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130 F 130 F Xtra
Ballekammerets diameter  m 1,25 1,25
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Resultatet ses i hver eneste balle:  
Erfaring, fornyelse og pålidelighed.
Hver ny opgave betyder nye udfordringer for føreren og maskinen, og derfor får du med de to fastkammerpressere  
Fendt Rotana 130 F og 130 F Xtra mulighed for at vælge en bred vifte af udstyr og brugervenlig betjening. Det sikrer,  
at du kan koncentrere dig helt og fuldt på høst af foder.
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Vores produkter dækker dine behov
Hver opgave er noget særligt. Derfor tilbyder vi ballepresserne 
Fendt Rotana 130 F og 130 F Xtra med fast kammer. Fra den 
robuste, enkelt udstyrede startmaskine uden knive med lavt 
effektkrav og op til den professionelle 130 F Xtra-presser.

De tekniske nyskabelser gør hele forskellen:
- 18 PowerGrip-stålvalser
- HydroFlexControl-knivbund
- Knivgrupper med op til 25 knive
- Pickup uden kulissestyr
- Suveræn driftssikkerhed
- Lavt effektbehov
- Robust ballekammer
- Mekanisk lås af bagklap med måling af presningsgrad
- Forstærket, trinløst justerbar trækbom
- Pressekammer med flad hældningsvinkel

Høst af foder giver ekstra tidspres:  
Men du kan altid stole på Fendt.
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Det perfekte redskab i enhver situation
Med deres store dæk, en bred pickup med  
optimal jordfølgning og den lette, men robuste 
konstruktion føler Fendts ballepressere med  
fast kammer sig hjemme i ethvert terræn.
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PICKUP

En pickup, der ikke  
overser noget.

Fjedrene er afgørende
Fjedrene er de grundlæggende komponenter i 
pickuppen. Dens specielle arbejdsvinkel samler foderet 
op på en måde, som beskytter skåret. En diameter  
på 5,6 sikrer meget lang levetid, og fjedrene er meget 
fleksible med den store omvikling. Fjedrenes robuste 
fastgøring forhindrer, at de brækker af, da stramningen 
fordeles jævnt.

Tæt på rotoren
Det meget kompakte design betyder, at pickuppen  
er placeret tæt ved rotoren. Det letter transporten  
af materialet fra pickuppen til rotoren og forbedrer 
afgrødeflowet. Fordelene ved dette er meget tydelige, 
når der arbejdes med kort og sprødt materiale, dvs.  
at materialet transporteres til pressekammeret mere 
skånsomt og effektivt. Det optimale afgrødeflow gør 
det muligt at komprimere den ene perfekte balle efter 
den anden og opnå et højt dagligt udbytte.

Pickup med optimal kapacitet
Det er kun muligt at opnå det maksimale udbytte, hvis 
man starter med en perfekt opsamling af materialet. På 
Fendts rundballepressere sikres dette ved hjælp af en 
højeffektiv pickup uden kulissestyr med en bredde  
på 2,25 m. Segmentpladernes specielle udformning  
og de ekstra lange fjedre gør det lettere at styre 
kulissestyrene. Det betyder, at pickuppen indeholder 
færre bevægelige komponenter og sliddele. Den  
kører mere jævnt og er lettere at vedligeholde.

Fem rækker fjedre
De manglende kamaksler og kamfølgere frigør ekstra 
plads. Derfor har pickuppen nu fem rækker fjedre.  
For at sikre optimal opsamling af materialet er 
fjederafstanden indstillet meget lavt til 64 mm. Dette 
sikrer, at der ikke efterlades stængler i marken. Fra 
fabrikken er der desuden monteret to indføringsskruer  
i siden.

Den lille afstand mellem pickup 
og rotor sikrer en optimal 
overførsel af materialet. Takket 
være V-udformningen fyldes 
pressekammeret ensartet, hvilket 
giver baller af høj kvalitet.
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Den ustyrede pickup er vedligeholdelsesfri og letkørende.

Ud over tilholderen findes der også en 
mere enkel variant med en deflektorplade.

De styrbare styrehjul kan indstilles i  
ti forskellige positioner, så der opnås 
maksimal fleksibilitet.

Serien er som standard forsynet med 
dobbeltsidede indføringsskruer. Med deres 
store akseldiameter bringer de aldrig afgrøden  
i uorden, men leder den derimod direkte til 
rotoren.
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ROTOR

Snit materialet præcist  
efter dine egne behov.

Høj snittekvalitet til kræsne brugere: XtraCut25
Når det gælder ydelse og snittekvalitet, scorer Fendt 
XtraCut25 rotoren i 130 F Profi højest i Fendts udvalg af 
rundballepressere: Den V-formede, firestjernede rotor  
er fremstillet til store høstmængder. I meget tynde lag 
indfører den materiale i pressekammeret med en 
snittelængde på 45 mm, hvilket giver baller med høj 
presningsgrad. I så tilfælde er Hydroflex også altid 
monteret fra fabrikken. Der er en hydraulisk knivgruppe, 
som indeholder 0, 12, 13 eller 25 knive.

Snitning med den længste kniv.
Fendts XtraCut modeller, som er forsynet med 
skæreborde, har de længste knive på markedet, hvilket 
sikrer den bedst mulige snittekvalitet. Den tilgængelige 
hydropneumatiske knivbeskyttelse indeholder to 
trykakkumulatorer med en forbelastning på 40 bar. 
Dette øger rundballepresserens levetid. Hvis knivene 
ikke længere går til arbejdspositionen (f.eks. på grund 
af snavs), kan der midlertidigt påføres et tryk på  
180 bar. Det tidskrævende arbejde med rengøring af 
knivrillerne afløses af et enkelt tryk på en knap på 
styreenheden.

Perfekte rotorer giver højt udbytte
Fendts tre rundballepressermodeller har fire  
forskellige rotorer, hvilket sikrer, at systemet tilpasses 
den pågældende opgave. Rotorhastigheden er  
134 omdr/min. Pakkerfingrenes V-formede design 
sikrer, at pressekammeret fyldes ensartet. Afhængig  
af effektklassen er maskinerne udstyret med enten  
fast bund eller Hydroflex-bund.

Fuld fleksibilitet: XtraCut13 og XtraCut17
Fendts 130 F Xtra rundballepresser bruger enten 
XtraCut13 eller XtraCut17 rotoren. Disse tofingerrotorer 
er designet til optimal ydelse og længst mulig levetid. 
Med XtraCut13 kan du vælge, om du ønsker at benytte 
et skærebord. XtraCut17 rotoren opnår en teoretisk 
snittelængde på 67,5 mm og aktiverer knivgrupper på  
0, 8, 9 eller 17 knive. Der leveres blindknive, som gør  
det muligt at arbejde uden brug af knivene, til alle 
rundballepressere med skærebord. Det forhindrer 
skader og beskytter skærebordet mod slitage.
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Tilholderen kan let justeres med to kæder i siden, hvilket desuden optimerer afgrødeflowet til rotoren.

Seriens topmodel, 130 F Xtra, har en hydraulisk  
knivgruppeaktivering med 0, 12, 13 eller 25 knive.

Indføringsrotoren kan fås med en fast knivbund eller  
den fleksible Hydroflex-knivbund.

Med en hastighed på 134 omdr/min. tilbyder 
XtraCut17 rotoren en teoretisk snittelængde  
på 67 eller 135 mm.

Med en teoretisk snittelængde på 45 eller  
90 mm giver XtraCut25 rotoren mulighed for  
stort udbytte og tynde lag.
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FlexControl aflastningssystemet hindrer blokeringer.

HYDROFLEXCONTROL

Konstant blød indføring  
med HydroflexControl.

Fjedermonteret, sænkbar
Den første komponent er den permanente affjedring af 
knivbunden, kendt under betegnelsen ‘Flex’. En fjeder 
kan bruges til blødt at svinge knivbunden op og ned. 
Dette sikrer, at knivbunden reagerer på de varierende 
afgrødemængder. ‘Hydro’ er den anden komponent i 
systemet. Denne komponent indeholder to 
hydraulikcylindre, som gør det muligt at åbne 
knivbunden hydraulisk fra kabinen ved et tryk på en 
knap for enten at fjerne tilstopninger eller udskifte 
knive. HydroflexControl gør det muligt at arbejde  
med maskinen i lange perioder med høj kapacitet.

Presning uden stop
Selv under vanskelige forhold undgås blokeringer helt 
takket være indføringsmekanismen. Når mængden 
stadigt øges, forhindrer den avancerede knivbund i 
Fendts rundballepressere tilstopninger på grund af 
bevægelsesfriheden. Dette effektive anti-blokerings-
system giver ubesværet sammenpresning med højt 
dagligt udbytte.

To dele, enkeltstående komfort
For at kunne udnytte rundballepresseren optimalt hele 
dagen skal blokeringer forhindres, inden de opstår. 
Dette sikres effektivt af HydroflexControl systemet  
i Fendts rundballepressere. 80 % af blokeringerne 
forhindres pålideligt og effektivt med kombinationen  
af to komponenter, så det daglige udbytte øges.

Flexcontrol-fjederen absorberer 
spidsbelastninger fra forreste del 
af knivbunden og forhindrer 
dermed blokeringer.
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I tilfælde af en blokering sænkes bageste del af knivbunden med 500 mm.
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Disse fleksible lejer forhindrer for 
store akselbelastninger og øger i 
høj grad levetiden.

POWERGRIP VALSER

Det rigtige greb sikrer  
den rigtige rotation.

Lejerne gør hele forskellen
‘Fleksibilitet’ er nøgleordet, når det gælder om at optage 
de enorme kræfter i forskellige retninger. Efterhånden 
som ballen udvider sig i pressekammeret, påføres dette 
tryk på kammerets sidepaneler og flytter disse lidt. 
Derfor har alle Fendt-rundballepressere specielle 
lejehuse for at modvirke denne effekt. Huse er fastgjort 
til drivsiden, så lejerne kan bevæge sig lidt, men så 
presservalserne holdes på plads på langs, og 
drivtandhjulene forbliver på linje. I den modsatte side 
kan lejerne bevæge sig på langs for at modvirke og 
absorbere balletrykket på pressekammerets 
sidepaneler. Dette forbedrer i høj grad lejernes 
holdbarhed.

Greb til sikker ballerotation
For at opnå perfekt ballekvalitet er det af afgørende 
betydning, at afgrøden drejer pålideligt i 
pressekammeret, lige fra starten af den enkelte balle. 
Antallet af balleomdrejninger og graden af trykket på 
ballen påvirker direkte den endelige ballepresningsgrad. 
Minimal afstand mellem valserne sikrer maksimal 
kontakt med ballerne.

Stålvalser til fremstilling af perfekte baller
De 18 PowerGrip stålvalser sikrer maksimal 
ballekomprimering, en fantastisk pressereffektivitet  
og rotation under alle driftsbetingelser. De  
10 længdegående ribber sammenpresses til et 3,20 mm 
tykt rør ved hjælp af en speciel fremstillingsproces. Da 
hver valse er sømløs, giver materialets struktur valserne 
en uovertruffen levetid og holdbarhed, der ikke overgås 
på dagens marked. Dette unikke PowerGrip design er  
en patenteret egenskab på Fendts rundballepressere, 
og med det kan presserne arbejde i næsten alle 
betingelser med enhver afgrødetype.

En bolt på bagklappen sikrer, at 
den kan lukkes sikkert, også på 
skråninger.
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18 PowerGrip valser starter altid rotationen  
pålideligt og sikrer en ensartet komprimering.

Den mekaniske lås sikrer massive baller,  
og at bagklappen lukker korrekt.

Ballerampen - som kan justeres uden brug af værktøj - giver ballen den 
ønskede fremdrift og forhindrer sammenstød mellem bagklap og rampe.
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BALLEKAMMER

Vores pressekammer:  
Hele tiden perfekte baller.

Bedste lås til optimale baller
Alle Fendts rundballepressere har et mekanisk låst 
pressekammer. Den sikre låsning forhindrer bagklappen 
i at svinge ud, og det medfører altid massive og 
velformede baller. Ballens presningsgrad bestemmes  
af præcis måling af positionen af bagklappens kroge. 
Sensorerne i begge sider måler præcist 
presningsgraden og fortæller føreren, om han skal køre 
til højre eller venstre for at forme en ensartet balle.

Stabil rådgivning betyder korte nedetider
Pressekammerets bagklap åbnes og lukkes med to 
stabiliseringscylindere. Det eneste du skal bruge, er en 
enkeltvirkende kontrolenhed. Alt dette giver hurtig 
tømning, og Fendt Vario traktoren sikrer blød og trinløs 
øgning af arbejdshastigheden i løbet af få sekunder. 
Derfor udgør Fendts traktorer og rundballepresserne  
et perfekt team.

Under fast kontrol
Hemmeligheden ved den perfekte sammenpresning  
og ensartede baller, som Fendt-rundballepressere 
fremstiller, ligger i bagklappen. Den er designet med 
ekstra styrke, så den kan håndtere de utroligt høje 
belastninger. Der var især fokus på den mekaniske lås.

Praktiske detaljer gør hele forskellen
Fendts rundballepressere har unikke funktioner, der 
lønner sig i praksis. For eksempel har pressekamrene 
selvrensende lejehuse, hvilket øger lejernes levetid. 
Fugt og uønskede urenheder fjernes afstrygere i lejerne. 
Derfor er ikke kun lejerne, men også bælterne altid  
rene, og levetiden reduceres ikke.

3 ribber på PowerGrip 
stålvalserne er altid i kontakt  
med ballen og sørger derved  
for pålidelig rotation.
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Meget faste, ensartet formede baller:  
Det er ikke et problem med Fendts rundballepressere.
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BINDING

Sikker binding: En integreret del  
af Fendts rundballepressere.

Let skift af net
Ved hjælp af EasyLoad systemet kan net på alle Fendts 
rundballepressere let udskiftes. Du skal bare anbringe 
netrullen i EasyLoad-systemet og lukke. En central arm 
placerer automatisk netrullen i den optimale position. 
Takket være afskærmningen mellem rotoren og 
bindeenheden kommer der ikke snavs eller støv på 
nettet. Det betyder, at du ikke bliver snavset, når du 
skifter net.

Meget let opsætning
For at gøre tingene lettere for dig har vi haft maksimalt 
fokus på brugervenlighed. Som resultat får du den 
intuitive betjening: Blandt andet kan du bruge 
terminalen til at indstille tiden for den aktive 
netpåføring, hvilket især er nyttigt ved arbejde med  
tør halm. På terminalen kan du nemt og hurtigt justere 
antallet af netomviklinger og hastigheden.

VarioNet
Fendts rundballepressere giver dig alt det, du har brug 
for, hvad angår netbinding. VarioNet er netbinding, der  
er fuldt kompatibel med alle standardnetbredder. Den 
indeholder en netbremse, som kan justeres ved hjælp  
af strammefjedre. Takket være det avancerede 
netstyringssystem udvides nettet automatisk. Derfor  
er ballerne også perfekt formet i siderne og forsvarligt 
beskyttet. Det letter desuden opbevaringen.
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Uanset om opgaven kræver binding med garn eller net, binder Fendts 
rundballepressere altid ballerne sikkert og pålideligt.

Ballerne bindes perfekt i kanterne takket være netspredningsenheden. 
Dette minimerer spild og letter opbevaring.

VarioNet-netbindingssystemet er kompatibelt med 
alle standardnetbredder i området fra 1,18 til 1,35 m.

Med EasyLoad-systemet er det hurtigt  
at lægge ekstra netruller i.
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BETJENING

Vælg den bedste betjening  
til din fastkammerpresser.

E-Link Pro
Ballepresseren Fendt 130 F Xtra med fast kammer kan 
desuden forsynes med E-Link Pro terminal eller ISOBUS 
terminal. E-Link Pro betjeningspanelet er blevet udviklet 
til professionel presning. Det har en ISOBUS 
betjeningsenhed og en farveberøringsskærm, hvilket 
øger brugervenligheden. Med E-Link Control 
terminalens grundlæggende funktioner kan du justere 
nettets positioner, se kammerets niveauer samt den 
aktuelle status for hver funktionsenhed.

Enkle terminaler
Fendts pressere med fast kammer er forsynet med 
overskuelige terminaler, hvilket gør det let at styre og 
justere ballerne. Manuelle terminaler installeres hurtigt 
og let i traktorens kabine. LCD-displayene er lette at 
aflæse, selv i direkte sollys, og de er brugervenlige 
takket være den tydelige markering af knapper.

E-Link Control
E-Link Control-terminalen gør presserne endnu mere 
effektive og brugervenlige. Det ergonomiske design  
og farveskærmen gør håndteringen lettere. Du kan 
endvidere vælge mellem forskellige 
standardindstillinger, afhængigt om det er hø, halm eller 
ensilage, og du kan indstille, om du ønsker baller med 
hård eller blød kerne. På terminalen kan du indstille  
10 forskellige presningsgrader, og der lyder et akustisk 
signal, når den maksimale ballediameter er nået. Den 
giver desuden mulighed for at indstille knivgrupper, 
ballestørrelse og netbinding. Mark og samlet antal 
baller giver dig relevante referenceværdier.
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Med E-Link Pro terminalen får du flere funktioner,  
og du har en ISOBUS betjeningsenhed til rådighed.

Med E-Link Control terminalen kan du let skifte 
mellem forskellige materialeindstillinger og 
presningsgrader.
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DREV

Powerdrev, som  
sætter alt i gang.

Større effekt med Power split
Alle modeller er forsynet med en Power split-gearkasse. 
Power split-gearkassen er et koncept med delt effekt, 
som fordeler den nødvendige effekt ligeligt mellem 
rotoren og ballekammerets drev. Også her er 
indføringshastigheden 540 omdr/min. På modeller 
uden knivbund garanterer en 1.650 Nm brudkobling  
for sikkerheden. På modeller med knivbund beskytter 
en knast- og friløbskobling drivlinjen med 1.950 Nm.

Klar opbygning
Højre side af Fendts rundballepressere indeholder 
rotordrevet, som er forbundet med en dobbeltkæde. De 
18 PowerGrip valser drives i venstre side. Kammerets 
drev er opdelt i to bælter. Hver anden valse drives 
således af et bælte, og der udøves mindre tryk på de 
enkelte komponenter, hvilket giver mindre slitage. 
Kæderne, fremstillet af Tsubaki, er af højeste kvalitet  
og meget holdbare. Friløbskædehjulet garanterer 
sikkerhed: Hvis transmissionsakslen standser, eller 
rotoren pludselig stopper på grund af blokeringer, sikrer 
hjulet en gradvis nedbremsning af ballerotationen. 
Dette giver en effektiv beskyttelse af de vigtigste 
drivkomponenter mod pludselige belastninger.

Meget let vedligeholdelse 
Fendts rundballepressere kræver meget lidt 
vedligeholdelse. De letoplukkelige flapper i siden  
giver let adgang til vedligeholdelsespunkterne. Det 
automatiske kædesmøresystem, som drives via 
presserens valser, sikrer altid den nødvendige 
oliemængde. Det øger levetiden og sikrer blød 
bevægelse. Lejerne på PowerGrip valserne smøres 
hurtigt og let ved hjælp af et centralt smørested. Du 
behøver ikke længere at bruge tid på at lede efter 
smørepunkter.
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Fendts rundballepressere anvender udelukkende 
kæder fra Tsubaki.

De 18 PowerGrip valser kan forsynes med smurte 50 mm lejer.

Friløbskædehjulet sikrer, at drivlinjen beskyttes mod  
skader i tilfælde af rotorblokeringer.Kammerets drev er opdelt i og drevet af to bælter.

Power split-gearkassen kører med  
PTO-omdrejninger på 540 o/m.

Valsernes 50 mm lejer er fremstillet til  
meget høj belastning.
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130 F Combi
Ballekammerets diameter  m 1,25
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Fendt Rotana 130 F Combi: Kombinationen  
af presser og pakker giver foder i høj kvalitet.
Højkomprimeret tæthed samt præcis og pålidelig pakning giver tilsammen perfekt ensilage fra kvalitetsfoder  
og sikrer dermed sunde dyr. Fendt Rotana 130 F Combi har de rigtige funktioner til dette, som f.eks. hurtig  
udstødning og pakning samt en praktisk håndtering.
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PAKKEBORD OG LEVERING

Løsningen til  
hurtig pakning.

Små detaljer gør hele forskellen 
For at opnå den optimale rækkevidde af 
skæreklemmeanordningen til enhver plastfolie er  
Fendt Rotana forsynet med en meget bred åbning. Den 
specielle låsemekanisme sikrer, at folien holdes sikkert 
i den rigtige position, så den kan skæres perfekt. Hvis 
folien går i stykker, er det alligevel muligt at pakke 
ballen med den resterende plast, eller ringen holder 
pause, så folien kan blive repareret. Processen fungerer 
med en foliesensor, der programmeres ved hjælp af 
håndbetjeningen.

Enkel og kompakt
Smalle veje og broer er ikke noget problem for Fendt 
Rotana. Trods de store dæk giver transportbredden  
på 2,80 m dig stadig fleksibilitet. De store dæk sikrer 
desuden jorden optimalt og beskytter det sarte skår  
og jorden, især ved vendinger.

Pakket på sekunder
Fendt Rotana 130 F Combi starter først pakningen, når 
ballerne ligger sikkert på pakkebordet. To valser og to 
endeløse bælter roterer ballerne sikkert på pakkebordet. 
Fire plastikvalser i siderne er med til at holde ballen  
på plads. For at opnå den rigtige pakning til enhver 
fodertype kan du let ændre plastikfoliens forspænding 
ved at skifte gear. Vælg mellem tre forskellige 
plastfoliestramninger: 55 %, 70 % eller 90 %. Takket 
være det intelligente pakkesystem og en sensorrulle 
vikles det optimale antal plastlag rundt om ballerne,  
og lagene overlapper hinanden jævnt.

Skånsom levering
For at sikre maksimal ballekvalitet bevæger 
pakkebordet sig så langt som muligt nedad, og ballerne 
afleveres tæt på jorden. Ballemåtten aflægger ballen 
langsomt og forsigtigt bag maskinen, så man ikke 
risikerer, at plastfolien bliver beskadiget af stubben. 
Ballerne ligger sikkert på jorden, og de ruller ikke væk 
på skrånende terræn. Det er muligt at få frontaflevering 
som ekstraudstyr. Endvidere kan du komprimere 
ballerne helt normalt, hvis pakkeringen løftes.
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Fendt Rotana FC har 620/55 R 26.5 dæk, så  
jordens konturer følges optimalt, og det er  
sikkert at køre på vejen.

Med de 12 folieholdere løber du ikke længere tør for 
folie undervejs. Rullerne med emballage kan meget 
nemt placeres på fjedrene, som kan klappes 
sammen individuelt.

Pakkeringen drives skånsomt med de hydraulisk drevne gummivalser, 
og den når hurtigt den rigtige hastighed til en ensartet pakning.

Når ballerne afleveres stående, kan de hurtigere  
tages op med en balleklemme.
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FENDT ROTANA 130 F COMBI

Fordi nogle ting i livet  
simpelthen er perfekte.

Nem balleoverførsel
Bagklappen åbnes og ud med ballen. Ballerne overføres 
forsigtigt til pakkebordet af de aktivt bevægelige plader 
og en overføringsarm. Denne konstruktion er især  
nyttig i bakket terræn. Maskinen justeres efter 
overføringsarmens hastighed og sætter sidepladerne  
i en stejlere vinkel, så ballerne ledes bedst muligt. 
Pakkeringen sørger samtidig for, at ballerne ikke falder 
ned fra pakkebordet. Det sikrer en optimal pakning 
under alle forhold.

Ren fleksibilitet
Et jævnt kørende drev reducerer vedligeholdelsen. 
Derfor styres og drives pakkeringen af gummivalser. To 
andre hydraulisk drevne valser sikrer, at ringens styring 
og stramning er konstant. Hele pakkeringen er også 
monteret på gummiruller. Det giver en smidig og jævn 
bevægelse, hvilket gør drevet endnu mere driftssikkert 
med meget lavt træk og stabile baller. De bedste forhold 
for præcis og hurtig pakning.

Kvalitet, der inspirerer
Fendt Rotana 130 F Combi kombinerer presning  
og pakning med maksimal kvalitet, præcision og 
effektivitet. Den gennemprøvede og pålidelige 
presseteknologi på fastkammerpresseren er hjertet i 
denne maskine. Du vil elske denne maskine med alle 
den succesrige rundballepressers centrale funktioner, 
som f.eks. den robuste Power split-gearkasse i oliebad 
og en pickup uden kulissestyr, hvilket giver perfekt 
opsamling af materiale og optimalt afgrødeflow. De  
18 PowerGrip stålvalser og den mekaniske lås af 
bagklappen sikrer perfekt formede baller og optimale 
presningsgrader. Takket være HydroflexControl hører 
blokeringer fortiden til. Indføringskanalens bund kan 
forskydes en smule nedad, så sten eller foder i 
overstørrelse kan ledes igennem.

Sikre argumenter
Fendt Rotana 130 F Combi udmærker sig i enhver 
henseende. Pressekammeret har en flad 
hældningsvinkel, hvilket giver fremragende stabilitet, 
især på skråninger. Den flade hældningsvinkel giver 
endvidere optimalt afgrødeflow og udbytte. Høj 
arbejdshastighed er den anden trumf. Med det 
fuldautomatisk justerbare pakkesystem måler 
maskinen ballediameteren under netbindingen, og  
det optimale antal plastfolielag beregnes i samme trin.
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Vælg mellem E-Link Pro-terminalen med farvekamera 
eller Varioterminalen på ISOBUS-drevne traktorer.

Det er meget let at betjene kombinationen af  
presser og pakker manuelt på det bageste 
betjeningspanel på maskinen.

Ballen styres med ballegaflen og ledes til pakkebordet.  
Bagklappen kan lukkes umiddelbart derefter.

HydroflexControl forhindrer effektivt blokeringer.  
I tilfælde af en blokering sænkes bagerste del af 
knivbunden med 500 mm.

Den professionelle snitterotor med fire fjedre på  
hver ring og Xtracut25 bordet bearbejder græsset 
hurtigt og effektiv.
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Rollector  
130

Rollector  
160

Ballediameter m 0,90 - 1,30 1,25-1,50

28

Perfekt foder i  
fin indpakning.
Du arbejder hårdt hele året rundt for at optimalt foder til dine dyr. For at sikre, at foderet holder sig i lang tid  
uden at miste værdifulde næringsstoffer, har vi udviklet Fendt Rollector ballepakkeren. Vores rundballepressere  
er perfekt afpassede til dine behov og opfylder desuden de højeste standarder. Med forskellige størrelser og  
muligheder at vælge imellem. Men alle Rollector-modeller har en ting til fælles – de er meget skånsomme mod  
ballerne for at opnå den bedste foderkvalitet.
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FENDT ROLLECTOR 130

Fendt Rollector 130:  
Lille og alligevel mægtig.

Alt begynder med ballen
Effektiv ballepakning begynder med opsamlingen. Med 
dens enkle funktionsprincip samler Rollector 130 let 
ballen op med en stabil, hydraulisk læssearm. Under 
pakningen kan du variere antallet af folielag og arbejde 
med to forskellige foliebredder. Pakkebordet indstiller 
automatisk det ønskede antal omdrejninger og sikrer,  
at plastikfolien overlapper korrekt. Ballepakkerens 
drivsystem med solide tandhjul er særligt robust.  
Vores innovative folieforstrækningssystem sparer  
hver gang folie. Den højdejusterbare folieholder med 
lynklemmesystemer gør det let at skifte folien. Ballen 
falder forsigtigt takket være den korte faldhøjde fra 
selve pakkebordet. Du kan endvidere vælge at forsyne 
din Rollector 130 med en ballevender, så ballen 
aflægges foran.

Enkel betjening
Fendt Rollector 130 har en intuitiv betjeningsenhed med 
den intuitive E-Link Basic. Når ballen er på pakkebordet, 
begynder pakkeprocessen med et tryk på en knap. Med 
et akustisk signal meddeler E-Link Basic dig, at dette er 
udført. Betjeningsenheden har desuden en balletæller 
til 8 forskellige marker og muligheden for at vise det 
daglige antal og det samlede antal baller.

Lille og væver
Fendt Rollector 130 er den perfekte pakker til baller  
med en diameter på 0,90 m-1,30 m, og alligevel stille 
den kun meget få krav til trækkøretøjet. Det er godt for 
mindre bedrifter. Den stabile og holdbare ramme gør 
rundballepresseren ekstra holdbar. Dens enkle design 
giver dig hele tiden et fantastisk overblik over 
pakningen. Rollector er utrolig manøvredygtig med 
dens slanke trækbom. Med den højdejusterbare 
trækenhed kan du tilpasse Rollector 130 perfekt til  
din traktor. Praktiske funktioner som en holder med 
plads til op til tre ekstra folieruller.

Enkel omstilling
Ingen tidsspilde – med Rollector 130 kan du hurtigt  
og let skifte fra transport- til arbejdsposition. I 
transportposition måler Fendt Rollector 130 bare  
2,50 m. Det gør den sikker på vejen. Ved pakning øges 
sporvidden til 2,85 m for at opnå maksimal stabilitet, 
når ballen indføres. Når dette sker, drejer hele det højre 
akselben komplet med dæk. Du kan dreje enheden 
manuelt. Maskinen løftes ud i den ene side med 
læssearmens dobbeltvirkende funktion. Under 
transport er læssearmen låst sikkert fast.
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Fendt Rollector pakker baller med en diameter på mellem 0,90 m og 1,30 m. Praktisk: På Rollector 130 kan du opbevare op til tre folieruller.
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FENDT ROLLECTOR 160

Det er en perfekt pakning.

Fra opsamling til aktivt fald
Med sin stabile, hydrauliske læssearm samler Rollector 
160 effektivt baller op. Både læssearmen og 
pakkebordet kan tilpasses forskellige baller. Det kan 
pakke baller med en diameter på 1,25 m - 1,60 m. Du 
kan desuden variere antal folielag og vælge mellem  
to forskellige foliebredder. Pakkebordet indstiller 
automatisk det ønskede antal omdrejninger og sikrer,  
at plastikfolien overlapper korrekt. Vores innovative 
folieforstrækningssystem sparer hver gang folie.  
Den højdejusterbare folierulleholder med 
lynklemmesystemet gør det let at skifte folien. Rollector 
160 er forsynet med et balleaflæsserbord til aktiv 
aflæsning – det forhindrer effektivt skader på folien. 
Endvidere kan der som ekstraudstyr: fås en balletipper 
til aflevering af ballen foran.

Maksimal kontrol
Fendt Rollector er forsynet med E-Link Plus, der letter 
arbejdet. Alt foregår automatisk med et tryk på en  
knap, lige fra optagning til skånsom balleaflægning. 
Balletælleren gemmer op til 10 forskellige opgaver. Og 
E-Link Plus har en meget overskuelig tæller til dagligt 
antal.

Lavet til dig
Udviklet til de højeste krav, ekstrem skånsom og ekstra 
kraftig – Fendt Rollector 160 er den enkeltballepakker, 
der giver den bedste foderkvalitet. Rollector 160 gør det 
let at pakke rundballer med en diameter på 1,25 m -  
1.60 m. Den stabile ramme sikrer den utroligt vigtige 
holdbarhed. Den slanke trækboms design sikrer en 
fantastisk manøvredygtighed. Dens enkle design giver 
dig hele tiden et fantastisk overblik over pakningen. På 
din Rollector kan du transportere op til to baller. En på 
pakkebordet og en på pickuparmen.

Klar til start
Vidste du? Det er ikke nødvendigt at skifte fra 
arbejdsposition til transportposition på Rollector 160, 
da maskinen har en udligningsvægt på venstre side af 
rammen. Maskinen måler stadig kun 2,30 m.
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Både læssearmen og pakkebordet kan tilpasses forskellige ballestørrelser.  
Saml sikkert baller med en diameter på 1,25 m til 1,6 m op og pak dem lufttæt i folie.

Rollector 160 er forsynet med et balleaflæsserbord med aktiv 
udtømning – det forhindrer effektivt, at folien bliver beskadiget.
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Det bedste produkt med  
den bedste pleje og service.

Med en Fendt Rotana eller Fendt Rollector får du et 
topmoderne produkt, der vil klare selv de hårdeste 
udfordringer. Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det 
drejer sig om service fra meget effektive, autoriserede 
Fendt forhandlere:

- Hurtig kommunikation mellem dig  
og vores uddannede serviceteam.

- Reservedele er til rådighed hele døgnet  
rundt i hele sæsonen

- 12 måneders garanti på originale Fendt  
reservedele og montering af disse

Dine Fendt forhandlere er altid der, hvor du har behov  
for dem, og de 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 dit servicecenter 
hele døgnet rundt på vores hotline.

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service
For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed  
og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den 
optimale service:

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

FENDTS SERVICE

 +45 70 20 73 40
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Fendt Demo service
Er det et nyt køb? Du vil elske vores Fendt løsninger og 
samlede effektivitet. Lad Fendt Demo service gøre 
beslutningen lettere.

Individuelle finansieringsmodeller
En investering i teknologi betyder, at du skal bruge 
mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO 
Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. 
Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til 
betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle 
betingelser for finansieringen af din Fendt maskine.

Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser
For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder  
vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og 
reparationsservice ud over den lovmæssige garanti. 
Den dækker kun reparationsrisikoen ved en ny maskine 
i de første 12 måneder efter leveringen. Det er her, at 
Fendt Care kommer ind. Med fleksible varigheder og 
fleksible gebyrer med og uden selvrisiko kan maskinen 
sikres med garanti ud over det første år.
Din Fendt forhandler monterer kun originale reservedele 
fra Fendt. Disse har en sikret kvalitetsstandard og er 
sikkerhedsafprøvede. Det sikrer, at din Fendt maskine 
bevarer sin værdi.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil 
være klar til morgendagens arbejde.
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Med smartphoneappen "AGCO Parts Books to Go" 
kan du hurtigt og nemt finde Fendt reservedele og 
bestille dem direkte. Appen kan downloades i App 
Store eller Google Play Store. Dine personlige 
adgangsdata kan du få hos din Fendt forhandler.

Fendt Care Bronze Silver
Service Regelmæssig 

vedligeholdelse, faste 
vedligeholdelsesudgifter

Dækning mod reparationsrisko (undtagen slitage)

Fordele Anvendelsessikkerhed Fuld dækning med fantastiske 
betingelser

Fuld beskyttelse, og du har styr over 
omkostningerne

Regelmæssig vedligeholdelse

Reparationsomkostninger

Selvrisiko 190 € 0 €

Fuld kontrol over omkostninger  
og planlægningssikkerhed

3 år /  
25.000 baller

Med vores nye Fendt Care priser tilbyder Fendt en omfattende dækning til afsikring af 
anvendelsessikkerheden og reparationsrisiko ved nye maskiner. Med Fendt Care får du fuld kontrol  
over 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 

FENDT ROTANA F COMBI

Udstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

130 F 130 F Xtra 130 F Combi
Drev/gearkasse
Power split-gearkasse g g g

PTO o/min 540 540 540
Drivlinje til redskab med knast- og friløbskobling c g g

WW-redskabs-drivlinje g

Drivlinje til redskab med friløbskobling og WW-forbindelse c c c

Automatisk kædesmøring g g g

Levetidssmurte rullelejer g

Leje smurt via smørepunkter i begge sider c g

Automatisk smøring af valse c g

Trækbom
Højdejusterbar trækbom g g g

Fast trækbom trækøje g g g

Svingbar trækbom trækøje c c c

K80-træk c c c

Pickup
Pickup uden kulissestyr g g g

Pickup 2,00 m c c

Pickup 2,25 m g g g

Pickup 2,40 m c c c

Pickup alpint sæt c c c

Tandrækker Antal 5 5 5
Fjederafstand mm 64 64 64
Prelplade c

Fast tilholder g g

Variabel tilholder c c g

Faste pickuphjul g g

Drejelige pickuphjul c c g

Snitter/rotor
Uden skærebord med indføringsrotor g

Uden skærebord - 2-stjernet indføringsrotor c

XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor c c

XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med gruppeaktivering (8-9-17) c c

XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25) c c

Ekstra sæt knive c

Teoretisk snittelængde mm 90 / 70 / 45 90 / 70 / 45
Fast transportbund g

HydroflexControl-knivbund g g

Binding
VarioNet-netbinding g g g

VarioTwin-garnbinding c c

Easy Load System ELS g g g

Holder til ekstra netrulle c g

Balleudkaster c c

Udstyr ved start c c

Betjening
E-Link Control g g

E-Link Pro c c

ISOBUS c g

Chassis
Anhængeraksel g g g

Hydraulisk bremsesystem c c c

Trykluftsbremsesystem c c c

Maks. tilladt hastighed ubremset km/t 25 25 25
Maks. tilladt hastighed bremset km/t 40 40 40
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130 F 130 F Xtra 130 F Combi
Pakkeenhed
Plasticfolie bredde 500 mm c

Plasticfolie bredde 750 mm c

Plasticfolie kapacitet Antal 12+2
For-strækning 33 %/55 %/70 % g

Overvågning af foliebrud g

3 arbejdslygter c

2 farvekameraer c

Levering på forsiden c

Ekstra foliestramning c

Dæk
15/55-17 g g

19/45-17 c c

480/45-17 c c

500/45-22,5 c c

500/50-22,5 c

500/60-22,5 c

500/60-22,5 V-Profile Flotation c

500/55-20 c c

600/55 R26,5 V-Profile Flotation c

620/55 R26.5 g

Generelle data
Ballekammerets diameter m 1,25 1,25 1,25
Ballekammerets bredde m 1,23 1,23 1,23
Ballekammerets rumfang m³ 1,50 1,50 1,50
PowerGrip-valser Antal 18 18 18
Samlet højde m 2,6 2,60 3,00
Samlet længde m 4,5 4,50 6,30
Samlet bredde m 2,7 2,70 2,90
Omtrentlig vægt kg 3.000 3.400 6.450
Effektbehov kW / hk 45/60 60/80 100/140

Rollector  
130

Rollector  
160

Generelle data
Samlet højde m 2,30 2,70
Samlet længde m 4,70 5,80
Samlet bredde m 2,55 2,30
Omtrentlig vægt kg 1.080 2.110
Effektbehov kW / hk 30/40 40/55
Ballediameter m 0,90 - 1,30 1,25-1,50
Ballebredde m 1,25 1,25
Ballevægt kg 1.000 1.250

Rollector  
130

Rollector  
160

Betjening
E-Link Basic g

Pakkeenhed
Ballebinder g g

Uden balleudstøder g g

Ballevender c c

Balleudstøderarm c g

Støtteplade, tømmearm c

Hastighedsjusteringssæt g g

Arbejdslygter g g

Dæk
10,0/75-15,3 g

380/55-17 g

FENDT ROLLECTOR 
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It’s Fendt.  Because we understand Agriculture.

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.

DA/2001

www.fendt.com 




