
Fendt Slicer-skiveslåmaskine



Hundrede års erfaring med ensilering

Tradition, fornyelse og passion –  

det er opskriften på succes for vores  

”Centre of expertise” for ensilage i Feucht.
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Perfektion til sidste strå.  
Fendt Slicer-skiveslåmaskiner.

Perfekt foder kan kun høstes af perfekte maskiner. Fendt Slicer-skiveslåmaskinerne klarer enhver  

udfordring og tager hvert et strå for at få det perfekte snit.
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Utrolig alsidig. Slåmaskiner,  
der ikke lader noget tilbage at ønske.

Fendt Slicer-skiveslåmaskinerne er fremstillet ud fra dine praktiske behov. Intelligent letvægtsdesign  

og maksimal levetid går hånd i hånd med Fendt og sikrer brugervenlighed og lavt brændstofforbrug.  

Innovative drev reducerer effektbehovet.
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FENDT SLICER-KNIVBJÆLKE

Med vores drivlinje  
kommer du fremad.

Kompakt vinkeldrev giver maksimal ydelse
Hjertet i den kompakte knivbjælke udgøres af den 

gennemgående sekskantaksel, der driver de enkelte 

vinkeldrev. Det giver en konstant effekt, hvilket sikrer 

den bedst mulige slåning. Sekskantakslen og det 

kompakte vinkeldrev kører i et livstidsoliebad, der 

sikrer optimal smøring i enhver situation. Takket være 

et forudbestemt brudpunkt på sekskantakslen kan 

du fortsætte arbejdet i tilfælde af skader ved hurtigt 

at udskifte akslen. Afhængigt af skårpositionen kan 

slåskiverne køre parvist eller koncentrisk ved at dreje 

vinkeldrevet.

Perfekt beskyttelse, hurtig vedligeholdelse
Alle Fendt Slicer-skiveslåmaskiner med kompakt 

vinkeldrev er sikret mod overbelastning på flere 

forskellige måder. Alle modeller har et kileremsdrev 

eller en slipkobling i drivlinjen, og endvidere er de 

forsynede med en påkørselssikring. Den enkelte slåskive 

er desuden beskyttet af DriveGuard-skiver. Hvis en 

af skiverne blokeres, brydes DriveGuard-skiven i seks 

brudpunkter og afbryder drivlinjen. DriveGuard-skiven 

kan på få minutter udskiftes omkostningseffektivt, 

og du kan fortsætte dit arbejde. DriveGuard-

slåskivebeskyttelsen er anbragt uden for knivbjælken. 

Det betyder, at du ikke behøver at åbne knivbjælken for 

at reparere den. 

Altid den rigtige løsning
Til Fendt Slicer-skiveslåmaskinerne kan du 

vælge mellem forskellige knivbjælker: Vælg 

brugervenlige slåmaskiner til bagmontering med 

tandhjulsdrev, der giver fantastiske resultater på 

skråninger, eller vælg front- eller bagmonterede 

slåmaskiner eller kombinationer med kompakt 

vinkeldrev til alle høstopgaver og stort udvalg af 

ekstraudstyr. Alle skiveslåmaskiner kan forsynes med 

det brugervenlige ComfortChange-system til hurtigt 

skift af knive. Med dette specialværktøj gøres knivskift 

til en leg.

Perfekt fra start – tandhjulsdrev
Perfekt tilpasset til små og mellemstore bedrifters 

behov – Fendt Slicer-skiveslåmaskiner med 

tandhjulsdrev. Deres lette konstruktion betyder, at 

arbejdsbredder på op til 3,18 m og et effektbehov på 

50 hk og derover er lette at håndtere. Slåmaskinerne 

er meget flade, hvilket giver et fantastisk godt overblik 

over arbejdet og en optimal afgrødestrøm. Drevet 

består af en elastisk kilerem ovenfra til den første 

slåskive via en redskabsdrivlinje. Det muliggør slåning 

i hele maskinens bredde og forhindrer ophobning af 

afgrøde. Kileremmen giver en effektiv kraftoverførsel, og 

desuden fungerer den som overbelastningsbeskyttelse. 

Alle slåskiver er godt beskyttede af en brudbolt.
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For hver meter arbejdsbredde arbejder der på alle Fendt Slicere 2 slåskiver, hvis overlapning sikrer et 

perfekt snit.

Kompaktvinkeldrevet sørger for en ensartet effekt til alle skiveslåmaskiner og dermed et 

rent snit med lavt effektbehov.

DriveGuard-skiver, der let udskiftes, er det perfekte værktøj 

til beskyttelse af det kompakte vinkeldrev. 

Det praktiske ComfortChange-system til hurtigt skift af knive gør 

vedligeholdelse til en leg.Alle slåskiver er pålideligt beskyttet af en brudbolt.
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FENDT SLICER FZ: FRONTMONTERET MED OPHÆNG

Fjerner enhver  
udfordring.

Den perfekte højde
Snittehøjden justeres let og hurtigt med det let 
tilgængelige drejehåndtag. Det betyder, at du kan 
reagere fleksibelt på forskellige arbejdsbetingelser. 
Med et løfteområde på 480 mm i alt skabes der 
tilstrækkelig frihøjde på forageren, og du kan køre jævnt 
hen over høje skår – for eksempel ved GPS-høst.

I én linje
Særligt effektiv bliver den frontmonterede Fendt Slicer 
FZ sammen med en bagmonteret Fendt Slicer. For at 
udnytte den fulde arbejdsbredde kan slåmaskinen 
flyttes 10 cm mekanisk. Hvis det ønskes, kan slåenheden 
som ekstraudstyr flyttes 20 cm mekanisk. På den måde 
arbejder du ikke kun med en bagmonteret slåmaskine, 
men også effektivt på skråninger og i sving, og der 
efterlades ikke noget materiale. Løftet på forageren kan 
styres automatisk i kombination med en Slicer ISOBUS-
slåmaskine til montering bagpå. 

Opfylder de højeste krav
Vores Fendt Slicer FZ til frontmontering styrer 
knivbjælken ved hjælp af et ophæng. Den bugserede 
variant viser sin styrke i ethvert terræn, uanset hvor 
ujævnt det måtte være. For at kunne øge effektiviteten 
i løbet af høsten og for at optimere tørringen af foderet 
kan Slicer FZ-slåmaskinerne endvidere forsynes med en 
tand- eller valsecrimper. 

Optimal justering
Den tredimensionelle jordfølgen betyder, at den 
frontmonterede Slicer FZ-slåmaskine altid har optimal 
jordkontakt. Til det formål har den en pendulvandring 
på 20°. Det sikrer samtidig et rent arbejdsmønster og 
en pålidelig beskyttelse af skåret. Den topmonterede 
ramme med fastgøring af knivbjælken i de yderste 
punkter giver slåmaskinerne maksimal stabilitet og 
fleksibilitet, uanset terrænet.

Slicer 
310 FZ

Slicer 
310 FZKC

Slicer 
310 FZRC

Arbejdsbredde 3,00 m 3,00 m 3,00 m
Antal Snitteskiver 6 6 6
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Den store sidehældning på 20° sikrer en fantastisk jordfølgen,  

også i vanskeligt terræn og på skråninger. 

På forageren har du fordelen  

af en høj frihøjde, så skåret ikke 

beskadiges. 

Ophænget bevirker, at Fendt Slicer FZ-skiveslåmaskinen  

følger jordens konturer.
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FENDT SLICER FP: FRONTMONTERET MED SVINGBAR LIFT

Skub alle udfordringer til side, 
skånsomt og effektivt.

Mester i position
Spild ikke unødig tid: Det er let at montere FP 
Fendt Slicer-slåmaskinens svingbare lift i traktorens 
trepunktsophæng. Det svingbare ophæng giver en 
diagonal frihøjde på +/- 6.5°. Det sikrer altid den bedst 
mulige jordfølgen. På vejen placeres slåmaskinen altid 
automatisk i midten af ophænget. Det giver en sikker 
kørsel, selv på dårlige veje og skovstier, og maskinen 
beskyttes. Som ekstraudstyr kan der fås hydraulisk 
foldning af dugen, hvilket sikrer kortere opsætningstid 
i marken. 

Altid den rigtige løsning
Den specialudviklede, mere kompakte, svingbare lift 
på Slicer 310 FPK-skiveslåmaskinen giver en meget 
kompakt montering, der gør det let at anvende små 
traktorer. Denne slåmaskine er perfekt til brug i bakket 
terræn. Afhængigt af anvendelsen kan Slicer FIP-
slåmaskinen endvidere forsynes med en tand- eller 
valsecrimper eller med en rive. 

Helt klart mere effektiv
Hurtige skift, høje arbejdshastigheder samt 
fremragende skårlægning og lavt brændstofforbrug. 
Det er de mest mærkbare fordele ved de 
frontmonterede Fendt Slicer-skiveslåmaskiner. En 
godt anbragt knivboks og en holder til værktøjet for 
hurtigt skift af knive er også en del af standard udstyret. 
Det gør Fendt Slicer FP uovertruffen, hvad angår 
brugervenlighed.

Træk i stedet for skub
På grund af den svingbare lift med montering af 
knivbjælken helt fremme trækkes slåmaskinen i stedet 
for at blive skubbet. Fjedermonteringen sikrer et lavt 
jordtryk. Det reducerer brændstofforbruget betydeligt 
og beskytter skåret. Sammen med den aflastende 
styring af forreste PTO på Fendt Vario-traktorer øges 
kvaliteten af arbejdet yderligere, da knivbjælken altid 
kører med et konstant tryk uanset jordens konturer.

Slicer 
260 FP

Slicer 
260 FPS

Slicer 
310 FPK

Slicer 
3060 FP

Slicer 
3060 FPSL

Slicer 
3060 FPKC

Slicer 
3060 FPRC

Arbejdsbredde 2,50 m 2,50 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m
Antal Snitteskiver 4 4 6 6 6 6 6
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Fendt Slicer 310 FPK er monteret meget tæt på traktoren, og det specielle 
ophæng gør den ekstrem manøvredygtig.

Det store svingningsområde betyder, at Fendt Slicere 
følger jorden perfekt.

Hydraulisk sammenklappelige skærme gør det muligt at 
skifte hurtigt fra transport- til arbejdsposition. 
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FENDT SLICER: SLÅMASKINEKOMBINATION MED ISOBUS.

Optimal præstation og
komfort er kommet for at blive.

Transportbåndets kvalitet
Skårbredden på transportbånd med BeMove-
funktionen kan reguleres trinløst fra 1,8 m til 3 m via 
ISOBUS-terminalen, afhængigt af modellen. Det giver 
dig mulighed for at justere skårbredden efter de  
bugserede redskaber. Drevet har sin egen olieforsyning, 
som på grund af det gennemtænkte design ikke  
kræver en separat oliekøling. Det er let at regulere  
båndets hastighed på ISOBUS-terminalen, der også kan 
vise båndets timer separat. Det betyder, at Fendt Slicer 
ISOBUS-kombinationerne også arbejder ubesværet ved 
høje hastigheder og store afgrødemængder uden at  
forårsage blokeringer.

En uovertruffen kombination
Vores ISOBUS-slåmaskinekombination Slicer TLKCB  
og TLRCB er de optimale maskiner til store gårde  
og maskinstationer. Unikke detaljer og intelligente 
løsninger som det kompakte vinkeldrev, TurboLift-
aflastning af knivbjælken, SafetySwing-påkørselssikring 
og BeMove-remjustering gør Fendt Slicer TL til en effek-
tiv og holdbar slåmaskine til maksimal kapacitet, og du 
kan nyde den optimale komfort med standard ISOBUS-
styring.

Præstation med et tryk på en knap
Den omfattende ISOBUS-styring på Fendt Slicer-
slåmaskinekombinationer gør det bekvemt at styre alle 
funktionerne med et tryk på en knap på Varioterminalen 
eller en ISOBUS-kompatibel terminal. Du kan endog 
styre funktionerne med din Fendt Vario-traktors joystick. 
Det er let at aktivere den automatiske foldning og at 
kontrollere knivbjælkens aktive marktryk ved et tryk på 
en knap og få vist et overblik over udnyttelsen af  
slåmaskinen i displayet. Føreren advares direkte i  
tilfælde af en overbelastning. Med ISOBUS-styringen 
har du optimale reguleringsmuligheder og en fantastisk 
betjeningskomfort.

Slicer 
8312 TLRCB

Slicer 
9314 TLKCB

Arbejdsbredde 8,30 m 9,30 m
Antal Snitteskiver 2 x 6 2 x 7
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Med et tryk på en knap kan båndene klappes op og afgrøden aflægges i hele bredden.

Det overskuelige display i Varioterminalen eller en 

anden ISOBUS-terminal forenkler arbejdet.

Den unikke, patenterede SafetySwing-påkørselssikring kan 

om nødvendigt svinge slåmaskinekombinationen op og 

bagud med op til 1,5 m.

Med BeMove kan du let regulere båndene og dermed 

skårbredden. Du kan også tilpasse resultatet perfekt til de 

efterfølgende maskiner.
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FENDT SLICER: SLÅMASKINEKOMBINATION

Oplev en flydende slåning
med det unikke TurboLift.

Svingende beskyttelse
SafetySwing er den patenterede, mekaniske  
påkørselssikring på Fendt Slicer-
slåmaskinekombinationer. Her kan begge  
snitteeenheder udløses separat i tilfælde af en  
påkørsel, da drejepunktet befinder sig i midten af  
slåmaskinekombinationen. Den store vægtstangsarm 
betyder, at slåenhederne svinger sikkert op og bagud, 
så de passerer hen over forhindringen. Derefter vender 
de tilbage til driftspositionen, så du kan fortsætte  
arbejdet uden afbrydelser.

Kompakt sammenklappet
Selv med en arbejdsbredde på 9,3 m forbliver  
transporthøjden under 4 m. Dette opnås takket være 
den lavt monterede cylinder på løftearmen. Endvidere 
flyttes slåmaskinekombinationens tyngdepunkt langt 
nedad. Slåmaskinekombinationen trækkes sikkert i  
sammenklappet position – det sparer plads! Takket være 
Fendt Slicer-slåmaskinekombinationernes  
modulopbygning er det til enhver tid muligt at  
eftermontere tand- og valsecrimpere.

Maksimal beskyttelse af jorden
Det patenterede TurboLift-system på de bagmonterede 
Fendt Slicer-slåmaskiner med midterophæng giver et 
flydende snit, fantastisk beskyttelse af skåret og  
foderkvaliteten. I våde og fugtige omgivelser forbliver 
foderet altid fri for snavs.

ITrinløs justerbar
Indstil det ønskede aflastningstryk i TurboLift-systemet 
inden slåningen. Slåmaskinens tryk kan derefter til 
enhver tid under kørslen aflastes, og det forvalgte tryk 
gendannes. Det gør det muligt at reagere meget  
fleksibelt på skiftende forhold. Systemet kalibrerer altid 
sig selv på forageren. TurboLift giver perfekt  
foderkvalitet, men endvidere betyder systemet, at  
der kræves meget lidt trækkraft, og der opnås  
betydelige brændstofbesparelser. Med et tryk på 
TurboLift-ventilblokken kan du udløse alt tryk på  
knivbjælken og parkere den let og sikkert.

Slicer 
911 TL

Slicer 
911 TLKC

Slicer 
911 TLRC

Slicer 
991 TL

Slicer 
991 TLKC

Arbejdsbredde 8,30 m 8,30 m 8,30 m 9,30 m 9,30 m
Antal Snitteskiver 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7
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Kompensationscylinderen stabiliserer slåmaskineenheden 

på forageren og vejen.

I sammenklappet tilstand er slåmaskinekombinationen stadig under 4 m 

høj, og takket være det lave tyngdepunkt er det let at transportere den.

Med marktryksmåleren har du altid fuldt overblik over 

TurboLift-systemets tryk, og du kan regulere det fra kabi-

nens komfort.
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Med midterophængningen tilpasser 
slåenhederne sig perfekt efter jorden.

FENDT SLICER TLX: HÆKMONTERET MED MIDTEROPHÆNG OG DIAGONAL SAMMENKLAPNING

Øg bare effekten.

Perfekt snit under alle forhold
Trækarmenes højde kan indstilles fra kabinen ved hjælp 
af indikatoren for arbejdshøjde, når der arbejdes med 
Fendt Slicer TLX. På forageren løftes slåmaskinen let 
og sænkes igen med en enkeltvirkende fjernventil. Det 
brede svingområde på +28° til -18° giver et fantastisk 
snit, selv på skråninger og skrænter. 

Klapper sammen på kommando
Indklapningen til diagonal transportposition på Slicer 
TLX gør traktor og slåmaskine til én enhed på vejen. 
Afhængigt af arbejdsbredden klappes slåmaskinen 
op med op til 120°. Resultatet: Den bedst mulige 
vægtfordeling, kompakt transportstørrelse og lav 
transporthøjde giver sikker og komfortabel transport 
på vejen. Alternativt kan Slicer TLX også anbringes i 
diagonal position og parkeres kompakt. 

Ophængt centralt
Fendt Slicer TLX udmærker sig med en stor 
arealdækning, en fantastisk snitning og let håndtering 
takket være den særlige midterophængning. 
Slåenheden på Fendt Slicer TLX er ophængt i 
tyngdepunktet. Det sikrer fantastisk jordfølgen, og 
dermed beskyttes jorden. På Slicer TLX giver TurboLift-
systemet endvidere et enestående, flydende snit. 

Perfekt effektfordeling
Den enkle, lige drivlinje, der kræver meget lidt 
vedligeholdelse, leder effekten direkte via redskabets 
drivlinjer til det sted, hvor den behøves: på knivbjælken. 
Desuden sikres en direkte kraftoverførsel i kombination 
med crimpere. I tilfælde af en påkørsel under 
slåningen sørger påkørselssikringen SafetySwing for, 
at slåmaskinen kan dreje op og bagud og derefter 
af sig selv returnere til udgangspositionen. Slicer 
TLX er meget brugervenlig takket være detaljer som 
værktøjskassen, der er standard, plastikstødbeskyttelsen 
hele vejen rundt og frontskærmen, der kan åbnes uden 
værktøj. Som ekstraudstyr kan der fås en hydraulisk 
transportlås eller en hydraulisk sammenklappende 
afskærmning. 

Slicer 
3160 TLX

Slicer 
3160 TLXKC

Slicer 
3160 TLXRC

Slicer 
3670 TLX

Slicer 
3670 TLXKC

Slicer 
3670 TLXRC

Arbejdsbredde 3,10 m 3,10 m 3,10 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m
Antal Snitteskiver 6 6 6 7 7 7
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Trækarmenes højde kan indstilles hurtigt og let ved hjælp af den mekaniske og 

letlæselige arbejdshøjdeindikator. 

Afskærmningerne kan klappes helt ud uden brug af værktøj, 

så de er lette at rengøre og vedligeholde.

Du vil have fordel af den store foldevinkel på Slicer TLX ved 

arbejde på skråninger, men også ved transport.
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FENDT SLICER TL: BAGMONTERING MED MIDTEROPHÆNG 

Glid langs skåret for høst  
af kvalitetsafgrøder.

Perfekt placeret til transport
Til transport svinges Fendt Slicer let mere end 90° 
bagud. Svingningen kan aktiveres bekvemt fra kabinen. 
Kompensationscylinderen og TurboLift-systemet 
modvirker i den forbindelse slåmaskinens bevægelser 
under kørslen og sikrer en jævn og sikker kørsel på 
vejene. 

Gennemtænkt vedligeholdelse
Hvad angår let vedligeholdelse, vil Fendt Slicer TL også 
begejstre dig. De helt tildækkede frontafskærmninger 
med brede åbninger giver let adgang. På modeller uden 
crimpere har de bageste afskærmninger også brede 
åbninger. Knivskift og rengøring udføres hurtigt og let. 
Der er altid ekstra knive i store værktøjskasser. 

Patenteret styresystem
Det patenterede styr på Fendt Slicer TL-slåmaskinerne 
sikrer optimal stabilitet og styring af knivbjælken på 
langs og diagonalt. Resultatet er en fantastisk jordfølgen 
og beskyttelse af skåret. Slåmaskinen har et bredt 
svingområde på 13° både op og ned. Styret aflaster 
endvidere løftearmen og slåmaskinens drejeled, og der 
opstår intet moment på midterophænget. Alt dette 
sikrer lang levetid.

Direkte overførsel af effekt
Svinggearkassen på Fendt Slicer TL er også konstrueret 
til meget kraftige traktorer. Drivakslen med frihjul og 
overbelastningsbeskyttelse sikrer mod større skader. 
Fendt Slicer er desuden forsynet med påkørselssikring, 
der betyder, at slåenheden kan svinges op til 22° bagud. 
Dermed kan udløsekraften også justeres. Ved at aktivere 
EHS-ventilen og kort køre baglæns vender slåmaskinen 
igen tilbage til arbejdspositionen. 

Slicer 
3060 TL

Slicer 
3060 TLKC

Slicer 
3060 TLRC

Slicer 
3570 TL

Slicer 
3570 TLKC

Slicer 
4080 TL

Slicer 
4590 TL

Arbejdsbredde 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,50 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m
Antal Snitteskiver 6 6 6 7 7 8 9
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Slåmaskinen svinges 90° bagud til transportposition fra kabinen.Det patenterede styr sikrer optimal styring og stabilitet 

for knivbjælken.

Den hydropneumatiske TurboLift-knivbjælkeaflastning 

giver et enkelt, flydende snit.
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FENDT SLICER: BAGMONTERING MED SIDEOPHÆNG

Ryd marken  
fra siden.

Optimal beskyttelse
En fjederbelastet påkørselsbeskyttelse beskytter 
maskinen pålideligt mod skader. Den gennemgående 
ramme giver disse modeller ekstra stabilitet. 
Kileremmen giver en effektiv kraftoverførsel, og 
desuden fungerer den som overbelastningsbeskyttelse. 
Slåmaskineenhedens aflastning kan let justeres ved 
hjælp af en fjeder. Her spiller skårbeskyttelse og foder af 
høj kvalitet også en meget vigtig rolle. 

Komfort – er altid standard
Den helt tildækkede afskærmning kan klappes ind i 
begge sider, så der er let adgang til knivbjælken. Nogle 
modeller er udstyret med en crimper med tænder eller 
valser. Fendt Slicer-slåmaskiner til montering bagpå 
har en let tilgængelig værktøjskasse, så du hurtigt kan 
udføre service i marken.

Et afslappet arbejdsmiljø 
Fendt Slicer-slåmaskiner til montering bagpå med 
sideophæng og kompakt vinkeldrev kan fås i tre 
modeller. Vi tilbyder modeller, hvor slåskiverne 
kører ned i midten, samt modeller, hvor slåskiverne 
kører parvist. Modeller, hvor skiverne kører parvist, 
er som standard udstyret med et knivsystem 
med hurtigudløsning samt med DriveGuard-
slåskivebeskyttelsen.

Ingen kompromisser
Fendt Slicere med sideophæng er perfekte til 
mellemstore bedrifter. De forenkler en lang række 
opgaver, og takket være sideophængningen er det 
muligt at slå grøfter og kanter. Trækarmenes justerbare 
bolte giver let tilpasning til en lang række traktorer, 
så det hele tiden er muligt at udnytte den fulde 
arbejdsbredde. 

Slicer 
270

Slicer 
270 P

Slicer 
320

Slicer 
320 P

Slicer 
350

Slicer 
350 P

Arbejdsbredde 2,55 m 2,55 m 3,00 m 3,00 m 3,50 m 3,50 m
Antal Snitteskiver 5 5 6 6 7 7
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Fjedermonteringen sikrer lavt jordtryk og beskytter skåret. Det er muligt at slå grøfter og skråninger op til en hældning på 30°.

Den elastiske kilerem strammes automatisk og drejer med 

540 eller 1000 o/min.
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FENDT SLICER ISL TIL MONTERING BAGPÅ MED SIDEOPHÆNG

Fordi letvægtsdesign og  
holdbarhed går hånd i hånd.

Det perfekte løft
Fendt Slicer med sideophæng og tandhjulsdrev adskiller 
sig fra mængden ved sin utrolige brugervenlighed. 
Der kræves kun én hydraulisk cylinder til løftet på 
forageren. Det er ikke nødvendigt at aktivere den 
bageste lift til løft. Knivbjælken hæves altid parallelt 
med jordens overflade. Du kan desuden let skifte 
mellem arbejds- og transportposition ved at aktivere 
en hydraulikventil. Du har endvidere fordel af den 
kompakte transportposition og tyngdepunktet tæt på 
traktoren. Det giver sikkerhed og stabilitet på vejen. 

Godt beskyttet
Med Fendt Slicer ISL-slåmaskiner er du altid på den sikre 
side. Den fjederbelastede kollisionssikring beskytter 
slåmaskinen mod skader. Endvidere er de enkelte 
slåskiver godt beskyttede af en brudbolt. Den elastiske 
kilerem med automatisk remstramning fungerer 
endvidere som overbelastningsbeskyttelse.

Smart opbygning
Fendt Slicer ISL-slåmaskiner er vægtoptimerede og har 
lavt effektbehov, så selv små traktorer kan anvendes 
til arbejde på store arealer. Skiverne, der kører parvis, 
samt knivbjælkens flade konstruktion, sikrer det 
perfekte snit. Der er fuldt overblik over redskabet, selv 
ved meget lav skærehøjde. Drevet overføres direkte til 
den første slåskive. Det forhindrer det foderet i at blive 
skubbet sammen, især på skråninger. De store slæbesko 
på undersiden er lette at udskifte, hvilket forlænger 
levetiden.

Maksimal levetid og stabilitet
Alle drivkomponenter kører i oliebad, så alle sektioner 
smøres korrekt også på skråninger eller grøfter i 
vinklet tilstand. Der er lagt megen omhu i at forsegle 
knivbjælken, så der selv efter flere års brug ikke siver 
olie ud og forurener foderet. 

Slicer 
2460 ISL

Slicer 
2870 ISL

Arbejdsbredde 2,42 m 2,82 m
Antal Snitteskiver 6 7
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Det er let at få de bedste snitteresultater, også i høje afgrøder. Skift fra arbejdsposition til den kompakte transportposition fra kabinen.
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FENDT SLICER TKC OG TRC BUGSERES VED HJÆLP AF TRANSPORTCHASSISET

Et fantastisk snit. 

forskellige opgaver.  Slåmaskinens øverste ramme 
giver desuden en betydelig mobilitet. Takket være den 
tredimensionelle jordfølgen kan du være sikker på at få 
et helt rent snit, selv i ekstreme betingelser. Slåmaskinen 
er meget let at trække, da dens trækpunkt er placeret 
lige foran maskinen.

Nøjagtigt arbejde hele tiden
 Den centrale, trinløse justering af slåhøjden kan let 
justeres med 3,5 - 7 cm med spindel uden behov for 
værktøj. Det giver dig mulighed for altid at arbejde 
med den rigtige højde. Tandcrimperens intensitet kan 
let indstilles uden værktøj, så tænderne kan reagere 
individuelt på høstforholdene. Slåmaskinen viser 
sin enorme manøvredygtighed og frihøjde, især på 
forageren og på vejen. Løftehøjden sikrer, at du kører 
hen over skår på forageren uden spild. Fendt Slicer-
modellerne imponerer derfor ikke kun på grund af den 
fremragende foderkvalitet, de frembringer, men også 
deres brugervenlighed.

Fuld kraft frem
Fendts skiveslåmaskiner med Slicer TKC-og TRC-
transportchassis står for styrke og maksimal fleksibilitet. 
Versionerne med 3.0 m og 3,5 m arbejdsbredde er 
enten forsynede med en tand- eller en valsecrimper. 
Med den midterplacerede, fleksible trækbom kan 
du slå til højre, venstre eller lige bag traktoren. 
Den robuste svinggearkasse er med til at forhindre, 
at redskabets drivlinje ødelægges. Det sikrer perfekt 
manøvredygtighed og meget konstant effekt sammen 
med meget lidt slitage. Det kompakte vinkeldrev på 
knivbjælken giver et fantastisk rent snit, da den enkelt 
slåskive drives separat med samme styrke.  

Den rette afstand 
 Slåmaskinen er perfekt tilpasset ujævnt underlag takket 
være parallelogramaffjedringen. Fjedrene forkortes kun 
let ved svingning, hvilket giver en ensartet aflastning af 
knivbjælken. Ved hjælp af den justerbare fjederenhed 
kan kontakttrykket indstilles fleksibelt til mellem 200 kg 
og vægten af hele slåmaskinen, så det passer til flere 

Slicer 
313 TKC

Slicer 
313 TRC

Slicer 
3575 TKC

Slicer 
3575 TRC

Arbejdsbredde 3,00 m 3,00 m 3,50 m 3,50 m
Antal Snitteskiver 6 6 7 7
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Den fantastiske løftehøjde giver dig den frihed, du har brug for. På Fendt Slicer 3575 T er der indbygget en værktøjskasse i trækbommen. Det 

gør vedligeholdelsen hurtig og nem. 

Standardhastigheden på 40 km/t gør det muligt  

at komme hurtigt til næste sted. 

Knivbjælken på Fendt Slicer TKC og TRC samles op  

af yderpunkterne på den solide støtteramme og  

sikrer dermed en perfekt følgen af jordens konturer. 

Den midterplacerede trækbom på Fendt Slicer TKC og TRC 

giver maksimal fleksibilitet. 
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FENDT SLICER KC/RC MED FINGRE ELLER VALSECRIMPER

Forbered  
perfekt foder.

Valsecrimper (RC)
Valsecrimperen på Fendt Slicer RC består af to 

mod hinanden kørende gummiprofiler. Den store 

profiloverlapning betyder på de fleste modeller, at 

kun den nederste valse drives. Den øverste bevæger 

sig synkront. Beskyttelsen mod fremmedlegemer med 

justerbar forbelastning betyder, at den øverste valse kan 

undvige. På den måde opnås en skånsom og alligevel 

intensiv crimpning uden tab af blade. Valsecrimpere er 

især velegnede til høst af grøntsager. 

Fleksibel crimpning
Juster dit høstudstyr hurtigt og let efter de omgivende 

forhold eller dine kunders ønsker. Begge crimpere 

drives direkte og beskyttes mod overbelastning af en 

brudbolt. 

Perfekt ventilation
Tørringen af foderet afkortes betydeligt med en crimper. 

Crimperen er med til at gnide det naturlige vokslag af 

afgrøden, og plantesaften tørres hurtigt ud. Det lette 

og luftige skår giver endvidere mulighed for en intensiv 

luftcirkulation og accelerer fjernelsen af vandet. Det 

sparer værdifuld tid, da de efterfølgende procestrin kan 

påbegyndes hurtigere, og ideelt set kan du spare tid på 

høvending. 

Crimper med fingre (KC)
KC-crimperen med tandrotor til Fendt Slicer-

slåmaskinerne har en justerbar crimperkam, der 

benyttes til at justere crimperens intensitet i fem trin. 

Dette forhindrer effektivt, at foderet brydes, så dets 

struktur bevares. Det giver ensartet crimpning, især i 

græs. Tænderne er selvfølgelig sikrede mod udfald.

26

RC-valsecrimperen sikrer skånsom crimpning uden tab af blade. Gummielementerne kan udskiftes enkeltvist, hvis de 

slides eller beskadiges. 

Alle crimpere arbejder i næsten hele slåmaskinens bredde, hvilket gør det 

muligt at opnå maksimalt udbytte i fyldige afgrøder.

Alle crimpere drives direkte via en aksel i hovedindgangstransmissionen eller 

via en kardanaksel. 

Den fjederbelastede KC-tandcrimper med justerbar 

crimperkam kan justeres i 5 trin.
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FENDT SLICER-SKIVESLÅMASKINE

Tekniske data

 Slicer 
260 FP

Slicer 
 260 FPS

 Slicer 
310 FPK

Slicer 
3060 FP

 Slicer 
3060 FPSL

Slicer 
3060 FPKC

Slicer 
3060 FPRC

Slicer 
310 FZ

Slicer 
310 FZKC

Slicer 
310 FZRC

Slicer 
2460 ISL

Mål og vægt
Arbejdsbredde m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,42
Transportbredde m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,80
Skårbredde m 1,35 1,35 2,00 2,00 < 1,10 1,45 - 2,20 1,55 - 1,90 2,00 1,45 - 2,20 1,55 - 1,90 1,65
Transporthøjde m 3,30
Transportlængde m 1,21 1,21 1,20 1,49 1,49 1,58 1,52 1,85 1,87 1,81 1,35
Vægt kg 474 504 694 770 890 990 1040 930 1150 1202 510

Effektbehov
Effektbehov kW/hk 28 / 38 28 / 38 55 / 75 55 / 75 55 / 75 66 / 90 64 / 87 55 / 75 66 / 90 64 / 87 37 / 50

Ophæng
Trepunkts Kategori II II II II II II II II II II I + II
Topunktstrækarme Kategori

Snitteenhed
Snitteskiver Antal 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Knive pr. slåskive Antal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Knivsystem med hurtigudløsning g g g g g g g g g

DriveGuard g g g g g g g g

Mekanisk sideforskydning g g g

Hydraulisk sideforskydning g c c c

Hydraulisk åbning/lukning af 
sideafskærmning

c c c c

TurboLift-aflastning af snitteenhed
ISOBUS-kontrol
SafetySwing
BeMove

Hydraulik
Nødvendige ev-hydraulikudtag Antal 1 1 1 1
Nødvendige dv-hydraulikudtag Antal 1
Påkrævede hydraulikudtag LS Antal

PTO
PTO-omdrejninger omdr./min. 540 / 1000 540 / 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540
Drivaksel med friløb g g g g g g g g g g g

Dæk
Dæk, transportchassis

Belysning
Elektrisk lys/advarselsskilte c c c c c

B = Tværgående transportbånd, FP = Frontmonteret svingophæng, FZ = Frontmonteret vendehoved, ISL = Cylindrisk tandhjulsdrev uden indvendig glidesko, KC = Tandrotorrenser, RC = Valserenser, S = Sideforskydning, Rive (SL), 
TL = TurboLift-system, Antal nødvendige hydraulikudtag kan variere afhængigt af ekstraudstyret
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Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard:  g 

Ekstraudstyr:  c 

Slicer 
2870 ISL

Slicer 
270 

Slicer 
270 P 

Slicer 
320

Slicer 
320 P 

Slicer 
350

Slicer 
350 P

Slicer 
3060 TL

Slicer 
3060 TLKC

Slicer 
3060 TLRC

Slicer 
3160 TLX

Slicer 
3160 TLXKC

Slicer 
 3160 TLXRC

 Slicer 
3570 TL

Slicer 
3570 TLKC

2,82 2,55 2,55 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 3,10 3,10 3,10 3,50 3,50
1,80 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,30 2,30 2,30 2,50 2,50 2,50 2,30 2,30
2,00 1,60 1,60 1,80 1,80 2,30 2,30 2,30 1,20 - 2,30 1,20 - 1,90 1,20 - 1,40 0,80 - 2,30 0,80 - 2,30 2,80 1,60 - 3,25
3,70 2,95 2,95 3,43 3,43 3,91 3,91 3,58 3,58 3,58
1,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,65 4,65 4,65 1,70 2,10 2,10 5,15 5,15
550 630 630 724 724 798 798 875 1150 1210 1050 1350 1350 950 1280

44 / 60 40 / 54 40 / 54 45 / 61 45 / 61 50 / 68 50 / 68 55 / 75 63 / 86 61 / 83 63 / 85 85 / 115 85 / 115 65 / 88 74 / 101

I + II II II II II II II II + III II + III II + III II II + III II + III II + III II + III

7 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g c g c g c g g g g g g g g g

c g c g c g g g g g g

c c c

g g g g g g g g

g g g

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

540 540 540 540 540 540 540 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
g g g g g g g g g g g g

g g g c c c g g
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FENDT SLICER-SKIVESLÅMASKINE

Tekniske data

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard:  g 

Ekstraudstyr:  c 

Slicer 
3670 TLX

Slicer 
 3670 TLXKC

 Slicer 
3670 TLXRC

Slicer 
4080 TL

Slicer 
4590 TL

Slicer 
911 TL

Slicer 
911 TLKC

Slicer 
911 TLRC

Slicer 
8312 TLRCB

Slicer 
991 TL

Mål og vægt
Arbejdsbredde m 3,60 3,60 3,60 4,00 4,50 8,30 8,30 8,30 8,30 9,30
Transportbredde m 2,80 2,80 2,80 2,30 2,30 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
Skårbredde m 1,70 - 1,90 1,00 - 2,80 1,00 - 2,80 3,30 3,80 2 x 2,00 2 x 1,45 - 2,25 2 x 1,55 - 1,90 1,80 - 2,60 2 x 2,50
Transporthøjde m 3,99 3,99 3,99 3,73 3,73 3,73 3,73 3,90
Transportlængde m 1,70 2,10 2,10 5,60 6,10
Vægt kg 1200 1500 1500 980 1100 1966 2410 2508 3300 2120

Effektbehov
Effektbehov kW/hk 70 / 95 96 / 130 96 / 130 72 / 99 84 / 115 110 / 150 132 / 180 128 / 175 141 / 192 130 / 175

Ophæng
Trepunkts Kategori II+III II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III
Topunktstrækarme Kategori

Snitteenhed
Snitteskiver Antal 7 7 7 8 9 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7
Knive pr. slåskive Antal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Knivsystem med hurtigudløsning g g g g g g g g g g

DriveGuard g g g g g g g

Mekanisk sideforskydning
Hydraulisk sideforskydning
Hydraulisk åbning/lukning af 
sideafskærmning

c c c

TurboLift-aflastning af snitteenhed g g g g g g g g g g

ISOBUS-kontrol g

SafetySwing g g g g g g g g

BeMove g

Hydraulik
Nødvendige ev-hydraulikudtag Antal 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nødvendige dv-hydraulikudtag Antal 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Påkrævede hydraulikudtag LS Antal 1

PTO
PTO-omdrejninger omdr./min. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Drivaksel med friløb g g g g g g g

Dæk
Dæk, transportchassis

Belysning
Elektrisk lys/advarselsskilte c c c g g g g g g g

B = Tværgående transportbånd, FP = Frontmonteret svingophæng, FZ = Frontmonteret vendehoved, ISL = Cylindrisk tandhjulsdrev uden indvendig glidesko, KC = Tandrotorrenser, RC = Valserenser, S = Sideforskydning, Rive (SL), 
TL = TurboLift-system, Antal nødvendige hydraulikudtag kan variere afhængigt af ekstraudstyret
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Sikkerhed og service 
uden stop

Kontakt til Fendt

fendt.com
Du kan finde alt online - fra brochurer til 
tekniske specifikationer, fra rapporter om 
kunder eller vores virksomheder til vores Fendt-
begivenhedskalender.

Fendts konfigurator
Med Fendts maskinkonfigurator kan du vælge 
mellem alle tilgængelige udstyrsvariationer og 
sammensætte den optimale maskine til din 
bedrift. Fendt-konfiguratoren findes online på 
www.fendt.com, hvor der er et link direkte til 
den på startsiden.

fendt.tv
Fendt døgnet rundt – vores Fendt Media 
Library gør det muligt. Vores internet-tv giver 
dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnet 
rundt.

facebook.com/FendtGlobal
Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendt 
World. Kom og se.

instagram.com/fendt.global
Følg os på Instagram og bliv Fendt-fan. Der 
finder du spændende artikler om Fendt.   

Hvilke produkter omfatter Fendts sortiment 
af udstyr til høst af grovfoder? 
Fendts udstyr til høst af foder omfatter 
rotorriver af høj kvalitet (Fendt Former), 
vendere (Fendt Twister), tromleslåmaskiner 
(Fendt Cutter), skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), 
kombivogne (Fendt Tigo), ballepressere (Fendts 
rundballepressere og storballepressere) samt 
finsnittere (Fendt Katana). Alle redskaber er 
perfekt afpasset efter Fendts traktorer og 
præcis ligeså overbevisende i kombination med 
tredjepartstraktorer.

Hvor kommer Fendts udstyr til høst af foder fra?
Fendts finsnittere er bygget på AGCO Centre of 
Excellence for græs og ensileringsteknologi i 
Feucht i Tyskland. Det er et af de seks tyske 
anlæg og har haft succes inden for innovative 
landbrugsmaskiner i 100 år.

 

Hvad står Fendt Service for?
For os betyder service, at vi kender og forstår dit 
arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om 
pålidelighed og sikkerhed og handle i din 
økonomiske interesse. Vi står bag vores 
produkter og har udviklet dem til de højeste 
krav og lang levetid. Vores service er 
partnerskabsaspektet til dit arbejde.

Hvad står Fendt full-line for? 
Ud over førende traktorer og høstmaskiner kan 
vi nu også tilbyde vores kunder græs- og 
ensileringsmaskiner, der lever op til Fendts 
kvalitetsstandarder. Vi tilbyder nu et komplet 
sortiment af landbrugsmaskiner, inklusive 
Fendts førsteklasses service, alt sammen fra én 
pålidelig kilde. 

W

Slicer 
991 TLKC

Slicer 
9314 TLKCB

Slicer 
313 TKC

Slicer 
313 TRC

Slicer 
3575 TKC

Slicer 
3575 TRC

9,30 9,30 3,00 3,00 3,50 3,50
2,78 2,78 3,00 3,00 3,50 3,50

2 x 1,85 - 3,25 1,80 - 3,00 0,90 - 2,25 1,55 - 1,90 1,20 - 2,60 1,20 - 2,60
3,90 3,90

7,00 7,00 7,65 7,32
2830 3450 1945 1962 2560 2527

155 / 200 168 / 228 66 / 90 66 / 90 88 / 120 88 / 120

II + III II + III
II II II II

2 x 7 2 x 7 6 6 7 7
2 2 2 2 2 2
g g c c c c

g g g g g g

g g

g

g g

g

2 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1

1000 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000
g g g g g g

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3 300/80-15.3

g g g g g g
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www.fendt.com 

Forførende Fendt!

AGCO GmbH – Fendt Marketing 
87616 Marktoberdorf, Tyskland

Fendt er et globalt varemærke under AGCO. 
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og 
driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret 
inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. 
Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.
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