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02 Розроблений для збору врожаю в 
найскладніших умовах

Комбайн MF Beta являє собою поєднання простого, 
практичного дизайну, технологічності і функціональних 
особливостей, які легко використовуються в полі, де час 
грає найважливішу роль.
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Висока та ергономічна кабіна Skyline із функцією клімат 
контролю і сидінням з пневматичною підвіскою.

Подаючий бітер PRF на транспортері 
гарантує плавну подачу культури на 
барабан.
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03

01  Жатка FreeFlow або PowerFlow. 

 —  Вибір оптимальних жаток відповідно до Ваших культур та грунту. 

02 Подаючий бітер похилої камери PRF

 —Забезпечує безперебійну подачу культури по всій ширині транспортера, гарантуючи 
високу продуктивність і чудову якість обмолоту.

03 Молотильний барабан.

 —  Високоінерційний барабан із баластними балками забезпечує високу продуктивність 
навіть в найскладніших умовах.

04 Посилене підбарабання. 
—  Незалежне налаштуваня зазору в передній та задній частині підбарабання гарантує 

оптимальне регулювання і чудові показники обмолоту в будь-яких умовах і для будь-
якої культури (додаткове універсальне підбарабання).

05 Роторний сепаратор.

 — Оптимальна активна сепарація зерна в складних умовах. Завдяки унікальній конструкції 
підбарабання MCS Plus є можливість повороту підбарабання вверх для гарантії відмінної 
якості соломи в сухих умовах.

06 Соломотряс.

 —Довгі клавіші соломотряса складаються з чотирьох ступенів висотою 21 см із активними 

стінками і перфорованими гратами, що дозволяють легко відокремлювати зерно під час 
сепарації.

07 Система сепарації. 
—   Довга очисна дошка з високими дільниками і "високопродуктивні" решета 

забезпечують отримання надзвичайно чистого зерна.

08 Кабіна. 
—Комфортна простора кабіна з терміналом TechTouch, встановленому на підлокітнику 
оператора для контролю або регулювання налаштувань комбайна.

09 Зерновий бункер.

 —Зерновий бункер з електроприводом кришок відрізняється великим об'ємом, завдяки 
чому збільшується час безперервної роботи в полі.

10 Двигун.  
—  Основою комбайна є надзвичайно економічні двигуни AGCO POWER.

11  Подрібнювач соломи.  
—  Подрібнювач з зубчастими ножами і декількома варіантами регулювання забезпечує 

чудову якість різання соломи, споживаючи менше потужності і рівномірно 
розподіляючи матеріал по всій робочій ширині жатки.

Подаючий бітер PRF на транспортері 
гарантує плавну подачу культури на 
барабан.

Високоінерційний барабан та підбарабання з роторним 
сепаратором.

Кольоровий термінал Techtouch надає оператору повноту управління.
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Жатка і головний транспортер BETA 7370 
Ширина зрізу, доступна на FreeFlow (м) 5,40 - 7,60

Ширина зрізу, доступна на PowerFlow (м) 5,50 - 6,80
Жатка та реверс траснпортера •

Жатка із автоматичною системою контролю висоти зрізу •
Жатка AutoLevell •

Подаючий бітер PFR •
Високоінерційний барабан

8+8 баластних балок •
Ширина / діаметр (мм) 1600 / 600 

Діапазон частоти обертання (об/хв) 430 - 1310 
Підбарабання

Підбарабання AВC (градусів) 14
Кількість балок (шт) 12

Кут захвату (градусів) 120
Площа (м2) 0,99 

Роторний сепаратор MCS 
Ширина / діаметр (мм) 1600 / 600 

Підбарабання сепаратора
Кількість балок (шт) 8

Площа, м2 1,07
Можливість повного відводу підбарабання •

Соломотряс
Кількість / кількість ступенів 6 / 4 

Площа сепарації (м2) 6,81 
Система сепарації

Очисна дошка з високими дільниками •
Верхні та нижні решета з електроприводом •

Загальна площа (м2) 5,58 
Широколопастий вентилятор •

Частота обертання вентилятора (об/хв) 350 - 1050
Обороти барабана із контролем •

Регулювання частоти обертання вентилятора електрична в кабіні •
Зерновий бункер

Об'єм (л) 9000
Швидкість вивантаження (л/сек) 105

Довжина шнека (м) 5
Висота вивантаження (м) 4,45

Обробіток пожнивних решток BETA 7370 
Побрібнювач соломи •

Двигун
AGCO POWER •

Об'єм двигуна (л) 8,4 
Потужність (ISO 14396), л.с./кВт

*Power Boost 
320/ 235
360*/265

Об'єм паливного бака  (л) 620 
Трансмісія

Гідростатична / 4 передачі •
Шини

Передні колеса 800/65 R 32 
Задні колеса 460/70 R 24 

Кабіна 
Skyline обігрівач; система кондиціонування повітря; 

2-компонентні дзеркала заднього виду із електронним 
управлінням; сидіння із пневматичною підвіскою; 
рульова колонка із регулюванням в 3 положеннях; 

термінал TechTouch; холодильник; камера заднього виду  
Розміри

Загальна довжина без жатки (мм) 8910 
Ширина без жатки з стандартними шинами (мм) 3900 

Вага (кг) 13360 

Технічні характеристики

BETA 7370 
Обробіток пожнивних решток 

Електропривід дифлекторів •
Розкидач полови •

Шини
Передні 650/75 R 32
Передні 710/75 R 32

Нижче 3,5 м 650/75 R 32
Високопродуктивне верхнє решето для кукурудзи •

Комплект пониження частоти оборотів вентилятора, 270-840 об/хв •
Додаткове обладнання  Задня вісь з повним приводом (в стандартній версії 

ParaLevel), мультимедійна система з функцією навігації, 
комплект для збору кукурудзи, повітряний компресор,  

комплект для зборки гороху та бобів

Додатково

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16

www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування
*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
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