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Kombajn zbożowy Massey Ferguson 7347 S MCS

MASZYNA SPRZEDANA

Marka: Massey Ferguson
Model: 7347 S MCS
Rok produkcji: 2018
Stan licznika MTG na silniku: 65
Stan licznika MTG na młocarni: 26
Twój Sprzedawca: Marek Dziedzic
MASZYNA DEMO, PEŁNA GWARANCJA!
SILNIK
- 6-cylindrowy, norma emisji spalin Tier4, SCR + DOC
- Pojemność skokowa: 7,4L
- Moc z bostem: 225kW/306KM
- Zbiornik paliwa: 620 l
- Zbiornik AdBlue: 80 l
- UKŁAD NAPĘDOWY
- 4-biegowa przekładnia hydrostatyczna
- Maksymalna prędkość jazdy: 25 km/h
PRZENOŚNIK POCHYŁY
- 3 łańcuchy przenośnika, rewers mechaniczny, system zabezpieczający przed kamieniami, układ wzdłużnego kopiowania terenu, układ
poprzecznego kopiowania terenu
UKŁAD OMŁOTOWY
- Zespół młócenia – MCS Multi Crop Separator
- Liczba bębnów: 3 szt.
- Szerokość bębna: 1600 mm
- Średnica bębna: 600 mm
- Liczba cepów: 8 szt.
- Zakres obrotów bębna: 430-1210 obr/min
Łączna powierzchnia omłotu: 2,25 m2
- Powierzchnia klepiska: 0,99 m2
- Moduł ABC: 0,19 m2
- MCS plus: 1,07 m2
- Kąt opasania klepiska: 120°
UKŁAD SEPARACJI ZIARNA I CZYSZCZENIE
- Regulacja sit, Multi Crop Separator
- Powierzchnia wytrząsacza: 6,81 m2
Liczba klawiszy: 6 szt.:
- wysoka oscylacja 150mm
- 4 stopnie o wysokości 210mm
- długość wytrząsacza 4,3m
Liczba sit czyszczących: 2 szt.
- Sita HC ( HigtCapacity) regulowane elektrycznie
- Zespół czyszczący podzielony na sekcje
- Wentylator promieniowy, pracujący na pełnej szerokości kosza sitowego
ZBIORNIK ZIARNA, WYŁADUNEK
- Pojemność zbiornika ziarna: 8600 l
- Prędkość wyładunku: 85 l/s
- Wysokość wyładunku ziarna: 4,4 m
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ
- Szarpacz słomy, liczba noży 64 szt. w czterech rzędach, kierownice rozrzucające sieczkę, automatyka hedera
- Kabina: klimatyzacja, ogrzewanie, radio, elektrycznie sterowane lusterka
Przyrząd żniwny FreeFlow
- szerokość 6 m
- uniwersalna ramka umożliwiająca mocowanie do wszystkich kombajnów z grupy AGCO
- skręcana podłoga i wzmocniona rama
- prędkość nagarniacza od o do 55 obr/min( proporcjonalnie do prędkości jazdy)
- przekadnia Schumacher (prędkość cięcia 1254 obr./min)
- noże i bagnety przykręcane( samoczyszczące)
- ślimak średnicy 610 mm
- rozdzielacze łanu
- multizłącze - jedno złącze do wszystkich przewodów elektrycznych i hydraulicznych

