


 

semmi nem tudja megállítani.



Hatékony, termelékeny és fékezhetetlen, csak ezekkel a 
szavakkal lehet a sorozat permetezőgépeit jellemezni.  

Az átfogó átalakítást követően egy teljesen új személyiségű 
gép jött létre. Az új MAF High Performance modellt innovatív 

és biztonságos működés jellemez, mindez egy teljesen új 
permetező rendszerrel azok számára, akik hosszútávú közúti 
közlekedésben vesznek részt. Nincs több kompromisszum, 

minden beállítás testreszabható, mind a hasmagasság, mind a 
permetlé űrtartalom, mind a nyomtáv és sebesség tekintetében.



CABIN, SIZE

MAF is proposed in 3 main versions with different capacity: MAF 4240 (4600 lt), 
MAF 5240 (5300 lt) and MAF 6240 (6600 lt). And with alternatives solutions in 
terms of clearance and tracking. MAF shows a large capacity, but extremely 
compact dimensions. Width of 2700 mm, total length just over 9 m, and a 
wheelbase of 3800 mm, for an excellent manoeuvrability. 
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A MAF 3 változatban áll rendelkezésre különböző méretű permetlétartállyal: 
MAF 4240 (4600 liter), MAF 5240 (5300 liter) és MAF 6240 (6600 liter). 
Természetesen eltérő hasmagasság és nyomtáv méretekben. A MAF nagy 
kapacitással rendelkezik, de rendkívül kompakt méretben. Szélessége 2700 
mm, teljes hosszúsága 9 m feletti, a tengelytávja 3800 mm, mindezek 
biztosítják a kiváló manőverezhetőséget.

A KÉNYELEMÉRTZ

A MAF 3 változatban áll rendelkezésre különböző méretű 
permetlétartállyal: MAF 4240 (4600 liter), MAF 5240 (5300 liter) 
és MAF 6240 (6600 liter). Természetesen eltérő hasmagasság 
és nyomtáv méretekben. A MAF nagy kapacitással rendelkezik, 
de rendkívül kompakt méretben. Szélessége 2700 mm, teljes 
hosszúsága 9 m feletti, a tengelytávja 3800 mm, mindezek 
biztosítják a kiváló manőverezhetőséget.

VEZETŐFÜLKE ÉS MÉRETEK

LAAS fülke, kellemes és biztonságos munkakörnyezet. 
Tágas és kiválóan áttekinthető, mindez kivételes kényelemben.

VEZETŐFÜLKE, KÉNYELEM AZ IRÁNYÍTÓKÖZPONTBAN



VEZETŐFÜLKE ÉS BIZTONSÁG

CABIN, SAFETY

Heated and pressurized cabin, including entertainment, for a high comfort level.
Maximum safety for the driver with the Level 4 system. The system, independent 
from climate control, exchanges 30 m3/h with two centrifugal fans, in a fully 
pressurized environment. A combination of 4 filters in sequence, including 
carbon filters, moves into cabin, air purified from dust and chemical products.
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A fűtött, túlnyomásos vezetőfülke -beleértve a szórakoztató rendszert- 
biztosítja a legmagasabb szintű kényelmet. A gépkezelő egészségét a 
maximális 4. biztonság fokozatú rendszer felügyeli. A klímaberendezésektől
független rendszer 30 m3/h légcserét biztosít két radiális ventilátor 
segítségével a túlnyomásos fülkében. A levegő 4 szűrőrendszeren keresztül 
-beleértve az aktívszénszűrőket- áramlik a fülkébe megtisztítva a por- és 
kémiai szennyeződésektől.

A MAF még a gépkezelőt is elkényezteti. A légrugózású 
Grammer bőr vezetőülés automatikus súlybeállítással, 
szellőztetéssel és fűtéssel még a leghosszabb munkanapot 
is élménnyé varázsolja. A visszahúzható utasülés és az 
elektromosan állítható visszapillantótükrök mellett töltőaljzatok 
és tároló rekesz áll rendelkezésre.

A fűtött, túlnyomásos vezetőfülke -beleértve a szórakoztató 
rendszert- biztosítja a legmagasabb szintű kényelmet. 
A gépkezelő egészségét a maximális 4. biztonság fokozatú 
rendszer felügyeli. A klímaberendezésektől független rendszer 
30 m3/h légcserét biztosít két radiális ventilátor segítségével a 
túlnyomásos fülkében. A levegő 4 szűrőrendszeren keresztül 
-beleértve az aktívszénszűrőket- áramlik a fülkébe megtisztítva 
a por- és kémiai szennyeződésektől.

VEZETŐFÜLKE ÉS BIZTONSÁG





THE CABIN, WORK CENTER

Intuitive ergonomic controls, extremely precise and reliable. The 400s computer 
with color screen 5.7“, displays all spraying data: hectares worked, liters supplied, 
speed, working pressure, water tank level, tank, and many other. The computer 
maintains the lt/ha set, processing data received from both, flow meter and the 
pressure switch, for the maximum working precision. 2GB are available for data 
storage, 2 USB ports and 1 SD slot for data transfer. The TERA monitor makes 
a real-time diagnostic of engine and hydraulic steering, as well as providing 
convenient information on scheduled maintenance. The monitor displays signals 
coming from the rear or front optional cameras.

VEZETŐFÜLKE, AZ IRÁNYÍTÓKÖZPONT

Intuitív és ergonomikus kialakítású kezelőszervek teszik lehetővé a rendkívül
pontos és biztonságos vezérlést. A BRAVO 400S színes képernyős 5,7 "-os 
kijelzős monitor minden a permetezéssel kapcsolatos paramétert megjelenít:
a lepermetezett területet, sebességet, üzemi nyomást, tartály folyadékszintet, 
illetve több más adatot. A számítógép feldolgozza az áramlásmérőből és 
nyomásérzékelőből kapott adatokat, ezáltal biztosítja a maximális precizitás 
érdekében az 1 liter/ha áramlási mennyiséget. 2 GB áll rendelkezésre 
adattárolásra, tovább 2 USB port és 1 SD-kártya olvasó információátvitelhez. 
A TERA monitor valós idejű diagnosztikát jelenít meg a motor és a hidraulikus 
kormányzás paramétereiről, valamint információt ad az ütemezett karbantar-
tásról. A monitoron az opcionálisan kérhető elülső és hátső kamera képe is
megjeleníthető.

A vezetőfülke és a motor a permetezőgép mindkét oldalán 
található két hidraulikus működtetésű létra segítségével 
kényelmesen elérhető. A vezetőfülkében figyelmeztető fény jelzi 
a létra teljes leeresztését, a lépcsőfokok további megfigyelését 
pedig átlátszó rácsszerkezet teszi lehetővé.

VEZETŐFÜLKE ÉS MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Intuitív és ergonomikus kialakítású kezelőszervek teszik lehetővé 
a rendkívül pontos és biztonságos vezérlést. 
A BRAVO 400S színes képernyős 5,7 „-os kijelzős monitor 
minden a permetezéssel kapcsolatos paramétert megjelenít: 
a lepermetezett területet, sebességet, üzemi nyomást, 
tartály folyadékszintet, illetve több más adatot. A számítógép 
feldolgozza az áramlásmérőből és nyomásérzékelőből kapott 
adatokat, ezáltal biztosítja a maximális precizitás érdekében 
az 1 liter/ha áramlási mennyiséget. 2 GB áll rendelkezésre 
adattárolásra, tovább 2 USB port és 1 SD-kártya olvasó 
információátvitelhez. A TERA monitor valós idejű diagnosztikát 
jelenít meg a motor és a hidraulikus kormányzás paramétereiről, 
valamint információt ad az ütemezett karbantartásról. A 
monitoron az opcionálisan kérhető elülső és hátsó kamera képe 
is megjeleníthető.

VEZETŐFÜLKE, AZ IRÁNYÍTÓKÖZPONT



A rendkívül pontosan adagolható gyorsulási képesség 
lenyűgöző fejlődést mutat, amit az üzemeltetők és tesztelők 
visszajelzései bizonyítanak. A szórókeret-vezérlés, a szórókeret 
emelés és vízellátás hasonló fejlődésen esett át. A műszerfalon 
megtalálható minden, a munkafolyamathoz és közlekedéshez 
szükséges beállítás, valamint a sebességvezérlés, ami menet 
közben a sebesség korlátozására szolgál.

JOYSTICK - A MAF VEZÉRLŐKÖZPONTJA

A robusztus, a nagyobb biztonság érdekében túlméretezett alváz 
rendkívül hatékony korrózióvédelmi eljáráson esik át. 
A teljes festési folyamat a homokfúvás mellett 8 mosási ciklust, 
2 rozsdagátlókezelést, 2 epoxi porbevonatot és 190 °-os égetési 
eljárást tartalmaz.

MAF - VÁZ ÉS FELFÜGGESZTÉS



Az első és a hátsó hídra szerelt hidraulikus rugózás két 
kompressziós kamrával rendelkező olaj/nitrogéntartalmú 
és nagysebességű, alacsony súrlódású tömítéssel ellátott 
lengéscsillapítón keresztül történik, 6 hidropneumatikus 
akkumulátorral kombinálva.

RUGÓZÁS

Az MAF kiemelkedő stabilitását a mellső híd 
lengéscsillapításának 60 mm-es, valamint a hátsó 45 mm-es 
rugóútja úgy biztosítja, hogy a 20 km/h munkasebesség és 
a maximális 40 km/h vonulási sebesség sebesség teljes 
biztonságban és kényelem mellett történjen.



4-KERÉK KORMÁNYZÁS

4 WHEELS STEERING

The 4-wheel steering system is critical to reduce the time for accessing the field 
and not to damage the crops. The rear wheels always follow the front ones, in 
order to avoid unnecessary crop damages.
MAF allows 3 combinations of steering, two front wheels, four-wheel steering, 
and crab steering. With the 4-wheel steering on, the outside turning radius is 
limited to only 5900 mm.

 5900 mm

1800 mm

4100 mm

A 4-kerék kormányzási rendszer létfontosságú a munkaterület gyors 
eléréséhez, valamint a termény károsodásának elkerülése érdekében. A 
termény még jobban óvható, ha a hátsó kerekek mindig az első kerekek
nyomvonalát követik. A MAF 3 kormányzási módot tesz lehetővé: 2-kerék , 
4-kerék és az oldalazó kormányzást. 4-kerék kormányzás esetén a külső 
fordulókör mindössze 5900 mm.

A 4-kerék kormányzási rendszer létfontosságú a munkaterület 
gyors eléréséhez, valamint a termény károsodásának elkerülése 
érdekében. A termény még jobban óvható, ha a hátsó kerekek 
mindig az első kerekek nyomvonalát követik. 
A MAF 3 kormányzási módot tesz lehetővé: 2-kerék , 4-kerék és 
az oldalazó kormányzást. 4-kerék kormányzás esetén a külső 
fordulókör mindössze 5900 mm.

2 - kerék 4 - kerék oldalazó4 - kerék

4-KERÉK KORMÁNYZÁS



Az exkluzív Mazzotti hátsó kerekekre ható hidraulikus 
reteszelőrendszere mechanikus biztosítással: egyszerű, 
megbízható és biztonságos. Permetezés közben: a pedál 
megnyomásával ki- és bekapcsolható a 4- kerék kormányzás. 
A hátsó kerekek reteszelve és tökéletesen egyenes helyzetben 
vannak. Vonulás során: az elektronikus és a mechanikus 
reteszelés meggátolja a hátsókerekek aktiválását. 
Ez a legfontosabb biztonsági tényező a 40 km/h sebességgel 
történő közlekedéskor.

A kompakt és hangtompított Perkins 238 lóerős vízhűtéses 
motor 990Nm nyomatékkal két változatban kapható. Tier 3/A 
vagy Tier 4F Adblue adalékkal. Két sebességtartományban 
0-20 km/h és 0-40 km/h között. A könnyű hozzáférést két 
hidraulikus működésű létra, az egyszerű karbantartást pedig a 
teljesen kinyitható motor tároló szekrény biztosítja. A hatékony 
teljesítményt a külön hűtéssel rendelkező motor, hidraulikaolaj és 
légkondicionálás garantálja.

MOTOR ÉS MEGHAJTÁS





TARTÁLYOK ÉS SÚLYELOSZLÁS

TANKS AND WEIGHT DISTRIBUTION

Main fiberglass tank with a capacity of 4600, 5300 or 6600 lt, with inner breakwater 
bulkhead, and clean water tank of 520 lt.
The placement of the tanks and components has been carefully studied during 
project phase to achieve an optimal weight distribution of 50% on each axle, in 
the worst conditions of full tank and open boom.

50%
Optimális súlyelosztás

50%
A permetlétartályok 4600, 5300 vagy 6600 literes űrtartalommal érhetők el 
belső hullámtörő válaszfallal, a víztartály 520 literes. A tervezés során 
különös figyelmet fordítottak a tartályok és alkatrészek elhelyezésére, hogy
az optimális hídankénti 50%-os súlyelosztás biztosított legyen még tele 
permetlétartály és nyitott szórókeretekkel is.

TARTÁLYOK ÉS SÚLYELOSZLÁS

TANKS AND WEIGHT DISTRIBUTION

Main fiberglass tank with a capacity of 4600, 5300 or 6600 lt, with inner breakwater 
bulkhead, and clean water tank of 520 lt.
The placement of the tanks and components has been carefully studied during 
project phase to achieve an optimal weight distribution of 50% on each axle, in 
the worst conditions of full tank and open boom.

50%
Optimális súlyelosztás

50%
A permetlétartályok 4600, 5300 vagy 6600 literes űrtartalommal érhetők el 
belső hullámtörő válaszfallal, a víztartály 520 literes. A tervezés során 
különös figyelmet fordítottak a tartályok és alkatrészek elhelyezésére, hogy
az optimális hídankénti 50%-os súlyelosztás biztosított legyen még tele 
permetlétartály és nyitott szórókeretekkel is.

A permetlétartályok 4600, 5300 vagy 6600 literes űrtartalommal 
érhetők el belső hullámtörő válaszfallal, a víztartály 520 literes. 
A tervezés során különös figyelmet fordítottak a tartályok és 
alkatrészek elhelyezésére, hogy az optimális hidankénti 50%-os 
súlyelosztás biztosított legyen még tele permetlétartály és 
nyitott szórókeretekkel is.

TARTÁLYOK ÉS SÚLYELOSZLÁS

Az egyenletes súlyeloszlás teszi lehetővé a mellső/hátsó 
hidakon levő kerekek hidraulikus motorok általi meghajtását, 
amelyeket két SAUER DANFOSS típusú szivattyú hajt 450 bar 
üzemi nyomás mellett. Ez az a műszaki adat, ami a MAF-ot még 
a legnehezebb munkakörülmény között is kiváló teherbírással 
ruházza fel.

MEGHAJTÁS



MAF 4240 - 5240 - 6240

Standard hasmagasság, Nyomtáv mm M=1400    SZ= 2550/2950

Opciós M=1200    SZ= 1800/2250

Opciós M=1700*    SZ=2250/2950

 (*)  Nem elérhető a MAF 6240 -hoz

2250/2950 mm
1800/2250 mm
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A MAF alapfelszeretségben egy egyszerűsített hidraulikus 
nyomtáv beállítási rendszerrel rendelkezik. Az alaptartozékú 
hidraulikus emelő és távvezérlő segítségével egy időben 
csak egy kerék beállítása végezhető el. Így kevesebb, mint 
fél óra alatt a nyomtáv a kívánt pozícióba állítható. Gyakori 
nyomtávállítás esetén -opcionális tételként- a vezetőfülkéből 
aktiválható automatikus nyomtáv beállítás is kérhető. Ennek 
segítségével néhány másodperc alatt szélesíthető vagy 
szűkíthető a nyomtáv.

NYOMTÁV

A hasmagasság szorosan összefügg a nyomtávval. Az optimális 
stabilitásmegőrzésének érdekében a maximális hasmagasság 
csak sík talajon használható. A nyomtávokat a standard 
320/90 R54 (MAF 4240) vagy 380/90R54 (MAF 5240/6240) 
gumiabroncsokra tervezték. Ezenfelül a gumiabroncsok 
legszélesebb választéka érhető el.

HASMAGASSÁG



Az összes kezelőszerv kialakítása és elhelyezése 
felhasználóbarát és kényelmes,karbantartásuk egyszerű. 
A 400 l/perc hozamú vízszivattyú a jobb oldali tárolórekeszben 
található, ahol az összes elektro-hidraulikus szelep mellett 
a hidraulika szivattyúk vizsgálati központja is kialakításra 
került. A bal oldali tárolórekeszben a motorizált szelepek 
találhatók a feltöltési, keverési és a mosási műveletekhez. A 
permetezési művelet utáni tisztítási folyam érintheti a teljes 
rendszert, beleértve a permetlétartályt vagy csak a rendszer 
részleges öblítését. A keringtetés, a motor és a vízszivattyú 
aktiválása külön elektromos vezérlőpanelen keresztül történik. 
Az elektronikus literszámláló mutatja a tartályban lévő 
folyadékmennyiséget.

KÜLSŐ KEZELŐSZERVEK

Hidraulikus előkeverő tartály 50 literes űrtartalommal és 
hidraulikus emeléssel. A folyadék vagy por bekeverés mellett 
a permetlétartály feltöltése is gyorsan elvégezhető. A keverési 
folyamat befejezése után a tisztítás a tartályhoz tartozó 
fúvókákkal végezhető el.

ELŐKEVERŐ TARTÁLY



Olyan kényelmes, gyors és csendes, mint egy luxus autó, 
de olyan teljesítménnyel, mint egy MAF. Lehetetlen leírni a 
MAF HP kezelésének érzéseit tesztelés nélkül.

MAF, A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

A MAF HP ugyanazokkal a jellemzőkkel és berendezésekkel 
rendelkezik, mint a MAF sorozat, de egy teljesen új erőátviteli 
rendszerrel. Ezt a rendszert eredetileg közúti utazásokhoz 
tervezték, ami kiemelt figyelmet kapott a felhasználóbarát 
kezelése, a kiemelkedő kényeleme és páratlan 
hatékonysága miatt.

Innovatív technológia
• Új generációs POCLAIN MPH27-310 kerékmotorok 

4 fokozatú automata sebességváltóval.
• A C27 olajban futó kerékagyfékek biztosítják a MAF 

megállítását minden helyzetben.
• Az elektronikus vezérlésű EcoDriveTM rendszer szabályozza a 

motort és a vonóerőt. 
Biztonsági tanúsítvány SIL2.

HIGH PERFORMANCE HIGH PERFORMANCEHIGH PERFORMANCE



• 250%-al magasabb motorfordulat az akár 60 km/h közúti 
sebesség eléréséhez.

• 70%-al nagyobb motor teljesítmény munkavégzés közben, 
a vonóerő megállíthatatlan.

• 50 km/h menetsebesség 1500 1/min. fordulat mellett. 
Gyorsabb, de csendesebb.

• 15%-os üzemanyag-fogyasztás csökkenés közúti 
használat során.

• 5 m/s. gyorsulás teljes terhelés esetén, mindez a 
legszigorúbb biztonsági előírások legmagasabb szinten 
történő betartása mellett.

• 2 pedál, külön a fékhez és külön a gyorsításhoz, akár csak 
egy személygépjárműben.

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK

Munka közben a MAF HP irányítása joystickon keresztül, de 
az erőátvitel ennél magasabb színvonalon történik. A MAF HP 
vezetése személyautós tulajdonságokat mutat, a gyorsítás és 
fékezés olyan, mint egy személygépjárműben. Az EcoDriveTM 
a motort és a hidraulika rendszert vezérelve biztosítja a 
vezetési körülményeknek megfelelő vonóerőt. Két teljesítmény 
választható nagy vonóerő és alacsony fordulatszám mellett.

MAF a Nagy Teljesítményű (HP) önjáró permetező az úton!

Verzió Motor

238 LE Tier 3A o 4F 280 LE Tier 4F

280 LE Tier 4F - EcoDriveTM 1400 1/ min. 1300  1/ min.

50km/h verzió - EcoDriveTM 1700  1/ min. 1500  1/ min.

60km/h verzió - EcoDriveTM 1900 1/ min. 1700  1/ min.

HIGH PERFORMANCE HIGH PERFORMANCEHIGH PERFORMANCE



EMELÉS

LIFTING

The shock absorbed parallelogram contributes to the boom stability, while 
the high stroke position the boom accurately on the crop.

Magasság Paralelogramma emelés

H=1400 650 és  2830 mm között

H=1200 480 és  2720 mm között

H=1700 510 és  2700 mm között
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A lengéscsillapítással ellátott paralelogramma kialakítás járul hozzá a 
szórókeretek stabilitásához és biztosítja még magas munkahelyzetben is a 
növény feletti megfelelő poziciót.

A lengéscsillapítással ellátott paralelogramma kialakítás járul 
hozzá a szórókeretek stabilitásához és biztosítja még magas 
munkahelyzetben is a növény feletti megfelelő pozíciót.

EMELÉS

Az MZ sorozat új szórókerete kifejezetten az MAF 
permetezőgépekhez lett kifejlesztve és beépítve, annak 
érdekében, hogy kiemelkedő permetezési teljesítmény mindig 
rendelkezésre álljon, és a szórókeretek optimális helyzete a 
termény felett folyamatosan biztosítva legyen. Az MZ keretre 
szerelt különféle lengéscsillapító rendszer képes elnyelni a 
hosszirányú, inerciális és centrifugális rezgéseket.

MZ SZÓRÓKERET SOROZAT



A hosszirányú rezgéseket két állítható pneumatikus (1) és két 
hidraulikus lengéscsillapító rendszer (2) oltja ki, amelyek elnyelik 
a visszatérő rezgéseket. A nyomásmérővel szerelt változó 
geometriájú dugattyú (3) az erőket minden egyes szakaszon 
külön-külön semlegesíti. Ezen rendszerek összehangolt 
működése biztosítja a szórókeretek megfelelő helyzetét és 
megelőzi károsodásukat. Az alapfelszereltség tartalmaz egy 
légkompresszort, amellyel szabályozható a pneumatikus 
rendszer nyomása.1 1

2

3



main advantage of the system (6). When the inertial force is higher than 
spring capacity, connecting rod transfer it on the opposite side.

  

Managing of centrifugal and inertial forces is entrusted to two springs systems 
mounted in the pistons folding arms (4 and 5). The connecting rod is the real 

4

5

6 5 4

A centrifugális és a tehetetlenségi erők kiegyenlítése kettős rugózási rendszer
segítségével történik, amelyek a keretek mozgatásáért felelős (4 és 5) 
szerelvényben vannak elhelyezve. A rendszer legfőbb előnye az összekötő rúd 
(6). Ha a tehetetlenségi erő meghaladja a rugó kapacitását, akkor az összekötő 
rúd áthelyezi azt a másik oldalra.

Az MZ szórókeret teljes védelmet élvez közúti vonulás 
közben, köszönhetően a MAF vázszerkezetébe történő teljes 
integrálódásnak. A központi keret hidraulikus reteszelésű (7), 
a szórókereteket pedig automatikus szerkezet zárja (8). 
A szórókeret csuklópontjai rázkódás esetén teljesen védettek, 
a fúvókák pedig a szórókeret kialakításának köszönhetően 
kapnak maximális védelmet. A szórókeret tervezése lehetőséget 
ad a NORAC automatikus önszintező rendszer befogadására, 
amely lejtős területen, egyenletlen talajon 
történőpermetezéshez ajánlott.

A centrifugális és a tehetetlenségi erők kiegyenlítése kettős 
rugózási rendszersegítségével történik, amelyek a keretek 
mozgatásáért felelős (4 és 5) szerelvényben vannak elhelyezve. 
A rendszer legfőbb előnye az összekötő rúd (6). Ha a 
tehetetlenségi erő meghaladja a rugó kapacitását, akkor az 
összekötő rúd áthelyezi azt a másik oldalra.

7 8



24mt SECCIONES/SZAKASZ 11 - 4+5+4+4+5 I 4 I 5+4+4+5+4

28mt SECCIONES/SZAKASZ 11  - 4+4+5+5+6 I 8 I 6+5+5+4+4

32mt SECCIONES/SZAKASZ 11  - 4+4+5+7+8 I 8 I 8+7+5+4+4

36mt SECCIONES/SZAKASZ 11  - 4+4+9+7+8 I 8 I 8+7+9+4+4

Az MZ szórókeret akár 28 méteres légzsákkal is felszerelhető. 
A vezetőfülkéből a permetezési igény szerint szabályozható a 
levegőáramlás, állítható a levegő kiáramlási szöge, valamint 
a légfüggöny, ami megakadályozza a nem megfelelő irányú 
permetlé kijuttatást.

Minden MZ típusú szórókeret 11 szakasszal rendelkezik, 
amely biztosítja az optimális permetlé elosztást és a lehető 
legjobban kihasználja az opcionális GPS vezérléssel lezárható 
szakaszokból adódó előnyöket.



12” 

8” 

Hidraulikus 
működésű 
csévélődob 
500 l./perc 
teljesítményű 
centrifugál 
szivattyúval. 
Gyors és egyidejű 
feltöltés a 
permetlétartályba 
és a tisztító 
rendszerbe.

GPS automatikus 
szakaszvezérléssel. 
Azok a szakaszok 
kerülnek 
lezárásra, ahol a 
permetkiszórás már 
megtörtént, ezzel 
elkerülhető a dupla 
permetezés.

Speciális GPS 
antenna rendszerrel 
egyenletlen 
terepviszony esetén 
is pontos felszín 
számítás biztosított.

NORAC automatikus szórókeret 
szintezőrendszer 3 hangérzékelővel és két 
giroszkóppal. A rendszer kölcsönhatásban 
van a változó geometriával és az 
emeléssel,miközben a szórókeretek a 
földhöz igazodnak. A NORAC rendszer 
3 főbeállítása a monitoron keresztül 
könnyen konfigurálható a növény, 
a talaj vagy ezek átlagolása alapján.

TRIMBLE automata kormányzási rendszer. 
Az önjáró permetezőgép automatikus 
kormányzását teszi lehetővé. Két változat 
áll rendelkezésre: EZ-Pilot kormányoszlopra 
épített automatakormányzás, amely a CFX 
750 érintőképernyős 8”-os színes kijelzőn 
keresztül 2 km/h sebesség felett kínál 
20 cm-es pontosságot. AUTOPILOT 
rendszer a hidraulika körbe épített 
teljesen automata kormányzás, 
kormány szögérzékelőkkel, mely az FMX 
érintőképernyős12”-os színes kijelzőn 
keresztül -akár tolatásesetén is- 0 km/h 
sebességtől kínál RTK korrekciós jel 
használatakor 2,5 cm-es pontosságot.

OSPE DANFOSS 
terhelésérzékelős 
kormánymű 
megfelel a SIL 
2. biztonsági 
tanúsítványnak. 
Egyes országokban 
megfelelőségi 
tanúsítvány 
szükséges a közúti 
közlekedéshez.

Csévélődobos 
gumitömlő 
vízfújató pisztollyal, 
15bar nyomás 
alatt a tisztítási 
műveletekhez. 
Csatlakoztatva a 
fővízszivattyúhoz és 
a víztartályhoz.

Légtömlő 
kompresszorral és 
fújató pisztollyal 
a motor,a 
hűtőradiátorok 
és alkatrészek 
tisztításához.

Rendkívül széles 
választékban 
állrendelkezésre 
további tartozékok 
és gumiabroncsok.

Dinamikus fékek a 
mellső kerekeken.

Mellső és hátsó kerekekhez védőkeret.Kamera hátsó vagy 
elülső nézethez 
TERA monitoron 
keresztül.

DELTA színes 
monitor 8,4”

KIEGÉSZÍTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK 
TESZIK TELJESSÉ AZ ÖNJÁRÓT



 MŰSZAKI JELLEMZŐK MAF 4240/5240/6240

Motor hangszigetelt házban Perkins 238 LE
.
 Tier 3/A 990 Nm a 1900 g/m

 
vagy

 
Tier 

4 Final  Adblue-val
 
238 LE.

Hűtés Víz

Hajtómű Hidrosztatikus

Hidrosztatika szivattyú 2 SAUER ikerszivattyú 100 L. 

Kerekek meghajtása 4 POCLAIN motor MS 18

Meghajtás 4-kerék meghajtás

Csúszásgátló rendszer   Mazzotti hidraulika

Fokozat 2 sebességfokozat a "Lassú haladás" funkcióban 

Sebesség 0 -20/0-40 km/h

Kapaszkodóképesség 34% 

Fékrendszer Hidraulikus 4-kerékre ható negatív  

Rögzítőfék Igen, zárt rendszerű

Rugózás Hidropneumatikus 4-kerékre ható, melyet hídanként 
vezérlőegység szabályoz  

Nyomtáv állítás Hidraulikus, kerekenkénti állítással 

Nyomtáv méretek (mm)  2250 mm-től 2950 mm-ig alap, opciós 1800- 2250 mm      

Hasmagasság (alap) 1400 mm

Hasmagasság (opciós) 1200 mm-től  1700  mm-ig 

Kerekezés (alap) 320/90 R54 (MAF 4240) 380/90R54 (MAF 5240-6240)

Kormányzás
  

Mazzotti
 
4-kerék kormányzás

Fordulókör kivül/belül 4100/5900 mm  

   Víztartály max. kapacitása 4600 - 5300 - 6600  liter

Öblítőtartály 520 liter

Kézmosó tartály 15   liter

Üzemanyagtartály 320   liter

Olajtartály 210 liter

 
Előkeverő tartály 50 liter

Fülke
CLAAS fülke, túlnyomásos, pneumatikus
rugózású bőrülés, utasülés, 4-es biztonsági
szint, elektromos állítású visszapillantó tükrök. 

Aktívszénszűrők Igen  

Autórádió Igen

Munkalámpák Igen

Kabinlétraabi 2 hidraulikusan állíttható  

Külső kezelőszervek
Motorizált szelepek aktiválása oldalsó
vezérlőpanelről a vízfeltöltéshez, keveréshez
és öblítéshez.

Szórókeret
 

 MZ szórókeret 24-28-32-36 méter -
Légzsákos 24-28méteres kivitelben 

Fedélzeti számítógép BRAVO 400s

Vízszivattyú 400 l./perc 20 bar nyomással 

Feltöltés
400 l./perc teljesítményű főszivattyú vagy
vízcsapon keresztül közvetlenül a víztartályba,
6 méteres víztömlő alapfelszereltség.

Szórókeret felszereltség

  
   

Változó geometriájú, hidraulikus zárású önszintező 
rendszer, légrugózással, Trijet antidrip
szeleppel, 3 készlet csepegésmentes fuvókákkal. 

 Méretek  MAF H=1500 2700 x 9100 x 3950 mm

 
Teljes tömeg (indikatív) 10800 kg. 36 m.-es szórókerettel

 

Magasság  3800 mm

Súlyelosztás tele tartályokkal és nyitott
szórókeretekkel  

elöl 50%/hátul 50%






