Fendt Squadra 1290 UD

Fendt Squadra 1290 UD.
Overlegen.
Ballestørrelse
Bredde
Højde
Maks. længde

Squadra 1290 UD
cm
cm
cm

120
90
274

Fendt Squadra 1290 UD storballepresseren leverer suveræn presningsgrad og effektivitet. Dens udseende
adskiller sig kraftigt fra Fendts hidtidige storballepressere. Den stærke og robuste, men stadig lette og
kompakte maskine fra AGCO-fabrikken i Hesston i USA er kendetegnet ved innovativt design, driftssikkerhed
og maksimal holdbarhed baseret på årtiers udviklingserfaring.
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Den nye generation
Fendt er banebrydende med Squadra 1290 UD, der er seriens
topkvalitetsmodel. Maskinen er udstyret med en innovativ
Ultra™ gearkasse samt 6 dobbeltknyttere kombineret med en
ny generation af garn.
- ProCut-snitterenhed (ekstraudstyr)
- Ballestørrelse på 120 cm x 90 cm
- Meget kompakte baller
- Nyt Ultra-hoveddrev
- Pakkerindføring
- OptiFlow-pickup med øget kapacitet
- 6 knyttere med den nye generation af garn
- Helt nyt design

Vi flytter grænserne
Der er uanede muligheder med den nye
Fendt Squadra 1290UD. For at opfylde
kundernes behov og gøre lange transportruter
rentable er Fendt Squadra 1290 UD konstrueret
til at producere baller med 20 % større vægt
end tidligere storballepressere. Dermed får
du mulighed for at læsse tungere, mere
kompakte baller og udnytte din transport- og
opbevaringskapacitet optimalt.

Fendt Squadra 1290 UD.
Overlegen.

4

5

OPTIFLOW PICKUP

Standardrullenedholderen og de aktivt drevne, flydende

Med en samlet pickupbredde på 2,98 m er det ikke nødvendigt at afmontere

fremføringsvalser sikrer perfekt afgrødeopsamling.

støttehjulene før transport på offentlig vej.

Grundlaget for
perfekte baller.
Mere kraft giver mere ydelse

Gennemtænkt teknisk design

Den nye OptiFlow pickup er specialudviklet til Fendt

Fendt Squadra er specifikt konstrueret til at arbejde

Squadra 1290 UD's optimerede kapacitet. Takket være

renere og beskytte jorden. Takket være brugen af

de 5 fjederrækker og sammenlagt 80 fjedre kan du

plastikskrabere var det muligt at konstruere en pickup

sætte nye standarder med den nyudviklede pickup.

med lavere vægt. Plastikskraberne sikrer yderst ren

Med det højere antal fjedre og en arbejdsbredde på

afgrødeopsamling. Friktionseffekten er altid lav uanset

op til 2,25 m sørger den styrbare pickup for suveræn

betingelserne, og de individuelle skraberbælter er

afgrødeopsamling, selv ved høj hastighed, og

mindre sårbare over for forurening. Pickuppens

håndterer også uregelmæssige skår uden problemer.

reducerede vægt og højden, som er justeret til at passe

Rulletilholderen giver større ydelse og effektivitet ved

til den nye indføringssnegls omdrejningspunkt,

at presse græsset ensartet og understøtter samtidig

forbedrer egenskaberne i ujævnt terræn og beskytter

pickuppens transportørfunktion. Samspillet mellem

jorden under arbejdet. Strammefjederen, som indstiller

rulletilholderen og skrabepladen reducerer friktionen

pickuppen og rulletilholderens kontakttryk optimalt,

og sikrer et jævnt afgrødeflow.

sikrer en bedre samlet justering i henhold til de
pågældende jordforhold.

Perfekt klargøring
Processerne efter forkomprimeringskammeret skal
være effektive. Derfor har vi monteret to
indføringssnegle i hver side, så afgrøden bevæges ind
i midten, når den kommer ind i pickuppen. Den jævne
og aktivt drevne indføringsmekanisme kører i hele
pickuppens bredde og understøtter indføringen af
det største skår til de 6 pakkertænder. Kombinationen
af den nydesignede pickup, fjedrene og den drevne
fremføringsvalse øger din ydelse med 20 procent.
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Takket være højdestyringen med støttehjul aflastes den avancerede pickup af

Med de indbyggede fjedre er de faste hjul og pickuppen altid i den

integrerede fjedre, hvilket giver optimal opsamling af alle skår.

perfekte højde under arbejdet, og de kan justeres manuelt.
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Svinghjulet drives af en vidvinklet drivaksel og en mellemgearkasse.

ULTRA HOVEDDREV

Det sikrer, at ballepresseren kører ensartet og støjsvagt og med stor

Den større kontaktflade, der følger

kraftoverførsel. Takket være mellemgearkassen kan startmomentet

med den nye Ultra-gearkasse, betyder,

reduceres, og føreren kan betjene den med den normale PTO-kobling

at ekstremt høje momenter kan overføres

uden hydraulisk starthjælp.

i et kompakt design.

Ultra-drevet til
ultrakomprimerede baller.
I en klasse for sig

Ultra hoveddrev

Mere vægt pr. balle betyder større besparelser på

Den helstøbte gearkasse er konstrueret så robust,

transportomkostningerne. Det nyudviklede hoveddrev

at den leverer de enorme drejningsmomenter, der

med ultrapresningsgrad (UD – ultra density) og den

skal til for at presse højt komprimerede baller i hele

innovative drivlinjekonstruktion komprimerer den

ballepresserens levetid. I selve Ultra-hovedgearkassen

maksimale mængde materiale i en balle og skaber

fordeles drivmomentet på et mellemtrin til to tandhjul

en mere effektiv kraftoverførsel. Med en suveræn

med samme omdrejningstal og kombineres igen i

komprimeringskraft på 760 kN sikrer denne yderst

stemplets store drivhjul. Denne momentfordeling

effektive kombination en presningsgrad på

i hovedgearkassen giver mulighed for overførsel af

op til 245 kg/m³ for halmballer. Takket være

dobbelt så meget effekt med praktisk talt samme

overbelastningskoblingerne hører blokerede

hovedgearkassevægt og -størrelse sammenlignet

ballepressere fortiden til.

med den velkendte Fendt storballepresser.

Momentum i kasseform

Ekstra tung

Selvom det er lettere end Fendt 1290XD-

Fendt Squadra genererer suveræn ydelse og tætte

storballepresserens svinghjul, har det nye svinghjul

baller takket være det nydesignede stempel. Med en

på 500 kg i Fendt Squadra betydeligt mere effekt.

øget stempelhastighed på 50 slag/minut og et

Traktorens PTO-omdrejninger er øget fra

betydeligt tungere stempel opnår storballepresseren

1.000 omdr./min. til 1.500 omdr./min. ved hjælp af en

en maksimal pressekraft på 760 kN, så du får tunge,

step-up gearkasse på ballepresseren. Denne stigning

optimalt pressede og ensartede baller.

på 50 % genererer 130 % mere svinghjulsenergi
sammenlignet med dagens Fendt storballepresser
og er samtidig langt mere støjsvag.
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Forkomprimeringskammeret fyldes ensartet af pakkeren
og forkomprimeres på første trin. Når komprimeringen i
forkomprimeringskammeret er afsluttet, udsættes lemmen
for tryk, og pakkerenheden aktiveres. Holdefingrene forhindrer

UD – "ULTRA DENSITY"

afgrøden i at komme ind i hovedpressekanalen med det samme.

Konsekvent ensartede
baller.
Et komprimeret grundlag

Fuld kraft frem

Grundlaget for perfekte baller lægges, når

Mere kraft til maksimal ballevægt og presningsgrad

forkomprimeringskammeret fyldes. Det fyldes løbende

ved lav belastning. Det sikrer Fendt Squadra med den

med materiale fra 6 pakkertænder. Skårstørrelsen

robuste gaffel og de store pressecylindere med en

og kørehastigheden frem spiller ingen rolle for Fendt

samlet diameter på 178 mm. For at sikre en ensartet

Squadra. Uanset materialet fyldes kammeret altid

balletæthed selv i de mest varierede høstforhold måles

optimalt uden manuel indgriben. Følerlemmen udløses

belastningen på stemplets læssearme for hvert af

først, når kammeret er helt fyldt, og åbningen til
hovedpressekanalen frigives ved hjælp af holdefingeren.

de 50 stempelslag pr. minut. Den elektroniske

Den perfekt forkomprimerede foderpakke føres derefter

i ballekammeret, når den målte belastning ikke svarer

fra pakkerenheden til hovedpressekanalen med ét slag.

til den forhåndsindstillede værdi. Pressecylindrenes

Takket være den ensartede materialetransport fra

pressekraft i ballekammerets lemme øges. Desuden

pickup til pakkerenheden får du en perfekt balleform

registreres de forskellige belastningsfordelinger i

med ensartet presningsgrad.

ballekammeret. Derfor viser terminalen føreren, om

pressekraftregulator justerer automatisk modstanden

han skal køre til højre eller venstre for at producere
ensartede baller.
Robust fra start til slut
Det nye Optiform™ Ultra-ballekammer er specialudviklet
til at sikre maksimal presningsgrad og den perfekte
balleform hver gang. Dette er muligt på grund af
Fendt Squadras 4 m lange ballekammer, som kan
generere mere friktion med sin optimale udformning
af pressevæggen og derfor producerer flotte baller
med lige kanter. Når dagen er omme, kan du tømme
pressekanalen for rester ved hjælp af balleudtrækket
med valgbar længde.

Tæthedscylinderen, der er 55 % større (diameter på

De færdige baller udkastes via de 5 ruller i den hydrauliske

178 mm) end den velkendte Fendt XD-storballepresser

ballesliske. Støttekæderne er erstattet af bånd. Det gør din

genererer tilstrækkelig effekt til at nå maksimal ballevægt.

presser lettere og får den til at køre mere støjsvagt, uden den
tidligere raslen fra kæderne.
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V-formet rotorsnitter med boltede
rotortandsegmenter. Den høje omdrejningshastighed
på 120 omdr/min. giver en høj snittefrekvens

PROCUT-SNITTER

Den sænkede knivskuffe kan trækkes ud i venstre

og dermed øget tærskepræstation og optimal

side af maskinen ved udskiftning af knive.

snittekvalitet.

Du bestemmer,
hvor kort det skal være.
ProCut – for det helt rigtige snit

Variabel snittelængde

Det nye ProCut snitteværk med optimal præstation:

Der er 26 knive (17 knive for 990 S) til rådighed, hvilket

Kombinationen af en nyudviklet rotorsnitter og en

giver den perfekte snittelængde på 43,5 mm til halm

let tilgængelig knivskuffe gør presseren mere præcis,

og ensilage. Med et tryk på en knap kan antallet

hurtigere og utrolig effektiv. Resultatet er perfekt

af knive halveres: I Varioterminalen aktiveres

materiale til foder eller strøelse.

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

Hjertet i snitteværket: rotorsnitteren

og kan udskiftes individuelt.

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

Hurtig udskiftning

nye rotorsnitter arbejder ved 120 omdr/min. og har

Hvis man ønsker at ændre antallet af knive eller udskifte

3 rotortænder pr. ring. Dette sikrer høj snittefrekvens

en kniv, skal man blot åbne knivskuffen. Derefter

og øget flow gennem maskinen, hvilket reducerer

sænkes knivbunden, og skuffen kan trækkes ud med

brændstofforbruget. Rotortænderne er kulhærdede,

en enkelt hånd. Af hensyn til din sikkerhed er knivene

hvilket giver ekstra styrke og holdbarhed.

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

ProCut-pickup
ProCut-pickup
Kniv
Hydraulisk knivbeskyttelse
Snitterrotor diameter
Gruppetilkobling af knive
Teoretisk skærelængde
Udtrækkelig knivskuffe
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1290 UD
c

Antal

26

mm

650
0, 13, 26
43.0

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: g
Ekstraudstyr: c

c

mm

g
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Standard cross-flow blæseren sørger for konstant
luftgennemstrømning i hele knytterområdet, og den

KNYTTERE OG BINDEGARN

Færre vedligeholdelsesopgaver med optimal knyttersmøring.

fjerner desuden alle fremmedlegemer fra området.

Der bindes to knuder i hver bindingsproces. Det dobbelte

EasyFill-garnkasserne er nemme at fylde fra jorden. Garnnøglerne er

knyttersystem betyder, at garnholderne og de forstærkede nåle

arrangeret i 2 rækker, hvilket giver optimalt overblik over beholdningen

kun belastes under bindingen. Du kan også bruge standardgarn,

og optimale adgangsforhold i løbet af arbejdsdagen.

Perfekte baller
hver gang.
Mere sikkert

Slidstærk

Med det helt nye, patenterede, dobbelte knyttersystem

Hvorfor er der kun 6 dobbeltknyttere? Det koncept,

binder Fendt Squadra 1290 UD sikkert hver balle

Fendt har udviklet, sparer plads og gør

med maksimalt pressetryk. Knytternæbbene er store

storballepresseren betydeligt mere tilgængelig.

og stærke og danner en større åbning, så der er

Det reducerer desuden dine omkostninger – der er

bedre plads ved ilægning. Desuden holder de garnet

mindre slitage og vedligeholdelse, da der kun er

strammere, så selv den hårdeste balle bliver bundet

6 knyttere, og selv garnforbruget er betydeligt lavere.

sikkert. Med kun 6 knyttere sikrer storballepresseren

Det gør også arbejdet enklere og sparer tid, fordi der

mindre slitage og en fremragende driftssikkerhed. Tillid

er færre indstillinger at konfigurere og pga. sjældnere

er godt, kontrol er bedre. Derfor måler den elektroniske

opfyldning af garn takket være EasyFill garnkassen med

stjernehjulssensor, som er monteret midt i ballekanalen,
ballelængden og udløser automatisk bindingsprocessen,

36 garnspoler. Konsekvent implementering af Ultra

når den indstillede længde er nået.

ny generation af garn, UD-garn. Det nye garn er ikke

Density konceptet har gjort det nødvendigt at udvikle en
tykkere, men langt mere stabilt og slidstærkt og derfor
yderst pålideligt.

Renere
Urenheder har ikke en chance med Fendt Squadra.
Dobbeltknytterens renlighed optimeres med den nye

Bedre holdbarhed

opdaterede tværstrømsblæser. Der blæses konstant

Under høsten gælder det om at bruge så lidt tid som

luft over, under og langs knytterne for bedre at fjerne
indtrængende urenheder. Den store vedligeholdelseslem

muligt på vedligeholdelse. Derfor er lejerne omkring

og den sammenklappelige tværstrømsblæser sørger

smøreenhed tilfører løbende olie til knytterne.

for nem adgang.

Vario-terminalen i traktoren kan bruges til at justere

knytterne optimalt tætnede og beskyttede. Den centrale

smøreintervallerne og den tid, det kræver at udfører
arbejdet i henhold til de aktuelle arbejdsbetingelser.

hvis du ikke ønsker ekstremt komprimerede baller.
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C1000-farveterminalen, der er standard, giver dig den

BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE

brugervenlighed, Fendt er kendt for. Hvis traktoren ikke

Hårdt arbejde på
den lette måde.
Klar til brug med ISOBUS

Det perfekte betjeningskoncept

I udviklingen af Fendt Squadra 1290 UD-

C1000 farveskærmen med dens overskuelige

storballepresseren har der været særligt fokus på

opbygning er standard. Føreren har altid adgang til en

elektronik. Hele ballepresseren styres via ISOBUS,

separat terminal. På den måde kan du vælge forskellige

hvilket betyder, at den nyudviklede og intuitive
brugergrænseflade er nem at bruge på Fendt

displays, og betjeningen forenkles med direkte adgang.
I startmenuen får du et overblik over hele ballepresseren

Varioterminalen eller en hvilken som helst anden

og stemplerne. Du kan lynhurtigt se alle indstillinger for

ISOBUS-kompatibel terminal. Afhængigt af traktoren

de enkelte komponenter.

Med ISOBUS kompatibilitet er det nemt

er ISOBUS-kompatibel, eller hvis føreren ønsker en

at styre maskinen i Fendt Varioterminal.

separat terminal, kan han altid falde tilbage på C1000.

kan mange af funktionerne aktiveres med joysticket.
Gennemtænkt design
Helt enkelt

Fendt Squadra har et nyt, innovativt design, der

Føreren kan se ballepressermenuen på hele eller en

afspejler behovet for ydeevne, kvalitet og nem

del af Varioterminalens skærm. Alle funktioner kan

vedligeholdelse. Sidepanelerne, som kan svinges ud,

styres og overvåges ved hjælp af den nye BaleCreate-

giver perfekt adgang i forbindelse med vedligeholdelse.

brugergrænseflade. Føreren kan justere målværdien for

Selv de støvtætte garnkasser kan drejes op ved

stemplets belastning. Maskinen overtager automatisk

vedligeholdelse. Da garnet opbevares fladt, kan du

styringen af ballekammerets lemme. Som standard er

altid se, hvor meget garn der er tilbage.

der en elektrisk ballelængdejustering. Føreren indstiller

Opfyldningsprocessen er enkel og praktisk. Foruden

den ønskede ballelængde, og den automatiske enhed

kædernes og drevenes holdbare konstruktion hører

udløser bindingsprocessen. Det giver mulighed for

det automatiske smøresystem til knytterne og den nye

hurtige skift mellem forskellige længder og er særligt

automatiske kædesmøring til storballepresserens

praktisk for maskinstationer. Føreren kan bruge

vedligeholdelsesvenlige funktioner.

terminalen til at indstille knytternes smøreintervaller,
oprette opgaver, aflæse balleantal og konfigurere
ballekammerindstillinger.

Fendt Squadra 1290 UD har perfekte adgangsforhold.
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FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den
bedste pleje og service.
Med en Fendt Squadra 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 fra

og effektivitet af din Fendt maskine tilbyder vi

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

- Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser

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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FENDTS SERVICE

Med smartphoneappen "AGCO Parts Books to Go"

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

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.

Fuld kontrol over omkostninger og
planlægningssikkerhed
Fendt Demo service

Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser

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

For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder

og samlede effektivitet. Lad Fendt Demo service gøre

vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og

beslutningen lettere.

reparationsservice ud over den lovmæssige garanti.

Fendt Care

Bronze

Silver

Service

Regelmæssig
vedligeholdelse, faste
vedligeholdelsesudgifter

Dækning mod reparationsrisko
(undtagen slitage)

Fordele

Anvendelsessikkerhed

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

Fendt Care kommer ind. Med fleksible varigheder og

En investering i teknologi betyder, at du skal bruge

fleksible gebyrer med og uden selvrisiko kan maskinen

mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO

sikres med garanti ud over det første år. Din Fendt

Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser.

forhandler monterer kun originale reservedele fra Fendt.

Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til

Disse har en sikret kvalitetsstandard og er

betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle

sikkerhedsafprøvede. Det sikrer, at din Fendt maskine

betingelser for finansieringen af din Fendt Squadra.

bevarer sin værdi.

Fuld dækning med fantastiske
betingelser

Fuld beskyttelse, og du har styr over
omkostningerne

190 euro

0 euro

Regelmæssig vedligeholdelse
Reparationsomkostninger
Selvrisiko

Med vores nye Fendt Care priser tilbyder Fendt en omfattende dækning til afsikring af
anvendelsessikkerheden og reparationsrisiko ved nye maskiner. Fendt Care giver dig
5 år/50.000 baller fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Fendt har en fleksibel og

skræddersyet løsning til din maskinpark.

20

21

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: g
Ekstraudstyr: c

FENDT SQUADRA 1290 UD

FENDT SQUADRA 1290 UD

Ekstraudstyr.

Udstyrsvarianter
og tekniske detaljer.
1290 UD

Ballestørrelse
Bredde
Højde
Maks. længde

cm
cm
cm

120
90
274

Mål og vægt

J

Luftbremse

LED-arbejdslygterne sørger
for hurtig og nem opfyldning og
binding, selv når det er mørkt.
J

Den efterløbsstyrede
tandemaksel sikrer en
stor kontaktflade med
høj manøvredygtighed.
J

Perfekt overblik med
bakkameraet (ekstraudstyr).
F

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

Samlet bredde - enkelt aksel/tandemaksel (inklusive pickuphjul)*
Samlet bredde - dæk 620/50R22.5*
Samlet bredde - dæk 620/55R26.5*
Samlet bredde - dæk 710/50R26.5*
Samlet længde - ballesliske, foldet ind
Samlet højde - til overside af gelænder, foldet ind
Samlet højde - til overside af gelænder, slået op
Vægt - enkelt aksel/tandemaksel, uden snitter

m
m
m
m
m
m
kg

3.0
3.0
3.0
3.2
9.83
3.02
3.38
13.400

Hoveddrev
Svinghjul, diameter
Svinghjul, bredde
Svinghjul, vægt
Svinghjuls hastighed
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling, overbelastningskobling og
brudbolt
Gearkasse - lukket, dobbelt reduktion
Ultra-hovedtransmission og drivlinje
Overbelastningsbeskyttelse - automatisk knastkobling
Automatisk smøring af kæde

Enkel justering med
den elektroniske styring
af ballelængden.
J

Alle knyttere og vigtige drivkæder smøres automatisk,
og smøreintervallerne er nemme at indstille ved hjælp af terminalen.

mm
mm
kg
omdr.

990
250
545
1500
g
g
g
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50
740
760

mm

4000.0

g

g

g
g

Antal
mm
Antal

6
176
36
g
g

Balleudtrækker og ballesliske
Tænder
Antal rækker, der kan slås til/fra
Styring fra kabinen og bag på ballepresseren
Kraftig ballesliske
Indikator for balleaflæsning
Hydraulisk drejesystem til transport på vej

g

Tandemaksel - dæk (standard)*
Tandemaksel - dæk (ekstraudstyr)*
Tandemaksel - dæk (2. mulighed)*
Tandemaksel - maks. tilladt hastighed*
Trykluftsbremse

m
m
m
Antal
Antal
mm

2.6
3.0
2.25
5
80
66
g

Antal
Antal

12
4
g
g
g
g

km/t

620/50 - 22,5
620/55 - 26,5
710/55 - 26,5
60
g

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

g
g
g

g
g

Traktorkrav

g

Anbefalet traktoreffekt - pakkermodel
PTO - type III: PTO diameter: 44 mm, 20 spliner
Dobbeltvirkende styreventil, afhængigt af specifikation (min.)

kW/hk

261/350
g

Antal

2

g

Antal

6

Specialudstyr

g

Integreret ballevægt
Elektrisk justering af ballelængde
Hydraulisk støtteben
Bakkamera
Integreret fugtmåling
HayBoss-påføringsenhed til konserveringsmiddel
LED-køretøjsbelysning
LED-vedligeholdelsesbelysning

ProCut-pickup

J Vejecellerne mellem ballekammeret og balleslisken måler ballens
nøjagtige vægt og sender dataene direkte til din terminal. Systemet
beskyttes af det integrerede ledningsnet i chassiset, hvilket betyder,
at ledningerne ikke let kan blive revet i stykker.

Ultra-dobbeltbinder
Dobbeltknytter
Knytter
Knudeafstand
Garnforråd (spoler)
Renseblæser med hydraulisk drev
Automatisk smøring af knytter

Aksler og dæk

Indføringssystem

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

Slag/min.
mm
kN

Bindesystem/binding

g

Pickup

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

Stempelhastighed
Slaglængde
Pressekraft maks.
OptiForm™-ballekammer
Lange ballekammerplader
Automatisk balletæthedskontrol

g

J

OptiFlow-pickup
Samlet bredde - uden pickuphjul
Samlet bredde med pickuphjul
Effektiv arbejdsbredde (DIN 11220)
Pickupfjedre rækker
Finger
Fingerafstand
Drivlinjebeskyttelse - slip- og overbelastningskoblinger
HD-spiralfjeder
Pickup-aflastning med 2 strammefjedre
Rulletilholder med deflektorplade

1290 UD

Stempel/ballekammer

c

Antal

26
c

mm
mm

650
0, 13, 26
43.0
g

g
g
g
c
c
c
g
g

* = solgt i henhold til lovgivningen

J Fendt Squadra 1290 UD leveres med 2 forskellige dækvalg til en udvendig
bredde på under 3 meter: 620/50R22.5 og 620/55R26.5.
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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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