решіт, м2 4.99

Тип вентилятора очищення        Турбінний вентилятор
Діаметр, мм 330

Дообмолочення на роторі                     Стандарт
Подрібнювач соломи                  2 швидкості

Зерновий бункер/вивантаження
Об’єм зернового бункера, л 13,743

Швидкість вивантаження, л/с 141
Діаметр вивантажувального шнека, мм 356

Довжина від центру, м 7.56
Висота вивантаження, м 4.70

Розміри  
Базова вага, кг 14,625

Транспортна висота, м 3.58
Колісна база, м 3.40

Довжина без жатки, м 8.61
Кліренс, мм 595

Автори підійшли максимально відповідально щодо подання характеристики цього агрегату, 
попередньо  впевнившись у достовірності, точності та сучасності поданої інформації. 
Однак неточності, помилки або поліпшення можуть виникнути і деталі специфікації можуть бути 
змінені у будь-який час без попереднього повідомлення.
Таким чином, усі важливі для вас характеристики комбайна мають бути заздалегідь узгоджені з 
вашим дилером або дистриб’ютором Massey Ferguson – ще до будь-якої покупки.

Специфікації

Повна сервісна підтримка тоді, коли потрібно вам!
Мережа дилерів та дистриб’юторів Massey Ferguson забезпечує поставку кожної машини із наданням 
необхідної підтримки та сервісного супроводу, що є гарантією  вашої безперебійної роботи. Послуги з 
обслуговування – завжди вчасно, якісно, у потрібному місці і в стислі терміни.

Наші дилери прагнуть дібрати необхідний вам продукт та забезпечити його найкраще обслуговування 
і надійну поставку запасних частин. За кожною машиною Massey Ferguson стоїть команда 
висококваліфікованих спеціалістів, які самовіддано роблять свою справу, забезпечуючи підтримку вас, 
вашого обладнання та вашого бізнесу.


