Fendts storballepressere

Høj effekt med optimal driftssikkerhed.
Ballestørrelse
Bredde
Højde

cm
cm

990

1270

1290

1290 XD

12130

80
90

120
70

120
90

120
90

120
130

Den første storballepresser forlod fabrikken i Hesston i Kansas for mere end 40 år siden og
lagde dermed fundamentet til en af de største succeshistorier inden for høstteknologi. Siden
2000 er Fendts storballepressere er blevet produceret her under AGCO Corporations eneejerskab.
Baseret på årtiers erfaring inden for udvikling og produktion skiller disse ballepressere sig ud med
deres stabilitet, holdbarhed og perfektionerede teknologi. Kontinuerlig og praktikbaseret udvikling
betyder, at Fendt nu kan tilbyde et stort udvalg af højtydende ballepressere.
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FENDTS STORBALLEPRESSERE

Oversigt over den imponerende
teknologi.
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1. Højt eller lavt træk
2.	Højdejustering giver stabil
PTO-funktion

11.	Indføringsgafler til fyldning af
hovedpressekammeret
12. Følerlem

3. Svinghjul

13. Forkomprimeringskammer

4. Svinghjulsbremse

14. Følere for afviserblink

5. Uafhængig hydraulik

15. Indføringsfingre

6. Olietank

16. Tværstrømsblæser med konstant luftstrøm

7. Hovedgearkasse

17.	Dobbeltvirkende hydraulikcylinder til

8.	Optimalt afgrødeflow med
indføringssnegle
9.	V-formet ProCut-rotorsnitter
med tre rækker

automatiske trykstyring
18. Belysning til vedligeholdelse om natten
19. Styrbar tandemaksel
20. Nåle til bindeapparat

10.	Pakker til fyldning af
forkomprimeringskammeret
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POWER PICKUP

Til perfekt komprimerede baller.

Ensartede baller
To indføringssnegle i begge sider komprimerer
afgrøden effektivt lige fra begyndelsen og fører den ind
i forkomprimeringskammeret i hele kanalens bredde.
Den ensartede fordeling af materialet i hele bredden
betyder, at ballerne bliver komprimeret optimalt under
ballepresningen, også på ydersiderne.

Holdbar
Effektiv og robust. Det er et motto, der gælder for
Ekstra centreringssnegle sikrer en

Power pickup giver højere kapacitet

hele ballepresseren. Dette ses tydeligt på pickuppen i

ensartet opsamling af afgrøden

Den effektive pickup er placeret lavt over jorden,

kulissestyrene, der understøttes og styres i begge sider,

og dermed optimal fyldning af

hvilket giver fremragende opsamling af skår. Den

så bevægelsen er sikker og smidig. Fingrene, som

forkomprimeringskammeret.

flade indføringsvinkel gør, at afgrøden bliver ført

konstant udsættes for store belastninger, er blevet

direkte ind i ballepresseren. Den store afstand mellem

yderligere forstærket og hærdet. Rammen og

trækbommen og pickuppen er karakteristisk for

ballekammeret er også blevet forstærket, så Fendts

Fendt-storballepressere og er designet til store skår.

storballepressere kan modstå det højeste tryk uden
problemer.

Skår opsamles fuldstændigt
Den 2,26 meter brede pickup opsamler skånsomt selv
de bredeste skår hurtigt og stort set uden spild. En
rullenedholder og deflektorplade sørger for et pålideligt
og jævnt afgrødeflow. Dobbelt kulissestyr med fire
fjederaksler sikrer den effektive opsamling. En stor
spiralfjeder, hvor arbejdsdybden hurtigt og nemt kan
reguleres, reducerer belastningen af pickuppen.
Støttehjul forhindrer, at pickuppen bliver sænket for
langt ned. De kan afmonteres ved transport.

Der skal ikke anvendes værktøj til justering af

Rullenedholderen og en stor deflektorplade sikrer en

Støttehjul forhindrer, at pickuppen bliver sænket for langt ned og

sænkehøjden – det er nok at løfte pickuppen og

ensartet afgrødestrøm ind i ballepresseren.

sikrer fuldstændig opsamling. De kan afmonteres ved transport.

sætte splitten ind i det rigtige hul.
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Forkomprimeringskammeret fyldes løbende af pakkeren. Først når

MEGET KOMPAKTE, PERFEKTE BALLER

Ballepresseren er udstyret med sit eget indvendige

Pressekammerets porte styres automatisk af de

forkomprimeringskammeret er fyldt, udløser følerlemmen i bunden af

hydraulikkredsløb. Pumpen forsyner pressekammerets

dobbeltvirkende hydrauliske cylindere i

forpressekammeret pakkerarmen. Indføringsfingrene trækkes bagud,

porte og tværstrømsblæseren med olie.

pressekanalen.

så adgangen til hovedpressekanalen er fri.

Ensartede baller.

Ensartet form og presningsgrad

Konstant, optimal presningsgrad

Den afgørende faktor for ensartede, kompakte baller er

Med det automatiske tryksystem forbliver

forkomprimeringskammeret. Det fyldes løbende af

ballemassefylden den samme, selv i varierende

pakkerarmen. Først når forkomprimeringskammeret er

høstforhold. Hvis styrken i stempelarmene ændres,

fyldt, trykkes følerlemmen i bunden af kammeret nedad.

justeres trykket automatisk i stemplerne således, at

Samtidig trækkes modholdet bagud, så adgangen til

styrken i stempelarmene er på rette niveau til næste

hovedpressekanalen er fri.

stempelslag. Føreren kan nøjes med at indstille den
ønskede belastning for cylindrene på terminalen og
derefter bare køre af sted. Samtidig informeres føreren

Garanteret høj kapacitet

automatisk, hvis det er nødvendigt at køre længere til

Den forkomprimerede flage presses til en meget

højre eller venstre for at få ensartede baller.

kompakt balle i pressekammeret. Stemplets hastighed
på 47 slag i minuttet (33 slag for 12130) sikrer høj
Høj kapacitet – ganske enkelt økonomisk

kapacitet og jævnt forløb.

Fantastisk høj presningsgrad giver høj ballevægt. Det
giver ensartede, firkantede baller, der let kan stables.

Pakker
Pakkeren transporterer afgrødematerialet til forkomprimeringskammeret.

Følerlem
Når komprimeringen i forkomprimeringskammeret er
afsluttet, udsættes lemmen for tryk, hvilket aktiverer
pakkerarmen.

Forkomprimeringskammer
Pakkeren sikrer ensartet fyldning af
kammeret, hvor afgrøden gennemgår
første stadie af komprimering.
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Indføringsfingre
Holdefingrene forhindrer afgrøden i at komme ind i
hovedpressekanalen med det samme.
9

V-formet rotorsnitter med boltede
rotortandsegmenter. Den høje
Den sænkede knivskuffe kan trækkes

omdrejningshastighed på 120 omdr/min.

PROCUT-SNITTER

ud i venstre side af maskinen ved udskiftning

giver en høj snittefrekvens og dermed øget

Du bestemmer, hvor kort
det skal være.

af knive.

tærskepræstation og optimal snittekvalitet.

ProCut – til det helt rigtige snit

Variabel snittelængde

Det nye ProCut snitteværk med optimal præstation:

Der er 26 knive (17 knive på 990) til rådighed,

Kombinationen af en nyudviklet rotorsnitter og en let

hvilket giver den perfekte snittelængde på 43,5 mm

tilgængelig knivskuffe gør presseren mere præcis,

til halm og ensilage. Med et tryk på en knap kan

hurtigere og utrolig effektiv. Resultatet er perfekt

antallet af knive halveres: I Varioterminalen aktiveres

materiale til foder eller strøelse.

knivgruppetilkoblingen, der svinger hver anden kniv
frem og tilbage hydraulisk. Det giver en snittelængde på
87 mm. Alle knivene er forstærkede med wolframkarbid

Hjertet i snitteværket: rotorsnitteren

og kan udskiftes individuelt.

Med rotortændernes V-formede design bliver afgrøden
arrangeret perfekt til snitning – med et ensartet,
effektivt snitteforløb uden spidsbelastninger. Den

Hurtig udskiftning

nye rotorsnitter arbejder ved 120 omdr/min. og har

Hvis man ønsker at ændre antallet af knive eller udskifte

3 rotortænder pr. ring. Dette sikrer høj snittefrekvens

en kniv, skal man blot åbne knivskuffen. Derefter

og øget flow gennem maskinen, hvilket reducerer

sænkes knivbunden, og skuffen kan trækkes ud med

brændstofforbruget. Rotortænderne er kulhærdede,

en enkelt hånd. Af hensyn til din sikkerhed er knivene

hvilket giver ekstra styrke og holdbarhed.

beskyttet af en dobbelt hydraulisk beskyttelse i begge
sider med to hydraulikcylindere. Om nødvendigt kan
rotortænderne afmonteres og udskiftes enkeltvist.

ProCut-pickup
ProCut-pickup
Kniv
Hydraulisk knivbeskyttelse
Snitterrotor diameter
Gruppetilkobling af knive
Teoretisk skærelængde
Udtrækkelig knivskuffe
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Antal
mm
mm

990

1270

1290

1290 XD

c

c

c

c

17

26

26

26

g

g

g

g

650
0, 8, 17
43.5

650
0, 13, 26
43.5

650
0, 13, 26
43.5

650
0, 13, 26
43.5

g

g

g

g

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: g
Ekstraudstyr: c
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De gennemtestede dobbeltknyttere i Fendts

BINDING

storballepressere sikrer pålidelig binding, selv ved

Den store vedligeholdelseskappe og den opklappelige

høj belastning.

blæser gør det nemt at få adgang til knytterne.

Dobbeltknuder giver en
sikker binding.
Sikker binding

Holdbar og beskyttet

Dobbeltknyttersystemet i Fendts storballepressere er

Lejerne i bindeområdet er forseglede og beskyttede. De

udviklet af Hesston, og det er blevet kontinuerligt forbedret

har en lang levetid og kræver meget lidt vedligeholdelse.

i 40 år. Det er et af branchens bedste knyttersystemer i

Knytteren smøres via det centrale smøresystem.

dag. Med seks knyttere på en kanalbredde på 120 cm og

Varigheden og intervaller for smøringen kan justeres

fire knyttere på en kanalbredde på 80 cm bliver alle baller

efter de aktuelle forhold ved hjælp af traktorens

bundet sikkert. Der bindes to knuder i hver bindingsproces.

Varioterminal.

Dobbeltknyttersystemet betyder, at garnholderen og nålen
kun belastes under bindingen. Dette sikrer mindre slid og
større driftssikkerhed.

Altid samme længde
Et tandhjul, der sidder midt i pressekammeret, måler
konstant ballelængden, nøjagtigt og uafhængigt af

Alt er rent

presseforholdene. Dets bevægelser, som er synkroniseret

Den nye integrerede blæser, som hører til

med ballepresseren, gør det i stand til at udføre meget

standardudstyret på alle Fendts storballepressere,

nøjagtige målinger, så ballerne altid er lige lange.

optimerer dobbeltknytterens funktion. Det snavs, der
kommer ind i binderen, blæses ud direkte med den
konstante luftstrøm. Tværstrømsblæseren, der drives af
ballepresserens hydrauliske system, er nem at klappe
op, når garnet skal lægges i.

Garnet føres gennem knytterbremserne for ensartet indføring af garn til

Den standardleverede tangentialventilator opretholder en

Knytterne kan løftes op enkeltvist, hvilket sikrer

knytteren.

konstant luftstrøm over hele bindeområdet, hvilket

optimal adgang til vedligeholdelse og service.

effektivt fjerner alt materiale fra bindeområdet.
Intet er overladt til tilfældighederne. En
sikkerhedsstang forbundet med stempeldrevet
beskytter pålideligt boltene i tilfælde af, at en
brudbolt går i stykker.
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BINDING

Maksimal garnbeholdning.

Avanceret og flot

Optimalt overblik

Fendt storballepressere ser ikke kun godt ud, de er

Garnkassens lave placering giver dig hele tiden et

også utroligt funktionelle. De store sidepaneler, der kan

perfekt overblik over beholdningen. Det er også nemt

åbnes, giver dig det bedste overblik over garnkassens

at fylde op. Garnets flade placering gør, at nøglerne

kapacitet. En garnkapacitet på 30 nøgler sikrer, at der

bare skubbes ind, hvorpå bindingen sker direkte – den

er materiale nok til lange arbejdsdage. Garnnøglerne

besværlige opfyldning er fortid. Takket være det smarte

opbevares i en vinkel på 30 grader, så garnet ikke kan

lyskoncept er opfyldning og binding i mørke ikke

glide eller sidde fast.

længere et problem.

Easy-Fill – sikrer nem opfyldning

Garnkasse med maksimal kapacitet

Med det enestående "Easy Fill" opbevaringssystem er

I løbet af sæsonen vil du helst udføre så lidt

det nemt at fylde garnkassen. En V-formet indsats og

vedligeholdelse som muligt. Med 30 garnnøgler er det

hældningsvinklen på 30 grader forhindrer, at nøglerne

muligt at presse hele dagen uden stop. Når der ikke er

kan glide under kørslen. Den optimale placering af

mere garn, kan du bestille nyt garn gennem AGCO Parts

nøglerne betyder også, at bindingen udføres hurtigt.

med hurtig levering.

Der er anbragt et sikkerhedsnet foran, der forhindrer,
at garnet kan rulle ud af sig selv.

Den flade opbevaring til garn gør opfyldning let og overskuelig.
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Alt gemmes forsvarligt af vejen med sikkerhedsnettet.
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XD – "XTRA DENSITY"

Xtra Density – ballepresser med
høj kapacitet.
Ekstra tung

Robust ballekammer

De laveste mulige transportomkostninger pr. kilo

Modstykket, pressekammeret, er også forbedret

afgrøde er en vigtig målestok for rentabelt landbrug.

flere steder for at forbedre friktionen. Dette omfatter

Fendt har den perfekte løsning til dette: de nye Xtra

et 40 cm længere pressekammer, kraftigere hydrauliske

Density-storballepressere. Komplet forstærkede

cylindere og optimerede pressekammerporte.

drivlinjer og et mere stabilt pressekammer giver

Sidevæggenes omdrejningspunkt er rykket længere

mulighed for op til 20 procent tungere baller end

bagud for at generere mere friktion på siderne.

standardmodellerne.
Tilfredsstiller dit ønske om høj præstation
35 procent tungere hovedgearkasse

Fagpressen roser endvidere storballepresseren

Der er mange aspekter af XD, der er optimeret for at

1290 S XD for dens ydelse. “Tro det eller ej, men vi var

opnå højere ballevægt og større kapacitet. Forstærkning

faktisk i stand til at opnå vægte på 479 til 499 kg, ved

af drev, f.eks. hovedgearkassen, kæderne og gearene

maksimalt indstillet komprimering og en ballelængde

blev prioriteret højt i udviklingsfasen. Især det nye XD

på 2,40 m! Med 31-33 sekunder pr. balle svarer det til

svinghjul på 545 kg er næsten dobbelt så tungt som

en topydelse på op til 57,4 t/t – forbavsende tal ved en

standardversionen. Nye stempelarme sørger for sikker

tæthed på næsten 193 kg/m3! Dommen: Når det drejer

overførsel af den øgede belastning. Alt dette gør det

sig om ydelse og komprimering, er Fendt 1290 S XD i

muligt at lægge mere kraft i stemplet.

Champions League.” – profi, 03/2017.

Svinghjulet på 545 kg giver mulighed for ensartet og jævnt forløb og sikrer stor kraftoverførsel.

Der anvendes en ny gearkasse med stor kapacitet i XD ballepresseren.
I alt er XD gearkassen 35 % tungere end standardmodellen og kan derfor
generere endnu større kompressionstryk.
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C1000 farveterminalen er standard. Hvis traktoren ikke er ISOBUSkompatibel, eller hvis føreren ønsker en separat terminal, kan han altid

BETJENING

falde tilbage på C1000.

Styr på det hele
med Varioterminal.
Avancerede egenskaber, perfekt funktion
Præcis som med Vario-terminalen kan føreren se
ballepresserens menu på fuld skærm eller i opdelte
skærmbilleder. Der kan du indstille målværdierne
for stempelbelastningen. Derefter styrer maskinen
automatisk ballekammerets lemme. En elektrisk
enhed til justering af ballelængde fås som ekstraudstyr.
Føreren indstiller den ønskede længde for ballen, og den
automatiske funktion udløser bindingen, når ballen når
den angivne længde. Med elektroniske indstillinger kan
du hurtigt skifte mellem forskellige længder, hvilket er
Parat til start med ISOBUS

fint i forbindelse med maskinstationsarbejde. På

Som standard er Fendts storballepressere kompatible

terminalen kan føreren også indstille smøreintervallet

med ISOBUS. På den måde kan ballepresseren betjenes

for systemet til smøring af bindeapparatet samt

direkte via Varioterminalen eller terminalen i en ISOBUS-

oprette job, aflæse antallet af baller og betjene

kompatibel traktor. Du skal kun tilslutte ét kabel, hvorpå

pressekammeret manuelt.

den velkendte brugergrænseflade vises på skærmen i
kabinen. Ekstra betjeningsfunktioner kan yderligere

En elektrisk ballevægt fås som ekstraudstyr. Den

forenkle betjeningen af maskinen med joysticket,

fortæller føreren i realtid, om den ønskede ballevægt

afhængigt af traktoren.

er nået. C1000 er den standardmonterede terminal.
Hvis ingen ISOBUS-kompatibel traktor er tilgængelig,
eller føreren foretrækker en ekstra terminal, er der altid
C1000-terminalen at falde tilbage på. Alle funktionerne
er også tilgængelige på denne terminal.

En betjeningsterminal skal frem for alt være: Brugervenlig. Den er perfekt integreret i det overordnede
betjeningskoncept, så du kan betjene Fendts storballepresser via Fendt Vario-terminalen. Den overskuelige
menu er logisk opbygget og er derfor yderst enkel at benytte.
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Forberedt ledningsføring og en
kameraport i terminalen er standard. Det
betyder, at du kan montere et kamera for
enden af pressekammeret, så du har klart

SMART DESIGN

Styretandemaksel øger manøvredygtigheden.

overblik hele vejen rundt om maskinen.

Typisk Fendt –
vedligeholdelsesvenlig og fleksibel.
Enkel konvertering
En hydraulisk aktiveret balleudkaster og
sammenklappelig ballesliske gør det let at bearbejde
ballerne. Med en transporthastighed på op til 60 km/t
kommer føreren hurtigere frem. En hydraulisk støttefod
fås som ekstraudstyr. Med den er det endnu nemmere
at til- og frakoble ballepresseren.

Slank og manøvredygtig – dækvalg
Fendt har en løsning til fantastiske køreegenskaber.
Med 500/50-17 dæk (på 990) eller 500/45-22.5 måler
Der blev fokuseret på nem

Gennemtænkt design

disse maskiner mindre end 3 meter ved transport.

vedligeholdelse ved udviklingen

Hos Fendt stopper innovationen ikke ved vigtig

Kombinationen af disse dæk og en tandemstyreaskel

af Fendts storballepressere. Store

teknologi – den findes også i detaljerne og i den

gør manøvrering hurtig og smidig. Styreakslen er også

sidepaneler, der kan åbnes, og

nemme vedligeholdelse. De store motorhjelme giver

skånsom ved grønsværen, når der vendes på græs.

fedtforseglede lejer reducerer

perfekt adgang til maskinen, når der skal udføres

betydeligt den tid, der kræves til

vedligeholdelse. Når det bliver mørkt, er der ekstra lys

vedligeholdelse.

under motorhjelmen til hjælp for føreren. Ud over
bælternes og drevenes langtidsholdbare konstruktion
hører det automatiske knyttersmøresystem og den nye
automatiske kædesmøring til storballepresserens
vedligeholdelsesvenlige funktioner.

Det hydrauliske støtteben gør det let at koble traktoren til og fra.

Automatisk smøring af alle de vigtigste drivkæder er en
nyhed. Smøreintervallerne er nemme at indstille via
terminalen.
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FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den bedste
pleje og service.
Med en Fendt storballepresser får du et topmoderne

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service

produkt, der vil klare selv de hårdeste udfordringer.

For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed

Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det drejer sig

og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den

om service fra meget effektive, certificerede

optimale service:

Fendt forhandlere:
- Fendt Demo service
- Hurtig kommunikation mellem dig og vores
uddannede serviceteam.

- AGCO Finance – finansieringstilbud
- Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser

- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt
i hele sæsonen
- 12 måneders garanti på originale Fendt reservedele
og montering af disse

Din Fendt forhandler er der altid, når du har behov for det,
og forhandleren har altid samme formål – at sikre, at dine
Fendt maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget
går galt i høsttiden, kan du bare ringe til din forhandlers
+45 70 20 73 40

22

servicecenter.
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Med smartphone-appen "AGCO Parts Books to

FENDTS SERVICE

Go" kan du hurtigt og nemt finde reservedele og

Du kan stole på, at din maskine vil
være klar til morgendagens arbejde.

bestille dem direkte. Appen kan downloades i App
Store og i Google Play Store. Dine personlige
adgangsdata fås ved henvendelse til din Fendt
forhandler.

Fuld kontrol over omkostninger
og planlægningssikkerhed
Fendt Demo service

Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser

Er det et nyt køb? Du vil elske vores Fendt løsninger

For at din maskine altid er parat til arbejdet,

og samlede effektivitet. Lad Fendt Demo service gøre

tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og

beslutningen lettere.

reparationsservice ud over den lovmæssige garanti.

Fendt Care

Bronze

Silver

Service

Regelmæssig
vedligeholdelse, faste
edligeholdelsesudgifter

Dækning mod reparationer
(undtagen slitage)

Fordele

Anvendelsessikkerhed

Den dækker kun reparationsrisikoen ved en ny maskine
i de første 12 måneder efter leveringen. Det er her, at
Individuelle finansieringsmodeller

Fendt Care kommer ind. Med fleksible varigheder og

En investering i teknologi betyder, at du skal

fleksible gebyrer med og uden selvrisiko kan maskinen

bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale

sikres med garanti ud over det første år.

fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible

Din Fendt forhandler monterer kun originale reservedele

betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag

fra Fendt. Disse har en sikret kvalitetsstandard og er

eller den fulde betalingsfrist – det er dig, der sætter

sikkerhedsafprøvede. Det sikrer, at din Fendt maskine

de generelle betingelser for finansieringen af din

bevarer sin værdi.

Fuld dækning med fantastiske
betingelser

Fuld beskyttelse, og du har styr over
omkostningerne

190 €

0€

Regelmæssig vedligeholdelse
Reparationsomkostninger
Selvrisiko

Fendt storballepresser.

Med vores nye Fendt Care priser tilbyder Fendt en omfattende dækning til afsikring af
anvendelsessikkerheden og reparationsrisiko ved nye maskiner. Fendt Care giver dig fuld kontrol over
5 år /
50.000 baller
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omkostningerne samt en fantastisk service. Fendt har en fleksibel og skræddersyet løsning til din
maskinpark.
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Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: g
Ekstraudstyr: c

FENDTS STORBALLEPRESSERE

Udstyrsvarianter
og tekniske detaljer.
Ballestørrelse
Bredde
Højde
Maks. længde

cm
cm
cm

990

1270

1290

1290 XD

12130

80
90
274

120
70
274

120
90
274

120
90
274

120
130
274

Mål og vægt
Samlet bredde - enkelt aksel/tandemaksel (inklusive pickuphjul)*
Samlet bredde - dæk 620/40x22.5*
Samlet længde - ballesliske, foldet ind
Samlet højde - til overside af gelænder, foldet ind
Samlet højde - til overside af gelænder, slået op
Vægt - enkelt aksel/tandemaksel, uden snitter
Vægt - tandemaksel, med snitter

m
m
m
m
m
kg
kg

3.0
3.0
8.3
2.97
3.27
6840 / 7440
8360

3.0
3.23
8.33
2.69
3.27
8460 / 9210
10230

3.0
3.23
8.33
2.69
3.27
8940 / 9690
10710

3.0
3.23
8.73
2.87
3.27
- / 10580
11600

3.3
3.23
8.82
3.32
3.58
10520 / 11030

mm
mm
kg

750
110
170

870
130
290

870
130
290

990
250
545

870
130
290

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

990

ProCut-pickup
ProCut-pickup
Kniv
Hydraulisk knivbeskyttelse
Snitterrotor diameter
Gruppetilkobling af knive
Teoretisk skærelængde
Udtrækkelig knivskuffe

1270

1290

1290 XD

12130

c

c

c

c

Antal

17

26

26

26

g

g

g

g

mm

650
0, 8, 17
43.5

650
0, 13, 26
43.5

650
0, 13, 26
43.5

650
0, 13, 26
43.5

g

g

g

g

47
740

47
740

47
740

47
740

33
820

g

g

g

g

g

4
30

6
30

6
30

6
30

6
30

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

8
3

8
3

8
3

10
3

10
3

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

600/50-22.5
40
500/50-17
620/40-22.5
60

700/50-22.5
40
500/45-22,5
620/40-22.5
60

500/45-22,5
620/40-22.5
60

500/45-22,5
620/40-22.5
60

28Lx26
40
500/45-22,5
620/40-22.5
60

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

112/150
135/180

120/160
142/190

127/170
149/200

149/200
186/250

200/150

mm

Stempel/ballekammer
Stempelhastighed
Slaglængde
Automatisk balletæthedskontrol

Slag/min.
mm

Bindesystem/binding

Hoveddrev
Svinghjul, diameter
Svinghjul, bredde
Svinghjul, vægt
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling, overbelastningskobling og brudbolt
Gearkasse - lukket, dobbelt reduktion
Automatisk smøring af kæde

Dobbeltknytter
Knytter
Garnforråd (spoler)
Renseblæser med hydraulisk drev
Automatisk smøring af knytter

Antal
Antal

Balleudtrækker og ballesliske

Pickup
Samlet bredde - uden pickuphjul
Effektiv arbejdsbredde (DIN 11220)
Pickupfjedre rækker
Finger
Fingerafstand
Drivlinjebeskyttelse - slip- og overbelastningskoblinger
HD-spiralfjeder
Rulletilholder med deflektorplade

m
m
Antal
Antal
mm

2.6
2.26
4
128
66

2.6
2.26
4
128
66

2.6
2.26
4
128
66

2.6
2.26
4
128
66

2.6
2.26
4
128
66

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Indføringssystem
Pakker - gaffeltype
Pakkertænder (hærdede)
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling riflet profil

g

Antal

g

g

g

g

4

6

6

6

6

g

g

g

g

g

Tænder
Antal rækker, der kan slås til/fra
Hydraulisk styring bag på ballepresser
Kraftig ballesliske
Indikator for balleaflæsning
Hydraulisk drejesystem til transport på vej

Antal
Antal

Aksler og dæk
Enkelt aksel - dæk*
Enkelt aksel - maks. tilladt hastighed*
Tandemaksel - dæk (standard)*
Tandemaksel - dæk (ekstraudstyr)*
Tandemaksel - maks. tilladt hastighed*

km/t

km/t

Betjening/styring og overvågningssystem
C1000 - farveskærm
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783

Traktorkrav
Anbefalet PTO-effekt - pakkermodel
Anbefalet PTO-effekt - ProCut-snittermodel
PTO - type II: PTO diameter: 35 mm, 21 spliner
PTO - type III: PTO diameter: 44 mm, 20 spliner
Dobbeltvirkende styreventil, afhængigt af specifikation (min.)

Optimal ballestørrelse
Ballens størrelsen afhænger af, hvad du skal bruge den til. Fendt tilbyder fire forskellige ballestørrelser, så alle behov opfyldes. Topmodellen 12130 N
er særligt velegnet til tørre afgrøder. Med en ballestørrelse på 120 cm til 130 cm opfylder den kravene fra moderne halmfyr. Modellerne 990 S, 1270 S
og 1290 S er udstyret med en ekstra snitterenhed og er derfor ideelle til ensilage.

kW/hk
kW/hk

g

Antal

g

g

g

g

2

2

3

3

2

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Specialudstyr
Integreret ballevægt
Elektrisk justering af ballelængde
Hydraulisk støtteben
Bakkamera
Integreret fugtmåling
HayBoss-påføringsenhed til konserveringsmiddel
* = solgt i henhold til lovgivningen

Ballestørrelse 990

Ballestørrelse 1270 (BxHxL)

Ballestørrelse 1290 (BxHxL)

Ballestørrelse 12130 (BxHxL)

(BxHxL)

1200 x 700 x op til 2740 mm

1200 x 900 x op til 2740 mm

1200 x 1300 x op til 2740 mm

800 x 900 x op
26

til 2740 mm
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It’s Fendt. B
 ecause we understand Agriculture.

www.fendt.com
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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