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Řada MF TW
Tažená balička kulatých balíků

MF TW 130
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MF TW 130

Jednoduchá a spolehlivá 
konstrukce pro 
bezporuchový provoz

Balička MF TW 130 má jednoduchou konstrukci s mřížovým rámem, extrémně nízkým balicím stolem a poloautomatickým 
ovládáním pro rychlý a spolehlivý, bezporuchový provoz.

Tato balička je vybavena pevným svařovaným ramenem, které snadno zdvihá balíky o průměru až 1,30 m a hmotností 
do 1 000 kg stiskem jediného tlačítka.

Obsluha může snadno nastavit požadovaný počet vrstev fólie podle plodiny a podmínek. Předpínací zařízení je 
určeno pro role s šířkou 500 mm nebo 750 mm a lze je nastavit pro předpětí 55 % nebo 70 % pro pevnější 
zabalení a menší spotřebu fólie. Rychloupínací systém umožňuje snadnou a rychlou výměnu rolí s fólií.
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Vykládání balíků je velmi šetrné, bez rizika poškození fólie, díky nízko posazeného balicího stolu, který se při vyklápění balíků 
otáčí nízko nad povrchem půdy. Volitelný sklápěč balíků se používá pro ochranu balíků před skutálením se v kopcovitém terénu 
pro zvýšení bezpečnosti a zkrácení doby nutné pro sběr balíků na poli.

Vpravo umístěné opěrné transportní kolo lze snadno otočit 
kolem středního čepu pro zvětšení celkové přepravní šířky 
z 2,50 m na 2,85 m a zvětšení celkové stability baličky.

Dodatečnou funkcí baličky 
MF TW 130 je přeprava jednoho 
nebo dvou předběžně zabalených 
balíků z pole.
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Model MF TW 130
Průměr balíku (m) 0,90 - 1,30

Šířka balíku (m) 1,25
Max. hmotnost balíku (kg) 1 000

Hmotnost (přibl.) (kg) 1 080
Požadovaný příkon (kW/k) 30/41

Přepravní délka (m) 4,70
Přepravní šířka (m) 2,55

Přepravní výška (m) 2,30
Hydraulické přípojky 1x SA s volným chodem

Doporučované průtočné množství oleje (I/min // bar) 18-30 // 150
Elektrické připojení 12V

Rozměry pneumatik 10/70-15,30
Držáky a řezačka fólie 1

Úložné místo pro náhradní rolie fólie 3
Předpínací ústrojí s regulací (%) 55 / 70

Řídicí jednotka E-link Basic
Poloautomatické ovládání l

Počitadlo balíků l

Počitadlo otáček s akustickým signálem l

Šířka fólie 750 mm l

Fólie 500 mm m

Osvětlení l

Sklápěč balíků m

Specifikace ve 
standardní verzi

Byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že informace 
obsažené v tomto návodu jsou co nejpřesnější a nejaktuálnější. 
Přesto se mohou vyskytnout chyby nebo nedopatření. 
Technické údaje se mohou kdykoliv detailně měnit bez 
předchozího upozornění. Technické údaje si proto předem 
ověřte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.

l Standardní výbava
m Na přání

Kombinované služby pro zvýšení zisku a efektivity zákazníka

Massey Ferguson se svými distributory a prodejci jsou vždy 
připraveni nehledět na vzdálenost a podpořit vaši investici. 
Zemědělství může být tvrdá dřina, proto se staráme, abyste 
dostávali podporu, kdykoliv ji potřebujete, zejména v kritických 
ročních obdobích.

Naši prodejci ochotně pomohou najít pro Vás ten správný produkt 
a následně Vám budou poskytovat nejkvalitnější služby, náhradní 
díly a podporu. Stanete se členy rodiny, podporované vysoce 
kvalifikovanými odborníky, jejichž předmětem podnikání je 
poskytovat Vám originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.

Rozumíme farmaření a jsme si vědomi potíží, s kterými se 
setkáváte. Proto Vám naši prodejci mohou pomoci naplánovat 
úspěšnou budoucnost. Vyžádejte si od našich prodejců informace 
o našich finančních nabídkách, ke kterým patří leasing, koupě na 
splátky, pronájem nebo zápůjčka.

Můžete rovněž zajistit svá aktiva pomocí služby MFCare 
(MFCare Service) a Plán prodloužené záruky*: kompletní 
balíček je zaměřený na celkovou péči o vaši sklízecí mlátičku 
včetně pravidelné údržby, hrazení oprav a plné záruky hrazené 
společností AGCO.

*MFCare Service a plán prodloužené záruky nemusí být 
dostupné, nebo mohou být závislé na trhu. Obraťte se na svého 
prodejce Massey Ferguson a zjistěte si dostupnost ve vaší oblasti

Odpovědný vztah k lesům


