
Fendt 700 Vario



Motor 714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Nominel effekt ECE R 120 kW/hk 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
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Perfektioneret til enhver type arbejde.
Denne alsidige traktor med 144-237 hk er din stærke partner til alle opgaver – fra let arbejde på græsarealer til  
dynamisk transport eller krævende opgaver i marken. En ny førerarbejdsplads sætter nye standarder for funktionalitet, 
individualisering og ergonomi. En unik funktion er den nye FendtONE betjeningsfilosofi, der for første gang trådløst  
forbinder dit kontor med maskinerne.
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Bliv perfektionist.  
Med Fendt 700 Vario.

Gør din arbejdsrutine til perfektion.
Den nye 700 Vario har det hele – styrke, manøvredygtighed, 
præcision, driftssikkerhed, funktionalitet og komfort.

- Effektsegment 144 - 237 hk
- Niveauregulerende forakselaffjedring
- Frontlift med aflastningskontrol
- Den tredje frontlæsserventil kan aktivere 3 funktioner 

samtidigt
- TMS-kørepedaltilstand med automatisk tilpasning  

af deceleration
- Automatisk låsning af anhængers styreaksel
- 100 % differentialespærre for og bag
- Højere løftekapacitet på 10.360 daN
- Maks. tilladt totalvægt på 14 t
- Stor nyttelast på op til 6.200 kg
- LS-pumpe med 109 l/min. som standard og 152 l/min.  

eller 193 l/min. som tilvalg.
- PTO bagpå med 4 trin
- 1000E PTO
- ISOBUS stik foran og bagpå
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Gør det bedste endnu bedre.
Den nye arbejdsstation til føreren giver de bedste 
forudsætninger for mere funktionalitet, individualisering 
og ergonomi.

- Nyt armlæn med velkendte Fendt elementer
- Integrerer op til 3 skærmmuligheder:

- Digitalt instrumentbord
- 12" terminal på armlænet
- Ekstra terminal i loftet, der kan skubbes op

- Individuel brugerdefinering af terminalerne
- Nyt multifunktionsjoystick med endnu flere funktioner
- Fleksibel konfigurering af knapper med Individual 

Operation Manager (IOM)
- Logisk farvekodning
- Infotainment pakke
- Førsteklasses lydsystem
- Ny gennemgående betjeningsfilosofi FendtONE
- 4 USB-porte i armlænet
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FENDT 700 VARIO

Grundigt afprøvet.

Den tredje frontlæsserventil giver flere 
funktioner
Med den tredje ventil til Fendt Cargo frontlæssere 
kan du anvende op til 3 funktioner på samme tid. 
Det er f.eks. nyttigt ved anvendelse af en 
rundballetang. Sænk frontlæsseren, ret vinklen på 
rundballetangen og åbn eller luk den samtidigt.

Frontlift med aflastningskontrol
Med denne brugervenlige frontlift med aflastningskontrol kan du overføre noget af redskabets 
vægt til forakslen. Graden af aflastning kan finjusteres med en særlig dobbeltvirkende 
hydraulikventil. Det sikrer både sikker styring af traktoren og sørger for, at det frontmonterede 
redskab kun anvender det tryk, der er nødvendigt til den pågældende opgave.

ISOBUS grænseflader
Der kan fås et ISOBUS stik både foran og 
bagpå, til styring af ISOBUS kompatible 
redskaber. I armlænet har du alle de 
betjeningselementer, du har brug for.
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Moment
Nm
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750

omdr. 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Effekt
kW
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110

omdr. 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Vario transmission
Fendts Vario transmission arbejder med hydrostatisk-mekanisk 
effektdeling. Med tiltagende hastighed øges andelen af den mekaniske 
effekt, der overføres gennem planetsættet. Hydrostaterne, der kan drejes 
45 grader, og et højt driftstryk på maks. 550 bar sikrer en fremragende 
effektivitet.

Automatisk låsning af styreaksel
Styreakslens lås (ekstraudstyr) låser automatisk styreakslen op ved  
en foruddefineret hastighed på anhængere med medstyrende aksler.  
På lige strækninger sikrer den låste medstyring en stabil håndtering. 
Føreren behøver ikke at låse den medstyrende aksel manuelt uden for 
det forudvalgte hastighedsområde eller ved reversering.

Motorens egenskaber
Den sekscylindrede motor på 6 liter yder 144 til 237 hk. 
Topmodellen, Fendt 724 Vario, når sit maksimale moment på 
1072 Nm ved bare 1500 omdr./min. Det sparer brændstof og 
giver et lavt støjniveau.
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FENDT 700 VARIO.

Din individuelle arbejdsplads.

Fuldt udstyret
For at kunne arbejde professionelt og komfortabelt  
har du på Fendt 700 Vario mulighed for at justere 
førerpladsen, så den passer til dine behov. 
Brugervenlighed har førsteprioritet.

Skærmmuligheder
Foruden den nye 12” standardterminal på armlænet er 
instrumentpanelet nu også digitalt med en 10” skærm. 
Det geniale ved det er, at du foruden de relevante 
færdselslovsdata også kan se maskinrelaterede 
oplysninger, når du er i marken. Hvis du har brug for 
ekstra skærmplads, kan du tilvælge en ekstra 12” 
terminal i loftsbeklædningen. Den kan skubbes halvvejs 
op i tagbeklædningen. Funktioner som klimaanlæg og 
infotainment systemet vises stadig i den nederste, 
synlige del af skærmen.

Infotainment pakke med lydoplevelse
Fire kvalitetshøjtalere og en subwoofer giver en 
suveræn lydkvalitet i kabinen. Du kan benytte dig af 
streaming fra din smartphone via USB, AUX-IN og 
Bluetooth. FM/AM/DAB+/HD og to antenner med 
permanent kanalsøgning sikrer desuden den bedste

radiomodtagelse. Foretag telefonopkald i din Fendt  
700 Vario med et fantastisk kvalitetssæt til håndfri 
betjening: En perfekt akustik er sikret med de  
8 indbyggede mikrofoner i loftsbeklædningen, 
uafhængigt af i hvilken retning du taler. Betjeningen 
foretages på skærmen eller på armlænet.

Fendt Connect telemetrisystem
Med vores telemetribasispakke kan du altid analysere 
og administrere din maskinpark optimalt. Fendt 
Connect kan læse, gemme og analysere maskindata 
som en del af pakken. Det gør det lettere at planlægge 
anvendelsestider og maskinkapacitet, hvilket i  
sidste ende hjælper dig med at øge dine køretøjers 
omkostningseffektivitet. Se maskindata på  
din computer, smartphone eller tablet, inklusive:
- Maskinernes position og rute (kortvisning)
- Brændstofforbrug
- Hastighed
- Driftstid
- Maskinkapacitet
- Fejlmeddelelser
- Kommende serviceintervaller
- Og mere endnu
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Betjening af infotainment systemet:  
Lydstyrke/mute

Betjening af transmissionsfunktioner

Tryk-/drejeknap
Med tryk-/drejeknappen kan du betjene 
terminalerne manuelt i stedet for med 
berøring. Du kan desuden skifte mellem 
terminalerne. Til hurtig navigering er der 
genvejstaster.

Brugerdefinerede knapper
Knapperne kan defineres, så du kan tilpasse din Fendt 700 Vario til dit arbejde, og så du har de mest 
almindelige funktioner, lige hvor du behøver dem. Et smart belysningssystem minder dig visuelt om 

funktioner, der er blevet lagt over på andre knapper. Det betyder, at du hurtigt kan finde dig til rette 
uden at begå fejl.

12” terminal
På 12” standardterminalen kan der vises op til 6 frit 
konfigurerbare sektioner.

Betjening af lift bagpå/foran

Betjening af klimaanlæg

Krydshåndtag / 3L joystick
Til betjening af 3. eller 4. hydraulikventil samt frontlæsseren er der enten et krydshåndtag eller  
et 3L joystick til rådighed, afhængigt af konfigurationen. Med 3L joysticket kan du styre op til  
27 funktioner, fordelt over op til 3 betjeningsniveauer ('3L' står for 3 niveauer). Det kan også 
anvendes til ISOBUS redskaber. Du kan nu benytte den 3. ventil sammen med 3L joysticket og 
Fendt frontlæsserne, så det er muligt at styre 3 funktioner på samme tid. Med den ekstra 
reverseringsknap udføres retningsskift smidigt og komfortabelt.

Tager brugervenlighed  
til et helt nyt niveau.

Tilknyt de funktioner, du ønsker 
(grundindstilling: styring af 
hydraulikventiler)

Alt under kontrol – multifunktionsjoystick
Dets ergonomiske udformning og placering på 

armlænet betyder, at du kan holde det 
splinternye multifunktionsjoystick i en afslappet 

position hele dagen. Det har alle de elementer, 
du kender, som f.eks. betjeningsknapperne til  

2 ventiler og foragerautomatikken. Styringen af 
hydraulikventilerne er proportional. Joysticket er 

desuden forsynet med knapper, der kan 
defineres efter eget valg, så føreren får endnu 

mere fleksibilitet.

FENDT 700 VARIO
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Udstyrsvarianter.
For at du kan få den bedste arbejdsplads kan du vælge mellem fire forskellige udstyrsvarianter:
Power, Power+, Profi, Profi+
Vælg fra Setting 1 eller Setting 2:

Power Setting 1
- Uden krydshåndtag
- Et vippekontaktpar (linearmodul)  

til styring af hydraulikventilerne

Power Setting 2
- Krydshåndtag
- Uden vippekontaktpar (linearmodul)  

til styring af hydraulikventilerne

Power+ Setting 1
- Krydshåndtag
- Et vippekontaktpar (linearmodul)  

til styring af hydraulikventilerne

Power+ Setting 2
- 3L joystick
- Et vippekontaktpar (linearmodul)  

til styring af hydraulikventilerne

Profi Setting 1/ Profi+ Setting 1
- Krydshåndtag
- To vippekontaktpar (linearmodul)  

til styring af hydraulikventilerne

Profi Setting 2/ Profi+ Setting 2
- 3L joystick
- To vippekontaktpar (linearmodul)  

til styring af hydraulikventilerne

FENDT 700 VARIO

Alle billeder vises med 
standardudstyr
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FENDT SMART FARMING.

FendtONE – trådløs forbindelse 
mellem kontor og maskine.

Vælg mellem 4 moduler
Du kan efter behov vælge mellem 4 moduler: 
- Styresystem
- Agronomi
- Telemetri
- Maskinstyring
Hvert modul omfatter en basispakke, der indeholder  
de nødvendige startprogrammer. Du har mulighed for  
at udvide modulerne med tilvalg.

Gennemgående og intuitiv betjeningsfilosofi
Den nye platform FendtONE kombinerer dine maskiner 
og dit kontori i én betjeningsenhed. FendtONE 
kombinerer den velkendte betjening af traktoren med 
skærmen med planlægnings- eller kontrolopgaver, der 
normalt ville blive udført på kontoret. Du kan planlægge 
markdata og opgaver på din computer eller smarte 
enhed, uanset hvor du er, og sende dem til din maskine. 
Udsynet fra førerkabinen og online (fra kontoret eller 
undervejs) er altid det samme. FendtONE hjælper dig 
med at overholde lovmæssige krav og optimerer dine 
arbejdsprocesser.

Overblik over praktiske fordele: 
- Intuitiv og ensartet betjening (samme knapper  

på samme sted med samme ikoner)
- Central vedligeholdelse af masterdata  

(markdata, maskiner osv.)
- Data sendes let til maskinens terminal og omvendt, 

uafhængigt af tid og sted.
- Åbent og producentuafhængigt system med mulighed 

for administration af blandede maskinparker
- Kunderne bevarer ejerskabet til deres data

Kan anvendes overalt og på alle enheder  
(tablet, smartphone, PC)

Trådløs dataoverførsel gør det muligt at administrere  
sporlinjer eller oprette opgaver uanset placeringen. 

På maskinen (terminalen)
Klar til fremtiden med den nye 12” terminal!  
Større displayområde, bedre integration og større fleksibilitet.

Når du køber et produkt eller 
service med Fuse logoet,  
sikrer det åben forbindelse  
og kompatibilitet i vores 
kernemærkeserier samt  
med produkter fra andre 
producenter. Se mere på
www.FuseSmartFarming.com

12

Fendt Smart Farming-modul Fordele Ekstraudstyr
Sporfølgesystem, basispakke
• Udstyrer traktoren til sporstyring og anvendelsen af Fendt Guide

• Endnu mere effektivt markarbejde
• Uundværlig til plantebeskyttelse og alt andet markarbejde
• Let og intuitiv
• Markdata opdateres og behandles samme sted
• Mindre arbejde for føreren
• Færre overlapninger ved parallelle spor 
• Større produktivitet og brændstofeffektivitet
• Fuldt funktionsomfang ved sporstyring mulig

•   Valg mellem forskellige modtagere 
(NovAtel eller Trimble)

•  Fendt Contour Assistant
• Fendt TI
• Fendt TI Headland (Fendt TI Auto)

Agronomi, basispakke
• Omfatter appsene Fendt Task Doc og Fendt Task Manager
• Opret opgaver, og analysér efterfølgende på maskinen
• Fuldt overblik over afsluttede opgaver

• Overblik over opgaver og jobs
• Forenklet dokumentation af jobs og markarbejde
• Komplet dokumentation af markarbejde
• Klar til fremtidig rapportering 
• Fleksibel dataoverførsel: USB, Bluetooth eller mobilt netværk

• Next Machine Management
• Agrirouter

Telemetri, basispakke
• Giver den bedste analyse og ekstra administration af maskinparken 
•  Brug Fendt Connect til at vise og gemme data som f.eks. maskinposition, 

brændstofforbrug, hastighed og fejlkoder
• Lager til analyse af arbejdsprocesser og maskintilstand 
•  Data sendes via det mobile netværk, så du kan kontrollere maskindata, 

uanset hvor du befinder dig

• Pålidelig planlægning og optimering af anvendelsestider og maskinernes udnyttelse
• Køretøjets effektivitet øges
• Få adgang til maskindata, uanset hvor du befinder dig 
• Enkel administration af maskinparken 
• Undgå nedetider ved at identificere fejlkoder, så snart de optræder
• Optimering af forhandlerens service

Maskinstyring, basispakke
• Forudsætning for yderligere ISOBUS funktioner
•  Enkel og intuitiv styring af ISOBUS redskaber med standardiseret, 

producentuafhængig grænseflade i henhold til standard ISO 11783
• Traktorens terminal og redskabets forbindes via en stikdåse bagpå

• Mere effektiv anvendelse af maskine og ressourcer
• Øget arbejdskvalitet
• Hjælper dig med at målrette arbejdet for hver delflade
•  Sparer plantebeskyttelsesmidler, gødning og frø ved delfladespecifik administration 

(VRC, SC)
• Maksimalt funktionsomfang ved styringen af ISOBUS redskaber
• Lettere at styre komplekse redskaber
•  Ikke behov for ekstra ISOBUS hardware til plantebeskyttelse takket være Fendt 3L 

joysticket og dets 27 funktioner

•  Fendt Section Control (SC)
•  Fendt VariableRateControl (VRC)

Skræddersyet til dine behov.
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Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard:  g 

Ekstraudstyr:  c 

FENDT 700 VARIO

Udstyrsvarianter.*

Po
we

r

Po
we

r+

Pr
of

i

Pr
of

i+

Motor
Brændstofforfilter (opvarmet) c c c c

Forvarmerenhed (motor-, transmissions-, hydraulikolie) c c c c

Motorbremse c c c c

Transmission
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion g g g g

Bakalarm c c c c

Styresystem
Styresystem, basispakke g g

Trimble / NovAtel, standard c c

RTK Trimble / NovAtel c c

TI Auto c

Contour Assistant c c

Agronomi
Agronomibasispakke c g

Telemetri
Telemetri, basispakke c c g

Maskinstyring
Maskinstyring, basispakke (ISOBUS) g g g

Styring af frontmonterede redskaber (ISOBUS) c c

Section Control (SC) c

Variable Rate Control (VRC) c

Vario-betjening
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, 
automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet

g g g g

3L-joystick c c c

Individual Operation Manager – fleksibel tildeling af taster g g g g

Digitalt instrumentpanel g g g g

12” terminal med berøringsskærm og taster g g g g

En ekstra 12" terminal i taget c c

Fendt Active-styring g g g g

Elektronisk startspærre g g g g

Uden startspærre c c c c

Kabine
Aktivt kulfilter c c c c

Pneumatisk kabineaffjedring g g g g

Pneumatisk kabineaffjedring, 3-punkts med integreret niveauregulering c c

Superkomfortsæde med 3-punktssele c c c c

Luftaffjedret komfortsæde g g g g

Superkomfortsæde Evolution Dynamic/CA c c c c

Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo/CA c c c c

Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo læder / CA c c

Komfortinstruktørsæde g g

Klimaanlæg g g g g

Integreret automatisk klimastyring c c c c

Opdelt forrude og højre dør c c c c

Gennemgående forrude g g g g

Opvarmet bagrude c c c c

Segmentviskere foran g g c c

300°-viskere forrude (med forrude i et stykke) c c g g

Bagrudevisker og -vasker c c c c

Bakspejl og vidvinkelspejl, kan justeres elektrisk, med varme c c

Holder ekstraudstyr c c c c

Universalholder til mobiltelefon c c c c

Universalholder til tablet c c c c

* Se udstyrsvarianter under Settings

Po
we

r

Po
we

r+

Pr
of

i

Pr
of

i+

Kabine
Radiomonteringssæt med to stereohøjttalere g g g g

Infotainment-pakke c c c c

Infotainment-pakke + 4.1-lydsystem c c

4 kameratilslutning (digitale/analoge) c c c c

4 USB-porte c c

Radarsensor c c

Chassis
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar g g g g

Styrebremse c c c

Automatisk låsning af anhængers styreaksel c c

Duomatic-trykluftskobling c c c c

Firehjulstræk
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer g g g g

Lift
DV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil) c c c c

Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening c c c c

Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig 
betjening 

c c c c

Elektrohydraulisk lift DV (EHR), med udvendig betjening c c

Hydraulisk sidestabilisator til liftarm c c

PTO
For: 1000 o/m c c c c

Hydraulik
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå c c c c

Load sensing-system med aksialstempelpumpe (109 l/min) g g

Load sensing-system med aksialstempelpumpe (152 l/min) c c g g

Load sensing-system med aksialstempelpumpe (193 l/min) c c

Hydraulisk Power Beyond-tilslutning c c c c

Retur bag g g g g

Trykløst returflow, bag c c c c

DUDK-koblinger bag (kan kobles under tryk) c c c c

UDK-kobling bag g g g g

Biologisk hydraulikolie c c c c

Ekstraudstyr
Manuelt træk c c c c

Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag g g g g

Kugletræk, højdejusterbar c c c c

Kugletræk, kort c c c c

Kugletræk, lang c c c c

Hitch c c c c

Trækbom c c c c

Piton-fix c c c c

Komfortballast til frontvægt (kan ikke fås med frontlift) c c c c

Ballastvægte til baghjul c c c c

Enkelt, eller dobbelt virkende c c c c

Drejelige forskærme g g g g

ABS-anhængerstik c c

Frontlæsser
Frontlæsser, monteringsdele c c c c

Frontlæsser Cargo 4X/85 c c c c

Frontlæsser Cargo 5X/85 c c c c

Frontlæsser Cargo 5X/85 dv - 3. ventil c c c

Frontlæsser Cargo 5X/90 c c c c

Frontlæsser Cargo 5X/90 dv - 3. ventil c c c
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714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Motor
Nominel effekt ECE R 120 kW/hk 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
Maksimal effekt ECE R 120 kW/hk 110/150 126/171 138/188 154/209 168/228 181/246
Antal cylindre Antal 6 6 6 6 6 6
Cylinderboring/slaglængde mm 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126
Cylindervolumen cm³ 6056 6056 6056 6056 6056 6056
Nominel hastighed omdr. 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Maks. moment ved 1500 o/m Nm 664 739 818 911 1002 1072
Momentstigning % 43.0 40.0 39.0 39.0 39.0 38.0
Brændstofniveau liter 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
AdBlue-tank liter 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0

Transmission og PTO
Transmissionstype ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180
Hastighedsområde 1 km/t 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28
Hastighedsområde 1 - bak km/t 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17
Hastighedsområde 2 km/t 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50
Hastighedsområde 2 - bak km/t 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
Tophastighed km/t 50 50 50 50 50 50

Bageste PTO (ekstraudstyr) 540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

Forreste PTO (ekstraudstyr) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Lift og hydraulik
Pumpe med variabelt flow l/min 109 109 109 109 109 109
Pumpe med variabelt flow 1 l/min 152 152 152 152 152 152
Pumpe med variabelt flow 2 l/min 193 193 193 193 193 193
Driftstryk/styretryk bar 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20
Maks. ventiler (for/midt/bag) Power/Power+ Antal 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4
Maks. ventiler (for/midt/bag) Profi/Profi+ Antal 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5
Maks. disponibel hydraulikoliemængde liter 64 64 64 64 64 64
Maks. løftekraft på bageste lift daN 10360 10360 10360 10360 10360 10360
Maks. løftekraft på frontlift daN 4418 4418 4418 4418 4418 4418

Dæk
Standardfordæk 480/70R28 540/65R28 540/65R28 540/65R30 540/65R30 540/65R30
Standardbagdæk 580/70R38 650/65R38 650/65R38 650/65R42 650/65R42 650/65R42
1. Fordæk (ekstraudstyr) 540/65R30 540/65R30 540/65R30 600/65R28 600/65R28 600/65R28
1. Bagdæk (ekstraudstyr) 580/70R42 580/70R42 650/65R42 710/70R38 710/70R38 710/70R38

Mål
Sporvidde, for (standarddæk) mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Sporvidde, bag (standarddæk) mm 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Samlet bredde med standarddæk mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Samlet længde mm 5240 5240 5240 5240 5240 5240
Samlet højde kabine med standarddæk uden Fendt Guide mm 2946 2946 3050 3050 3050 3050
Samlet højde kabine med standarddæk med Fendt Guide mm 2980 2980 3099 3099 3099 3099
Maks. frihøjde mm 506 506 506 506 506 506
Akselafstand mm 2783 2783 2783 2783 2783 2783

Vægte
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører) kg 7735.0 7735.0 7790.0 7980.0 7980.0 7980.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 40 km/t landespecifik godkendelse af 
undtagelse krævet kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Maks. tilladt samlet vægt op til 50 km/t landespecifik godkendelse af 
undtagelse krævet kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Maks. lodret belastning på anhængerkobling kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

FENDT 700 VARIO

Tekniske specifikationer.
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