Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: g
Ekstraudstyr: c

UDSTYR

TEKNISKE DATA

Det nye design er perfekt
til højtydende udstyr

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

cm
cm
cm

120
90
274

m
m
m
m
m
m
m
kg

3.0
3.0
3.0
3.2
9.83
3.02
3.38
13.400

Mål og vægt

JJ

Trykluftbremse

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

JJ

Praktisk og effektivt HayBoss
fugtighedsmålesystem

FF

Perfekt overblik med bakkameraet
(ekstraudstyr)

FF

Det hydrauliske støtteben
(ekstraudstyr) gør det nemt og hurtigt
at til- og frakoble traktoren.

FF

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

Hoveddrev

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

JJ

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

mm
mm
kg
omdr.

990
250
545
1500
g
g

Vejecellerne mellem ballekammeret og balleslisken måler ballens nøjagtige
vægt og sender dataene direkte til din terminal.

JJ

Takket være det nye chassis fås Fendt Squadra 1290 UD med forskellig udvendig
bredde med forskellige dæk: 620/50R22.5- eller 620/55R26.5-dæk for en udvendig
bredde på under tre meter, og maksimal dækstørrelse 710/50R-26.5 for en
udvendig bredde på 3,20 m.

JJ

Sikkerhed og
service uden stop
Hvad er det særlige ved Fendt
StarService?
For os betyder service viden om og
forståelse af dit arbejde, så vi kan
opfylde dine behov for pålidelighed
og sikkerhed og handle ud fra dine
økonomiske interesser. Vi står ved
vores produkter, og vi har udviklet
dem til de strengeste krav og lang
tids brug. Derfor er vores
serviceafdeling den perfekte
samarbejdspartner for dig. For
Fendt-storballepressere betyder en
fuld garantiudvidelse fra

producenten komplet
omkostningsstyring og
planlægningspålidelighed.
For storballepressere betyder
fleksible policeperioder og
langsigtede takster (med eller uden
selvrisiko) fuld dækning (undtagen
slitage) i de første fem år. Ud over de
normale reparationsomkostninger er
andre risici, f.eks. bjærgning og
bugsering samt diagnosticering af
køretøjet, dækket i en komplet
pakke.

g
g

g

m
m
m
Antal
Antal
mm

2.6
3.0
2.26
5
80
66
g
g
g
g

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

g

Antal

6
g

Stempel/ballekammer
Stempelhastighed
Slaglængde
Pressekraft maks.
OptiForm™-ballekammer
Automatisk balletæthedskontrol

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

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

Antal
Antal

12
4
g
g
g
g

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

km/t

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

g

Pickup
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
Bindesystem/binding

Betjening/styring og overvågningssystem
BaleCreate-kontrolsystem
C1000 - farveskærm
C2100 - farveterminal med berøringsskærm
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783

50
740
760
g
g

g
c
g

Traktorkrav
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

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

Slag/min.
mm
kN

g

g
g
c
c
c
c
g
g

