
Fendt X- / P-Serie



Fendt kW HK
8380 P 279 379
8380 P AL 279 379
8410 P 297 404
8410 P AL 297 404
9490 X 365* 496*
9490 X AL 365* 496*

* Maks. effekt inkl. forstærkning
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Teknologi til landbrugets  
fremtidige udfordringer.

Mejetærskerne i Fendts nye X og P serier tilby- der et udvalg af effektive mejetærskere til landbrug, der kræver kraft, 
pålidelighed og teknologi på højeste niveau. De nye modeller er nemlig skræddersyede til store landbrug, der foku-
serer på lave driftsomkostninger og høj effektivitet.
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SKYLINE FØRERHUS

Dit hjem på lange arbejdsdage 

Arbejdspladsen
Fendts Skyline kabine giver rigelig plads til velvære. 
Med mejetærskerens innovative design er udsynet til de 
vigtigste områder, f.eks. tømmesnegl, stubbe og skæ-
rebord, optimalt. Der er også enestående udsyn bagud 
ved hjælp af de elektriske spejle med varme eller stan-
dardbakkameraet i Varioterminal 10.4”.

God komfort giver afslappede arbejdsforhold
Fendt mejetærskere er udstyret med den sidste nye 
generation af komfortsæder. Luftaffjedring er standard, 
og der er mange indstillingsmuligheder for optimal, 
individuel justering. Ratstammen, som kan justeres i tre 
retninger, gør det nemt at finde en afslappet arbejdsstil-
ling. Under det store passagersæde findes et rummeligt 
opbevarings- og kølerum.

Kraftige arbejdslamper til natarbejde
Belysningskonceptet på Fendts X og P serie giver 
et klart og langtrækkende lys i marken og på vejen. 
Standardudstyret inkluderer et sæt justerbare arbejds-
lamper, der giver en fremragende belysning til natar-
bejde. Derudover har mejetærskerne servicelys under 
sidepanelerne samt stub-/rækkelys som standardudstyr.

Arbejd i fred og ro
Skyline kabinen er meget behagelig for ørerne, da den 
har et lavt støjniveau, så du kan koncentrerer dig om 
arbejdet, selv efter mange og lange timer. Det lave støj-
niveau er garanteret ved brugen af den nyeste lamine-
rede glasteknologi til forruden.
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Det todelte vidvinkelspejl giver et fremragende udsyn til 
maskinens sider.

Direkte udsyn til tømmesneglen.

Klart overblik over aktiverede arbejdslamper på lygtebetjeningsenheden.Multimediesystem som ekstraudstyr med CD/
DVD/USB, GPS og Bluetooth.

Et fantastisk godt udsyn til hovedelevatoren gør det 
muligt at montere/afmontere skærebordet hurtigt.

Automatisk klimastyring er standard og garanterer 
et behageligt klima i kabinen, selv på varme dage.
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FENDT VARIOTRONIC

Brugervenlige og tydelige betjenings-
elementer gør arbejdet let.

Funktionelt membrantastatur
Membrantastaturet, der er en del af Variotronic arm-
lænet, indeholder de driftsfunktioner, der ikke bruges 
jævnligt. Herfra kan der let og hurtigt udføres yderligere 
indstillinger af maskinen.

Fendt Variotronic
Som i Fendt traktorerne er det Fendt designede armlæn 
den vigtigste betjeningsenhed. Varioterminal 10.4" giver 
det perfekte overblik over alle vigtige data. Alle vigtige 
maskinindstillinger kan let justeres her med et tryk på 
en knap.

Fendt multijoystick
I Fendts mejetærsker ligger det centrale betjeningsele-
ment sikkert i din hånd. Fendts multijoystick er placeret 
i den forreste del at Variotronic armlænet, og indeholder 
alle de knapper, der skal til, for at styre alle de vigtigste 
områder af høstmaskinen. Armlænets højde og længde 
kan justeres, så du kan finde den ideelle siddeposition. 
Armlænets bløde overflade giver optimal komfort.

6

1

7

3

2

6

5

4

1

3

5
5

7

86

4

2

1

2

3

4

8

 1  Skærebordets position
 2  Skærebord stop
 3  Vindens position
 4  Aktivering af VarioGuide
 5  Automatisk stubhøjdekontrol
 6  Tømning af korntank til/fra
 7  Tømmesnegl ud/ind
 8  Vindens hastighed

 1  Tærskecylinders hastighed
 2   Trådafstand på tærskebro 

 Udskillelsesrotors hastighed (kun X-serie)
 3  Blæserhastighed
 4  Åbning af topsold/åbning af undersold
 5  Halmsnitters spredemønster
 6   Åbn/luk korntank/Korntanks tømmehastighed
 7  Rapssnitter til/fra
 8  Transporttilstand/VarioGuide standby

 1  Motorhastighed
 2  Tærskeenhed til/fra
 3  Skærebord til/fra
 4  Firehjulstræk til/fra
 5  Håndbremse til/fra

Med AGCOs altomfattende nye elektronikstrategi Fuse TechnologiesTM bliver hele maskinparken integreret i et netværk for landbrug og maskinstationer. Under 
navnet Fuse Technologies leverer AGCO og Fendt løsninger til præcisionsdyrkning, der reducerer driftsomkostningerne og gør maskinarbejde endnu mere effek-
tivt og rentabelt.
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FENDT VARIOTRONIC

Din intelligente hjælper.

Alt på et skærmbillede 
Den store Varioterminal 10.4” med farveskærm har bru-
gervenlige menuer og kan vise op til fire forskellige appli-
kationer, så du til en hver tid har overblik over situatio-
nen. Skærmopsætningen er fleksibel og kan ændres efter 
ønske, og med op til to integrerede kameraer har du et 
overblik over et større område for eksempel under bak-
ning eller aflæsning.

Automatiske maskinindstillinger
Med Varioterminal 10.4” har du mulighed for at lagre 
alle de maskinindstillinger, du ønsker for de forskellige 
afgrødetyper. Med et enkelt klik på den gemte indstil-
ling tilpasser maskinen sig automatisk indstillingen og 
justerer for eksempel tærskecylinderens hastighed eller 
tærskebroens indstilling derefter.

Fendt Varioterminal 10.4”
Med Varioterminal 10.4” sætter Fendt også standarder 
for optimal navigering i menuerne og ensartede betje-
ningsfunktioner i høstmaskineri. Varioterminal 10.4” er 
perfekt placeret lige inden for syns- og rækkevidde. Den 
viser alle de relevante ydeevnedata og indstillinger for 
Fendt mejetærskeren. På touchskærmen kan du hurtigt 
og nemt kontrollere og justere maskinindstillingerne.

Alle funktioner i en terminal
Med Varioterminal 10.4” har Fendt samlet alle funktio-
nerne i én terminal. Uanset om du skal justere maskin-
indstillinger, bruge det automatiske styresystem eller 
dokumentere driften, er alle disse funktioner integreret i 
Varioterminal 10.4”.
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Forneden på Varioterminal 10.4” kan Info 
plus-menuerne vises. Her kan du vælge mellem 
undermenuer, der giver yderligere oplysninger 
om maskinens forskellige områder. VarioDoc og 
VarioGuide kan vises i dette område.

Hovedoplysningssiden øverst til venstre viser 
motor- og kørehastighed. Ved siden af er der 
displays til brændstof, AdBlue, olie- og motor-
temperatur. Kurven viser den aktuelle status for 
korntankens tømmesystem og mejetærskerens 
tømmesnegl.

Den aktuelle og forudindstillede skærebords-
højde, halmrystere/udskillerrotorer og tab 
over solde vises sammen med returmængder 
ligeledes på hovedmenuen. Under dem findes 
genvejstaster til maskinindstillinger.

Et nyudviklet 360° kamerasystem giver et bedre 
overblik og øget driftssikkerhed. Fire ultravid-
vinkelkameraer, der er monteret på alle fire 
sider, kombinerer deres digitale billeder til ét 
enkelt billede på Varioterminal 10.4". Det bety-
der, at du hel tiden har overblik over maskinen i 
fugleperspektiv.
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VarioGuide – altid på rette vej
Den valgfri VarioGuide bruger den nyeste teknologi til at 
lede din maskine præcist gennem afgrøderne. Den giver 
højere kapacitet ved at reducere unødvendige træk og 
optimere opdelingen af marken. Det integrerede system 
justeres i Varioterminal 10.4” med få klik. Forskellige 
opgraderingspakker giver nøjagtighed i standardom-
rådet +/- 20 cm, i præcisionsområdet +/- 5 cm og i RTK-
området +/- 2 cm. Med VarioGuide får føreren det bed-
ste ud af maskinen.

VarioDoc Pro – perfekt dokumentation
VarioDoc-systemet kører i baggrunden på Varioterminal 
10.4”. Det registrerer maskinoplysninger, som for eksem-
pel høstet areal, brændstofforbrug og arbejdstid, der 
derefter kan overføres til markdatabasen enten via 
Bluetooth eller GPRS. I forbindelse med et GPS signal 
og data fra udbyttemapningen giver Fendt VarioDoc 
systemet dig mulighed for at oprette udbyttekort til din 
markdatabase. Dette system opfylder fremtidige krav til 
dokumentation nu og giver samtidig værdifulde oplys-
ninger om mejetærskerens rentabilitet og effektivitet. 

INTEGRERET INFORMATIONS- OG AUTOMATISKE STYRESYSTEMER

VarioGuide:  
Basis for værdifulde data.

Med din Fendt mejetærsker kan du lukke hullerne i regi-
streringen af tærskeopgaver. Data kan bruges af forskel-
lige markdatabaser gennem en åben grænseflade. Brug 
systemet til nøjagtig og effektiv dokumentation af dit 
arbejde, eller til detaljeret afregning, når der arbejdes 
med en maskinstation, eller til en rentabilitetsanalyse af 
dine opgaver.

AgCommandTM -telemetrisystemet.
Vores mejetærskere i X- og P-serien kan udstyres med 
AgCommandTM-telemetrisystemet.. Med denne intel-
ligente løsning ved du altid, hvor dine maskiner er, og 
hvor de har arbejdet. Dette giver mulighed for at admi-
nistrere hele din maskinpark perfekt og optimere dine 
arbejdsgange.
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Indstillingerne i det automatiske styre-
system VarioGuide kan let justeres med 
Varioterminal  10.4”. .

Fuldt integreret i Varioterminal 10.4”. Føreren 
kan redigere tidligere uploadede job og/eller 
oprette nye job.
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SKÆREBORD

Den nye standard:  
10,70 meter PowerFlow.

Yderligere funktioner
Der kan fås eldrevne sideknive til rapshøst. De monte-
res nemt på siden af skærebordet, før høsten går i gang. 
Det er ikke nødvendigt at montere eller bruge andre 
dele. Der er en ekstra rapssnegl tilgængelig for skære-
borde mellem 6,80 og 7,70 m, så der er ingen grund til 
at gå på kompromis, når der høstes raps.

Automatisk skærebordsstyring
Den automatiske skærebordsstyring på Fendt meje-
tærskerne tilbyder to funktioner til at indstille skære-
bredden. Funktionen til forvalg af stubhøjde kontrolle-
rer stubhøjden fra 0-50 cm gennem en sensor på ind-
føringselevatoren. Den automatiske skærehøjde, der 
bestemmer skærehøjden vha. slæbesko på skærebor-
det, bruges til at kontrollere skærehøjden fra 0-20 cm 
ved lave afgrøder. Yderligere to systemer sikrer, at skæ-
rebordet ledes rent hen over jorden. På kornmarker hol-
der marktrykskontrollen skærebordet lige over jorden, 
uden af sænke det ned i jorden. AutoLevel funktionen 
er ansvarlig for at holde bordet i niveau i retningen fra 
side til side.

PowerFlow skærebord
PowerFlow skærebordet har været kendt for maksimal 
produktivitet i over 35 år. Den store afstand mellem kni-
ven og indføringssneglen gør det lettere at håndtere 
besværlige afgrøder. PowerFlow båndene transporterer 
afgrøden direkte under indføringssneglen. Dette sikrer 
en jævn indføring af alle afgrøder med akset først under 
alle høstforhold og dermed højere tærskekapacitet og 
gennemstrømning.

44 % større arbejdsområde 
Den nye SuperFlow indføringssnegl på 10,70 m og 9,20 
m PowerFlow skærebordet transporterer store mæng-
der afgrøder. Den store snegl med en diameter på 762 
mm er for tiden den største, der fås på markedet, og den 
giver et arbejdsområde på 179,5 mm,hvilket er 44 % 
større end den nærmeste konkurrents. Også ved høst af 
raps sikrer indføringssneglen gennemløb, uden at det er 
nødvendigt at montere en anden rapssnegl. PowerFlow-
skærebordet på 10,70 m har Schumacher-knivtræk i 
begge sider, og det garanterer maksimal pålidelighed 
og sikrer en jævn og høj snittehastighed.
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Standard multikobling tillader hurtig tilkobling, 
når der skiftes mark.

Schumacher kniven er den bedste i branchen. 
Med 1220 snit i minuttet garanterer den altid et 
rent snit. Knivene er monteret forskudt, så kniv-
bjælken er selvrensende og vil altid være skarp.

Rapssneglen kan monteres som ekstraudstyr, 
hvis man har raps eller andre "høje" afgrøder. 
Den øger kapaciteten væsentligt,og sammen 
med sideknive fuldender den udstyret til 
rapshøst.

Kniven er placeret 1,14 meter foran indførings-
sneglen, hvilket sikrer et perfekt udsyn og en 
maksimal præstation. Det robuste PowerFlow 
bånd transporterer med jævn hastighed afgrøden 
til indføringssneglen. Desuden sorterer båndene 
sten fra.

Schumacher kniven giver et jævnt klip i høj 
hastighed og sikrer maksimal ydeevne over en 
bredde på 10,70 meter. Ved denne klippebredde 
sikrer knivtræk i to sider maksimal pålidelighed 
i forhold til knivbjælker, der kun drives i den 
ene side.

Den højtydende SuperFlow indføringssnegl med 
indføringsfingre i hele skærebordets bredde 
giver en sikker og skånsom indføring af alle 
slags afgrøder. Hurtig og nem justering af indfø-
ringssneglen giver føreren mulighed for at finde 
den optimale indstilling, der giver det bedste 
gennemløb af afgrøden.

Skærebordets bagvæg øger stabiliteten og holder 
afgrøderne på bordet.
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Perfekt kontrol under majshøsten.

Høj ydelse, kompakt størrelse
Fendt CornFlowTM -skæreborde kan fås med seks eller 
otte rækker. Rækkeafstanden er enten 70 eller 75 cm. 
Disse majsskæreborde er stive eller klapbare, og selv 
på modellen med 8 rækker forbliver transport bredden 
under 3,5 meter, da den særlige foldemekanisme folder 
skærebordet meget kompakt både lodret og vandret. 
Det giver føreren fantastisk udsyn fremad. Alle funktio-
ner betjenes praktisk med multifunktionsgrebet.

Variable indstillinger
Skærebordets modsatdrejende valser med hver 4 kniv-
lister er robuste og holdbare. Dækpladerne kan justeres 
i begge sider, således at afgrøden altid anbringes midt i 
plukkeenheden. Dette giver en sikker indføring.

Optimal tilgængelighed, bedre beskyttelse
For yderligere at beskytte majskolberne og dermed 
opnå perfekt en perfekt kornkvalitet, er huse og spid-
ser fremstillet af fleksibel plastik. De kan let klappes 
op, hvilket sikrer hurtig adgang til plukkevalserne. De 
er endvidere forsynet med udskiftelige slidplader i de 
områder, hvor sliddet er størst. Lejesneglene i siden på 
CornFlowTM  er en del af standardspecifikationen, og 
deres hastighed kan let justeres med Fendts multifunk-
tionsgreb. Den vandrette snitter, der er forsynet med 
to snitterblade, er ekstraudstyr, der kan monteres eller 
afmonteres efter behov.

FENDT CORNFLOWTM
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Meget let adgang til alle relevante punkter er en funktion 
på Fendt ContFlowTM -skæreborde, og det letter rensning og 
vedligeholdelse på lange arbejdsdage i høsten.

Som ægte Fendt-produkt gælder den velkendte, omfattende Fendt-service  
og reklamationsret også for CornFlowTM -udstyr

15



Intensiv udskillelse
Tærskebroen har varierende afstand mellem brotrådene. 
Tærskeprocessen er optimeret i det forreste område 
med smallere trådafstand, mens udskillelsen er optime-
ret i tærskebroens bagerste område med bredere trådaf-
stand. Der udskilles derfor mere materiale i tærskevær-
ket, hvilket mindsker belastning af halmrysterne.

Kerneudskiller
Kerneudskilleren, hvis hastighed og afstand til tærske-
broen kan justeres, øger udskillsesevnen.

600 mm bred tærskecylinder med høj inerti
Fendts tærskecylindere har forstærkede slagler, der 
øger vægten på cylinderens yderside og derfor skaber 
en svinghjulseffekt. Denne fysiske effekt sikrer en jævn 
cylinderhastighed selv ved varierende tærskebelastning 
og giver således et højere gennemløb og større produk-
tivitet. Den konstante tærskecylinderhastighed giver 
optimale tærskeresultater og super renvare.

Tærskebro med høj kapacitet
For at opfylde behovet for højere ydeevne har Fendt 
tærskebroen en stærk forbro, der starter tærskeproces-
sen. Udskillelsesprocessen begynder derfor omgående, 
når afgrøden når tærskebroen. Tærskebroen kan åbnes 
op til 40 mm, så der kan behandles store mængder 
afgrøde. Specielt den brede åbning til tærskebroen gør 
rapshøsten lettere og giver det bedste resultat. Når der 
høstes hvede forebygger dette en for intensiv tærskning 
og øger udskillelsen af kerner.

TÆRSKNING OG UDSKILLELSE MED FENDT P SERIEN

Tærskning med udskillelse  
via halmryster.
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Tærskningen begynder allerede ved brolisten før tærskebroen. 
Den robuste tærskebro giver en skånsom tærskning i det 
forreste område og en høj udskillelseskapacitet bagtil takket 
være de forskellige afstande mellem brotrådene. For at sikre 
en effektiv udskillelse af restkerner omdirigeres afgrøden fra 
halmføreren til kerneudskilleren.

Høje trin og længere halmrysterslag sikrer, at halmen rystes op 
og flyttes effektivt. Denne proces er yderst effektiv pga. de otte 
halmrystere, der øger maskinens præstationsniveau.

Kerneudskilleren – det tredje element i tærskeværket – spiller en vigtig 
rolle for øget ydeevne specielt under vanskelige høstforhold som ved grønne 
eller fugtige strå.

Den store tærskecylinder er udstyret med yderligere vægtstænger, hvilket 
giver en meget høj inerti. Resultatet er en ensartet tærskning af afgrøden.
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Udskillelsesrotorer med intelligent design
De modsat arbejdende rotorudskillere med fingre, der 
er placeret i en spiral, trækker afgrøden ind og presser 
den ud mod tærskebroen ved hjælp af den dannede 
centrifugalkraft. Dette udskiller kernerne. Den høje 
udskillelse giver derfor væsentligt højere kapacitet i for-
hold til rystere. Desuden forhindrer den aktive afgrøde-
strøm blokeringer.

Maksimal kerneudskillelse
Specielt udviklede rotorfingre sidder langs udskillel-
sesrotorerne i en spiral og støtter afgrøde transporten. 
Fingrene har en vinkel, der forhindrer beskadigelse af 
det værdifulde halm, uden at det går ud over den høje 
udskillelseskapacitet. Tærskebroerne under rotorerne 
sikrer maksimal udskillelseskapacitet, skånsom fremfø-
ring af afgrøden og optimal halmkvalitet.

HyPerforma tærskeværket giver et bedre  
præstationsniveau
Fendt X serien bruger de afprøvede tærskecylindere fra 
halmrystermaskinerne. Hybridmejetærskerens højere 
ydeevne i forhold til halmrystersystemet skyldes roto-
rernes højere udskillelseskapacitet og den større moto-
reffekt.

Optimal indføring til rotorerne
RotorFeeder er den tredje cylinder i tærskeværket og 
den fører afgrøden skånsomt og jævnt ind i de to udskil-
lelsesrotorer. RotorFeeders store diameter og konstante 
hastighed skaber centrifugalkraft, der udskiller kernerne 
fra halmen gennem de tilsluttede tærskebroer. Desuden 
deler denne centrifugalkraft den høstede afgrøde i to 
strømme og fører dem til rotorerne.

TÆRSKNING OG UDSKILLELSE MED FENDT X SERIEN

Tærskning med udskillelse via rotor.
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Den store tærskecylinder er udstyret med yderligere vægtstænger, hvilket  
giver en meget høj inerti. Resultatet er en ensartet tærskning af afgrøden.

RotorFeeder deler afgrødematerialet i to ensartede dele og fører disse til 
udskillelsesrotorerne. Store indføringsåbninger leder store mængder afgrø-
demateriale ind i udskillelsesrotorerne. Den jævne afgrødestrøm garanterer 
afgørende fordele i brændstofforbrug og halmkvalitet.

Forbroen før tærskebroen starter tærskeprocessen og øger tærskebroens 
effektivitet. Afstanden mellem tærskebroen og cylinderen er blevet øget, 
så den passer til maskinens større gennemløbskapacitet. Den kan indstilles 
til 40 mm, så afgrødeflowet gennem tærskeværket foregår hurtigere og 
mere effektivt.

Tærskebroen har et stort udskillelsesareal på op til 3,54 m² og fingerformede 
lameller, der giver en optimal udskillelse og en skånsom behandling af halm 
og kerner.

op til 40 mm
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CONSTANT FLOW

Over 15 % højere ydeevne  
med Constant Flow.

Enkel betjening
Fendt Constant Flow aktiveres let med multijoysticket. 
To sensorer i tærkseværkets drev overvåger konstant 
enhedens belastning. Constant Flow giver mulighed for 
en perfekt udnyttelse af tærskeværket gennem automa-
tisk justering af høsthastigheden i forhold til mængden 
af afgrøde i mejetærskeren.

Op til 15 % højere ydeevne
Den jævne strøm af afgrøder til tærskeværket øger 
tærske- og udskillelseskapaciteten og mindsker spild. 
Constant Flow optimerer produktiviteten, specielt når 
afgrødemængden varierer. Der kan opnås 15 % større 
ydeevne og mindre spild ved flere forskellige afgrø-
der. Føreren behøver ikke arbejde på at holde maskinen 
inden for det optimale ydeevneområde, men kan kon-
centrere sig om andre opgaver.

Høj ydeevne til enhver tid
Nøglen til høj maskinydeevne er at holde tærskevær-
ket helt og jævnt fyldt hele tiden. Hvis afgrøden bli-
ver tyndere, har maskinen brug for mere afgrøde for at 
udnytte ydeevnen maksimalt. Maskinen øger automa-
tisk arbejdshastigheden for konstant at holde den højst 
mulige ydeevne.
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Constant Flow kontrollerer automatisk den fremadgående kørehastighed for Fendt mejetærskerne  
afhængig af afgrødens tæthed.
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OPTIMAL RENSNING – HÅNDTERING AF HALM

Udstyr, der sikrer maksimal ydeevne. 

Du har et valg
Uanset om materialet snittes eller lægges i halmstreng 
giver Fendts mejetærskere fremragende resultater. En 
skånsom håndtering af halmen under tærske- og udskil-
lelsesprocessen sikrer en enestående halmkvalitet. 
Halmsnitteren med højt præstationsniveau har 8 rækker 
og 108 knive, der snitter halmen grundigt og spreder 
den jævnt. Den valgfri Maxi Spread halmspreder er ide-
elt tilpasset store arbejdsbredder (kun X serien).

Kort og godt
Halmen snittes meget kort, hvilket sikrer en hurtig ned-
brydning – dette er specielt vigtigt ved reduceret jord-
behandling eller direkte såning. For at maksimere halm-
snitningen kan snitterens bund justeres.

Perfekt rensning vha. smart aerodynamik
Det unikke Venturi rensesystem giver maksimal rense-
kapacitet for den bedste kornkvalitet og mindste spild. 
Systemet skaber et optimeret luft flow over hele sold-
området. Den aerodynamisk formede Venturi luftind-
gangsåbning, der er placeret midt i blæserhuset, øger 
luftmængden.

Den reneste færdigvare
Rensesystemet kan behandle store mængder kerner 
og avner fra tærskeværket og udskillelsessystemet. 
Kernerne skilles rent og effektivt fra avner og støv. Du 
høster den bedste kvalitet.

Venturi systemet er baseret på et simpelt 
fysisk princip. Der trækkes ekstra luft ind 

gennem Venturi indsugningsåbningen 
på underblæseren, og derved øges luft-

mængden.

Underblæseren suger effektivt luft  
ude- og indefra.

Ved at afbøje luftstrømmen fra blæseren 
skabes der et lavtryksområde bag Venturi 
pladen. Derved trækkes der ekstra luft ind  
i soldkassen.

Ensartet fordeling af 
luftstrømmen over hele 

soldkassen.
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De elektrisk justerbare sold kan justeres direkte fra Varioterminal 10.4” i 
kabinen. Desuden tilpasses de efter de lagrede indstillinger af de automatisk 
maskinindstillinger.

Det patenterede retursystem omfatter en snegl og et skovlhjul, der 
transporterer materialet til tilløbsplanet og garanterer en effektiv 
gentærskning. Returmængden overvåges konstant og vises på 
Varioterminal 10.4”.

Den hydraulisk drevne avnespreder foldes let til-
bage vha. en gastrykscylinder, der giver adgang til 
soldspildet.

Halmsnitteren med højt præstationsniveau har 8 
rækker og i alt 108 takkede knive og en betydeligt 
højere arbejdshastighed end en standard halm-
snitter.

Ved skæreborde på 9,20 og 10,70 m kan Fendt maskinen udstyres med den optimale Maxi Spread radial halmspreder 
(kun X serien). De to blæsere sikrer en jævn fordeling af det afskårne materiale over hele arbejdsbredden. Sprederens 
hastighed og dermed arbejdsbredden kan let justeres uafhængigt af hinanden fra kabinen.
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PERFEKT KORNKVALITET

Dit korn er i gode hænder.

Kapacitet på 12.500 liter
Korntankens kapacitet er tilpasset maskinens store yde-
evne, og den kan indeholde 12.500 liter. Dette garante-
rer høj effektivitet, længere tærsketider og derfor mere 
tid til høstarbejdet. Den centrale fyldesnegl fylder tan-
ken jævnt og helt. De to indikatorer for fyldningsniveau 
oplyser altid føreren om niveauet i korntanken. Sneglen 
trækkes tilbage, og det elektriske tanklåg lukker tæt til, 
når korntanken lukkes.

Hurtig og fuldstændig tømning
Med en kapacitet på 120 l/sek. tømmes afgrøden hur-
tigt og effektivt ud af tanken. For ikke at køre i skåret, 
når der aftømmes, fås der forskellige længder af tøm-
mesnegle.

Korntanks kapacitet i liter
Mejetærskere Standard AutoLevel
8380 P 10.500 10.500
8410 P 12.500 10.500
9490 X 12.500 10.500
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ATRAK BÆLTER

Det bedste valg til beskyttelse  
af jordbunden.

Bælte med udvendig bredde på 3,49 m
Fendt tilbyder Fendt ATRAK systemet til høstforhold, der 
kræver bælter. Præcis kraftoverførsel, automatisk bæl-
tetilspænding og reduceret jordpakning, især i våde 
forhold, er bare nogle af fordelene ved dette system. 
De fire støtteruller giver en enorm kontaktflade, hvil-
ket minimerer sammenpresningen af jorden. Desuden 
bevæger maskinen sig mere jævnt ved højere hastighe-
der pga. bælterne. Det giver større kørekomfort og 

nøjagtig skærebordsstyring. Det afgørende er dog den 
udvendige bredde på maks. 3,49 m for Fendt mejetær-
skeren med 635 mm brede bælter.

Desuden tilbyder Fendt en række forskellige dæk til 
maskinerne i X og P serierne. Specielt giver Ultraflex 
dækteknologien en større kontaktflade og mindre dæk-
tryk. Dette mindsker risikoen for sammenpresning af 
jorden betydeligt.

Integrerede slutdrev – special-
udviklet til store belastninger.

Progressiv, integreret  
blokaffjedring – enkelt,  
men effektivt, giver god  
kørekomfort.

4 støtteruller sikrer en  
enorm kontaktflade med 
 stor bæreevne.

3,49 m

Dækstørrelse
Udvendig bredde P-serie – X-serie

Standardmaskine AutoLevel-maskine

1050 / 50 R 32 4,23 m
900 / 60 R 32 3,9 m 3,9 m
800 / 70 R 32 3,82 m
800 / 65 R 32 CerexBib 3,82 m 3,82 m
800 / 65 R 32 3,86 m 3,86 m
710 / 75 R 34 3,49 m 3,49 m
680 / 85 R 32 CerexBib 3,49 m
Atrak-bælter 25" 3,49 m
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Let og gennemtestet
Alle modeller i Fendts X serie og P serie fås med 
AutoLevel. Det integrerede nivelleringssystem, der 
hæver slutdrevet, så hele maskinen forbliver vandret.

Fuld niveaukontrol på skråninger med en hældning 
på op til 12 %
AutoLevel systemet sørger for at nivellere maskinen på 
skråninger op til 12 procent, så tærske-, udskillelses- og 
rensesystemerne kan fungere ved maksimal ydeevne i 
længere tid. Det øger ydeevnen og produktiviteten på 
længere sigt.

AUTOLEVEL SYSTEM TIL NIVELLERING

Garanteret høj præstation  
på hældninger.

Komplet side-til-side nivellering giver maksimal 

ydeevne i bakket terræn

Med AutoLevel kontrol kan mejetærskeren arbejde 
med fuld kapacitet på skråninger op til 12 procent. 
Mejetærskerens hoveddel forbliver i niveau, så afgrøden 
fordeles jævnt i tærske-, udskillelses- og rensesystemer-
ne. Dette tillader en maksimal produktivitet og effektivi-
tet i bakket terræn.

Fuld trækkraft
4WD fås som ekstraudstyr for konstant maksimal  
trækkraft på skråninger.

12 %
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LAVT BRÆNDSTOFFORBRUG

Høj effektivitet kombineret  
med maksimal driftssikkerhed.

Miljøvenlig og økonomisk
Fendt mejetærskere drives af AGCO Power motorer. De 
overholder allerede de aktuelt højeste Tier 4 final mil-
jøstandarder. De hjælper med at beskytte miljøet og 
anvender den nyeste teknologi til at skabe maksimal 
effekt med minimalt brændstofforbrug.

Optimeret motorfunktion
Motorstyringen er beregnet til en optimal moment-
kurve. Mejetærskeren har behov for dette for at kunne 
yde en konstant ydeevne under belastning – afhæn-
gigt af behovet. Sammen med lavfriktionsdrevene giver 

dette mulighed for at opnå et meget lavt brændstoffor-
brug pr. ton og fremragende besparelser.

Langt mellem påfyldninger
Maskinens lave brændstofforbrug bestemmer også, 
hvor længe du kan arbejde uden at skulle tanke  
op. Fendt X og P serierne har en brændstoftank på  
1.000 liter og en reservetank på 120 liter AdBlue (DEF).

Fendt 8380 P 6 cylindere 279 kW 379 hk
Fendt 8410 P 6 cylindere 297 kW 404 hk

Fendt 9490 X 7 cylindere 365 kW* 496 hk*

*Maks. effekt inkl. boost
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SMART DESIGN

Godt design gør arbejdet lettere.

gælder motorens luftfilter. Store sidelemme giver let 
adgang til maskinens komponenter til daglig vedlige-
holdelse eller en hurtig kontrol.

Bedste reservedelsforsyning
Fendt tilbyder professionel service og sætter konstant 
den højeste standard inden for branchen på dette 
område. Gennem hyppige kurser oplæres forhandler-
netværket i at føre et godt reservedelslager og holde 
maskinerne i gang i høstsæsonen. Fendt og deres for-
handlere er altid klar til at give dig den bedst mulige 
service.

Hurtig og nem daglig vedligeholdelse
Den roterende sugekurv løftes op, så det er nemt at ren-
gøre oppefra, og støvudsugning holder det rent selv 
under meget støvede forhold. Platformen giver sikker 
adgang til indtagsfilter og kølere.
Vedligeholdelse er hurtig og nem, da der kun er få 
punkter, der skal smøres, og de er lettilgængelige. 
Maskinernes ukomplicerede mekaniske design mind-
sker antallet af drev, hvilket reducerer behovet for ved-
ligeholdelse betydeligt. Du kan derfor bruge tiden på 
vigtigere ting – som at høste!Beholdere og påfyldnings-
studse til forskellige væsker er placeret, så det er let at 
kontrollere væskestanden eller påfylde. Det samme 
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Snitterindstillinger

Efterse væskestandRens luftfilter

Rigelig plads i motorrummet

Vedligeholdelsesadgang til snitter
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FENDT P SERIE

Moderne teknologi samlet.
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   1.  Skyline førerhus
   2.  Varioterminal 10.4” med touch control
   3.  PowerFlow skærebord
   4.  Indføringskanal med multikobler
   5.  Tærskecylinder
   6.  Tærskebro
   7.  Halmvinde
   8.  Kerneudskiller
   9. 8 halmrystere

10.  Tilløbsplan
11.  Udskillelsesgulv med to trin
12.  Venturi soldkasse
13.  HC øverste sold
14.  Avnespreder
15. 8-række halmsnitter
16.  Korntank
17.  AGCO Power-motor
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FENDT X SERIE

Moderne teknologi  
samlet.
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  1.  Skyline førerhus
  2.  Varioterminal 10.4” med touch control
  3.  Det automatiske styresystem VarioGuide
  4.  10,70 m PowerFlow-skærebord
  5.  Dobbelt knivdrev
  6.  SuperFlow indføringssnegl
  7.  Indføringskanal med multikobler
  8.  Tærskecylinder
  9.  Tærskebro
10.  Halmvinde

11.  Rotor indføring
12.  Udskillelsesrotorer
13.  Tilløbsplan
14.  Udskillelsesgulv med to trin
15.  Venturi soldkasse
16.  Avnespreder
17. 8-række halmsnitter
18.  Maxi Spread radialspreder
19.  Korntank
20.  AGCO Power-motor
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FENDT X OG P SERIER

Tekniske data
Standardudstyr og ekstraudstyr

Standardudstyr. g 

Ekstraudstyr: c c 

Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
PowerFlow-skæreborde Skærebordsbredder m 7,7 /  9,2 / 10,7 7,7 /  9,2 6,8 /  7,7 / 9,2 6,8 /  7,7 / 9,2 6,8 /  7,7 / 9,2 6,8 /  7,7 / 9,2

Vindetræk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk
Snittehastighed Snit/min. 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Rapsknive elektrisk elektrisk elektrisk elektrisk elektrisk elektrisk
Automatisk skærebordsstyring g g g g g g

Vindeautomatik g g g g g g

Majsskærebord CornFlow™ c c c c c c

Antal rækker (foldbart) 8 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Antal rækker (stift) 8 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Afstand mellem rækker cm 70/75 70/75 70/75 70/75 70/75 70/75
Stængelsnitter c c c c c c

Fødesnegl g g g g g g

Afgrødeelevator Antal kæder 4 4 4 4 4 4
Reversering skærebord og afgrødeelevator hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk

Hyperforma-tærskeenhed Tærskecylinder bredde mm 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Tærskecylinder diameter mm 600 600 600 600 600 600
Slagler tærskecylinder Antal 8 8 8 8 8 8
Tærskecylinder standardhastighed omdr./min. 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080
Tærskebroens areal m² 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Tærskebroens omslutningsvinkel Grader 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5

Udskillelse af afgrøderester Udskillelsesområde, halmvinde m² 0,33 0,33 0,39 0,39 0,39 0,39
Roterende kerneudskiller diameter mm 500 500 500 500
RotorFeeder diameter mm 500 500
Roterende kerneudskiller hastigheder omdr./min. 480/900 480/900 480/900 480/900
RotorFeeder hastigheder omdr./min. 480/950 480/950
Roterende kerneudskiller udskillelsesområde m² 1,00 1,00 1,00 1,00
RotorFeeder udskillelsesområde m² 0,39 0,39
Udskillelse af afgrøderester 2 rotorer 2 rotorer Halmrystere Halmrystere Halmrystere Halmrystere
Rotorer diameter mm 475 475
Rotorer længde m 4,2 4,2
Rotorer udskillelsesområde m² 3,54 3,54
Rotorer omslutningsvinkel Grader 150 150
Rotorer hastighed omdr./min. 360 – 1000 360 – 1000
Halmrystere Antal 8 8 8 8
Halmrystere trin Antal 5 5 5 5
Halmrystere udskillelsesareal m² 7,9 7,9 7,9 7,9
Samlet udskillelsesområde m² 5,44 5,44 10,47 10,47 10,47 10,47

Rensning Venturi-soldkasse g g g g g g

Samlet renseområde m² 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Justering af blæserhastighed elektrisk elektrisk elektrisk elektrisk elektrisk elektrisk
Blæserhastighed omdr./min. 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150
To trin g g g g g g

Elektrisk justering af sold g g g g g g

Model Separat returtærsker Separat returtærsker Separat returtærsker Separat returtærsker Separat returtærsker Separat returtærsker
Indikator for restprodukter g g g g g g

Korntank Korntankens kapacitet Liter 12500 10500 12500 10500 10500 10500
Tømning af korntanken Toptømning Tømmesnegl Tømmesnegl Tømmesnegl Tømmesnegl Tømmesnegl
Tømmehastighed l/sek. 120 120 120 120 120 120
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Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
Håndtering af halm og 

avner Halmsnittertype Halmsnitter med 
høj ydelse

Halmsnitter med 
høj ydelse

Halmsnitter med 
høj ydelse

Halmsnitter med 
høj ydelse

Halmsnitter med 
høj ydelse

Halmsnitter med 
høj ydelse

108 takkede knive      

Elektrisk justerbare afbøjningsplader på halmsnitter      

MaxiSpreader-radialspreder  

Avnespreder      

Motor Mærke AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power

Slagvolumen Liter 9,8  
(7 cylindere)

9,8  
(7 cylindere)

8,4  
(6 cylindere)

8,4  
(6 cylindere)

8,4  
(6 cylindere)

8,4  
(6 cylindere)

Nominelle motoromdr. omdr./min. 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Maksimal effekt kW/hk 297/404 297/404 279/379  279/379
Maks. effekt inkl. forstærkning kW/hk 365/496 365/496
Brændstoftankens kapacitet Liter 1000 1000 1000 1000 1000 1000
DEF (AdBlue)-tanks kapacitet Liter 120 120 120 120 120 120

Transmission Hydrostatisk drev      

Antal gear 4 gear, elek-
trisk skift

4 gear, elek-
trisk skift

4 gear, elek-
trisk skift

4 gear, elek-
trisk skift

4 gear, elek-
trisk skift

4 gear, elek-
trisk skift

Firehjulstræksaksel      

Kabine Skyline-kabine       

Automatisk klimastyring og varme      

Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme      

Ekstra arbejdslygter  
(stublys, rækkelys, arbejdslygter bagpå)

     

Multimedienavigator      

Variotronic Fendt Variotronic med Varioterminal 10,4''      

Udbytte- og fugtighedsmåler      

VarioDoc Pro og VarioGuide      

AgCommandTM      

ConstantFlow      

Mål og vægt Længde uden skærebord m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Bredde uden skærebord, standarddæk m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Vægt basismaskine, uden skærebord,  
uden ekstraudstyr kg 18.400 18.900 17.100 17.600 17.100 17.600

Længde uden skærebord m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Bredde uden skærebord, standarddæk m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Vægt basismaskine, uden skærebord,  
uden ekstraudstyr kg 18.400 18.900 17.100 17.600 17.100 17.600

Dæk Standardfordæk 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32
Standardbagdæk 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24
ATRAK-bælter   
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Fendt er et verdensomspændende mærke tilhørende AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og 
driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Der kan være foretaget 
ændringer inden køb af enheden. Din Fendt-forhandler oplyser dig gerne om eventuelle ændringer. 
Køretøjerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.

Leaders drive Fendt.

AGCO GmbH – Fendt Marketing 
D-87616 Marktoberdorf, Tyskland

DK/0417

www.fendt.com 




