
MF RK SOROZAT
RENDSODRÓ

Nagy teljesítményű rendsodró sorozat

A MASSEY FERGUSONTÓL
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Kiváló munkaminőség, könnyű kezelhetőség és tartós kialakítás – ezek a tulajdonságok 
jó okot adnak Önnek arra, hogy az egyrotoros Massey Ferguson rendsodrót válassza.

A rend jobb oldalra sodrása

Minden Massey Ferguson egyrotoros rendsodró jobb 
oldalon képezi a rendet. Így mindig szemmel tarthatja 
a tökéletes rendet, mivel a traktor kezelőszervei a jobb 
oldalon találhatók. 

A rend jobb oldalra sodrása tehát ergonómiailag indokolt.

A rotorfej speciális csavaros rögzítése

A rotorfej egy kúpos gyűrűvel van összecsavarozva, hogy 
szilárd egységet alkosson. Ennek az az előnye, hogy a 
csavarok nincsenek kitéve nyíró igénybevételnek, csak 
nyomó- és húzóerőknek. Ezenkívül precíz központosítást 
és stabilitást tesz lehetővé a hosszú élettartam érdekében. 
Az ujjtartó karok szükség szerint egyenként cserélhetők 
anélkül, hogy teljesen szét kellene szerelni a karokat 
tartó foglalatot. 

Tangenciálisan elhelyezett ujjtartó karok

A legjobb gereblyézési minőség és az ideális rend az 
ujjtartó karok tangenciális elrendezésével végezhető el. 
Ez jelentősen nagyobb munkasebességet tesz lehetővé 
– ez akkor jön a legjobban, ha betakarításkor az időjárás 
nem kedvező.

Rotorfej 

A Massey Ferguson zárt rotorfeje az összes fontos 
alkatrészt megvédi a portól és a szennyeződésektől. 
Ez a kialakítás garantálja a hosszú élettartamot. 
A gömbgrafitos öntöttvasból készült bütyökpálya 
optimalizált alakja biztosítja a lehető leggördülékenyebb 
működést, valamint az ujjak gyors és pontos felemelését. 
A nagyméretű meghajtóegység és az alumínium 
ötvözetből, precíziós gyártással készült ujjtartókarház  
jó példái a modern és jól bevált kialakításnak.

Egyrotoros rendsodró
Miért válassza a Massey Ferguson egyrotoros rendsodrót?
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Dolgozzon hatékonyabban  
az egyrotoros rendsodróval

Hajtáslánc

Minden Massey Ferguson rendsodró hajtáslánca 
rendelkezik túlterhelés elleni védelemmel. 

Ezzel a szálastakarmány-betakarítási idény 
alatt elkerülhetők a költséges javítások és a 
hosszú állásidők.

Tökéletes munkamagasság

A lineáris magasságállítás, amely az 
alapfelszereltség része, könnyen és kényelmesen 
alkalmazkodik a munkamagassághoz és a 
talajviszonyokhoz.

Az ujjak rögzítése

Az ujjak nincsenek ráhúzva az ujjtartó csőre, 
hanem mindegyik ujj alulról van felcsavarozva. 
Ennek az az előnye, hogy a karnak a takarmány 
felé néző oldala teljesen sima, ezért a takarmány 
nem ragad rá. Kopás esetén nem kell az összes 
ujjat eltávolítani a belső ujj cseréjéhez. Ezenkívül 
az ujjak jobban elmozdulhatnak, mert nem 
korlátozza a cső a mozgásukat.

Ujjtartó

Minden Massey Ferguson ujjtartó erős 
csőanyagból, egyetlen fémdarabból kerül 
kialakításra. 

Az ujjtartó kar csatlakozási pontja úgy van 
megmunkálva, hogy tökéletesen illeszkedjen, 
így az ujjtartó karok könnyen beilleszthetők, 
és minimálisra csökken a kopás ezen a nagy 
igénybevételnek kitett ponton. Ez a kialakítás 
továbbá szükség esetén megkönnyíti a javítások 
gyors és egyszerű elvégzését.

Tökéletesen illeszkedő csatlakoztatási pont az ujjtartó karokon

Az ujjtartó kar elülső oldala tökéletesen sima

Hárompontos függesztőszerkezet
MF egyrotoros rendsodró széles munkatartománnyal
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MF kétrotoros vagy négyrotoros rendsodró?

Napjainkban a nagy rendsodrók a 
szálastakarmány-betakarítási folyamat 
kulcsfontosságú eszközei – meghibásodása 
a betakarításban részt vevő egyéb gépek 
leállását is eredményezheti, ami jelentős 
költségekkel járhat, és fennakadásokat 
okozhat. Ezért nem szabad semmilyen 
kompromisszumot kötnie új rendsodrója 
kiválasztásakor. A Massey Ferguson az 
elmúlt évek tapasztalatait a legújabb 
műszaki ismeretekkel ötvözve fejlesztette ki 
nagy teljesítményű, nagyméretű rendsodróit.

Az összes MF gépre jellemző 
tulajdonságok:
• Robusztus kialakítás

• Könnyű üzemeltetés

• Kiváló gereblyézési minőség

Rotorfejek 
A rotorfejek minden rendsodró kulcsfontosságú 
alkatrészei. Zárt kialakításuknak köszönhetően 
a fejek megbízhatóan óvják az összes fontos 
alkatrészt a szennyeződéstől és a portól, és 
hosszú élettartamot biztosítanak. A bütyökpálya 
optimalizált alakja biztosítja a gördülékeny 
működést, valamint az ujjak gyors és pontos 
felemelését.

Tangenciálisan elhelyezett rotorkarok
A legjobb rendsodrási minőség és az ideális rend az ujjtartó karok tangenciális elrendezésével 
végezhető el. Ez jelentősen nagyobb munkasebességet tesz lehetővé – ez akkor jön a legjobban,  
ha betakarításkor az időjárás nem kedvező.

MF kétrotoros rendsodró középre 
történő rendképzéssel
MF kétrotoros rendsodró változtatható 
munka- és rendszélességgel a nagyobb 
teljesítmény és rugalmasság érdekében.

MF kétrotoros rendsodró oldalra 
történő rendképzéssel
Kétrotoros rendsodró nagy átfedésekkel és a 
két keskeny vagy egy nagy rend képzésének 
választási lehetőségével. 

MF négyrotoros rendsodró középre történő rendképzéssel
MF négyrotoros, nagy területű rendsodró változtatható munka- 
és rendszélességgel a nagyobb teljesítmény és mozgékonyság 
érdekében. Egyszerű, mégis erős kialakítás.

MF kétrotoros vagy négyrotoros rendsodró 
Az Ön által választott funkciók
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MF RK SOROZAT

steerguard® a kényelmes és közvetlen kormányzás érdekében

A Massey Ferguson szabadalmaztatott kormányrendszert kínál a 
kereten belül működő rendsodrókhoz. Ez a kormányrendszer minden 
körülmények között megbízhatóan precíz kormányzást tesz lehetővé. 
A kormánytengelyt a keret védi a sérülésektől, és a kívül elhelyezett 
kormányrudakkal ellentétben csak két forgáspontja van. Ennek 
eredményeképpen a pontos kormányzás és a biztonság még több  
évi használat után is garantált.

A kormányzási mozgás a kormánytengelyről a kerekekre állítható 
nyomtávrudakat tartalmazó tengelycsonkkormányzás révén jut el. 
A nyomtávrudak nagy precizitású kúpos fejekkel vannak felszerelve, 
amelyek hosszú élettartamot biztosítsanak a sok éves használat során. 

A kormányrendszer kialakításának legnagyobb 
előnye a kormányzási mozgás erősítő és 
közvetlen átvitele. A rendsodró mindig a traktor 
nyomvonalán halad, ugyanakkor rendkívül 
mozgékony. Ezenkívül ez a fajta kormányzás 
nagy sebességnél is garantálja a zökkenőmentes 
működést. Ennek eredményeként az egyik 
tábláról a másikig történő haladás biztonságosan 
és gyorsan, akár 40 km/h sebességgel 
is megoldható.*

* Országonként eltérő

Állítható nyomtávrúdfej
A kereskedelmi forgalomban kapható 
járműveken használtakhoz hasonló 

nyomtávrudak

Tökéletes talajkövetés minden helyzetben
A Massey Ferguson szabadalmaztatott, teljesen kardáncsuklós 
rotorfelfüggesztése tökéletes talajfelszín-követést tesz 
lehetővé még a legnehezebb munkakörülmények között is. 
A rotor tökéletesen követi a talaj felszínét attól függetlenül, 
hogy a keret hosszirányban vagy keresztirányban dől-e. Ennek 
eredményeként a mélyedésekben és megsüllyedt területeken 
fekvő takarmányok is veszteség nélkül betakaríthatók. 

A gyep károsodása még dombos 
terepen is biztonságosan elkerülhető. 
A Massey Fergusonnal az alapos rendsodrás 
mindig takarmányveszteség nélkül történik – 
ami kiváló minőségű takarmányt eredményez.

Szabadalmaztatott, teljesen kardáncsuklós rotorfelfüggesztés

Jet effektus
A teljesen kardáncsuklós rotorfelfüggesztésnek és a rotor 
tömegeloszlásának köszönhetően elsőként a rotor eleje, majd 
a hátsó része emelkedik fel. Leengedéskor először a rotor 
hátsó kerekei, majd az első kerekei érnek a talajra. 

Így elkerülhető, hogy az ujjak a talajba fúródjanak. 
Nincs talajbahatolás, nincs gyepkárosodás, 
nincs takarmányszennyeződés – csak 
csúcsminőségű takarmány.

MF két- és négyrotoros rendsodrók
Minőségi funkciók
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Az MF kétrotoros, középre sodró rendsodrók 
kínálatának sokoldalú gépei

Az MF RK 662, az MF RK 762, az MF RK 802 és az 
MF RK 1002 kétrotoros, középre sodró rendsodrói 
automatikus munkaszélesség-előválasztást, alapos 
gereblyézést, precízen lerakott rendet, valamint a táblák 
közötti gyors és biztonságos haladást biztosítanak. 
Minden helyzetben megállják a helyüket. Az opcionális 
6 kerekes, érintkezésérzékelő alvázzal és a rotorok 
kardáncsuklós felfüggesztésével mindig tökéletes és 
veszteségmentes rendsodrást lehet végezni. A legjobb 
választás, ha kiváló minőségű takarmányt szeretne.

Tisztán, kényelmesen és egyszerűen üzemeltethető
A munkaszélesség szerszámok nélkül állítható, és a 
kívülről állítható vezérlőbütyökkel kombinálva lehetővé 
teszi az optimális rend kialakítását az utána jövő gépek 
számára. A maximális kényelem érdekében négy 
különböző munkaszélesség állítható be.

A szabadalmaztatott technológia az előre kiválasztott 
munkaszélességtől függetlenül biztosítja a 
legalacsonyabb szállítási magasságot. A táblavégi 
fordulópozíció automatikus magasságkorlátozása miatt 
már nem szükséges kikapcsolni a traktor TLT hajtását a 
táblavégi fordulóknál.

MF RK 662 TRC, MF RK 762 TRC, MF RK 802 TRC és MF RK 1002 TRC

• Az extrém munkakörülmények szakértője

• Optimális talajkövetés

• Karbantartást nem igénylő rotorfej

A szalmához és az extrém munkakörülményekhez 
való rendsodrók
Az MF RK 802 PRO és az MF RK 1002 PRO új rotorvázát 
hat kerékkel és egy 18 colos gumiabroncsokkal felszerelt 
tandem tengellyel látták el az optimális teljesítmény 
érdekében. Az iker vezérlőkerekek szintén át lettek tervezve: 
nagyobbak és merevek lettek azért, hogy még nehéz 
körülmények között is egyenletes futást biztosítsanak. 
Az ujjak és a vezetőkerék közti távolság is csökkent a 
csúcsminőségű rend készítése érdekében, ami tökéletes 
feltételeket teremt a bálázó számára.

MF RK 802 TRC PRO és MF RK 1002 TRC PRO 
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Rugalmasság és kényelem minden 
körülmények között
A Massey Ferguson oldalra sodró rendsodrói 
tökéletesen rugalmas megoldást kínálnak 
minden terepen. Ezekkel a rendsodrókkal két 
keskeny rendet, egy nagy rendet vagy a forduló 
után visszafelé egy dupla rendet lehet képezni. 
Az átállás és a munkaszélesség beállítása 
könnyedén, másodpercek alatt elvégezhető. 
A rotorok közti nagy átfedés biztosítja a 
takarmány tökéletes összegereblyézését és a 
rend kialakítását még nehéz munkakörülmények 
között is.

A sokoldalú, vonórúdra csatlakoztatott 
MF RK 702 TR-SDX modell szállítási szélessége 
kisebb mint 3 m a táblák közötti gyors 
átállás érdekében felszerelt ujjakkal együtt. 
A szállítókerettel rendelkező modelleken azonban 
a legalacsonyabb összecsukott magasság 
a beállított munkaszélességtől függetlenül 
mindig garantált. 

• Nagy munkaszélesség

• 1 vagy 2 rend képzése

• Tökéletes talajkövetés a kardáncsuklós 
rotorfelfüggesztésnek és a Jet effektusnak 
köszönhetően

• Egymás utáni rotoremelés-vezérlés

MF RK 702 TR-SDX, MF RK 662 SD-TRC, MF RK 672 SD-TRC, MF RK 772 SD-TRC, MF RK 842 SD-TRC és MF RK 842 SD-TRC PRO
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MF RK 1254 TRC EC, MF RK 1254 TRC, MF RK 1254 TRC PRO és MF RK 1404 TRC PRO  

• Nagy gazdaságok és bérvállalkozók számára

• Egyszerű, mégis robusztus kialakítás

• Alacsony tömegközéppont

• Karbantartást nem igénylő rotorfej

A Massey Ferguson zászlóshajója

A négy rotor és a 12,5, illetve 14 méteres munkaszélességgel 
ezek a rendsodrók optimális rendet készítenek, ami optimális 
kapacitáskihasználást jelent.

Ezeket a modelleket kifejezetten nagy gazdaságok és 
bérvállalkozók számára, valamint a több gazdaság általi közös 
használatra fejlesztették ki. A Massey Ferguson négyrotoros 
rendsodrói egyszerű, mégis robusztus kialakításuk révén könnyen 
üzemeltethetők, ami csak növeli a rugalmasságukat abban az 
esetben, ha több gazdaságban is használják őket.

Táblavégi fordulót vezérlő rendszer

Minden Massey Ferguson négyrotoros rendsodró egy 
automatikus, hidraulikus szekvenciális vezérlőrendszerrel van 
felszerelve, amely az Ön igényei szerint állítható be. Ez a rendszer 
vezérli a hátsó rotorpár késleltetett emelését és leeresztését, 
valamint lehetővé teszi, hogy tökéletesen kialakított rendet 
hagyjon a tábla végén.  A táblavégi fordulópozíció automatikus 
magasságkorlátozása miatt többé nem szükséges kikapcsolni a 
traktor TLT hajtását a táblavégi fordulók közben. 

ISOBUS-vezérlés

Az egyedülálló vezérlés és kényelem érdekében az MF RK 1254 
TRC PRO és az MF RK 1404 TRC PRO összes rendsodró funkciója 
ISOBUS-vezérléssel rendelkezik, beleértve a munkamagasság, a 
szélesség, az átfedések és az emelési sorrend beállítását.

Biztonságos a közúton és a domboldalon egyaránt

Az MF RK 1254 TRC, az MF RK 1254 TRC PRO és az 
MF RK 1404 TRC PRO rendsodrókat legfeljebb 40 km/h 
sebességű szállítási sebességre tervezték, ami gyors mozgást 
tesz lehetővé a táblák között.* Annak érdekében, hogy a 
közlekedés során mindig biztonságban legyen, a gépet 
nagy teljesítményű légfékrendszerrel látták el. A fékrendszer 
lehetővé teszi, hogy nehezebb műveleteket hajtson végre a 
domboldalakon. Az alacsony tömegközéppontnak köszönhetően 
a biztonságos szállítás is garantált.

Ha az Ön alkalmazása nem igényli a fékrendszer felszerelését, 
az MF RK 1254 TRC EC rendsodrót is rendelheti. 
* Országonként eltérő

MF négyrotoros, középre sodró 
rendsodró szállítókerettel



MF RK SOROZAT

A M
ASSEY FERGUSONTÓL

11



Modell MF RK 341 DSR MF RK 361 DSR
Felfüggesztési kategória I. és II. kat. I. és II. kat.

Hozzávetőleges munkaszélesség (m) 3,40 3,60
Hozzávetőleges rendszélesség (m) 0,60–1,30 0,60–1,50

Hozzávetőleges szállítási szélesség (m) 1,70 1,70
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m) 2,03 2,13

Ujjtartó karok rotoronként 8 10
Dupla ujjak karonként 3 3

Rotoralváz gumiabroncsai 2 x 15/6,00-6 2 x 15/6,00-6
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE) 17/23 25/34

TLT (ford./perc) 540 540

TLT tengely Túlterhelés elleni tengelykapcsoló 
(radiális megcsúszó tengelykapcsoló)

Túlterhelés elleni tengelykapcsoló 
(radiális megcsúszó tengelykapcsoló)

Hozzávetőleges tömeg (kg) 330 370

Modell MF RK 341 DN MF RK 361 DN MF RK 381 DN MF RK 421 DN MF RK 451 DN
Felfüggesztési kategória I. és II. kat. I. és II. kat. I. és II. kat. I. és II. kat. I. és II. kat.

Hozzávetőleges munkaszélesség (m) 3,40 3,60 3,80 4,20 4,50
Hozzávetőleges rendszélesség (m) 0,60–1,30 0,60–1,50 0,60–1,50 0,70 – 1,55 0,75 – 1,60

Hozzávetőleges szállítási szélesség (m) 1,42 1,55 1,55 1,83 1,99
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m) 2 2,21 2,31 2,58 2,68

Ujjtartó karok rotoronként 8 10 10 12 12
Dupla ujjak karonként 3 3 4 4 4

Rotoralváz gumiabroncsai 2 x 15/6,00-6 2 x 16/6,50 – 8 2 x 16/6,50 – 8 2 x 16/6,50 – 8 4 x 16/6,50 – 8
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE) 17/23 20/27 20/27 30/41 30/41

TLT (ford./perc) 540 540 540 540 540

TLT tengely
Túlterhelés elleni tengelykapcsoló 

(radiális megcsúszó tengelykapcsoló)
Túlterhelés elleni tengelykapcsoló 

(radiális megcsúszó tengelykapcsoló)
Túlterhelés elleni tengelykapcsoló 

(radiális megcsúszó tengelykapcsoló)
Túlterhelés elleni tengelykapcsoló 

(radiális megcsúszó tengelykapcsoló)
Túlterhelés elleni tengelykapcsoló 

(radiális megcsúszó tengelykapcsoló)
Hozzávetőleges tömeg (kg) 360 420 440 580 620

Műszaki adatok 

 -   Nem elérhető/nem alkalmazható     l  Alapfelszereltség

Egyrotoros, hárompont-függesztésű, hegyvidéki

Egyrotoros, hárompont-függesztésű, lebegő segédvázkeret
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Az ábrákon néhol feláras felszereltségi tételek is láthatók. Egyes gépek csak bizonyos országokban érhetők el. Az itt látható képek nem feltétlenül az aktuális alapfelszereltséget szemléltetik.

Modell MF RK 451 TR
Felfüggesztési kategória Vonórúd

Hozzávetőleges munkaszélesség (m) 4,50
Hozzávetőleges rendszélesség (m) 0,75–1,60

Hozzávetőleges szállítási szélesség (m) 2,10
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m) 4,10

Ujjtartó karok rotoronként 12
Dupla ujjak karonként 4

Rotoralváz gumiabroncsai 4 x 16/6,50 – 8
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE) 30/41

TLT (ford./perc) 540
Hozzávetőleges tömeg (kg) 600

Modell MF RK 702 TR-SDX MF RK 662 SD-TRC MF RK 672 SD-TRC MF RK 772 SD-TRC MF RK 842 SD-TRC MF RK 842 SD-TRC-PRO
Felfüggesztési kategória Vonórúd I. és II. kat. I. és II. kat. I. és II. kat. II. kat. II. kat.

Hozzávetőleges munkaszélesség (m) 6,30/7,00 5,75/6,65 5,80/6,70 6,60/7,70 7,80/8,40 7,80/8,40
Hozzávetőleges rendszélesség (m) 0,60-1,90 0,60-1,90 0,60-1,90 0,60-1,90 0,60-1,90 0,60-1,90

Hozzávetőleges szállítási szélesség (m) 2,30 2,65 2,65 3,00 2,80 2,96
Hozzávetőleges szállítási magasság (m) 3.00 3.00 3.65 3.60 3.60

(leszerelt ujjtartó karokkal) 3,00 3,00 3,65 3,60 3,60
Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m) 8,45 6,63 6,63 7,43 8,5 8,54

Ujjtartó karok rotoronként 12 / 12 10 / 12 12 / 12 12 / 12 13 13
Dupla ujjak karonként 4 4 4 4/5 4/5 4/5

Rotoralváz gumiabroncsai 2 x 18/8,50-8 / 3 x 18/8,80-8 3 x 16/6,50-8 3 x 16/6,50-8 4 x 16/6,50-8 6 x 16/6,50-8 6 x 16/6,50-8
Szállítókeret gumiabroncsai 10,0/75-15,3 10,0/75-15,3 10,0/75-15,3 300/80-15,3 380/55-17

Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE) 33/45 19/26 19/26 30/41 44/60 44/60
Szükséges hidraulikus csatlakozók 1 x SAV, 1 x DAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x DAV lebegő opcióval 1 x DAV lebegő opcióval

TLT (ford./perc) 540 540 540 540 540 540
Túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsoló 

a segédhajtásban
l l l l l l

Figyelmeztető panelek l l l l l l

Elektromos világítás l l l l l l

Hozzávetőleges tömeg (kg) 1380 1550 1580 2100 2400 2450

Egyrotoros, traktor függesztőművéhez vonórúddal/vonószerkezettel csatlakoztatható

Kétrotoros, oldalra történő rendképzéssel
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Modell MF RK 662 TRC MF RK 762 TRC MF RK 802 TRC MF RK 802 TRC PRO MF RK 1002 TRC MF RK 1002 TRC PRO
Felfüggesztési kategória I. és II. kat. I. és II. kat. I. és II. kat. I. és II. kat. II. kat. II. kat.

Hozzávetőleges munkaszélesség (m) 5,80 – 6,60 6,80 – 7,60 7,20 – 8,00 7,20 – 8,00 8,80 – 10,00 8,80 – 10,00
Hozzávetőleges rendszélesség (m) 1,20 – 1,80 1,20 – 2,00 1,20 – 2,00 1,20 – 2,00 1,30 – 2,20 1,30 – 2,20

Hozzávetőleges szállítási szélesség (m) 2,75 2,98 2,98 2,98 2,87 2,87
Hozzávetőleges szállítási magasság (m)  

(leszerelt ujjtartó karokkal)
3.18 3.55 3.65 3.65 3.85 3.85

Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m) 4,66 5,33 5,33 5,37 6,49 6,49
Ujjtartó karok rotoronként 2 x 10 2 x 12 2 x 12 2 x 12 15 15

Dupla ujjak karonként 4 4 4 4 5 5
Rotoralváz gumiabroncsai 3 x 16/6,50 – 8 4 x 16/6,50 – 8 4 x 16/6,50 – 8 6 x 18/8,50 – 8 6 x 18/8,50 – 8 6 x 18/8,50 – 8

Szállítókeret gumiabroncsai 10,0/75 – 15,3 10,0/75 – 15,3 10,0/75 – 15,3 11,5/80 – 15,3 300/80-15,3 380/55 – 17

Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE) 19/26 30/41 35/48 35/48 51/70 51/70

Szükséges hidraulikus csatlakozók 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV, 1 x DAV 1 x SAV, 1 x DAV
TLT (ford./perc) 540 540 540 540 540 540

Túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsoló 
a segédhajtásban

l l l l l l

Figyelmeztető panelek l l l l l l

Elektromos világítás l l l l l l

Hozzávetőleges tömeg (kg) 1 350 1 875 1 900 2 050 2 900 2 950

Műszaki adatok 
Kétrotoros, középen történő rendképzéssel

 -   Nem elérhető/nem alkalmazható     l  Alapfelszereltség
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Modell MF RK 1254 TRC EC MF RK 1254 TRC MF RK 1254 TRC PRO MF RK 1404 TRC PRO
Felfüggesztési kategória II. kat. II. kat. II. kat. II. kat.

Hozzávetőleges munkaszélesség (m) 12,50 12,50 12,50 11,50 – 14,00
Hozzávetőleges rendszélesség (m) 1,20 – 2,20 1,20 – 2,20 1,20 – 2,20 1,30 – 2,60

Hozzávetőleges szállítási szélesség (m) 2,98 2,98 2,98 2,99
Hozzávetőleges szállítási magasság (m)  

(leszerelt ujjtartó karokkal)
3.65 3.65 3.65 3.40

Hozzávetőleges szállítási hosszúság (m) 8,49 8,49 8,49 10,00
Ujjtartó karok rotoronként 4 x 12 4 x 12 4 x 12 4 x 13

Dupla ujjak karonként 4 4 4 4/5
Rotoralváz gumiabroncsai 4 x 16/6,50 – 8 4 x 16/6,50 – 8 / 500/50 – 17 550 / 45 – 22.5

Szállítókeret gumiabroncsai 500/50 – 17 500/50 – 17 500/50 – 17 550 / 45 – 22,5
Hozzávetőleges teljesítményigény (kW/LE) 59/80 59/80 59/80 96/130

Szükséges hidraulikus csatlakozók 2 x DAV 2 x DAV 1 x terhelésérzékelés 1 x terhelésérzékelés
Rotor magasságának beállítása Mechanikus Mechanikus Hidraulikus Hidraulikus

TLT (ford./perc) 540 540 540 540
Túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsoló 

a segédhajtásban
l l l l

Figyelmeztető panelek l l l l

Elektromos világítás l l l l

Hozzávetőleges tömeg (kg) 4 300 4 400 4 650 6 000
ISOBUS-vezérlés - - l l

Négyrotoros

Az ábrákon néhol feláras felszereltségi tételek is láthatók. Egyes gépek csak bizonyos országokban érhetők el. Az itt látható képek nem feltétlenül az aktuális alapfelszereltséget szemléltetik.
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