CZ

MAF 5240/4240
NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ.
Některá data představují milníky v historii - některé produkty přetváří trh. MAF, nejpokročilejší samojízdný
postřikovač byl vytvořen, aby zvýšil standardy.
2 roky výzkumu a vývoje, 60 let zkušeností firmy Mazzotti a kompletní know-how řady IBIS: nový MAF
představuje nový horizont technologií, komfortu a výkonu, pro firmy a profesionály žádající
nejnižší vliv na životní prostředí a nejvyšší výkon.

MAF

UŽ ŽÁDNÁ OMEZENÍ

MAF
DESIGN
Výrazný charakter, atraktivní vzhled, světlá výška 1500 mm
(viz.obrázek). Nový MAF je navržen s max. šířkou 2,55 m přes
kola, při složených ramenech je šířka max. do 3 m, což vám
umožňuje volný pohyb bez omezení na všech typech cest.

2550 mm

DESIGN
Ostré linie, atraktivní vzhled, svižný

Každý detail je navržen v kombinaci funkčnosti

vybavený moderními technologiemi, dokonalý i

a elegantní styl: nový MAF předvádí

a krásy, ergonomie a komfortu.

pro ty nejnáročnější uživatele.

svoji sílu s elegancí.

Interiér kabiny je komfortní a prostorný,

MAF

MAF

3600 mm

řEŠENÍ
Kompaktní a elegantní, odolný s nízkou
hmotností: díky moderním 36 m dlouhým
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3600 mm

2330mm

9095 mm

karbonovým ramenům je nový MAF ještě lehčí
a výkonnější. Díky neskutečné odolnosti a
nízké hmotnosti karbonu, váží 36m ramena jen
900 kilogramů ve srovnání s 1500 kilogramy
ocelových ramen shodné délky a garantují
houževnatost, kterou těžko naleznete
u klasické oceli.

Limitované rozměry, optimalizovaná výška, zmenšený poloměr otáčení, perfektní rozložení hmotnosti.Pozn.: s ocelo-karbonovými rameny 32/36 m
je celková výška stroje do 4000 mm.

MAF

VÝKON
Systém zatáčení všech 4 kol ve spojení se zmenšeným
rozvorem 3600 mm, dává novému MAFu výjimečné možnosti
ovládání a vynikající manévrovatelnost.
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KOMFORT
Postřikovač MAF je vybaven kabinou
CLAAS, která poskytuje tyto výhody:
velký prostor, výjimečnou zvukotěsnost,
vynikající viditelnost, sedadlo pasažéra,
systém centrálního osvětlení, pneumatickou

SEKCE MOTORU A
UKLÁDÁNÍ PRODUKTů

sedačku Grammer s nastavením výšky,

Podélně uložený odhlučněný dieselový motor

čistý a elegantní design interiéru, moderní

má minimální akustické emise – pouze

klimatizaci.

68 decibelů. Tato konfigurace rovněž vytváří
dva velké prostory pro přístup k motoru

Nejlepší technologie a vývoj umožňují

a nádrži, a také dvě prostorné sekce

majitelům postřikovače MAF využívat a

pro uložení produktů.

oceňovat nejvyšší kvalitu a komfort.

KABINA CLAAS

MAF
SYSTÉM UZAMYKÁNÍ
řÍZENÍ ZADNÍCH KOL

SEKCE VODNÍHO čERPADLA/
FILTRY A OVLÁDÁNÍ

Systém ovládání kol firmy Mazzotti obsahuje
doplňkový bezpečnostní prvek: válec, který
zajišťuje k elektricky aktivovanému uzamykání
řízení zadních kol také hydraulické uzamčení.
Tento systém má dvě hlavní výhody:
• Poskytuje obsluze jistotu, že zadní kola
jsou vždy perfektně srovnaná
• Zabraňuje aktivaci řízení všech 4 kol při jízdě
po veřejných komunikacích a předchází tak
vzniku případných nebezpečných situací.

SYSTÉM RYCHLÉHO čERPÁNÍ
Po mnoho let firma Mazzotti zdokonalovala svůj extrémně efektivní
a rychlý systém čerpání vody z toků a studen s kapacitou čerpání
500 až 1000 litrů za minutu.Takový systém ve spojení s hydraulicky
navíjeným bubnem hadice umožňuje snížení času čerpání a
odstávky stroje a zvyšuje produktivitu postřikovače.

MAF

MAF
NEZÁVISLÉ HYDRAULICKÉ SKLÁPěCÍ SCHůDKY

OVLÁDACÍ PANEL A
EKOMIXÉR
Boční ovládací panel je vybaven hydraulickým
systémem pro úpravu výšky dle potřeb obsluhy.
Panel obsahuje elektrické spouštění postřikového
i plnicího čerpadla, ovládání otáček motoru,
ventily, rychlospojky pro plnění a nasávání,
elektrickou informační jednotku s LCD displejem
a ekomixér s vyplachovacími tryskami.

MAF

MAF
3 RůZNÉ SVěTLÉ VÝŠKY PODVOZKU

ŠIROKÁ ŠKÁLA RAMEN

24> 28> 32> 36> 42

Pro maximální přizpůsobení se MAF dodává
s celou řadou ramen – od 24 po 42 m.

1250

1500

Klasická ocelová 18 až 24 m, ocelo-karbonová
24 až 42 m a ocelová s podporou vzduchu
24, 27 a 28 m.
Všechna ramena mají variabilní geometrii a řízení
náklonu a na přání na ně lze instalovat 4 senzory pro
automatické řízení náklonu ramen.

Aby vyhověl různým výškám plodin, dodává se MAF ve 3 různých
světlých výškách:
• 1250 mm s úzkým rozchodem kol od 1800 do 2250 mm
• 1500 a 1750 mm s rozchodem kol 2250 až 3000 mm

1750

MAF 4240/5240 TECHNICKÉ PARAMETRY
MOTOR
BRZDY
HYDROSTATICKÁ
PŘEVODOVKA
POHON KOL
RYCHLOST
NASTAVENÍ ROZCHODU
MOŽNÉ ŠÍŘKY ROZCHODU
POHON
ODPRUŽENÍ
NÁDRŽE
KABINA
ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI
ROZVOR

PERKINS CAT šestiválec Euro 3, 238 Hp, vodní chlazení, ve verzi Power-pack odhlučněný elektronicky ovládáným Common rail
na všech 4 kolech
Sauer se 2 čerpadly 75 l. a protiprokluzem bez elektronické asistence
Poclain řada MS 18
4 rychlosti s max. rychlostí 38 km/h
hydraulické nebo automatické (na přání)
1800-2250 při světlé výšce 1250 mm a 2250-3000 při světlé výšce 1500 mm a na přání 1750 mm
4X4
hydro-pneumatické na všech 4 kolech a nezávislé na zadních kolech
4000 nebo 5000 litrů
Claas, kompletní s hlavním pneumatickým sedadlem Grammer s ergonomickou konzolou Grammer, sedadlem pasažéra, klimatizací atd.
v každé situaci 50 % na nápravu
3600 mm

STANDARDNÍ KOLA

pro MAF 4240 320/90 R54 a 380/90 R54 pro MAF 5240

NETTO HMOTNOST

10200 kg

MAF
ŽEBŘÍK

hydraulický hlavní i sekundární

ULOŽENÍ
PRODUKTŮ

velká plocha na obou stranách

PRACOVNÍ SVĚTLA
DOSTUPNÁ RAMENA
SYSTÉM RÍZENÍ
POČÍTAČ
MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO
OVLÁDACÍ PANEL
AUTOMATICKÝ NÁKLON RAMEN
GPS
NAVÍJENÍ HADICE
ODSTŘEDIVÉ ČERPADLO
PĚNOVÝ ZNAČKOVAČ

10 standardně
od 16 do 42 m
4 RS Mazzotti
ARAG Bravo 400S ve standardu nebo dle přání zákazníka
280 – 315 litrů ve standardu nebo 400 litrů na přání zákazníka
ventily, ekomixér, rychlospojky pro plnění a vypouštění, hydraulicky zvedaný, ovládaný obsluhou
se 4 senzory na přání
na přání s různým příslušenstvím, kamery, automatické uzavírání sekcí nebo i jednotlivých trysek
na přání hydraulické
prům. 70 mm na přání
na přání

POLOMĚR OTÁČENÍ

5900 mm

DÉLKA STROJE

9100 mm
Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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