Variotronic

VarioGuide • VarioDoc • ISOBUS • Varioterminal
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Fendt Variotronic

Førende gennem
integration.
"Intelligent integration" er Fendts motto til forbedring af maskinerne med avanceret elektronik
til professionelle landmænd og maskinstationer.
Integration giver en afgørende fordel og omfatter ikke bare forbedrede funktioner, men forener
dem også på en intelligent måde. Gennem hele
Fendt maskinparken.
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Strategien:
Fuse TechnologiesTM
AGCO's altomfattende nye elektronikstrategi,
Fuse, giver landmænd og maskinstationer
problemfri integration og tilslutningsmuligheder
på tværs af maskingrupper. Under navnet Fuse
Technologies leverer AGCO og Fendt løsninger
til præcisionsdyrkning, der reducerer driftsomkostningerne og gør maskinernes arbejde endnu
mere effektivt og rentabelt.
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Nye Fendt teknologier

Fendt forener.
Forbindelser mellem forskelligt landbrugsudstyr
er afgørende for at skabe yderligere indtjening i
landbruget. Yderst effektive maskinanvendelser
samt analyse af vigtige data med henblik på
større indsigt og bedre planlægning udgør dette
grundlag. Fendt tilbyder intelligente løsninger
og brugerflader, der forbinder landmænd,
servicepartnere og maskiner i et effektivt samarbejde.

7

8

En praktisk tilgang, der bygger på erfaring
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Variotronic. Banebrydende. Fremtidsorienteret.
En praktisk tilgang.
Gennemtænkt til mindste detalje.
En praktisk tilgang, kombineret med let genkendelige symboler definerer Fendts overordnede
betjeningskoncept. Gennemtænkt til mindste
detalje, men altid med fokus på helheden – oplev
genial funktionalitet med Fendt Variotronic.

Komfort betaler sig
Komfort og rentabilitet er perfekt kombineret med
Fendt Variotronic. Automatiske funktioner og brugertilpassede indstillinger letter arbejdet for føreren og øger effektiviteten, fordi det giver mulighed for præcisionsarbejde i lang tid ad gangen.

Fendt spotlights. Gennemtænkt. Bedre.
Se efter Fendt spotlights – de gennemtænkte, bedste løsninger – og opdag,
hvad der gør en Fendt til en Fendt.

Derved forfølger Fendt filosofien i Fendt Efficient
Technology og fortsætter videreudviklingen af
effektivitetsniveauet. Fordi vores motivation er din
succes

Mehr komfort
Mere
Komfort

Mehr Leistungsfähigkeit
Større
ydelse

Mehr Wirtschaftlichkeit
Større
rentabilitet

• Layoutet med betjeningsfunktioner i højre armlæn
indeholder Varioterminal, multifunktionsjoystick,
krydshåndtag og membrantastatur
• Variotronic armlænet bevæger sig sammen med sædet
førerens arm hviler komfortabelt på armlænet
• Varioterminalen kan justeres for optimal ergonomi
• Individuelle kørestrategier gør hver arbejdsgang
nemmere

• Det automatisk styresystem VarioGuide for op til
10 procent større arealdækning
• Foragerautomatik for hurtigere vendemanøvrer
• Integrerede automatiske funktioner,
der forbedrer ydelsen, f.eks. automatisk
spidsbelastningsregulering
• Forbedrede betjeningsfunktioner for optimal
førerpræstation og arbejdskvalitet

• Væsentlige besparelser på såsæd via VarioGuide og
SectionControl
• TMS og automatisk spidsbelastningsregulering sikrer
den mest brændstofeffektive kørsel
• Brændstofforbrugmåleren fremmer økonomisk kørsel

Für die Zukunft
Udstyret
til fremtiden
gerichtet

Mehr Überblick
Bedre
overblik

Mehr viden
Mere
Wissen

• Integreret Variotronic system giver grænseflader til
fremtidige nyskabelser
• Softwareopdateringer under service – Fendt
maskinen er altid på forkant

• Tydelig visning af alle funktioner på Fendt
Varioterminalen
• Dokumentation og telemetri for det perfekte
overblik over Fendt maskinens anvendelser

• Intelligente funktioner i AgCommandTM til analyse og
optimering af Fendt maskindriften
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Fendt Variotronic

Funktioner for
større eﬀektivitet
Fendt Variotronic omfatter og integrerer de
vigtigste funktioner for større effektivitet. Enestående: Alle funktioner er nemme og praktiske
at justere med Varioterminalen.
De primære anvendelser er:
• Maskinens betjeningsfunktioner (traktor, mejetærsker, finsnitter)
• Variotronic redskabsstyring ISOBUS (traktor)
• det automatiske styresystem VarioGuide
• VarioDoc dokumentation
• Kamerafunktion (traktor, mejetærsker)
• Hjælpefunktion
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Fendt VarioGuide

Et skridt foran
Med det automatiske styresystem VarioGuide,
som Fendt har udviklet, kan du bearbejde
et op til 10 procent større areal afhængigt
af arbejdsbredden. Dette gør systemet til en
investering, der betaler sig. VarioGuide er
integreret i alle de vigtigste maskiner med
ensartet funktionalitet: Du finder den samme
betjeningsfilosofi i traktorer, mejetærskere og
finsnittere.
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Fendt VarioGuide
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Altid på rette spor
VarioGuide – endnu mere rentabel
VarioGuide giver den bedst mulige udnyttelse af
maskinen, da du kan arbejde om natten, eller når
sigtbarheden er dårlig på grund af støv eller tåge,
og alligevel opnå et optimalt resultat. Samtidig er
arealdækningen øget betydeligt, fordi antallet af
mister og overlapninger er reduceret. VarioGuide
giver en meget effektiv anvendelse af såsæd og
sprøjtemidler, hvilket betyder en besparelse på op
til 3 - 10 %, afhængigt af arbejdsproceduren.

Øget kørekomfort
Med VarioGuide arbejder du ikke alene mere økonomisk, du kan også glæde dig over langt højere
førerkomfort. Traktoren kører automatisk i det rigtige spor, så føreren kan koncentrere sin opmærksomhed fuldstændigt om det egentlige arbejde
med redskabet. VariotronicTI foragerautomatik kan
også automatisk udløse foragersekvenserne præcist, når det påkræves.

Altid den samme betjeningsfilosofi
Uanset hvilken Fendt maskine, du benytter, har
Varioterminal altid den samme betjeningsfilosofi.
Funktionaliteten tilpasses og udvides i henhold til
finsnitternes, mejetærskernes og traktorernes specifikke krav.

Kør én gang, brug for altid
Det er ren barneleg at overføre dine VarioGuide
markindstillinger til andre traktorer. Varioterminalen
gemmer dine mark- og redskabsindstillinger såsom
kørselslinjer, forhindringer, markgrænser, bearbejdet areal og markører. Disse data kan nemt gemmes
på en USB-nøgle og overføres til Varioterminalen på
andre traktorer. Dataene kan gemmes på pc'en og
kontrolleres med kortvisning.

VarioGuide iim
Fendt
Fendt
Katana
Katana

Præcis og pålidelig automatisk
styring med Fendt VarioGuide
medvirker til at:
• lette førerens arbejde
• udnytte den fulde
arbejdsbredde
Hovedsiden for den automatiske styring i finsnitteren
viser tydeligt indstillingerne for den pågældende
mark, skærebordet og den automatiske eller manuelle
kørselslinjeforskydning.

• udføre træk efter træk ensartet,
selv når sigtbarheden er dårlig
• reducere overlapning
• forlænge driftstiden

VarioGuide iim
Fendt
Fendt
mejetærsker
Mähdrescher

VarioGuide iim
Fendt
Fendt
traktor
Traktor

VarioGuide light

Den automatiske styring i mejetærskere følger samme
betjeningsfilosofi som i finsnitteren og traktorerne. Derfor
kan alle Fendt førere omgående arbejde ubesværet.

VarioGuide i traktorer omfatter yderligere funktioner på
forageren. Kombineret med VariotronicTI automatik kan du
aktivere automatiske sekvenser fra foragerautomatikken.

VarioGuide Light er det økonomiske automatiske styresystem
med en præcision på +/- 20 cm. Det betjenes på samme
måde som de andre systemer, der bruger Varioterminal 7".

• øge effektiviteten i alle processer

Fendt VarioGuide
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Pålidelig præcision
Altid tilsluttet
VarioGuide betjenes med Varioterminalen og er
ud over de amerikanske GPS satellitter i stand til
at benytte det russiske GLONASS satellitsystem og
er også forberedt til brug med det planlagte europæiske Galileo system. Den parallelle anvendelse
af flere systemer sikrer, at det automatiske styresystem er meget driftssikkert.

VarioGuide Standard

Tre gange så økonomisk
Fendt tilbyder det automatiske styresystem i tre
forskellige præcisionsklasser. Afhængigt af dine
behov kan du vælge et system med en præcision
mellem trækkene på op til +/- 2 cm.

VarioGuide Precision
p

VarioGuide RTK

Kompatibelt med mange korrektionssignaler
Fendt vælger også den åbne mulighed i forbindelse med korrektionssignaler her. Du kan vælge
mellem mange signaltyper. VarioGuide arbejder
med satellitbaserede signaler, som f.eks. EGNOS
eller OmniSTAR, samt jordbaserede RTK signaler
via radio eller mobilt netværk (Ntrip). VarioGuide
understøtter åbne formater som RTCM.

RTK station
Station
En mobil RTK station i udkanten af marken giver den
største nøjagtighed. Du sparer også de ekstra licensomkostninger.

•	Pålidelig satellitforbindelse
som følge af brugen af GPS og
GLONASS
•	Tre præcisionsklasser, der er
tilpasset de aktuelle krav

• Præcisionsklasse: +/- 20 cm
• Korrektionssignaler: EGNOS (gratis), OmniSTAR VBS
(abonnement nødvendigt)
VarioGuide Standard giver dig mulighed for at vælge
mellem det gratis EGNOS korrektionssignal og den licensbaserede OmniSTAR VBS service, som giver fremragende
pålidelighed. Med satellitbaseret drift kan du anvende
begge korrektionssignaler med fuld fleksibilitet – uanset
hvor du arbejder.

• Velegnet til stort set alle landbrugsanvendelser, inklusive kornsåning (bortset fra rækkeafgrøder)

• Giver den største præcision – ideel til specialafgrøder,
rækkeafgrøder

• Præcisionsklasse: +/- 5 cm
• Korrektionssignal OmniSTAR HP (abonnement krævet)

• Præcisionsklasse: +/- 2 cm
• Korrektionssignaler: RTK via mobilnetværk (Ntrip), mobil
RTK-station (transmissionsradius 3 – 5 km) og fast
RTK-station.

En væsentlig fordel ved VarioGuide Precision er, at den
udvider anvendelsesområdet til også at omfatte såning
af korn. Ligesom VarioGuide Standard giver signalet fuld
fleksibilitet til anvendelse på skiftende arbejdssteder.

Med VarioGuide RTK får du den størst mulige nøjagtighed
og konstant præcision både dag og nat. I Danmark anbefaler vi RTK signal via det mobile netværk, da det er her, vi
opnår den største fleksibilitet. Flere maskiner kan benytte
signalerne fra den samme RTK basestation.

RTK via
übermobilradio
Mobilfunk(Ntrip)
(Ntrip)

RTK 1

≤ 100 km

RTK 2
Beregning af
korrektionssignalet

3.
Overførsel af korrektionssignal
(via GPRS)

≤ 100 km

• Ideelt til arbejde som stubbearbejdning, spredning af
kompost, tromling, græsslåning eller udbringning af
gylle

•	Kompatibel med mange
korrektionssignaler
(satellit, radio, mobile
kommunikationsnetværk)

≤ 100 km
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Kompatibel med
mit folgenden
følgende udbydere
RTK-Korrekturdienstanbietern
af RTK korrektionstjenester (udvalg)

Frankrig
Precisio
Teria
England
Essentials Net
Italien
TOPNET

Server

Overførsel af position
(via GPRS)
Internetforbindelse

1.

Tyskland
FarmRTK
AGCelNet
AGRAVIS NET
SMART NET Landtechnik
Rheinland RTK
RTK CLUE

2.

RTK 4

Holland
Move RTK
Belgien
Felpos
Schweiz
GVS Net
Østrig
AGCelNet

Ungarn
AGCelNet
FÖMI
Finland
TrimNet VRS
Danmark
TOPNET - GPS Sterring Danmark
Leica Smartnet

≤ 100 km

RTK 3

Brug af RTK løsningen via mobilt netværk er blevet udbredt. Her tilsluttes flere RTK stationer til hinanden via internettet.
De tilgængelige data samles på én server. Når en traktor sender sin omtrentlige position til denne server (1), beregnes
den optimale korrektionsfaktor for traktorens ideelle position (2). Dette korrektionssignal sendes tilbage til traktoren (3),
så den optimale nøjagtighed opnås. RTK netværk er tilgængelige i næsten alle lande og dækker hele regioner med RTK
korrektionsdata.
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Fendt VarioGuide Light
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Nøjagtighed på +/- 20 cm
VarioGuide Light – det enkle styresystem
VarioGuide Light er en økonomisk løsning til mælkeproducenter, blandede bedrifter og frugtplantager, der ønsker et omkostningseffektivt styresystem til jordbearbejdning og vedligeholdelse
af græs. Det er integreret i Varioterminal 7" og tilbyder en nøjagtighed på +/- 20 cm. Bemærk, at
VarioGuide Light ikke kan opgraderes til større
nøjagtighed.

Tilgængelige korrektionssignaler
VarioGuide Light opnår en præcisionsklasse, der
er højere end det gratis EGNOS korrektionssignal
og American WAAS systemet. Hvis disse korrektionssignaler ikke er tilgængelige, kører VarioGuide
Light i funktionen Autonomous. Her beregnes
traktorens positionsafvigelse med et softwarefilter,
hvor signalerne fra GPS og GLONASS systemerne
sammenlignes og justeres efter hinanden.

VarioGuide Light
light Hauptseite
Justering

VarioGuide Light
light Hauptseite
Kortvisning

Terminalansicht
im kleinen
Terminal

Terminalansicht
im kleinen
Terminal

VarioGuide Light er meget
velegnet til:
• Jordbearbejdning
• Udbringning af gødning
(uden spor)

Afstanden mellem kørselslinjerne og kørselslinje forskydningen vises på VarioGuide Light hovedsiden. De vigtigste
traktorindstillinger vises på en informationslinje nederst
på skærmen.

Kortvisningen i VarioGuide Light er enkel. De vigtigste
oplysninger er altid indenfor synsvidde.

• Vedligeholdelse af græsarealer
(klipning og skårlægning)

Ausstattungen
Udstyr
og funktioner
und Funkionen
VarioGuide light

VarioGuide Standard

VarioGuide Precision

VarioGuide RTK

Version

Power/Profi

Terminal

Varioterminal 7"

ProfiPlus
Varioterminal
10,4" / 10,4-B

ProfiPlus
Varioterminal
10,4" / 10,4-B

ProfiPlus
Varioterminal
10,4" / 10,4-B

Nej

ja

ja

ja

Under én meter
(autonomous, EGNOS,
WAAS)
Nej
A-B, A+vinkel,
kontur, cirkel
2D, zoom

Under én meter
(autonomous, EGNOS,
WAAS, OmniSTAR VBS)
ja
A-B, A+vinkel,
kontur, cirkel
2D og 3D, zoom

Decimeter (OmniSTAR HP)

Centimeter (basisstation,
RTK netværk – Ntrip)

ja
A-B, A+vinkel,
kontur, cirkel
2D og 3D, zoom

ja
A-B, A+vinkel,
kontur, cirkel
2D og 3D, zoom

Nej

ja
Mange marker,
markeringer, grænser,
forhindringer

ja
Mange marker,
markeringer, grænser,
forhindringer

ja
Mange marker,
markeringer, grænser,
forhindringer

Nej

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Nej

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

VarioActive - forstærket
servostyring
Nøjagtighed
Opgradering mulig
Prøve
Kortvisning
Justerbar styrereaktion
Markindstillinger
VariotronicTI
foragerautomatik
SectionControl

1 mark, markører, ingen
grænser, forhindringer

• Påføring af pesticider
(uden spor)

VarioGuide Light fås til 2014 modellerne i 800 og 900 Vario serierne i Power og Profi versionerne.
Til 500 og 700 Vario fås VarioGuide Light i Profi versionen.

• Udbringning af gødning og
kompost
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Dokumentation og telemetri

Dokumenteret,
analyseret, informeret
Effektiv maskinpark- og jobstyring er grundlaget
for maksimal indsigt og optimeret maskinarbejde. Der kommer hele tiden flere og flere
juridiske og sociale krav i forbindelse med
registrering af data. Med VarioDoc, VarioDoc Pro
og AgCommand kan alle relevante data hurtigt
og ubesværet indlæses, behandles i realtid,
dokumenteres i markkartoteket og analyseres.
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Dokumentation VarioDoc
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Det professionelle dokumentationssystem
Moderne jobstyring
VarioDoc er løsningen til effektiv jobstyring og
praktisk dataregistrering til landbrugsvirksomheder og maskinstationer. Føreren kan allerede
i marken indtaste alle relevante oplysninger ved
hjælp af Varioterminalen, således at opfølgningen
på kontoret reduceres til et minimum.

Automatisk registrering
Data fra traktoren, f.eks. brændstofforbrug eller
arbejdstid, samt ISOBUS redskabet, som f.eks.
påføringsmængden, registreres automatisk med
VarioDoc. På mejetærskerne og finsnitteren logges
maskinoplysningerne, f.eks. høstarealet, brændstofforbruget og driftstiden. Og det fungerer også
den anden vej – der kan oprettes nye job ved
hjælp af computeren, og de kan derefter overføres
til terminalen.

Sikker udveksling af data
Der kræves kun en enkelt synkroniseringsprocedure for at opdatere data på både computeren og terminalen. Derefter kan du få alle de aktuelle masterdata som f.eks. anvendelse af pesticider
eller kunstgødning gjort tilgængelige i traktoren,
og du kan hurtigt reagere på forandringer. Jobbene
forbliver i terminalen, indtil dataudvekslingen via
Bluetooth eller mobilt netværk er helt afsluttet.
Dataene synkroniseres automatisk, så snart traktoren er inden for området.

Kompatibel med mange markdatabaser
Den åbne ISOxml standard muliggør dataudveksling med markregistreringssoftware fra
BASF, Helm, agrocom, Farm Works og Land-Data
Eurosoft. Fendt er således den første producent,
der udbyder et dokumentationssystem, der er
kompatibelt med forskellige markkartotekssystemer.

Auftragsmanagement
Jobstyring

Forespørgsel om masterdata

1. Overførsel til traktoren via
Bluetooth eller mobilt netværk

4. Synkronisering med pc via Bluetooth
eller mobilt netværk

2. Valg og udførelse af job

VarioDoc Pro giver præcise positionsdata til dit markkartotek. Maskindata som f.eks. motorhastighed, brændstofforbrug eller PTO hastighed kan registreres for hver position. Afhængigt af,
hvilken version du har, kan du aflæse det udførte arbejde på computeren grafisk, f.eks. ved hjælp af kort, der viser det relative brændstofforbrug eller den krævede trækkraft. Dette er en
stor fordel i forhold til ikke-integrerede eftermonterede systemer.

Schlagkarteien
Markkartotek
3. Bekræftelse af indtastning

Hersteller
Producent

Kompatible
Kompatibleprodukter
Produkte

BASF

BASF
BASFmarkkartotek
Schlagkartei

Helm
Hjem

AGROCOM

MultiPlant
MultiPlant• •MYFARM24.DE
MYFARM24.DE •
• MYFARM24.LOGISS
AO
AOAgrar-Office
Agrar-Officefield
Schlagkartei
database • AO
• Agrar-Office
AO Agrar-Office
Lohnunternehmer
Lohnunternehmer
•
• AO Agrar-Office AutoDok
AGROCOM-NET
AGROCOM-NET• •AGROCOM-LU
AGROCOM-LU

Farm Works

Farm
FarmWorks
WorksSoftware
Software

LAND-DATA
EUROSOFT

Der kan oprettes nye opgaver på computeren, og disse kan derefter overføres til maskinen. Når arbejdet er slut, angives det i markkartoteket. Dette gøres trådløst, så der er ikke behov
for at overføre data, f.eks. marknavn og aktuel afgrøde, anvendte materialer og mængde, fører osv., til et lagringsmedie. VarioDoc Pro registrerer løbende positions- og maskindata, og
disse data kan overføres via mobile netværk. Dette er især en fordel for maskinstationer eller store gårde, da traktoren ikke behøver være i nærheden af gårdens sender under dataoverførsel.

Fendt VarioDoc er kompatibel med en række markdatabaser. Markdatabasen fra Farm Works er udbredt i mange
lande.

HauptseiteVarioDoc
Hovedside
VarioDoc

VarioDoc Pro iim
automatisk
Automatik-Modus
funktion

Der vises forskellige typer oplysninger på VarioDoc forsiden. Disse omfatter jobnavn, marknavn og areal, afgrøde,
virksomhed og kunde samt de anvendte driftsmaterialer.
Registreringen kan startes ved hjælp af det virtuelle
tastatur i højre søjle.

Moderne markdatabasesoftware gør det muligt for
VarioDoc at begynde logningen af de relevante data automatisk. Bagefter tildeler softwaren dataene til forskellige
marker baseret på de loggede positionsdata. Maksimal
komfort med ubesværet overførsel af data.

24

AgCommand
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Den professionelle maskinparkstyring
Maskinparken under kontrol
Fendt tilbyder intelligente løsninger til styring af
din maskinpark. Så ved du altid, hvor dine maskiner er, og hvor de har arbejdet. På den måde kan
du altid følge og optimere dit arbejde.

Forberedt til AgCommand telemetri
VarioDoc Pro omfatter klargøring for AgCommand
telemetrisystemet til Fendt traktorer. Mejetærskerne
i X serien og P serien er udstyret med AgCommand
som standard. Det intelligente system til maskinparkstyring kan derfor installeres og tages i brug
med det samme.

Tilsluttet via Fuse Technologies
AgCommand er telemetriløsningen på tværs af
mærker i AGCO Corporation. Derved får du kontrol
over hele din AGCO maskinpark til hver en tid med
ét system. Dette er en del af Fuse strategien, som
AGCO og Fendt følger, og som AGCO vil bruge til at
promovere fremtidens omfattende, netværksbaserede elektronikløsninger.

Åbne systemer til hele maskinparken
AgCommand fås i to konfigurationer. AGCO maskiner fås med AgCommand Advanced, som registrerer relevante data for landbrugsanvendelser. Alle
maskiner fra andre mærker end AGCO Corporation
kan eftermonteres med AgCommand Standard,
som løbende registrerer GNSS positionsdata og
maskindata.

Die Funktion funktionen
AgCommand
AGCOMMAND
Positionering
via GNSS
1.

GNSS

3.

Dataoverførsel via GPRS

GSM
4.
AgCommand
Server

Registrering af
CAN bus data

Dataadgang via
internetforbindelse

2.
AgCommand leverer en konstant forbindelse til dine maskiner og førere. Det geniale funktionsprincip gør det muligt at:
1) Maskinen lokaliseres via GNSS position.
2) Maskinens data logges konstant i baggrunden.
3) Dataene sendes til AgCommand Server med faste tidsintervaller via den mobile internetforbindelse.
4) Dataene kan derefter vises på en computer, iPhone eller iPad, hvor som helst der er en internetforbindelse.
AGCOMMAND
Overblik
over im
AgCommand
Blick

Det sted, hvor maskinen arbejder i øjeblikket, kan vises
på kortet. Med funktionen GeoFencing kan der tegnes
en grænse, som maskinen må bevæge sig indenfor. Hvis
maskinen forlader dette områder, får du straks besked via
mail eller sms.

Du kan tydelig se, hvor maskinen har været. Dens position
logges hvert tiende sekund via GNSS. Der registreres forskellige parametre, f.eks. brændstofforbrug og hastighed.

Analyseegenskaberne i AgCommand gør det muligt at
optimere arbejdet effektivt. For eksempel kan driftstiden
beregnes automatisk i den detaljerede præstationsanalyse.
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Redskabskontrol med
Variotronic ISOBUS

Fordi én terminal er
tilstrækkeligt
Traktorer og redskaber er ved at udvikle sig til
en enhed, hvor traktoren er procesenheden
for alle procedurer. Redskabsstyring med
Variotronic ISOBUS er perfekt integreret i betjeningskonceptet på Fendt Vario, og du har ikke
behov for en ekstra terminal. SectionControl
giver mulighed for automatisk sektionsstyring
via GNSS positionen.
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Redskabskontrol med Variotronic ISOBUS
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Fuld kontrol over redskabet
Perfekt til alt arbejde
For Fendt Variotronic er ISOBUS grænsefladen den
afgørende forbindelse til redskaberne.
Indstillingerne for alle redskaber, der er kompatible med ISO 11783, kan foretages ved hjælp af
redskabsstyring med Variotronic ISOBUS i Fendt
Varioterminal. Desuden omfatter Variotronic forskellige indstillinger for tilpasning af betjeningselementerne til den enkelte arbejdsopgave, f.eks.
for styring af funktioner med multifunktionsjoysticket eller for hentning af tidligere programmerede indstillinger.

Redskabsstyring med Variotronic ISOBUS i
Varioterminal
Med ISOBUS redskabskontrol overføres redskabets
arbejdsskabelon til Fendt Varioterminal for let
aflæsning. På den store Varioterminal kan føreren
vælge mellem flere forskellige visninger: enten
halvskærmsvisning stående, halvskærmsvisning
liggende eller fuldskærmsvisning, hvor begge
menulinjer vises i højre side eller en menulinje i
hver side.

De vigtigste funktioner på joysticket
Overdragelse af kørehåndtaget er især praktisk.
Hvis ISOBUS understøtter det, kan de mest
anvendte funktioner tildeles knapper på traktorens multifunktionsjoystick, hvor de er lige ved
hånden. Der kan tilknyttes op til ti funktioner ved
bare at klikke i Varioterminalen. Det tydelige display viser en oversigt over den aktuelle tildeling.

Variotronic
Redskabskontrol
Gerätesteuerung
med Variotronic
ISOBUS
ISOBUS

Redskabsstyring med
Variotronic ISOBUS:
• Kun behov for én terminal
• Styring med terminal og joystick
Redskabsstyring med Variotronic ISOBUS er perfekt integreret i 7" Varioterminal og 10,4"/10-B Varioterminal (ikke på
500 Vario og 700 VarioPower versionen).
Redskabet betjenes med terminalen og joysticket uden
behov for en ekstra terminal. Med visning på fuld skærm
bliver Varioterminal en fuldt fungerende ISOBUS terminal.
Fahrhebelübergabe
Tildeling
af joystickets knapper

Funktionerne til redskabsstyring og foragerautomatik kan knyttes til multifunktionshåndtaget efter behov.
Føreren kan finde den perfekte arbejdsergonomi til den aktuelle opgave. Kombineret med det automatiske styresystem VarioGuide giver VariotronicTI Automatic mulighed for automatisk aktivering af sekvenser ved forageren.

• Joystickets knapper kan tilpasses
• Der er muligt at kombinere ISOBUS og
VariotronicTI
• Halv og fuld skærm til redskabsstyring
med Variotronic ISOBUS

30

SectionControl
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Mere præcis end nogensinde før
Præcision under påføring
Redskabsstyringen omfatter automatisk
SectionControl. Ved arbejde med sprøjter, gødningsspredere, luftsåmaskiner, såmaskiner og
plantemaskiner giver SectionControl mulighed
for yderligere besparelser af forbrugsmidler. Dette
gavner din omkostningsberegning og miljøet.

SectionControl
Betjening
af SectionControl
Bedienung

Funktionalitet i terminalen
SectionControl slår sektioner til og fra på forageren eller i udkanten af marken for at forhindre
uønsket overlapning. Systemet er optimalt integreret i Variotronics brugerflade.

SectionControl

Assistent integreret
Ud over redskabets navn og geometri overføres også forsinkelsesparametrene til aktivering
og deaktivering af sektioner til traktoren, når et
ISOBUS redskab, der understøtter SectionControl,
tilkobles. Disse standardværdier, som er tildelt af
redskabsproducenten, skal tilpasses under arbejdet. Fendt har udviklet en assistent, som vejleder
føreren i at foretage de rigtige indstillinger af disse
korrektionsværdier baseret på arbejdsresultaterne.

AEF
AGCO/Fendt har været med til at grundlægge AEF
(Agricultural Industry Electronics Foundation).
Initiativet er en uafhængig, international brancheorganisation. Som brugerplatform stiller den ressourcer og erfaring til rådighed for den øgede
anvendelse af elektronik i landbruget. Fokus er
først og fremmest vigtige emner vedrørende
ISOBUS. Du kan finde yderligere oplysninger på:
www.aef-online.org

Variotronic
Redskabskontrol
Gerätesteuerung
med Variotronic
ISOBUS
ISOBUS
UT = Universal Terminal. Redskabskontrol med Variotronic ISOBUS er integreret i terminalen
AUX-N= Auxiliary Control (hjælpestyring) gør det muligt at styre redskaberne med joysticket

Sektionsstyring

TC-BAS = Task Controller Basic (opgavestyring) svarer til Fendt VarioDoc dokumentationssystemet
TC-GEO = Task Controller Geo (opgavestyring, geo) stemmer overens med Fendt VarioDoc Pro med
logning af GNSS oplysninger
TC-SC = Task Controller SectionControl (opgavestyring SectionControl), sektionsstyring via
GNSS position
Betjeningselementerne til SectionControl, som er
integreret i Varioterminal er enkle og nemme at
forstå. De er brugervenlige og tydelige.

Den nye SectionControl funktion giver mulighed for fuldautomatisk sektionsstyring via GNSS for alle redskaber, der
understøtter sektionsstyring via ISOBUS. Dette giver nøjagtige arbejdsresultater og besparelser på såsæd, gødning eller
pesticider ved at forhindre dobbelt sprøjtning/spredning uden for marken. Det gør også arbejdet nemmere for føreren
både dag og nat.

Assistent SectionControl
SectionControl
assistent

Hele landbrugsmaskinbranchen er involveret, når der skal introduceres en ensartet standard som f.eks. ISOBUS.
Standardiserede symboler viser, hvilke ISOBUS funktioner der er til rådighed på terminalen eller redskabet.

• Sektionsstyring til ISOBUS redskaber
• Forhindrer overlapning på marken og i
kanten af marken
• Letter arbejde om natten eller ved
dårlig sigtbarhed
• Hjælpesystemer til optimale
forsinkelsesparametre ved til- og
frakobling af redskabet

AEF overensstemmelsestest
Konformitätstest für ISOBUS-Geräte
for ISOBUS redskaber

• Nem betjening, integreret i
Varioterminal
• Perfekte arbejdsresultater

Valg til og fra
I praksis – f.eks. under første opstart – skal forsinkelsen
for til- og fra-tiderne justeres. Før skulle der angives en
groft anslået korrektionsværdi, som skulle finjusteres
under de efterfølgende træk ved hjælp af trinvis
tilnærmelse.

Pop-op til valg af "for tidligt" eller "for sent"
En menu i Fendt Assistant vejleder brugeren i at foretage
den rigtige indstilling baseret på arbejdsresultaterne.
Der er to assistenter: en til aktiveringstidspunktet og en
til deaktiveringstidspunktet.

Indstilling af deaktiveringstidspunktet
Føreren skal kun bestemme længden af tidsintervallet
eller det område, der er overbearbejdet, og indtaste det.
Forsinkelsesværdierne bestemmes ved hjælp af kørselshastigheden og angives automatisk i menuen.

AEF har udviklet en overensstemmelsestest til ISOBUS redskaber. Denne test kontrollerer de AEF funktionaliteter, der ikke
er omfattet af ISOBUS standarden, og viser omfanget af ISOBUS komponenternes funktioner. Kun de redskaber, der har
bestået testen, er certificerede og bærer AEF mærkaten.
Fendt køretøjer med AEF overensstemmelsestest: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario og 900 Vario.
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Betjeningskonceptet

Alt på rette sted
Betjeningsfunktionerne i højre armlæn – Varioterminalen, multifunktionsjoysticket, krydshåndtaget og membrantastaturet – er anbragt logisk
og udgør tilsammen et ergonomisk kommandocenter, hvor alt er under kontrol.
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Foragerautomatik
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Hurtigere på forageren
VariotronicTI foragerautomatik
VariotronicTI foragerautomatik er fuldt integreret i Varioterminalen og vises meget overskueligt
i displayet. Med bare et tryk på en knap kan føreren aktivere de automatiske driftssekvenser på
forageren. Den nye fuldautomatiske VariotronicTI
Automatic, kombineret med VarioGuide, gør arbejdet nemmere: Sekvenserne startes automatisk på
en foragerlinje via GPS. De kan redigeres og justeres individuelt for at optimere trinsekvensen. Du
sparer værdifuld tid hele dagen.

25 redskabshukommelser
Alle indstillinger i Varioterminalen kan gemmes
under et unikt navn og hentes frem på et senere
tidspunkt. Hvis du f.eks. har indstillet motorens
eller fartpilotens hastighed, eller hvis du har konfigureret hydraulikken og liften, kan disse indstillinger let læses ind igen og om nødvendigt justeres.
Føreren kan selvfølgelig også gemme sine egne
indstillinger.

Edit oﬄine
Rediger
oﬄine

Individuelleknapper
Joystickets
Belegung
kandes
tilpasses
Joysticks

Variotronic TI foragerautomatik
• Hurtige og automatiske
vendemanøvrer
• Automatisk funktion til aktivering af
sekvenser

Du kan optimere indstillingen af trinnene ved at
oprette dem, når traktoren holder stille, så der
ikke er noget hastværk. Om nødvendigt kan føreren justere eller optimere arbejdssekvensen under arbejdet.

Med VariotronicTI foragerautomatikken kan føreren oprette arbejdssekvenser for vending under kørslen, eller når traktoren holder stille, og gemme dem.
Indstillinger for styring af motor og transmission, hydraulikventilerne, frontliften og den bageste lift, kraftudtag for og bag samt det automatiske styresystem
sammen med deres individuelle funktioner foretages via foragerautomatiksystemet og er nemme at hente.

Det er praktisk at kunne aktivere fire sekvenser i
foragerautomatikken med joysticket – to når du
kører ind i sporet, og to når du kører ud.

• Perfekte indstillingsmuligheder,
selv når traktoren holder stille, med
redigering offline
• Mulighed for betjening med
multifunktionsjoystick

Front- und Heckkraftheberautomatik
Automatisk
funktion for frontlift og baglift

TI
VariotronicTI
Variotronic
Automatic
automatic

Den nemmeste, men måske også mest praktiske,
automatiske funktion er automatisk styring af
frontlift og bageste lift og automatisk PTO funktion ved
hjælp af multifunktionsjoysticket. Du kan aktivere disse
funktioner med tasterne Kør og Afslut, uden at du behøver
at programmere foragerautomatikken først.

Med VariotronicTI foragerautomatik udløses sekvenserne
automatisk på forageren. På terminalen kan du indstille,
hvilke sekvenser der skal bruges, når du påbegynder og
afslutter vendingen. Der er intuitiv grafik til hjælp med
processen.

• Praktisk hukommelse til lagring af
indstillinger for op til 25 redskaber
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Fendts Variotronic
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Én enkelt terminal til alting
Varioterminal – fordi behovene vokser
Det er svært at forestille sig moderne landbrugsmaskiner uden betjeningsterminaler. Allerede i
1998 satte Fendt nye standarder inden for landbrugsudstyr med den første generation af
Varioterminalen i 700 Vario. Nu stilles der langt
højere krav til terminalens funktioner. Samtidig
skal den være let at anvende. Fendt’s svar er
Variotronic.

Glasskærm med LED
baggrundsbelysning og touch control

Endelig alle funktioner i én terminal
Fendt Variotronic er et elektronisk betjeningssystem, der samler alle funktioner i én terminal:
Betjeningen af traktoren og redskabet, kamerafunktioner samt dokumentationen og det automatiske styresystem er nu fuldt integreret i
Varioterminal, og de kan betjenes ved hjælp af
samme betjeningslogik. Det sparer dig for udgifterne til flere terminaler.

Hjælpefunktion

"4-i-1 Varioterminal
Du kan vælge mellem en 7" Varioterminal eller
10,4" Varioterminal alt efter dine behov.
7" Varioterminal svarer til halvdelen af den store
terminals display.

Nachtmodus
Natfunktion

Reifendruckregelanlage
VarioGrip
dæktryksreguleringssystem
VarioGrip

Frontlader frontlæsser
CargoProfi
CargoProfi

Hilfefunktion
Hjælpefunktion

I natfunktion dæmpes displayet, så belysningen er
behagelig for føreren. Med det alternative display
er indstillingerne og ikonerne nemme at se.

Betjeningen af dæktryksreguleringssystemet er en
del af det overordnede køretøjskoncept. Traktorens
dæktryk kan styres med et enkelt tryk på en knap på
Varioterminal.

Den intelligente CargoProfi frontlæsser styres
med krydshåndtaget i højre side og vendegearhåndtaget på rattet. Grænserne for armen og redskabets arbejdsområde kan også indstilles på terminalen.

Hvis der er en funktion på terminalen, som du ikke
kender, er der hjælp til rådighed. Med hjælpefunktionen i Varioterminal kan du altid finde svaret på dine
spørgsmål.

Vollbild
Fuld
skærm

Kamera

Med fuld skærm har du det bedste overblik over
dit arbejde. Kortet, redskabskontrol med
Variotronic ISOBUS og kamerafunktionerne kan vises på
fuld skærm.

Brugen af kameraer på dine maskiner øger i høj
grad komforten og sikkerheden. Du kan bedre se,
hvad der foregår omkring dig – især i store landbrugsmaskiner. Den store 10,4" Varioterminal har op til to kameraporte.

Du kan indstille et eller begge kameraer til
automatisk at skifte til visning på fuld skærm ved
bakning.

Billedet fra kameraet kan også vises på kvart
skærm. Så kan du se alle relevante oplysninger,
afhængigt af arbejdet.

ESC (tilbage)
Justeringshjul

Bekræftelse

Skærmens opbygning
4 navigeringsknapper
Fleksibel justerbart
beslag.

Hjem (grundlæggende indstillinger)

Den nye Varioterminal 10.4-B er overbevisende med smartphonedesign og en optimeret
berøringsoverflade. Den ridsefri skærm med høj opløsning samt alle funktionsindikatorer
tilpasses automatisk de omgivende lysforhold.
Særligt praktisk: Varioterminalens placering og hældning kan justeres efter behov.
Kugleleddet i beslaget gør det muligt at dreje terminalen i alle retninger. Føreren har
altid optimalt overblik over terminalen.
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Fendt FutureFarm

GuideConnect
Fendt har kurs mod fremtiden med nye visioner
for tilslutningsmuligheder og elektronik.
Guide Connect, som vandt en guldmedalje ved
Agritechnica 2011, er et eksempel på de store
fremskridt i udviklingen på dette område. Fendt
GuideConnect forbinder to traktorer via GPS signal og radio, så det er muligt at styre begge med
kun én fører. Det er banebrydende innovationer,
der kommer til at definere fremtidens landbrug.
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Praktiske tests

Tekniske specifikationer |

Fendt Varioterminal
2,0

1,9

2,1

2,3

John Deere Case IH New Holland
TopAgrar Test 1/2011 "Control Concepts"
Resultat: 1,9 (bedste samlede resultat)
Uddrag: "Det er lykkedes Fendt at montere en lang række
overskuelige funktioner i armlænet. Skærmen sætter nye standarder
med sin menunavigering."
profi traktortest 828 Vario 04/2011:
"På nuværende tidspunkt er der sandsynligvis ikke noget andet
foragerautomatiksystem, der kan matche dette system."
TopAgrar Test 02/2011 "Headland Management" Uddrag:
"Mange funktioner og muligheder"
"Tydelig menunavigering – der kan gemmes fire sekvenser pr.
redskab"
profi-Test VarioGuide 04/2011:
"Betjeningen og menunavigeringen er logisk, og ikonerne er
tydelige [...] Som vores målinger viser, har Fendt udført et fantastisk
arbejde med at omsætte det automatiske styresystem VarioGuide
til A-B modus [...] Vi er meget begejstrede for, at betjeningen af
styresystemet nu er integreret i den letlæselige Varioterminal."

VarioGuide fik i alt 1,55 point i TopAgrar traktortesten
"GPS steering" 03/2011:
"Systemet er enkelt, godt integreret og fungerer særdeles fint."
(VarioGuide testet i 828 Vario)

Terminalfunktioner
Traktorbetjening
Redskabskontrol med Variotronic ISOBUS
Drejeknap og taster
Sprog
Touch control
Integreret hjælpefunktion
Bluetooth
VarioDoc (dokumentation)
VarioDoc Pro (dokumentation)
VarioGuide (autostyring)
VarioGuide Light (autostyring)
SectionControl
2 kameraindgange
Intern hukommelse
Infoskærm
Displayareal i cm2
Opløsning
Antal farver

Fendt VarioDoc
Generelt
Dataoverførsel via Bluetooth
Dataoverførsel via mobilt netværk
Data for nye og afsluttede job samt
masterdata
Halvautomatisk dokumentation
Udløses enten manuelt eller via f.eks. front-/
baglift, styreenheder, PTO aktivering, ekstern
impulsgenerator
Fuldautomatisk dokumentation
(hvis det understøttes af FMIS software)
GPS positionsdata (hver 5. m, f.eks.
brændstofforbrug, motoromdrejninger,
kørehastighed...)
BASF
Helm
AGROCOM
LAND-DATA EUROSOFT
Farm Works
AgCommand

 = standard

|  = ekstraudstyr

7"

10,4"/10.4-B
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1 GB

4 GB





138
480 x 800
262.000

334
800 x 600
16.777.216

VarioDoc

VarioDoc Pro
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Jobdata
Arbejdsbredde (mm)
Bearbejdet areal (ha)
Afstand i arbejdsposition (km)
Afstand i ikke-arbejdsposition (km)
Tidsperiode i arbejdsposition (t)
Periode uden for arbejdsposition (t)
Brændstofforbrug (I)
Positionsdata baseret på GNSS datapunkter
Position
Dato, klokkeslæt
Brændstofforbrug/tid (l/t)
Brændstofforbrug/areal (l/ha)
Motoromdrejninger (1/min.)
PTO omdrejninger, bag (1/min.)
PTO omdrejninger, for (1/min.)
Liftposition, bag (%)
Liftposition, for (%)
Påkrævet trækkraft (N)
Hastighed med slip (km/t)
Faktisk hastighed (km/t)
Udendørs temperatur (°C)
Arbejdstimer (t)
Data for ISOBUS redskab
* I øjeblikket intet GIS modul
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Fendt VarioGuide
funktioner
Præcision mellem træk (dynamisk)1)
Gentagelse (statisk)1)
Styrelinjefunktion "A-B linje"
Styrelinjefunktion "A+ vinkellinje"
Styrelinjefunktion "kurve"
Styrelinjefunktion "cirkel"
Integration i VariotronicTI foragerautomatik
VariotronicTI Automatic
Kørselslinjehukommelse
Markhukommelse
Bearbejdede skår markeres
Registrer forhindring
Fri tildeling af forhindringer
Registrering af forhindringens areal
2D visning
3D visning
Manuel kørselslinjeforskydning
Automatisk kørselslinjeforskydning
Justerbar fremgangsmåde
Justerbare styreegenskaber
Redskabsindstillinger
Integreret i traktorens terminal
GPS kompatibel
GLONASS kompatibel
Klar til GALILEO
EGNOS (gratis)
WAAS (gratis)
Selvstyrende (uden korrektionssignal)
OmniSTAR VBS (betalingsabonnement)
OmniSTAR HP (betalingsabonnement)
Mobil RTK station2)
RTK netværk3) (betaling)
NMEA dataoutput
Tippevinkelkompensation
Minimumshastighed i km/t
Tophastighed i km/t
















Standard

Precision

RTK

+/- 20 cm
+/- 80 cm

+/- 20 cm
+/- 80 cm

+/- 5 cm
+/- 10 cm

+/- 2 cm
+/- 2 cm

















































































































0,1
25

0,1
25

0,1
25

0,1
25














VariotronicTI foragerautomatik
Funktioner, der kan integreres
i arbejdssekvensen
Bageste lift
Frontlift
Bageste PTO
Front PTO
Spoleventiler
4WD
Differentialspærrer
Affjedring
Vario transmission
Elektronisk motorstyring
TMS
Pedalfunktion



Light

Hæv, sænk, slipkontrol til, STOP, hurtig sænkning
Hæv, sænk, styr, STOP, hurtig sænkning, DV til
TIL, FRA
TIL, FRA
Hæv, sænk, stop, flyd
Automatisk, 100 %, FRA
Automatisk, 100 %, FRA
TIL, FRA
Fartpilot TIL, Fartpilot FRA
Hent motoromdrejninger MIN., hent motoromdrejninger MAKS., afslut
funktion
TMS TIL, TMS FRA
Pedalfunktion TIL, pedalfunktion FRA

Udløsere for foragerautomatik
Kørt strækning
Tid
Løftehøjde frontlift
Løftehøjde bageste lift
Tryk på joystickknap
1) Noter om præcisionsspecifikationer: Den statiske nøjagtighed angiver, hvor nøjagtig den målte position for en traktor, der holder stille, er i en længere periode (normalt 24
timer). Den dynamiske nøjagtighed angiver den gentagne præcision mellem to spor, der i 95 procent af tilfældene kan opnås inden for en tidsramme på 15 minutter. De angivne
værdier svarer til den maksimalt opnåelige systempræcision under optimale modtagerbetingelser. Den nøjagtighed, der kan opnås i praksis, afhænger af forskellige faktorer.
AGCO er ikke ansvarlig for tilgængelighed eller reduceret nøjagtighed på grund af driftsforringelser, ionosfæriske eller troposfæriske betingelser eller satellitgeometri. AGCO
hæfter ikke for ydelsesdata for positioneringssystemer (f.eks. GPS, Glonass, Galileo) eller sekundærsystemer (f.eks. EGNOS, WAAS, OmniSTAR, osv.).
2) Ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.
3) Landespecifik, uden SIM kort, uden licensabonnement
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Kvalitet – Service – Uddannelse – Finans | Den overordnede Fendt rentabilitet
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Leaders drive Fendt.
Fendt Vario innovationen ned i den mindste detalje, skal opleves ved selvsyn.
Test en Fendt, bliv overbevist, og foretag den rigtige investering.

Certificeret kvalitet

Vi tilbyder mere – tag med os!

Vi opnår konstant, fremragende kvalitet gennem førsteklasses
udførelse og brug af de bedste materialer til alle komponenter. I udviklingsfasen gennemgår traktorerne omfattende test
med op til 10.000 motortimer under de hårdeste forhold, så
komponenternes holdbarhed bliver omhyggeligt afprøvet.
I serieproduktionen benytter Fendt grundige testprocedurer
til at sikre, at hver enkelt traktor forlader fabrikken med den
højeste kvalitet.

Fendt tilbyder ikke bare kvalitetsprodukter med avanceret teknologi, men hjælper dig også med at få mest muligt ud af din
Vario. Med hjælp fra vores Fendt brugerkurser kan du lære at
foretage alle indstillinger og justeringer, så du kan opnå optimal
kørsel til alle tænkelige opgaver.

Invester i rentabilitet

Større frihed til investeringer

Effektivitet – for vores kunders succes

Overordnet rentabilitet er det, der kendetegner hele produktudvalget fra det stærke brand
Fendt. Produkternes effektivitet garanterer den bedste omkostningseffektivitet pr. hektar.
Kombineret med Fendts meget høje værdibevarelse, får du også uovertruffen gensalgsværdi, når traktorens brugstid er slut. Som trendsætter sætter Fendt hele tiden nye standarder og implementerer teknologi, der fortsat vil være efterspurgt i fremtiden. Læg dertil
den høje kvalitet, der står for driftssikkerhed og lang levetid. I alt en værdibestandighed,
som kun Fendt kan tilbyde dig.

Skræddersyet finansiering fra AGCO FINANCE og den tilpassede
servicepakke: En kundetilpasset servicepakke med attraktive vilkår og fleksible betingelser giver dig en ideel mulighed for at tilpasse dine investeringer efter behovene i din landbrugsvirksomhed eller din forretning. Med en Fendt servicepakke har du
fuldt styr på vedligeholdelses- og reparationsomkostningerne.
Allerede ved købet af din traktor kan du planlægge det foreskrevne servicearbejde baseret på attraktive faste priser – med
en serviceaftale eller en service- og garantiaftale.

Effektivitet er opskriften på god økonomisk forvaltning inden
for landbrug. Vi går ikke på kompromis, når det drejer sig om
effektivitet, fordi vores mål er at være førende inden for omkostningseffektivitet pr. hektar og kilometer. Derfor er den optimale
teknologi, som den vi har indbygget i traktoren, kun præcist den
nødvendige: for eksempel den yderst effektive Vario drivlinje og
den avancerede motorteknologi med dobbelt turboladning i
kombination med TMS.

Leaders drive Fendt

www.fendt.com

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 maskinen.
Din Fendt forhandler giver dig gerne oplysninger om
eventuelle ændringer.
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