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Breganze, Italië
Massey Ferguson’s expertisecentrum op het gebied van 
oogsten, thuishaven van precisietechniek en -fabricage.

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. Evenals 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 kwaliteit.

Vandaag de dag worden in Breganze maaidorsers met diverse 
verschillende dorstechnieken gebouwd. De maaidorsers worden 
geleverd met een FreeFlow of PowerFlow maaibord. Deze zijn in 
verschillende afmetingen leverbaar en zijn ontwikkeld voor een 
maximale oogstsnelheid en efficiëntie, waarbij gewasverlies zoveel 
mogelijk wordt voorkomen.
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Hier gaat ‘t allemaal om.

Het ongecompliceerde, praktische ontwerp van de MF Beta maaidorsers resulteert in 
een mix van technieken en functie eigenschappen waarmee u eenvoudig kunt werken 
in het veld, waar tijd van het hoogste belang is.   

*met Power Boost

Model Max. vermogen
(pk/kW)

Aantal 
stroschudders

Tankcapaciteit 
(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

•	 Nieuwe	cabine	ontwikkeld	voor	hoge	productiviteit	gedurende	de	
lange oogstdagen

•	 Lage	bedrijfskosten,	economisch	brandstofgebruik	en	eenvoudig	
onderhoud  

•	 Graan	en	stro	van	hoge	kwaliteit,	dankzij	zorgvuldig	dorsen	en	
intensieve scheiding

•	 Flexibel	2-in-1	dorssysteem	voor	alle	gewassen	en	
 eenvoudig in te stellen 

•	 Maaibord	met	hoge	capaciteit	en	degelijk	gebouwd	voor	alle	
omstandigheden - PowerFlow of FreeFlow, de keuze voor de 
professional



De aren als 
eerste ingevoerd  
De aren als eerste ingevoerd - een goed begin is het halve werk. Het maaibord 
bepaalt in hoge mate hoe goed uw maaidorser presteert. Massey Ferguson 
beschikt over een schat aan ervaring en biedt de keuze uit het zeer 
gewaardeerde PowerFlow maaibord of de FreeFlow maaiborden met 
hoge capaciteit.
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Gecombineerde multikoppeling 
standaard, voor snel afkoppelen van 
maaibord.

Vijzelvingers over de volle breedte 
van het FreeFlow maaibord 
verhogen de doorvoer, zodat er een 
krachtige en snelle toevoer naar de 
opvoerelevator is.

Het Schumacher mes is het best 
presterende mes op de markt met 
zijn 1220 snijbewegingen per minuut. 
Zelfreinigend en continu scherp; 
hierdoor blijft het gewas ook onder 
moeilijke omstandigheden in beweging.

De Powerfeed rol aan de voorkant van de 
opvoerelevator zorgt voor een constante 
gewasstroom van het maaibord naar 
de opvoerelevator. De draairichting kan 
eenvoudig en snel vanuit de cabine 
worden omgekeerd.

Kies het maaibord afhankelijk van uw gewassen
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Met behulp van de optionele koolzaadvijzel 
voor het PowerFlow maaibord kan de 
doorstroming van hoge gewassen in de 
elevator worden verbeterd, waardoor de 
productie aanzienlijk wordt verhoogd. Twee 
elektrische messen aan de zijkanten maken 
de koolzaadset compleet.

Het mes bevindt zich maar liefst 1,14 m van de maaibordvijzel, dus 
is 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. De banden stoten ook stenen af in plaats van die 
in de machine te voeren, waar ze schade kunnen aanrichten.

De AutoLevel maaibordregeling is standaard 
uitgerust met maaihoogteregeling. Door de vloeiende 
overgangen van de ene naar de andere zijde wordt een 
constante maaihoogte bereikt. Gecombineerd met de 
automatische haspelsnelheid functie is de bediening 
van het maaibord wel heel eenvoudig voor 
de bestuurder.
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PUUR GOUD VAN MASSEY FERGUSON 
- door zorgvuldig te dorsen maakt u meer winst  
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Het flexibele hart van de maaidorser. 
De machines zijn uitgerust met een robuuste dorstrommel met hoge inertie en extra sterke dorskorf.

De dorstrommel is voorzien van extra gewicht in de vorm van ballastbalken, om het gewicht 
achter de raspbalken die de aren dorsen te verhogen. Dit vermindert de belasting van de 
aandrijflijn, 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. De afstand tussen dorstrommel 
en dorskorf kan voor- en achter vanuit de cabine onafhankelijk worden ingesteld om de 
dorskwaliteit te optimaliseren.

Dorsen en scheiden  
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De Multicrop separator heeft een zeer groot afscheidingsoppervlak, om zoveel 
mogelijk graan te verwijderen voordat de stroschudders worden bereikt. 

Deze MCS (Multicrop Separator) heeft een unieke eigenschap waardoor hij zich 
onderscheidt van de concurrentie: de dorskorf kan boven de roterende dorstrommel 
worden gedraaid wanneer hij niet nodig is. De MCS dorskorf wordt elektrisch gedraaid, 
hiervoor is geen gereedschap nodig. Hierdoor kunnen onder droge omstandigheden 
optimale prestaties worden bereikt, zodat de zevenkast minder wordt belast en een betere 
strokwaliteit wordt verkregen. 

Een complete maïsset is eenvoudig te monteren, of er kan een universele dorskorf worden 
gemonteerd, die geschikt is voor zonnebloemen, maïs, of graan op kleine arealen. De 
hakselsnelheid reductieset wordt standaard meegeleverd.

Twee systemen in één    

Weg gezwenkte 
dorskorf
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Dankzij vanuit de cabine te 
bedienen elektrische zeven kan 
eenvoudig de kwaliteit van het 
graanmonster worden bijgesteld 
en de hoge zeeftussenschotten 
garanderen een hogere productie 
op golvend terrein doordat het 
graan gelijkmatig over de zeven 
verdeelt blijft.

Een eenvoudige retoursensor toont 
het retour volume in de cabine en 
maakt snel afstellen mogelijk om 
het graanmonster te verbeteren.

De lange stroschudders bestaan 
uit 4 treden met ‘actieve wanden’. 
De 21 cm hoge verticale delen van 
de schuddertreden bestaand uit 
doorlatende roosters. Ze zijn tevens 
de hoogste voor een conventionele 
maaidorser. De voorste treden van 
de stroschudders zijn versterkt     
voor maïs.

De kwaliteit van het graanmonster is mede bepalend voor uw winst. Doordat wij bijzondere aandacht hebben geschonken 
aan de zevenkast en zeven met hoge capaciteit hebben toegepast, krijgt u een graanmonster van de hoogste kwaliteit. 
Als optie kan er ook een opbrengstmonitor worden geïnstalleerd.

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.

Resultaten
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De instelbare kuiltjesplaat is 
standaard en zorgt dat het stro 
constant wordt gehakseld.

Voor wie u het stro gaat persen, 
het dorssysteem gaat zorgvuldig 
met het stro om en laat het in 
perfecte conditie voor balenpersen 
achter, of voor de gewassen voor 
energiewinning. De zwadbreedte is 
middels geleide platen instelbaar.

Er is ook een meervoudig instelbare 
kafspreider met twee rotoren 
verkrijgbaar. Elektrisch verstelbare 
spreidplaten voor de strohakselaar 
zijn als optie verkrijgbaar. Deze 
maken het mogelijk het stro indien 
nodig van het ongemaaide gewas 
weg te richten.

De strohakselaar is speciaal ontwikkeld om een ongeëvenaarde hakselwerking en verspreiding te bereiken, hetgeen ideaal is voor agrariërs die streven naar minimale grondbewerking. De 
messen zijn getand, zodat een zuivere snijwerking wordt verkregen en minder vermogen nodig is.  De volledig instelbare vaste messen en de spreidplaten verzekeren dat u de kwaliteit en 
verspreiding van het gehakselde stro volledig onder controle hebt. 
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Haal het beste uit uw werkdag met de 
speciaal ontworpen werkplek.  

Wij introduceren de Skyline cabine.

Een comfortabele cabine is van groot belang om optimale prestaties van machine en mens te bereiken. Uitstekend zicht rondom en 
ergonomisch geplaatste bedieningsorganen verlichten de werkdruk en maken u productiever. De intuïtieve menu’s van de TechTouch 
terminal leveren razendsnel de gewenste informatie en actieve waarschuwingssystemen beschermen uw investering. 

VAN M
ASSEY FERGUSON
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Mijn werkplek  

Fundamentele aspecten van een goed ontworpen cabine zijn ruimte, comfort en goed zicht rondom. De Skyline cabine biedt dit allemaal, 
zodat optimaal comfort voor de bestuurder te allen tijde verzekerd is. Het zicht rondom is uitstekend dankzij het panoramische zicht van de 
bestuurder op maaibord, stoppels en losvijzel en naar achteren via de grote elektrisch instelbare buitenspiegels, of de standaard camera 
van de TechTouch terminal.

Bedieningsorganen 
zoals gezien door 

de bestuurder
Spiegel gericht 
op achterwiel

Zicht op maaibord

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

•	 Complete	klimaatregeling	inclusief		 	
 verwarming
•	 Luchtgeveerde	stoel
•	 Elektrisch	instelbare	buitenspiegels		 	
 met verwarming
•	 Instructeursstoel	met	koel-	en		 	
 opbergvak
•	 Uitstekende	geluidsisolatie	met	speciaal		
 geluidabsorberend glas betekent 
 dat u in alle rust comfortabel kunt   
 werken
•	 Nieuwe	tweedelige	spiegels	voor	te		 	
 selecteren zicht
•	 Veilige	en	ruim	toegankelijke	cabinetrap

Losvijzel

Terminal
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PowerGrip hendel
De nieuwe bedieningshendel ligt gemakkelijk 
in de hand - de multifunctionele PowerGrip 
hendel bevindt zich boven op de armsteun, 
waarop ook de schakelaars van de meest 
gebruikte functies zijn ondergebracht. De 
armsteun kan naar voorkeur van de bestuurder 
omhoog en naar voren worden ingesteld.

PowerGrip armsteun
De overzichtelijke en uitstekend ontworpen rechter armsteun is de centrale 
bedieningseenheid, van waaraf de bestuurder alle in- en afstellingen uitvoert. 
De bestuurder legt zijn arm op de comfortabele, instelbare armsteun en vindt 
alle schakelaars en toetsen binnen handbereik.

01 Haspel omhoog / omlaag

02 Haspel naar voren / achteren

03 Automatische stop

04 Maaibord omhoog / omlaag

05 Maaibord nivelleren links / rechts

06 Lossen inschakelen

07 Losvijzel in / uit klappen

01

01

02

02

03

03

04

04
05

05

07 06

Neem het heft in eigen hand 

Haspelsnelheid instellen

Aandrijving activeren

01 Motortoerental instellen

02 Dorstrommel inschakelen

03 Maaibord inschakelen

04 4WD inschakelen 

05 Parkeerrem inschakelen



01 Afstand achterzijde dorskorf

02 Afstand voorzijde dorskorf

03 Dorstrommel toerental instellen 

04 Windmolen toerental instellen 

05 Bovenste zeven instellen

06 Onderste zeven instellen

07 Strohakselaar spreidplaten aan / uit

08 Graantankkappen openen / sluiten

09 Verticale messen inschakelen

10 Transportmodus

01

02

03

04

05 07

08
09

10

06

Toetsenbord
Het tiptoetsenbord bevindt zich direct rechts naast de armsteun en wordt 
gebruikt om de belangrijkste functies van de maaidorser te bedienen.           
De zachte, verhoogde toetsen brengen u direct naar de verschillende     
menu’s op de TechTouch terminal.

Terminal
Perfect in het zicht en binnen handbereik bevindt zich de TechTouch terminal, die alle relevante 

informatie en instellingen voor de maaidorser weergeeft en eenvoudig te bedienen en in te stellen 
is via het haarscherpe touchscreen.

VAN M
ASSEY FERGUSON

23

01 Motortoerental instellen

02 Dorstrommel inschakelen

03 Maaibord inschakelen

04 4WD inschakelen 

05 Parkeerrem inschakelen
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Het algemene informatievenster wordt 
altijd in de linkerbovenhoek van het 
scherm weergegeven. Het toont o.a. het 
motortoerental en de rijsnelheid. Daarnaast 
bevat het meters voor brandstof, AdBlue, olie 
en motortemperatuur. Tevens wordt de huidige 
status van de graantank en losvijzel van de 
maaidorser weergegeven.

De eenvoudig af te lezen schermen van het 
Maaidorser hoofdmenu tonen de werkelijke en 
ingestelde maaibord hoogte, graanverlies van 
stroschudders en zeven en het retourvolume. 
Daaronder huidige instellingen van maaibord 
hoogte, trommeltoerental, dorskorf opening voor/
achter, windmolen toerental, zeef opening boven/
onder. Via sneltoetsen op de pictogrammen 
kunnen alle instellingen snel worden aangepast.

De vensters onder aan het scherm noemen 
we Info plus vensters. Hier heeft de bestuurder 
de keuze uit verschillende schermen met 
gedetailleerde informatie over de functies 
van de maaidorser. Hij kan bijvoorbeeld in 
een oogopslag informatie over de motor- en 
astoerentallen bekijken en zo controleren of  
alle systemen naar behoren werken.

In de vensters onder aan het scherm kunnen 
maximaal twee camerabeelden worden 
weergegeven. De bestuurder heeft de keuze 
om het camerabeeld continu weer te geven, of 
bijvoorbeeld alleen bij achteruitrijden. Het beeld 
kan snel en veilig tot schermvullend worden 
vergroot via een druk op een toets.

De nieuwe TechTouch terminal is het bedieningscentrum voor alle belangrijke functies. Het heeft een touchscreen, 
maar u kunt ook de unieke veiligheidsnavigator gebruiken om het gewenste scherm weer te geven.

Met de vingertoppen te bedienen



Ontworpen om het u gemakkelijk te maken
•	Het	grote,	eenvoudig	afleesbare	scherm	is	in	vier	delen	onderverdeeld,	

waarin de bestuurder de gewenste informatie kan weergeven. Hiermee 
haalt u echt het beste uit de instellingen - het scherm is op logische 
wijze ingedeeld en navigeren gaat gemakkelijk via de navigatiepad of de 
sneltoetsen op het touchscreen.

•	Dankzij	het	duidelijke	kleurenscherm	is	de	informatie	heel	gemakkelijk	
te interpreteren - o.a. waarschuwingen worden zeer duidelijk 
weergegeven.

•	De	bevestiging	maakt	het	mogelijk	de	juiste	positie	voor	elke	bestuurder	
te kiezen.  

 
•	Geautomatiseerde	gewasinstellingen	-	tot	10	variaties	van	

gewasinstellingen zijn mogelijk via het menu op de TechTouch terminal, 
die bij selecteren automatisch voor de maaidorser worden ingesteld.

•	Standaard	camera	functie	is	in	de	TechTouch	terminal	geïntegreerd	en	
biedt beter zicht op de achterkant van de maaidorser.

25
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Vloeiende bewegingen - Paralevel optie
Er zijn eigenlijk maar weinig platte akkers, zodat totale nivellering van de machine 
echt een verschil maakt.
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Vloeiende bewegingen - Paralevel optie



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

28

Dankzij de parallelkoppeling kan de 
helling in het veld moeiteloos worden 
aangepast. De MF 7360 en MF 7370 
zijn beide verkrijgbaar in ParaLevel 
uitvoering. Dit gepatenteerde systeem 
nivelleert met het maaibord 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. 
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.

ParaLevel systeem  
Geavanceerde automatische nivellering geeft totale flexibiliteit op golvend terrein.
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20%

Transportbreedte binnen 3,50 m (800 banden, 5 stroschudders) (650 banden, 6 stroschudders)
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Haal elke dag het beste uit de bijzonder goed 
ontworpen functies. Het nachtwerkpakket bevat 
o.a. H9 lampen met hoge intensiteit voor een 
uitstekend zicht rondom in het donker.

Tijd om te oogsten
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Goed ontwerp voor gemakkelijke 
toegangkelijkheid

Oliepeil controleren

Tank goed bereikbaar 
voor reinigen en 
wisselen van gewas

Veilig en eenvoudig 
toegang voor 
schoonmaken van 
radiateurs 

Luchtfilter controleren/
reinigen

Eenvoudig wisselen 
tussen hakselen en 
zwad maken voor 
balenpers 

Via panelen uit één 
stuk snel toegang 
voor inspectie

Terugtrekken van 
de dorskorf op 
de MCS bij droge 
omstandigheden

01

07

02

08

03

Zeef gemakkelijk te 
verwijderen dankzij 
slim ontwerp 

Hakselaar spreidplaten 
opklappen voor zwad 
maken of transport

Gemakkelijk bijtanken 
- de tanks zitten naast 
elkaar en zijn goed 
bereikbaar

05

1006

04

09
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Wij kunnen u beloven dat uw AGCO SISU POWER motor ontworpen is in overeenstemming met de nieuwste emissienormen m.b.v. SCR technologie, wat betekent dat het één van de modernste 
motoren op de markt is. Deze SCR technologie is de tweede generatie en beter voor het milieu; de bedrijfskosten behoren tot de laagste in de markt. Dat zijn belangrijke parameters. 

Zijn prestaties zijn ook belangrijk - de brandstoftoevoer is afgesteld op een vlakke koppelcurve, zodat de maaidorser onder belasting een constant vermogen levert - precies wat hij nodig heeft. 
Gekoppeld aan de lage-weerstand aandrijvingen die we gebruiken, levert dit een zeer laag en economisch brandstofverbruik per ton op.    

Wij denken dat dit voor u een significant verschil maakt!

Hoe belangrijk is de motor van 
de maaidorser voor u? 
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Massey Ferguson en zijn distributeurs en dealers staan altijd voor u klaar en doen hun uiterste best om uw aankoop te ondersteunen. 

De landbouw is geen gemakkelijke sector en daarom zorgen wij dat u alle ondersteuning krijgt die u nodig hebt, vooral in de belangrijke perioden van het jaar. Onze dealers helpen u het 
juiste product te vinden en ondersteunen u daarna met de beste service, onderdelen en hulp. U zult deel uitmaken van een grote familie van zeer ervaren specialisten, die van het leveren van 
topkwaliteit service hun werk hebben gemaakt. 

Wij begrijpen de agrarische sector en zijn ons bewust van de individuele uitdagingen, zodat onze dealers u kunnen helpen bij het plannen van een succesvolle toekomst. Vraag uw dealers 
naar onze financieringsvormen, zoals leasing, huurkoop, contracthuur en leningen. 

Uw bedrijfsmiddelen kunnen ook worden beschermd m.b.v. een manager service en uitgebreid garantieplan. De manager service met uitgebreid garantieplan* is een compleet pakket, gericht 
op totale bescherming van uw machine, o.a. routine onderhoud, reparatiedekking en volledige AGCO fabrieksgarantie.

Totale ondersteuning, beschikbaar wanneer 
u die nodig heeft.

*manager service- en uitgebreid garantieplan mogelijk niet in elk land verkrijgbaar.  Informeer bij uw Massey Ferguson dealer naar de beschikbaarheid in uw regio. Hierop zijn voorwaarden van toepassing.
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36 Maaibord en invoerelevator BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 PL BETA 7370 PL
Beschikbare maaibordbreedtes 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 maaibreedtes 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 • • • •

Automatische maaihoogteregeling • • • •

AutoLevel maaibord • • • •

Powerfeed rol • • • •

Dorstrommel met hoge inertie
8 + 8 ballastbalken • • • •

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 • • • •

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 • • • •

Elektrisch verstelbare zeven boven en onder • • • •

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

Volumetrisch bladtype fan over volle breedte • • • •

Windmolen toerental omw/min 350 tot 1050 350 tot 1050 350 tot 1050 350 tot 1050

Retour naar dorstrommel met monitoring  • • • •

Elektrisch windmolen toerental instellen 
vanuit cabine

•	 • • •

Graantank
Capaciteit (liter) 9000 9000 8600 8600

Lossnelheid (l/sec) 105 105 105 105

Lengte losvijzel (m) 5 5 5 5

Loshoogte (m) 4,45 4,45 4,45 4,45

Technische 
gegevens, 
standaard

3645 - 3758 mm

8910 - 9100 mm
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Wij hebben ons tot het uiterste ingespannen om ervoor te zorgen 
dat de informatie in deze publicatie zo accuraat en recent mogelijk 
is. Onjuistheden, fouten of weglatingen kunnen echter niet worden 
uitgesloten en details van de technische gegevens kunnen op elk 
moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Derhalve 
dienen alle specificaties vóór elke aankoop met uw Massey Ferguson 
dealer te worden besproken. 

Behandeling van stro BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 PL BETA 7370 PL
Strohakselaar • • • •

Motor
AGCO SISU POWER e3 Selective Catalytic Reduction (SCR) • • • •

Inhoud (liter) 7,4 8,4 7,4 8,4

Vermogen (ISO 14396) pk/kW
*met Power Boost 

276/203 320/ 235
360*/265

276/203 320 / 235
360*/265

Brandstoftank inhoud (liter) 620 620  620 620 

AdBlue (liter) 80 80 80 80

Transmissie
Hydrostatisch / 4 versnellingen • • • •

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 24 540/65 R 24 540/65 R 24

Cabine
Skyline Verwarming, airconditioning, elektronisch bediende 2-delige buitenspiegels, luchtgeveerde stoel, 

3D stuurkolom, TechTouch terminal, koelvak, achteruitkijkcamera 

Afmetingen
Totale lengte zonder maaibord (mm) 8910 8910 9100 9100

Breedte zonder maaibord, standaard banden (mm) 3490 3900 3490 3758

Gewicht (kg) 12960 13360 14110 14660

BETA 7360 BETA 7370 BETA 7360 PL BETA 7370 PL
ParaLevel maaidorser - - • •

Behandeling van stro
Hakselaarkap met elektrische stroverspreiders • • • •

Kafspreider • • • •

Banden
Voor 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32

Voor 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

Bovenzeef met hoge prestaties voor maïs • • • •

Windmolen toerental reductie, 270 tot 840 omw/min • • • •
Accessoires  4WD achteras (standaard op ParaLevel uitvoering), multimedia systeem met navigatie, 

maïsset, compressor, erwten- en bonenset

Opties
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01 PowerFlow maaibord
 - actieve gewasstroom voor continue toevoer naar de dorstrommel onder alle omstandigheden.

02 PowerFeed 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 
 - 4256 mm lange stroschudders met hoge schuddertreden voor een 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 TechTouch terminal gemonteerd aan de bestuurdersstoel, voor controleren en afstellen van maaidorser instellingen met een druk op de knop.

09 Graantank  
 - graantank met elektrisch bediende graantankkappen en grote inhoud, voor lange runs in het veld.

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

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

12 ParaLevel vooras (alleen op ParaLevel modellen) 
 - Uniek en innovatief maaidorser nivelleersysteem voor smalle transportbreedte van 3,50 m en hellingen tot 20%.

Gebouwd voor de moeilijkste oogsten
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