Fendt Twister-universet

Hundrede års erfaring med ensilering
Tradition, fornyelse og passion – det er
opskriften på succes for vores ”Centre of
expertise” for ensilage i Feucht.

360° raffinement Fendt Twister-universet.
Med deres innovative og veldesignede teknologi er Fendt Twister rotorvendere ægte specialister inden
for hurtig og ren tørring af grøntfoder. De er den perfekte forbindelse mellem skårlægger og hørive.
Mere end hundred års erfaring inden for høst af grovfoder afspejlet i hver detalje.
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Vendernes konge.
Effekt, stabilitet og skånsom foderhøst – det er kombineret i Fendt Twister-universet. Vælg mellem
syv tilkoblede og tre bugserede varianter. Uanset hvilken model du vælger, får du med Twister en pålidelig
partner ved din side ved ensilering og høhøst.
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Den sekskantede aksel overfører effekten direkte

GENERELT OM FENDT TWISTER

Kørestabilitet, jordfølgning og efterløbsevne

og med kun lidt spild, og den beskyttes mod

på Fendt Twister øges med det patenterede

overbelastning af et forudbestemt brudpunkt.

Takket være de store følerhjul forbliver Fendt Twister rolig og stabil,

trækkraftskompressionssystem.

Dens lukkede design beskytter den mod urenheder.

selv når der arbejdes på skråninger.

Fleksibilitet og holdbarhed:
Standard på alle Fendt Twistere.
Rammer med uendelig holdbarhed

Sæt i gang

Alle Fendt Twistere har en stor, firkantet ramme. Det

De smarte detaljer, der gør Fendt Twistere til effektive

sikrer lang levetid og fantastisk stabilitet, og det samme

og godt designede maskiner, kendetegner også

gælder forbindelsen af de enkelte rotorer via robuste

rotorhjulene. De er placeret således, at der kun er en lille

rammeled, specielle flangelejer og hærdede bolte.

afstand til tænderne på det laveste punkt på jorden. Det

Den centrale gearkasse på Fendt Twister-universet

giver Twisterne en fantastisk jordfølgning og forhindrer

kører i oliebad og er beskyttet mod indtrængen af støv

forurening af foderet. Hjulene er desuden forsynet med

og snavs. Lejerne i begge ender sikrer en fantastisk

plader, der holder græs væk fra fælgene.

jævn kørsel.
Den store ramme med tykke
vægge kan klare utrolige

Direkte drev

belastninger og sikrer lang

Den lukkede konstruktion betyder, at alle

levetid.

drivkomponenter er godt beskyttet mod støv og snavs
og bliver smurt med fedt. En stor sekskantaksel
og selvcentrerende kardanled driver rotorerne effektivt.
Det vedligeholdelsesfrie system med en direkte,
lige drivlinje har igen og igen bevist sin værdi på
venderne. Systemet er også let tilgængeligt og er
derfor meget vedligeholdelsesvenligt.
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‘Super C’-tænderne er fremstillet af 9,5 mm tykt,

FENDT TWISTER: TÆNDER/ROTORER/JORDFØLGNING

kraftigt stål. De udmærker sig ved deres lange

Tandholderne har en særlig bred, vridningsstabil

Det lukkede design betyder, at rotorhovederne på Fendt Twistere

levetid og fantastiske resultater.

kontaktflade på rotorskiven.

er pålideligt beskyttet mod støv og snavs.

For at beskytte efterfølgende høstmaskiner og dyr

Spredevinklen kan hurtigt og let justeres til mellem 15, 18 and 21°

er alle ‘Super C’-tænder som standard forsynet med

med hullerne på hjulene.

Stol på gennemprøvede
og testede detaljer.
Stabile holdere

Optimal arbejds- og foderkvalitet

Tandholderne på Fendt Twister er fremstillet af robust,

Forskellige anvendelsesområder kræver forskellige

galvaniseret fjederbåndsstål. Tandarmene og

indstillinger. På Fendt Twister-universet kan

rotorskiverne er monteret direkte på en ekstra bred

spredevinklen hurtigt og let justeres mellem 15, 18 og

kontaktflade, så der opnås en prespasningsforbindelse.

21° med hullerne på hjulene. Det gør det let at skifte

Rotorskiverne har en forstærket profil, der giver endnu

mellem de tre positioner for spredevinklen og altid

større stabilitet og sikkerhed. Tandarmen er så fleksibel,

opnå det optimale resultat. Dit foder bliver tørret mere

at den giver efter ved ujævnheder i jordens overflade

ensartet, og det sikrer optimal foderopsamling

og dermed absorberer den deraf følgende effekt. Det

og perfekt blanding takket være rotorernes store

giver maksimal beskyttelse af tænder og græstørv.

overlapning.

Tændernes glatte overflade betyder, at foderet ikke
sidder fast.

Garanteret succes med de bedste tænder
Med de ligesidede tænder fordelt på 6 arme med
en diameter på 70 mm aflægges foderet med
kæmningseffekten i to lag og vendes således perfekt.
Det betyder endvidere, at eventuelle urenheder fjernes
fra foderet. Levetiden øges, da belastningen på
tænderne er den samme i begge sider. De specielle
Super C-tænder testes omhyggeligt i en testcyklus
udviklet i egen virksomhed med 200.000 stød. Super
C-kvalitetsegenskaberne sikrer den optimale kvalitet
og en meget lang levetid. Da alle tænder har samme
størrelse, er det ikke nødvendigt at have forskellige
reserve- og sliddele på lager. Selvfølgelig er tænderne
forsynet med en beskyttelsesanordning mod tab
af tænder.

beskyttelse mod spild.
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Sikkerhed er standard på alle Fendt Twistere: Takket

FENDT TWISTER: 3-PUNKTSLIFT

være den integrerede sikkerhedskontakt afbrydes

Den synkroniserede løftefunktion giver sikkerhed ved

Et tyngdepunkt tæt på traktoren giver en rolig

trækkraften, når maskinen klappes ind til transport.

sammenklapning, når der arbejdes på skråninger.

og stabil kørsel på vej.

Kantsprederfunktionen, som hele venderen drejer

På seriens topmodel, Twister 11010 DN, udføres kantspredningen

Det patenterede system med

rundt om, sikrer desuden perfekte resultater rundt

ved hjælp af en sammenfoldelig kantsprederdug (ekstraudstyr).

trækkraftskompression sikrer optimal

Masser af talent, suveræn
i enhver situation.
Universalmaskine

Vinkelindstillingen er perfekt til markens kanter

Fendts Twistere kan alle anvendes med fire, seks,

Det perfekte arbejdsmønster opnås også i kanterne

otte eller ti rotorer i et trepunktsophæng.

af din eng takket være standardkantsprederenheden.

Arbejdsbredder på op til 10,72 m er ikke noget

På model 431 DN og 601 DN kan du let indstille de

problem. Fendts Twistere er virkelig kompakte i

individuelle blade på rotorerne manuelt, så de sættes

transportposition. Det synkroniserede rotorløft gør det

i kantsprederposition. Twisterne kører i en vinkel efter

langt sikrere og lettere at folde rotorerne sammen og

traktoren, så foderet ikke bliver spredt ud over markens

åbne dem, selv på skråningerne. Rotorens hastighed

kant. Kantspredning udføres også på modellerne

kan reduceres ved hjælp af natskårgearkassen

5204 DN til 8608 DN ved hjælp af twisterens

(ekstraudstyr), så der formes perfekte skår, samtidig

vinkelindstilling. På disse modeller kan du imidlertid

med at der opnås en fantastisk arealdækning, og

ændre alle rotorhjulenes indstillinger centralt og i

afgrøden beskyttes mod fugt – perfekt til snævre

kabinens komfort. Som ekstraudstyr kan skiftet til

høstvinduer og kraftig dug.

kantspredning let udføres hydraulisk. Den hydrauliske
aktivering kan til enhver tid eftermonteres. Der kræves
kun en styreenhed på traktoren til aktivering.

Sikkerhed er altid standard
Den automatiske sikkerhedsafbryder med integreret
friløbsfunktion sørger for maksimal sikkerhed på

Fantastisk teknologi i trepunktslift

Fendt Twister-universet. Den afbryder automatisk og

På Twister 11010 DN opnås kantspredningseffekten

mekanisk drivlinjen, når rotorerne foldes ude forbi

ikke kun ved, at twisteren trækkes efter traktoren i

foragerpositionen. Skader på drivlinjen samt på

en vinkel, men også ved hjælp af en hydraulisk styret

vedligeholdelsesfrie kardanled forhindres således

kantsprederdug. Selv på store, påhængte Twister-

effektivt. De tilkoblede twistere fra 8608 DN og op har

vendere med arbejdsbredder på 10,2 m og 12,7 m

samme sikkerhedslåsesystem som standard. Dette

anvendes en kantsprederdug til kantspredning.

styrer hydraulisk sikkerhedskontakten til rotordrevet,

Hvis du forsyner din Twister 11010 DN med en

så der opnås optimal sikkerhed.

kantspredningsdug, får du fordel af den kraftige
teknologi, der anvendes på store, påhængte vendere.

langs kanterne af marken.

Arbejdsbredde
Rotor
tandarme pr. rotor
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m
Antal
Antal

Twister
431 DN

Twister
601 DN

Twister
5204 DN

Twister
6606 DN

Twister
7706 DN

Twister
8608 DN

Twister
11010 DN

4,30
4
6

5,70
6
5

5,20
4
6

6,60
6
6

7,70
6
6

8,60
8
6

10,72
10
6

jordfølgning og bugseringsevne takket
være det lave trækpunkt.
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Det hydrauliske Security Lock System (SLS) yder
pålidelig beskyttelse mod skader på drivlinjen på

FENDT TWISTER CHASSISVERSION

Fendt Twister-universet, når den klappes ind til

Takket være store transportdæk kan venderen køres sikkert

transportposition.

på offentlig vej med en hastighed på 40 km/t.

Manøvredygtighed giver
maksimal effektivitet.
Manøvredygtighed er nøglen

Hydraulisk sikret

Fendt Twister-universet med transportchassis drejer let

Det unikke Security Lock System (SLS) er en pålidelig

på grund af de 8 til 10 rotorer og en arbejdsbredde på op

sikkerhedsfunktion. Hvis rotoren utilsigtet klappes

til 12,7 m, men også manøvredygtigheden og de smarte

op, mens den stadig kører, afbryder det hydraulisk

detaljer er med til at øge effektiviteten. Det begynder

aktiverede system effekten. Systemet anbringer

med den smarte ind- og udklapning af rotorarmene,

desuden automatisk rotoren og centrerer sig selv

der opbevares i Y-formede beslag uden belastning. Den

ved løft.

brede sporvidde og de brede dæk på Twisteren sikrer en
jævn kørsel, og med en maksimal transporthastighed
på 40 km/t ankommer du hurtigt til den næste opgave.

Let justering

De store transporthjul, der også fungerer som følerhjul,

Rotorernes arbejdsbredde kan let justeres uden værktøj

giveren fin jordfølgning.

ved hjælp af håndtaget på rammen. På den måde er
det muligt at reagere hurtigt og let på skiftende forhold.

Arbejdsbredde
Rotor
tandarme pr. rotor
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m
Antal
Antal

Twister
901 T

Twister
11008 T

Twister
13010 T

8,60
8
6

10,20
8
6

12,70
10
6

Den optimale arealdækning og førsteklasses foderkvalitet: De bugserede Fendt Twistere er ikke kun effektive

Arbejdshøjden kan let justeres med det bekvemme,

på grund af deres arbejdsbredde, men også på grund af deres manøvredygtighed på forageren.

centralt placerede drejegreb.
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Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: g
Ekstraudstyr: c

FENDT TWISTER-UNIVERSET

Specialudstyr.

F Ønsker du fast eller drejeligt trækøje eller en trækkrog, så er valget
dit med Fendt Twister-universet. (Fendt Twister 11008 T og 13010 T)
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På alle Fendt Twistere i en trepunktslift hindrer den integrerede,
justerbare pendulbremse venderen i at svinge. Fendt Twister 11010 DN
er desuden forsynet med en forstærket pendulbremse.

J

J	 Twister beskyttelsesbøjler, der er forsynet med holdbare lejer,

F	 De mobile styrehjul, der er ekstraudstyr, giver en god jordfølgning

passer perfekt ind i de særlige V-formede beslag på rammen.
(Kun på Fendt Twister chassisversion.)

og sikrer ren rivning og beskyttelse af skåret. (Fendt Twister 901 T.)
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FENDTS SERVICE

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

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service

der vil klare selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan

For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed

du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service

og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi

fra meget effektive, autoriserede Fendt forhandlere:

den optimale service:

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores

- Fendt Demo service

uddannede serviceteam.

- AGCO Finance – finansieringstilbud

- 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
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servicecenter.
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Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: g
Ekstraudstyr: c

FENDT TWISTER-UNIVERSET

FAQ. ALT OM FENDT

Udstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

Hvad kan vi gøre
for dig?

Twister
431 DN

Twister
601 DN

Twister
5204 DN

Twister
6606 DN

Twister
7706 DN

Twister
8608 DN

Twister
11010 DN

Twister
901 T

Twister
11008 T

Twister
13010 T

m
m
m
m
kg

4,30
2,44
2,36
1,88
385

5,70
2,55
3,00
2,10
498

5,20
3,00
2,60
2,25
606

6,60
2,90
3,30
2,10
822

7,70
3,00
3,65
2,45
946

8,60
2,90
3,30
2,25
1172

10,72
2,99
3,75
2,25
1535

8,60
3,00
2,90
4,40
1660

10,20
2,94
2,56
5,70
1860

12,70
2,94
2,56
5,70
2160

kW / hk

22/30

25/34

22/30

30/41

60/82

70/95

88/120

40/54

40/54

66/90

Kategori
Kategori

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

II + III

Mål og vægt
Arbejdsbredde
Transportbredde
Parkeringshøjde
Transportlængde
Vægt

Effektbehov
Effektbehov

Ophæng
Trepunkts
Topunktstrækarme
Trækøje

II
g

g

Ekstraudstyr/rotor
Rotor
tandarme pr. rotor
Beskyttelsesanordning mod tab af tænder
Kantsprederenhed mekanisk
Kantsprederenhed hydraulisk
Justering af spredevinkel
Overbelastningsbeskyttelse
Pendulbremse
Gearkasse til skårlægning om natten

Antal
Antal

4
6

6
5

4
6

6
6

6
6

8
6

10
6

8
6

8
6

10
6

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

1

1

1

1
1*

1
1*

1*

1
1*

1
1*

g

g

g

Hvad står Fendt Service for?
For os betyder service, at vi kender og
forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme
dine krav om pålidelighed og sikkerhed og
handle i din økonomiske interesse. Vi står
bag vores produkter og har udviklet dem
til de højeste krav og lang levetid. Vores
service er partnerskabsaspektet til dit
arbejde.
Hvad står Fendt Full Line for?
Ud over førende traktorer og høstmaskiner
kan vi nu også tilbyde vores kunder græsog ensileringsmaskiner, der lever op til
Fendts kvalitetsstandarder. Vi tilbyder nu
en komplet serie af landbrugsmaskiner,
inklusive Fendts førsteklasses service,
alt sammen fra én pålidelig kilde.

Hvilke produkter omfatter
Fendt Forage Harvesting?
Fendts Forage Harvesting omfatter
rotorriver af høj kvalitet (Fendt Former),
river (Fendt Twister, Fendt Lotus),
tromleslåmaskiner (Fendt Cutter) samt
skiveslåmaskiner (Fendt Slicer),
transportvogne (Fendt Tigo), ballepressere
(Fendts rundballepressere og
storballepressere) samt finsnittere
(Fendt Katana). Alle redskaber er perfekt
afpasset efter Fendts traktorer og præcis
ligeså overbevisende i kombination med
tredjepartstraktorer.
Hvor kommer Fendts udstyr til høst af
foder fra?
Fendts slåmaskiner, vendere og høriver er
bygget på AGCO Centre of Excellence for
foderhøstteknologi i Feucht i Tyskland.
Det er et af de seks tyske anlæg og
har haft succes inden for innovative
landbrugsmaskiner i over 100 år.

Hydraulik
Nødvendige ev-hydraulikudtag
Nødvendige dv-hydraulikudtag
KENNFIXX®-hydraulikudtag

Antal
Antal

1

1

g

Dæk
Dæk rotorchassis

4 x 15/6.00-6

6 x 15/6.00-6

4 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8

8 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8

6 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8
10.0/80-12

6 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8
10.0/75-15.3

8 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8
10.0/75-15.3

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Dæk, transportchassis

Belysning
Belysning
Advarselsskilte

Kontakt til
Fendt.

DN = Trepunktsophæng med bugseringsenhed / T = Transportchassis / * = Flydestilling nødvendig /
Antal nødvendige hydraulikudtag kan variere afhængigt af ekstraudstyret
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fendt.com
Du kan finde alt online - fra brochurer til
tekniske specifikationer, fra rapporter om
kunder eller vores virksomheder til vores
Fendt-begivenhedskalender.

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

Fendts konfigurator
Med Fendt konfigurator kan du vælge
mellem alt tilgængeligt udstyr og
sammensætte den optimalt udstyrede
maskine til din bedrift.
Fendt konfiguratoren findes online
på www.fendt.com, hvor der er et link
direkte til den på startsiden.

facebook.com/FendtGlobal
Følg os på Facebook og se nyhederne fra
Fendts Verden. Kom og se!
instagram.com/fendt.global
Følg os på Instagram og bliv Fendt fan. Der
finder du spændende artikler om Fendt.
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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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