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Fendt Rotana F/V/Combi

Et hurtigt overblik.
Fire modeller til fire krav
Fendt Rotana ballepressere giver optimale presseresultater til ensilage, hø og
halm. Den velfungerende presseteknologi i Fendt Rotana er den perefkte
løsning til enhver bedrift - det perfekte supplement til Fendt traktorer og
høstmaskiner.

Fendt Rotana F / V
Kan mærkes i hver balle: Erfaring, innovation og pålidelighed.
Alle anvendelser giver nye udfordringer til mennesket og maskinen. Derfor byder
fastkammerpresser- og variable rundballepressermodeller fra Fendt Rotanaserien på en hel masse udrustningsmuligheder og en intuitiv betjening.

Fendt Rotana 130 F / 160 V Combi
Med presse-vikle-kombinationen fra Fendt opnås den perfekte ensilage for den
bedste dyresundhed fra værdifuldt grøntfoder. Fendt Rotana 130 F Combi og
Fendt Rotana 160 V Combi råder over en høj massefylde, en sikker binding, en
hurtig overførsel og vikling og en enkel håndtering.

Rotana 130 F
Rotana 130 F Xtra
Rotana 130 F Combi
Rotana 160 V
Rotana 160 V Xtra
Rotana 160 V Combi
Rotana 180 V
Rotana 180 V Xtra

Ballekammerets rumfang
m³
1,50
1,50
1,50
2,50
0,70 - 1,60
2,50
3,10
3,10

Ballekammerets diameter
m
1,25
1,25
1,25
0,70 - 1,60
0,70 - 1,60
1,23
0,70 - 1,80
0,70 - 1,80

Effektbehov
kW / hk
45/60
60/80
100/140
55/80
55/80
100/140
70/110
70/110
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Fendt Rotana F/F-Combi - Spotlights

3. Knive
• Alt efter udstyr har Fendt Rotana
snitter med op til 25 knive. Knivene
kan kobles i grupper (0-12-13-25).
Den teoretiske snitlængde er 45 mm
ved maksimalt antal knive. Valg af
knivene justeres så via
betjeningsterminaler eller ISOBUS.

4. Pick-Up
1. Stålvalser

Rotana F og F-Combi
Spotlights.
Her finder du de særlige Fendt-løsninger, de såkaldte Fendt
Spotlights, som gør hele forskellen og gør arbejdet bedre hver
eneste dag.

• 18 PowerGrip-stålvalser giver en
ensartet komprimering og pålidelig
rotation af ballen. Pga. indpresning af
ribberne i valserne kan
svejsesømmene på kørefladen
undværes. Tre ribber er konstant i
berøring med ballen. Afstrygerne på
valserne forhindres
snavsophobninger på en effektiv
måde.

2. Skærebund
• Med HydroFlexControl skærebund
øges maskinens ballekapacitet
effektivt takket være en højere
kørehastighed. Systemet løsner helt
selvstændigt over 80% af blokeringer
via en modstandsdygtig
ophængningsfjeder. Ved større
blokeringer kan bunden direkte fra
kabinen sænkes manuelt op til 50 cm,
og blokeringen kan derved løsnes
manuelt.

• Den vedligeholdelsesfrie og rolige
pick-up med 13 cm udragende
tandlængde og en tandafstand på
64 mm sørger sammen med
rullenedholderen for en pålidelig
og jævn tilførsel. Pick-Up har
5 tandrækker med hver
30 transporttænder.

5. Pressekammer
• Fendt Rotana F har en aftagende
pressekammerdiameter. Den
snegleformede
pressekammergeometri sørger
for en optimal netgribning,
balletæted, pressekammerfyldning
samt ballerotation i maskinen.
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Fendt Rotana F/F-Combi - Spotlights

5.

7.

6. Betjening

8. TIM

• Der kan vælges mellem 3 måder at
betjene Fendt Rotana. Der kan vælges
mellem "Bale Control"
begynderbetjeningspanelet, "E-LinkPro" for komfortabel betjening via
traktorens ISOBUS-terminal.

• TIM-Profi-pakken består af flere
enkelte TIM-funktioner. Pakken gør
processerne ved presning af
rundballer meget nemmere ved at
maskinen udfører mange funktioner
fuldautomatisk. Traktoren standser
automatisk, så snart ballen er klar til
at blive bundet. Bagklappen åbner og
lukker automatisk efter
bindingsprocessen for at ballen
kastes ud.

7. Lås
• Den mekaniske lås garanterer meget
faste baller og pålidelig lukning af
bagklapper. Da bagklappen pga. den
sikre låsning ikke kan undvige, opstår
der kontinuerligt faste, optimalt
formede baller. Balletætheden
bestemmes ved præcis måling af
trykket på bagklappens kroge.
Sensorerne på begge sider måler
balletætheden præcist og viser
føreren, om han skal køre mere til
højre eller venstre for at forme en
ensartet balle.

9. Foliebinding
• Ballen kan valgfrit være bundet i form
med en trækfolie. Ved at nettet
bortfalder skal det ikke længere
adskilles fra Viklefilter, foderet fryser
ikke fast på nettet om vinteren, hvilket
gør det nemmere at udpakke ballen.

10. Håndvasktank
• Ferskvandsbeholderen bruges til at
vaske hænderne eller gestande fra
støv og snavs. Med en
sæbedispenser opfylder den alle krav.
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Fendt Rotana V/V-Combi - Spotlights

3. Knive
• Alt efter udstyr har Fendt Rotana
cuttere med op til 25 knive. Knivene
kan kobles i grupper (0-12-13-25).
Den teoretiske snitlængde er 45 mm
ved maksimalt antal knive. Valg af
knivene justeres så via
betjeningsterminaler eller ISOBUS.

4. Pick-Up
1. Bånd

Rotana V og V-Combi
Spotlights.
Her finder du de særlige Fendt-løsninger, de såkaldte Fendt
Spotlights, som gør hele forskellen og gør arbejdet bedre hver
eneste dag.

• De endeløse bånd har en tykkelse på
8 mm og en brede på 28,5cm. Alt
efter model er båndene 11 til 12 m
lang. Selv ved et maksimalt
pressetryk har båndene stadig en
reserve på over 80%. Sammen med
CPS system (Constant Pressure
System) sørger båndene for et
konstant tryk.

• Den vedligeholdelsesfrie og rolige
pick-up med 13 cm udragende
længde og en tandafstand på
64 mm sørger sammen med
rullenedholderen for en pålidelig
og jævn tilførsel. Pick-Up har
5 tandrækker med hver
30 transporttænder.
Afgrødestrømmen foran rotoren
centreres af transportsneglene i
siden.

2. Skærebund

5. Pressekammer

• Med HydroFlexControl skærebund
øges maskinens ballekapacitet
effektivt takket være en højere
kørehastighed. Systemet løsner helt
selvstændigt over 80% af blokeringer
via en modstandsdygtig
ophængningsfjeder.

• Med den mindst mulige startrum, et
dobbelt drev og en intelligent
bagklapaktivering tilbyder det variable
Rotana- pressekammer en hel pakke
for alsidighed og maksimal ydelse.
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Fendt Rotana V/V-Combi - Spotlights

2.

6. Betjening

9. TIM

• Der kan vælges mellem 3 måder at
betjene Fendt Rotana. Der kan vælges
mellem "Bale Control"
begynderbetjeningspanelet, "E-LinkPro" for komfortabel betjening eller
betjening via traktorens ISOBUSterminal.

• TIM-Profi-pakken består af flere
enkelte TIM-funktioner. Pakken gør
processerne ved presning af
rundballer meget nemmere ved at
maskinen udfører mange funktioner
fuldautomatisk. Traktoren standser
automatisk, så snart ballen er klar til
at blive bundet. Bagklappen åbner og
lukker automatisk efter
bindingsprocessen for at ballen
kastes ud. Pick-Up’en løftes
automatisk til vejning amt ved
bakkørsel.

7. Automatisk smørepumpe
• Den automatiske smørepumpe
forsyner alle pressevalsens lejer
fuldautomatisk med smørefedt.
Takket være den store
smøremiddelreserve kan der arbejdes
flere dage uden efterfyldning.
Enestående blandt de variable
presser!

8. Skaktbinding
• Nettet føres sikkert til ballen inde i
pressekammeret gennem en skakt
ved hjælp af et transportbånd.
Efterbindingprocessen svinges
skakten tilbage.
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7.

10. Håndvasktank
• Ferskvandsbeholderen bruges til at
vaske hænderne eller gestande fra
støv og snavs. Dens lås er samtidigt
en sæbedispensere og garanterer
rent arbejde hver dag.

Fendt Rotana

Drev.
Rotordrevet, der drives via en duplexkæde befinder sig på højre
side af Fendt-rundballepressen. Pressekammerdrevet befinder
sig på venstre side. Kæderne er af højeste kvalitet og således
ekstrem holdbare. Friløbskædehjulet sørger for sikkerhed.
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Fendt Rotana - Drev

1.

2. PowerSplit-transmission
• Opdelt drevkoncept, og dermed
fordeles den påkrævede effekt
ensartet på rotor og drev
• 540 omdr./min eller 1.000 omdr./min
på kardanakslen
• På grund af anvendelsen som
rammeelement reduceres vibrationer,
hvilket fører til en ekstremt støjsvag
drift på Rotana

Walterscheid-kardanaksler med
bred vinkel
• 1 3/8“ Z6, 1650 Nm, kobling med
knækbolt
· Til modeller uden skærebund
• 1 3/8" Z6, 1950 Nm, kamkobling og
frikobling
· Til modeller med skærebund

1. Kraftfordeling på et blødt niveau
Lav på vibrationer og med en lang
driftslevetid som ingen anden - Fendt
Rotana giver en høj ydelse med et super
lavt energiforbrug og næsten ingen slid.
Drevet på Fendt rundballepressere er
særligt slidstærkt og udformet, så det
er vedligeholdelsesvenligt. Dermed
sparer du værdifuld tid til reparation og
vedligeholdelse og kan bruge den til
høsten.

2.

3.

3. Transmission– 360° friløbstandhjul
Ballepresningen understøttes af
Powersplit-transmissionen som
fordeler den påkrævede effekt ensartet
på rotor og drev.
Den affjedrede bund på
transportkanalen og det 360° friløb på
drevet hindrer stødbelastninger i
drivlinjen og forlænger den forventede
driftslevetid på pressen mange gange!

Skulle maskinen blive standset eller
blokeret, gør dette friløb det muligt for
ballerne at "falde til ro". Således undgår
man effektivt stødbelastninger på
drivlinjen.

+ Drivlinjen beskyttes mod en
overbelastning
+ Driftslevetiden på de enkelte
komponenter samt hele maskinen
maksimeres.
+
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Fendt Rotana

Trækstang og pick-up.
Højeste kapaciteter kan kun begynde med en perfekt
foderoptagelse. Herfor sørger ved Fendt-rundballepresserne den
stærke, kurvebanefri Pick-Up. Således består vores Pick-Up af
færre bevægelige og slidene dele, de kører roligere og er mere
vedligeholdelsesvenlige.

19

Fendt Rotana - Trækstang og pick-up

1. Ustyret Pick-Up
• støjsvag og vedligeholdelsesfri
• 5 tandrækker med hver 30 tænder
med 64 mm tandafstand
• 5,6 mm tykke og særlig lange
tilførselstænder sikrer en pålidelig
optagelse
• Meget tæt på rotoren, hvilket giver en
rigtig god materialestrøm
• Som standard med tilførselssnekker i
begge sider med en diameter på
25 cm og en længde på 36 cm
• Rulletilholderen skaber en ensartet
tilførsel af den høstede afgrøde uden
at skubbe den opad

1.

2.

2. Pendul-Pickup-sæt – Klarer enhver
udfordring

Maksimal optagelselseskapacitet
for en maksimal ydelse.
Den maksimale ydelse kan kun opnås
med en perfekt foderoptagelse. På
Fendt rundballepressere sørger den
ydedygtige, brede Pick-Up uden
kurvebane for dette med de længste
tænder på markedet. Pick-Up'en
imponerer med sin støjsvage kørsel og
vedligeholdelsesvenlighed, som sikres
via en reduktion af bevægelige og
dermed slidfølsomme dele.
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+ Med en “udragende længde” på 13 cm
byder Rotana på de længste tænder på
markedet, hvilket forklarer den høje
optagelsesvolumen ved et forholdsvis
lavt omdrejningstal.
+ Transportsnekkerne i siden sørger for at
afgrødestrømmen centreres foran. På
den måde garanterer man en symmetrisk
fyldning af pressekammeret.

• Sætter skaber en øget pendulvinkel
på Pick-Up’en
• Pendulets vandring på begge sider
udgør 70 mm opad og 70 mm nedad
• Dermed tilpasser maskinen sig også
super godt til jordbundens kontur,
selv på en ujævn mark

+
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Fendt Rotana

Rotor og skærebjælke.
Passende til det pågældende anvendelsesområde arbejder
der også forskellige rotorer i alle Fendt-rundballepresser.
Rotoromdrejningstallet udgør 134 o/min. Derved sørger den
v-formede placering af transportfingrene for en ensartet
fyldning af pressekammeret.
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Fendt Rotana - Rotor og skærebjælke

1.

1. Rotor og cutter
De forskellige rotorer på Fendt Rotana
byder på den rigtige løsning til ethvert
anvendelsesområde. Fuld fleksibilitet
og den højeste ydelse ved den bedste
driftslevetid er dermed standarden.
Især ved vanskelige forhold kører
tilførslen uden problemer takket være
HydroFlexControl.

+ Rotoren udgør en „gennemgribende“
komponent som bindeled mellem Pick-up
og pressekammer. Hver Rotana er
afstemt til den højeste ydelse og
foderkvalitet, hvor rotoren skaber
fundamentet.

Indføringsrotor uden cutter

XtraCut13 Rotor
(Afstand på fingerpar: 90 mm)
- Uden cutter (standard)
- Med cutter: op til 13 knive

+

Snitter/rotor
Uden skærebord med indføringsrotor
Uden skærebord - 2-stjernet indføringsrotor
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med
gruppeaktivering (8-9-17)
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering
(12-13-25)
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XtraCut25 Rotor
- Med skæreværk: op til
25 knive

XtraCut17 Rotor
(Afstand på fingerpar:
67,5 mm)
- Med skæreværk: op til
17 knive

Rotana
130 F

Rotana
130 F Xtra

Rotana
130 F Combi

g

Rotana
160 V

Rotana
Rotana
160 V Xtra 160 V Combi

g
g

Rotana
180 V

Rotana
180 V Xtra

g
g

g

c

g

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
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Fendt Rotana

Pressekammer.
Fendt-rundballer byder på ægte unikke egenskaber, som
gør sig betalt i den praktiske anvendelse. Således har
pressekammeret selvrensende lejehuse for en øget lejelevetid.
Fugtighed og indtrængende materiale fjernes af afstrygere i
lejehusene.
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Fendt Rotana F/F-Combi - Pressekammer

Pressekammergeometri

2.

3.

• Aftagende pressekammerdiameter
• Pressekammerets diameter aftager
med 3cm i ballernes rotationsretning
Som følge heraf:
• Bedre fasthold af nettet
• Forbedret balletæthed
• Forbedret pressekammerfyldning
• Forbedret ballerotation

2. Hoveddrev

1.

1. Pressekammer Rotana F / F Combi
Med Fendt fastkammerpressere får du
garanteret de helt perfekte baller. Den
mekaniske låsning sørger for baller, der
er konstant faste og optimalt formede.
Den hurtige udkastningstid reducerer
standtider og øger din
arbejdseffektivitet. Dermed sparer du
værdifuld tid under høstvinduer, der
ofte er meget smalle.
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+ Det unikke, snegleformede kammer
bevirker en pulsering af ballerne, som rer
meget gavnlig for en ensartet tæthed. Her
er du garanteret en sikker ballerotation,
en perfekt netmodtagelse og en ideel
tilførsel af den høstede afgrøde via
rotoren.
+

• Drevet til hovedkammeret er opdelt
· Kun hver anden valse drives af den
samme kæde
• Den venstre side af PowerSplittransmissionen driver valserne i
forreste ramme og hver anden valse i
bagklappen
• En forbindelsesaksel overfører
kraften til højre side, hvorfra de
resterende valser drives
• Denne opdeling giver:
· Flere tænder pr. tandhjul i indgrebet
· Mindre belastning pr. tand
· Mindre slid

3. Rotana F-låsning af bagklap
• Sensorer på begge kroge til
bagklappen måler det tryk, der
indvirker på bagklappen
• Konstant balletæthed, selv efter
mange års anvendelse
• Meget præcis indsats
• Giver mulighed for at registrere
pressetætheden på venstre og højre
side af ballen på de sidste 30 % af
presningen
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Fendt Rotana V/V-Combi - Pressekammer

2. Patenteret adaptiv styring af
bagklappen
• Bagklappen er ophængt på
spændearmen
• gør det muligt for ballen at vokse i
horisontal retning & optimerer en
letglidende drift på maskinen
· Lille startrum, der giver mulighed for
en tidlig rotation
· 1. Rokkeren drejer om
hovedrammen
· 2. Bagklappen drejer om rokkeren

4. Mekanisk låsning af bagklappen
via en enkeltvirkende styreenhed
• Giver den højeste balletæthed
• Hurtig udstødning af ballen
• Mindre tab af drys
• Der kræves ingen følsom hydraulisk
styring

3. Pressetrykregulering

1.

1. Pressekammer Rotana V /
V Combi
Variable rundballepressere i Rotanaserien er udviklet til at kunne presse
alle former for høstede afgrøder uden
problemer. Med deres fleksibilitet i
forhold til materiale, balletæthed,
ballediameter, snitlængde og terræn er
der førstevalget for maskinstationer og
landbrugsbedrifter med
blandingskultur i hele verden.

Fire ekstremt langtidsholdbare
endeløse remme i et symmetrisk
arrangement
Fordele i forhold til traditionelle
presseremme:
• Ekstremt støjsvage
• Ingen "slag" fra konnektorer på
rullerne
• Uforlignelig driftslevetid

• Hydraulik
• CPS (Constant Pressure System) for
et konstant tryk i overensstemmelse
med ballevæksten
• CPS-uafhængig styring via
elektroventil
• Enkeltvirkende styring til bagklappen
• Hydraulikventilblok til Pick-Up,
skærebunden og forvalg af kniv

2.

4.

3.

Opticlean-valser
• Disse patenterede valser knækker
presseremmene i forskellige
retninger for effektivt at fjerne
klæbende snavs
• På den måde kan man holde remmen
ren uden at "ridse” overfladen, som
det er tilfældet med
rengøringssnekker
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Fendt Rotana

Netværk og binding.
En tilforladelig binding er en selvfølge ved
Fendt-rundballepresser. Både Fendt-fastkammerpresser
og de variable rundballepresser tilbyder dig den optimale
bindetype til dine baller.
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Fendt Rotana - Netværk og binding

2. Rapid Reload-system

Foliebinding – Fast kammer Combi
• Comfort-Load-system til ergonomisk
lastning af net-/filmruller
• drejeligt magasin med 3 ruller til
rulleskift på 2 min = Rapid Reload
System
• Elektromagnetisk bremse til korrekt
bøjning af bindematerialet for en
perfekt komprimering og afdækning
af hver balle
• Registrering af rullediameteren for
optimering af bremsekraften
• Et andet kamera kan bestilles som
ekstraudstyr til observation af
bindingen af film
• Optimeret folieopvikling for en
minimering af affald

+ Patenteret rullemagasin
+ Maksimal betjeningskomfort
+ Et hurtigt skift giver mulighed for en
maksimal fleksibilitet
+

Det patenterede runde magasin til
forskellige viklematerialer, som er helt
unikt på markedet,gør et skift lige så
let som en leg. Så mister du ikke tid
under høsten.
• Hurtigt skift mellem 3 forskellige
ruller under arbejdet
• Ingen håndtering af papirkernen i
løbet af dagen

Foliebinding – En kompakt
oversigt over dine argumenter
1. Net – Skaktbinding
• Nettet føres gennem en skakt til
ballen i pressekammeret
• Netbinding kan anvendes med alle
standard netbredder
• Optionen indeholder desuden en
trækmekanisme til netbredde, og
denne „aktiveres/deaktiveres“ via
forspændingen

+ Netomviklinger kan indstilles i terminalen
+ En skarp netkniv giver et rent snit
+ Ingen netrester i maskinens bevægelige
dele
+

1.
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• Stor tank
· 3 ruller klar til brug
• Største ballepressekapacitet
· 240 - 900 baller
• Hurtigt folieskift
· 2 minutter fra den første til den
næste rulle
• Nem at betjene
· Alt er understøtte mekanisk
• Den mest intelligente måde at vikle
baller på
· Elektromagnetisk bremsesystem til
en optimal forstrækning af net &
filmruller

2.
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Fendt Rotana F-/V-Combi - Viklingsenhed

1. 2.

Viklingsenhed.

1. Opbygning

Højeste kvalitet, præcision og
rentabilitet
Fendt Rotana 130 F- og 160 V-Combi
kombinerer pressere og vikleenheder
med den højeste kvalitet, præcision og
rentabilitet. Den velfungerende
presseteknik på Rotana-Solopresserne danner grundstenen i disse
maskiner.Således skabes den perfekte
ensilage til en god sundhed og ydelse
hos dyrene af værdifuldt grøntfoder
uden at det er nødvendigt at tilsætte en
masse koncentratfoder.
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+ En ballevikleenhed, der er uovertruffen
hvad angår kombinationen af hastighed,
tilpasningsevne og præcision, gør Rotana
Combi til den ideelle ensilagemaskine.
+

• Kort, kompakt og let maskine med
lavest mulig jordforsegling
• Pladsbesparende i ophængt tilstand
• God manøvreringsevne og alligevel
skånsom for græsset
• Høj frihøjde

Tre LED-lygter

2. Viklingsring
• Ringpositionen indstilles automatisk,
afhængigt af ballens diameter
• Optimal folieoverlapning
• Muligheden for at justere
ringpositionen giver nogle fordele:
· Kompakt transportposition
· Altid vikling af ballen på midten
· Nemt folieskift, når ringen er nede

• En under hver af de to sidedæksler
• En lygte belyser viklingsenheden

Spotlight-sæt – Ekstraudstyr
• 3 LED-arbejdsprojektører
• Montering over hjulene
• Optimal belysning af viklingsenheden
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Fendt Services

Fendt Services.
En Fendt-maskine er et højteknologisk produkt, der
opfylder de højeste krav. Derfor tilbyder de certificerede
Fendt-forhandlere en førsteklasses service.

+45 70 20 73 40

Via Fendt Customer Hotline er det muligt at kontakte den
certificerede servicepartner døgnet rundt
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Fendt Services

Allerede i dag er morgendagens
opgaver sikret.
Fendt Demonstrationsservice
• Sæt dig på den, og prøv den af i
stedet for bare at tale om den
• Grundlaget for optimal beslutning

Fendt Expert førertræning
• Eksklusiv praktisk uddannelse med
professionelle trænere
• Optimer omkostningseffektiviteten
ved at lære alle funktionerne og ved
at udnytte Fendt-maskinens fulde
ydeevne og potentiale

Individuelle finansierings- og
lejemodeller
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Det bedste produkt under det
bedste beskyttelsesskjold

100% kvalitet. 100% service:
Fendt Services

Service og tjenesteydelser i
verdensklasse:
• Kort afstand mellem vores
uddannede servicemedarbejdere
og dig
• I sæsonen står reservedele til
rådighed 24/7
• 12 måneders garanti på originale dele
fra Fendt og indbygning af disse

• Fendt Demonstrationsservice
• Fendt Expert førertræning
• AGCO Finance – Finansierings- og
lejetilbud
• Fendt Care – Serviceaftaler og
garantiforlængelser
• Fendt Certified – Udvalg af brugte
maskiner

• Lånefinansiering fra AGCO Finance
med attraktive vilkår og fleksibel
løbetid og forudsigelige
omkostninger
• Skræddersyede lejetilbud via Fendts
forhandlere

Fendt Certified – Udvalg af
brugte maskiner

Fendt Care – Serviceaftaler og
garantiforlængelser

Brugte landbrugsmaskiner af
dokumenteret høj kvalitet og
certificeret Fendt-kvalitet
Fordele:
• Certificering i henhold til strenge
kvalitetsstandarder
• Komplekst indgangsinspektion
(teknik, slid, udseende)
• Omhyggelig vedligeholdelse af
sliddele
• Udskiftning, rensning og lakering af
komponenter ved behov
• Inklusive garanti

• Brugertilpasset vedligeholdelses- og
reparationsservice, der rækker ud
over den lovpligtige garanti
• Maksimal indsatssikkerhed
• Fleksible løbetider og satser med og
uden selvrisiko
• Fuld omkostningskontrol og
planlægningssikkerhed
• Kun installation af originale dele med
garanteret seriekvalitet og testet
funktionssikkerhed, så Fendtmaskinen bevarer sin værdi optimalt
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Fendt Services

Platinum **

Komplet omkostningsdækning¹ og garanteret
driftstid på maskinen

Erstatningsmaskine

Gold*

Tillæg om natten og i weekenden

Komplet omkostningsdækning ¹

Beskyttelse mod alle uforudsete
reparationsrisici, herunder alle dermed
forbundne omkostninger²

Beskyttelse mod alle uforudsete
reparationsrisici, herunder alle dermed
forbundne omkostninger²

Overvågning fra fabrikkens side,
reduktion af diagnose- og
reparationstider***

Fabriksovervågning, reduktion af
diagnose- og reparationstider

Fabriksovervågning, reduktion af
diagnose- og reparationstider

Reparationsomkostninger

Reparationsomkostninger

Reparationsomkostninger

Regelmæssig vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse

Silver

Beskyttelse mod reparationsrisici ¹

Bronze

Faste vedligeholdelsesomkostninger

Regelmæssig vedligeholdelse

Omkostningsfordele med
Fendt Connect (valgfri)

Fendt Care.
Omkostningskontrol og
planlægningssikkerhed med
Fendt Care-satser
• Omfattende udbud af tjenester til
sikring af driftssikkerhed og
reparationsrisici for nye maskiner
• Fuld omkostningsstyring med den
bedste service
• Skræddersyet løsning til flåden fra
vedligeholdelseskontrakten til pakken
uden bekymringer, inklusive
erstatningsmaskine

Tilgængelig til

Komplet Fendt-portefølje

Komplet Fendt-portefølje

"AGCO Parts Books to go"smartphone-app
• Find og bestil reservedele direkte,
hurtigt og nemt
• Download fra App Store og Google
Play Store
• Adgangsoplysninger via Fendtforhandleren

Kun for traktorer med Fendt Connect
Hjultraktor med Fendt Connect og
teleskoplæsser8

Hjultraktor med Fendt Connect

Fuldstændig beskyttelse med fuld
omkostningsstyring, herunder alle
ekstraomkostninger
(0 €)

Fuldstændig beskyttelse med fuld
omkostningsstyring, herunder alle
ekstraomkostninger og garanteret driftstid for
maskiner
(0 €)

Sikring mod store skader3
(490 €)

kundebrug
(selvrisiko)

Maskinens brugssikkerhed

Omfattende sikring på attraktive vilkår
(190 €)
Komplet sikring ifm. fuldstændig
omkostningskontrol
(0 €)

Maksimal
dækning,
garantiudvidelse

8 år / 8.000 DT

5 år / 3.000 DT

5 år / 5.000 DT

3 år / 2.000 DT4

3 år / 4.000 DT5

3 år /
25.000
baller6

5 år / 50.000
baller

8 år / 4.000
pumper-H

5 år / 8.000 DT 5 år / 750 DT7

DT = driftstimer; T = timer; ¹ uden slitage; ² rejseomkostninger, bjærgning / bugsering, fejlsøgning med suplerende diagnoseværktøjer, brug af effektprøvestand, olie og filter, når motor / transmission repareres; ³ kun tilgængelig for
selvkørende maskiner og RG300 og Momentum; 4 kun ISOBUS-egnede redskaber; 5 kun PR, VR og XR ; 6 inkl. Rollector; 7 kun Momentum 16 og 24; 8 Gold Tarif til teleskoplæssere findes også uden Connect; *Gold Tarif kun tilgængelig i
DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; **Platinum kun tilgængelig i DE, EN, FR; ***valgfrit med Fendt Connect

App Store

Google Play
Store
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Fendt Rotana - Teknologiske detaljer

HydroFlexControl

Ballestak

• HydroFlexControl giver mulighed for
en højere kørehastighed på op til 20 %
med samtidigt reducerede nedetider.
• Komponenterne på indtrækket og
hoveddrivlinjen beskyttes mod
overdrevet slid takket være systemet.

• Viklingsbordet kører langt nedad
· Lav faldhøjde og lav hastighed
• For at beskytte folien endnu bedre, findes der som ekstraudstyr en ballemåtte,
eller ballerne kan anbringes på forsiden
· Ballen falder først på måtten og skubber alle stubbe gennem måtten - så
udelukker man beskadigelser
· Ny balleopstillingsenhed med ekstra liste til ballestyring ved aflægning af
baller på forsiden
· Aflægning på forsiden, da ballen på forsiden har det meste folie
· Mere enkel logistik, når der bruges balletang til indsamling - en tidsbesparelse
på op til 15 %

Teknologiske detaljer.
Perfekt i alle maskiner

Stort betjeningsudvalg

Kompleksitet på enkel vis - mange af
komponenterne i de forskellige
modeller af Rotana F og Rotana V er
præcis de samme. Dermed opnår alle
Fendt Rotana-pressere en perfekt
støjsvag kørsel, en høj
optagelsesvolumen og en høj ydelse
samt frem for alt en lang driftslevetid
på maskinen.

• Bale Control
• E-Link Pro og ISOBUS er kun muligt
ved pressen Rotana 130 F Xtra
• ISOBUS altid med ISOBUS software
og med ISOBUS stik
• Nem betjeningsflade + perfekt
procesovervågning

Traktorterminal

E-Link Pro

Bale Control
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Fendt Rotana F/V/F-/V-Combi

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: g
Ekstraudstyr: c

Udstyrsvarianter
og tekniske detaljer.
Rotana 130 Rotana 130 Rotana 130 Rotana 160 Rotana 160 Rotana 160 Rotana 180 Rotana 180
F
F Xtra
F Combi
V
V Xtra
V Combi
V
V Xtra
Generelle data
Ballekammerets diameter
Ballekammerets bredde
Ballekammerets rumfang
PowerGrip-valser
Endeløse bælter
Samlet højde
Samlet længde
Samlet bredde
Omtrentlig vægt
Effektbehov
Vægt (Basis)

Binding
m
m
m³
Antal
Antal
m
m
m
kg
kW / hk

1,25
1,23
1,50
18
2,6
4,5
2,7
3.000
45/60

1,25
1,23
1,50
18
2,60
4,50
2,70
3.400
60/80

1,25
1,23
1,50
18
3,00
6,30
2,90
6.450
100/140
6.450

0,70 - 1,60
1,23
2,50
3
4
3,05
5,00
2,70
3.950
55/80
3.800

0,70 - 1,60
1,23
2,50
3
4
3,05
5,00
2,70
3.950
55/80
3.800

0,90 - 1,60
1,23
2,50
3
4
3,15
6,30
2,90
6.550
100/140
6.550

0,70 - 1,80
1,23
3,10
4
3,25
5,10
2,70
4.200
70/110

0,70 - 1,80
1,23
3,10
4
3,25
5,10
2,70
4.200
70/110

o/min

g

g

g

g

g

g

g

g

540

540/1000

540/1000

540

540/1000

540/1000

540

540/1000

c

g

g

g
c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
g
c

g

g

g

g

g

g

Trækbom
Højdejusterbar trækbom
Påhængning trækøje 40 mm
Påhængning trækøje, drejelig 35 mm
K80-træk
Hydraulisk støtteben

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Pickup
Arbejdsbredde (Pickup)
Pickup uden kulissestyr
Pickup 2,00 m
Pickup 2,25 m
Pickup 2,40 m
Pickup alpint sæt
Tandrækker
Fjederafstand
Fast tilholder
Variabel tilholder
Faste pickuphjul
Drejelige pickuphjul

Antal
mm

2,00 / 2,25

2,25 / 2,40

2,25 / 2,40

2,00 / 2,25

2,00 / 2,25

2,25 / 2,40

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

5
64

5
64

5
64

5
64

5
64

5
64

g

g

c

c

g

g

c

c

g

g

g

g

g

g

c

c

g

g

g

g

c

c

g

g
c

5
64

5
64

c

c

g

g

g

g

c

c

Snitter/rotor
Kniv
Uden skærebord med indføringsrotor
Uden skærebord - 2-stjernet indføringsrotor
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med gruppeaktivering (8-917)
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)
Ekstra sæt knive
Teoretisk snittelængde
Fast transportkanalbund
HydroflexControl-knivbund
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0 / 13 / 17 / 25

13 / 17 / 25

g

13 / 17 / 25
g

g

mm

g

g

c

c

g

g

c

g

c

c

g

g

g

c

c

g

g

c

g

c

g

g

g

g

g

g

g

c

g

c

g

c
g

c

c

c

c

c
c

g

g

g

c

c

c

c

c

25
40

25
40

c
g

g

g

c

c

c

g

c

g

c

c

c

c

g

c

g

c

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

25
40

25
40

25
40

25
40

25
40

25
40

Betjening

Chassis
Anhængeraksel
Hydraulisk bremsesystem
Trykluftsbremsesystem
Maks. tilladt hastighed ubremset
Maks. tilladt hastighed bremset

km/t
km/t

Pakkeenhed
Plasticfolie bredde 500 mm
Plasticfolie bredde 750 mm
Plasticfolie kapacitet
For-strækning 33 %/55 %/70 %
Overvågning af foliebrud
3 arbejdslygter
2 farvekameraer
Levering på forsiden
Ekstra foliestramning
Kamerakabel til Fendt-display
LED-arbejdslygter
Tank til håndvask

c

Antal

c

c

c

12+2

12+2

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Dæk
15/55-17
19/45-17
500/45-22,5
500/50-22,5
500/60-22,5
500/60-22,5 V-Profile Flotation
500/55-20
600/55 R26,5 V-Profile Flotation
620/55 R26.5
710/45 R26.5 ET-150 (uden COC)

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

c

c

c

g
g

g

c

g

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

90 / 70 / 45

90 / 70 / 45

90 / 70 / 45

90 / 70 / 45

90 / 70 / 45

g

g

g

g

g

VarioNet-netbinding
VarioTwin-garnbinding
Omvikling med net og plastikfolie
Easy Load System ELS
Holder til ekstra netrulle
Balleudkaster
Indikator for balleformning
Ekstra drivsystem (ADS)
Udstyr ved start
E-Link Pro
ISOBUS

Drev/gearkasse
Power split-gearkasse
Gear
Drivlinje til redskab med knast- og friløbskobling
WW-redskabs-drivlinje
Drivlinje til redskab med friløbskobling og WW-forbindelse
Automatisk kædesmøring
Levetidssmurte rullelejer
Leje smurt via smørepunkter i begge sider
Automatisk smøring af valse

Rotana 130 Rotana 130 Rotana 130 Rotana 160 Rotana 160 Rotana 160 Rotana 180 Rotana 180
F
F Xtra
F Combi
V
V Xtra
V Combi
V
V Xtra

g

g
g
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It’s Fendt. F
 ordi vi forstår os på landbrug.

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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