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Fendt 900 MT

DET BEDSTE FRA
TO VERDENER

DET GÅR RIGTIG
GODT FOR FENDT!
Velkommen til endnu et nummer af Fendt Focus.
2017 har været et godt år for Fendt. Vi har oprustet og introduceret en lang række nye produkter. Fendt Katana og græsprogrammet er blevet
godt modtaget over hele landet, og vi har fået
meget positiv feedback fra alle sider. Vi har
desuden overtaget Lely, hvilket har givet os
adgang til endnu flere kvalitetsmaskiner, rundballepressere, opsamlervogne mv.
2017 blev også året, hvor Challenger blev til
Fendt, og vi fik trinløse bæltetraktorer ind i programmet. F.eks. har 900 Vario MT fået den kendte
Fendt Vario transmission.

Det bedste år for Fendt fabrikken
nogensinde
De positive tendenser i den europæiske
landbrugssektor har også smittet af på Fendt
fabrikken i Marktoberdorf, der – når året rinder
ud – kan konstatere, at 2017 blev det bedste år
nogensinde. Samtidig rullede nr. 1.000 af den
store Fendt 1000 Vario serie af samlebåndet på
vores højteknologiske og effektive tyske fabrik.

KORT NYT FRA FENDT:

Få ekspertservice på
vores Fendt Katana
kompetencecentre
Fendt Katana finsnitteren er til salg i hele
Danmark. Der er dog to danske forhandlere,
som har særlig erfaring med salg og support
af Fendt Katana, nemlig Hjallerup Maskinforretning A/S i nord og TBS Maskinpower ApS
i syd.
Hjallerup Maskinforretning A/S har – med baggrund i de tre maskiner, som har kørt ved en
maskinstation i Nordjylland – mest erfaring, og
man har i denne sæson gennemført mere end 20
demo’er i både græs og majs. Men TBS Maskinpower ApS kan også være med, da de ligeledes
har kørt omfattende demo'er i græs og majs
– i øvrigt udelukkende med gode erfaringer.

POSITIV KUNDEFEEDBACK
Katana 65S4 med 625 hk har imponeret
kunderne med høj kapacitet, gennemtænkt
betjeningskoncept og ikke mindst den fremragende førerkomfort. Majssæsonen har været
udfordrende i 2017, men trods det 12-rækkede
skærebord leverede Fendt Katana varen. Det
avancerede fremdriftssystem, der er udviklet til
at sikre trækkraft på alle hjul i kuperet terræn, har
også været til stor hjælp i den våde sæson. Det
har betydet, at maskinen i langt de fleste tilfælde
selv kunne bakke ud af evt. problemer. Den store
frihøjde pga. de høje hjul har naturligvis også
hjulpet.

Reservedelsforsyningen til de to Katanaspecialister er garanteret med placeringen af
store lagre ved de to kompetencecentre, hvilket
sikrer hurtig service og minimal stilstand.

Styrket Fendt i 2018
Selvom 2017 også har haft sine udfordringer er
det endelige facit positivt – og med dette som
afsæt styrker vi både organisationen og produktprogrammet i 2018.
For at sikre den fremtidige fokus på hele den
nordiske region har Fendt indsat Georg Herbig
som regional chef for Danmark, Sverige, Norge,
Baltikum og Island. Med denne nye struktur kan
vi i Danmark bl.a. se frem til en endnu tættere
kontakt med fabrikken i Tyskland samt øget
indflydelse på de beslutninger, der vedrører det
danske marked.
På maskinsiden ser 2018 virkelig spændende ud.
Mange af de nye produkter skal i marken for første gang – og for Challenger og Lely programmet
kan vi glæde os over at møde dem i den kendte
grønne Fendt farve. Derudover kan du naturligvis
se frem til flere andre nyheder. Måske har du set
nogle af dem på Agritechnica i sidste måned? I
hvert fald fik man et godt indblik i Fendts verden
på den 3.000 m2 store Fendt stand – den største
nogensinde!
Sidst men ikke mindst: Hvis du skal nå de sidste
julegaver, så kan du finde dem i vores AGCO shop
tillæg i midten af bladet.
God fornøjelse – og glædelig Jul.
Med venlig hilsen

Peter Midtiby
Peter
Midtiby
Salgschef
Salgschef
Fendt traktorer
Fendt
AGCO traktorer
Danmark A/S
AGCO Danmark A/S
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Fendt 900 Vario: Over 10 år
på det danske marked,
med 207.135 hk leveret
Fendt 900 serien, som man kender den i dag
med X5 kabine og uafhængig forhjulsaffjedring, har allerede haft 10 års jubilæum.
Den første i landet var en Fendt 936, der i 2006
blev leveret til Greens Maskinstation. Her kører
den stadig – med pt. 12.800 timer på CV'et
og en sygejournal, der begrænser sig til en ny
kompressor samt udskiftning af en forbindelsesstang i toppen af transmissionen. I 2006 var
den mest komfortable traktor en Fendt 900, og
det gælder stadig i 2017, hvis man lige ser bort
fra Fendt 1000 serien.

Demotur på 3.200 timer
leverede værdifuld viden
om Fendt 1000 serien

Ved udgangen af 2016 havde AGCO Danmark A/S
leveret et godt stykke over 500 stk. Fendt 900 til
det danske marked, og især maskinstationer har
kørt rigtigt mange timer med denne modelserie.
Topsælgerne er Fendt 939 og Fendt 936 modellerne, som udgør 84 % af salget.

I sæsonen 2017 har fire Fendt 1000 traktorer
kørt demotur i hele landet og leveret værdifuld information om sig selv.
Målet var, at hver maskine skulle køre 800 timer inden 30.11. Den enkelte demokunde fik mulighed
for at afprøve en Fendt 1000 i op til 100 timer på
egen jord, foran eget udstyr, og dermed virkelig
få maskinen gennemprøvet. På denne måde var
det også muligt for os at indsamle dybdegående
praktisk erfaring og få sammenligningsdata i
forhold til andre stortraktorer.
Den netop afsluttede demotur gør os og vores
forhandlere i stand til at give endnu bedre og
mere kvalificeret rådgivning om Fendt 1000 serien. Den brugte tid bekymrer heller ikke – der er
jo tale om en Fendt, så 800 timer på klokken fører
kun til et yderst begrænset værditab.

Fendts
græsprogram
vokser yderligere
Nu kan Fendt tilbyde endnu flere græsmaskiner. Her præsenterer vi et par af dem, nemlig
en ny skårlægger og en ny storrive.

Ny storrive:
Fendt Former 14055 PRO
Med en arbejdsbredde på op til
14 m er den nye Former 14055
PRO storrive udviklet til stor
kapacitet, og den henvender sig
i høj grad til større landbrug og
maskinstationer.
En del af udfordringen ved at
udvikle en rive på 14 m i arbejdsbredden er, at den skal gøres så
kompakt, at den kan foldes sammen
til transport. Det er dog lykkedes
til fulde for Fendt med Former
14055 PRO. Rotorarmene og selve
chassiset kan sænkes hydraulisk,
så man undgår at skulle afmontere
rivearmene. Det gør det muligt at
få en maks. højde på under 4 m ved
transport og samtidig ikke fylde
meget i bredden.

ISOBUS styring
Takket være ISOBUS styring kan
Former 14055 PRO let tilkobles og

betjenes fra Fendt traktorens multifunktions joystick og Varioterminal.
Det intelligente proConnect kombinerer tre innovative funktioner,
der letter arbejdet for chaufføren,
samtidig med at effektiviteten og
ensartetheden i arbejdet styrkes:
flexHigh justerer selv rivehøjden
efter hastigheden på riven. Højere
hastighed giver mere belastning på
fingrene, og riverotoren sænkes.
gapControl styrer overlapningen
mellem de fire rotorer, mens de
vises på ISOBUS terminalen, hvor
det også kan justeres.
myMemory husker alle indstillingerne og indstiller automatisk riven
til den valgte arbejdsbredde samt
rivehøjde efter transport.

Ny skårlægger: Fendt Slicer TLX
Den nye Fendt TLX skårlægger
har et nyt, diagonalt ophæng,
hvilket giver en kompakt transportstilling.
Designet af det diagonale ophæng
giver skårlæggeren mulighed for at
svinge mellem +28° til -20°, hvilket
giver en enestående konturfølgeevne. Det hydropneumatiske
ophæng optimerer trykket på knivbjælken, så man opnår et ensartet
tryk mod jorden under alle forhold.

og 3,60 m, begge i tre udgaver,
uden crimper, med rund fingercrimper og med rullecrimper.
SafetySwing kollisionssikring,
der kendes fra det øvrige Fendt
Slicer program, er standard på TLX.
SafetySwing udløses, hvis der køres
på en forhindring, og beskytter
maskinen ved at lede slåenheden
sikkert hen over. Systemet trækker
herefter selv skårlæggeren tilbage i
arbejdsposition.

TLX bliver tilgængelig med to arbejdsbredder på henholdsvis 3,10 m
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Fendt IDEAL:
Ny, anderledes og bedre
Selv farven er ændret på den nyudviklede Fendt IDEAL mejetærskerserie, der er designet til at imødegå de udfordringer,
landbruget står overfor – både nu og i fremtiden.
Den nye Fendt IDEAL mejetærsker er udviklet
fra et blankt stykke papir til en revolutionerende
maskine af AGCO's garvede ingeniører. Med Fendt
IDEAL er det muligt at udnytte selv det korteste
høstvindue. Den kommer med et uforligneligt
tærskeværk, kompromisløs kvalitet og absolut
pålidelighed. Du får en enestående høstoplevelse
med Fendts højteknologiske sensorsystemer og
et intelligent netværk.

Et højteknologisk mesterværk
Fendt IDEALs innovative tærskesystem med en
eller to Helix-rotorer på hele 4,85 m giver perfekt
korn- og halmkvalitet. Det har aldrig været lettere
at opnå det perfekte tærskeresultat.

Et innovativt, intelligent tømmesystem, som
er helt unikt for IDEAL serien, giver en perfekt
tømning, uden at føreren hele tiden behøver at
foretage justeringer.
En hidtil uset real-time kontrol af afgrødeflowet
gør det muligt at opdage og endda forebygge
tab. Sensorer og kamera gør det muligt under
hele processen at bedømme kvaliteten fra
kabinen. Du får desuden hjælp til at finde den
rigtige høststrategi med den specialudviklede
IDEALharvest-app.

Kapacitet til et stort udbytte
Korntanken er gearet til et stort høstudbytte
med sin enorme kapacitet på op til 17.100 liter
(afhængig af model), og den kan tømmes med
en hastighed på op til 210 liter/sek. Det betyder,
at hele tanken kan tømmes på kun 1 minut og
35 sek.!
Selvom det op til 10,6 m brede transportbånd
er særdeles hurtigt, er det på grund af en kort
transportdistance også meget skånsomt for
afgrøderne.

Mange fordele
En smal hovedramme sørger for, at Fendt IDEAL
kan holde den ydre bredde på under 3,3 m, så den
ellers store og kraftfulde mejetærsker er nem at
manøvrere med og fylder mindst muligt på vejen.
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TrakRide systemet sørger for et lavt jordtryk og
giver samtidig en rigtig god kørerkomfort med
den nyeste hydraulikophængsteknik.
Fendt IDEAL serien kræver ikke meget vedligeholdelse. Alle kuglelejer løber i oliebad og er vedligeholdelsesfri. Det innovative AirSense kølesystem
sikrer desuden, at motoren holdes fri for snavs.

Den bedste udsigt til den ideelle høste
Den nye, støjsvage VisionCab kabine giver den
bedst mulige komfort. Automatisk klimaanlæg,
lædersæde og et LED arbejdslys gør arbejdet
behageligt, og der er perfekt udsyn til selv det
bredeste skærebord gennem glassektioner på
hele 5,75 m2.
Fendt Variotronic giver nem, intuitiv kontrol over
det hele. Alle funktioner styres fra armlænet og
Varioterminalen. Som en ekstra finte kan terminalen nu også skubbes ud til siden, så den tager
mindre af udsynet fortil.
Ved den netop overståede Agritechnica udstilling
blev Fendt IDEAL hele to gange udråbt til
"Machine of the Year 2018", nemlig både fra juryen
og fra publikum. Fendt IDEAL
vandt desuden sølv for innovation.

OM FENDT IDEAL SERIEN
Fendt IDEAL serien består af tre modeller:
Fendt IDEAL 7, Fendt IDEAL 8, og Fendt
IDEAL 9. De tre modeller har motorer på
hhv. 451 hk, 538 hk og 647 hk (maks.)
Fendt IDEAL 7 har en enkelt Helix-rotor på
4,84 m, mens Fendt IDEAL 8 og Fendt IDEAL
9 er udstyret med to.
Korntankkapaciteten er på 12.500 liter eller
17.100 liter, med tømmehastighed på op til
210 liter/sek.
Soldkassen er på 2 m eller 2,2 m.
ParaLevel fås som ekstraudstyr.

Få 20 % mere i
ballen med Fendt
Squadra 1290 UD

"UD" er en forkortelse for "Ultra Density".
Fendt Squadra 1290 UD producerer markedets tættest komprimerede baller. Ballepresningsgrad er en vigtig faktor, hvis man vil
reducere transport- og lageromkostninger,
og denne nye topmodel blandt storballepresserne har en pressekraft, som sikrer, at
der kommer mest muligt i ballerne.

Fendt Squadra er udviklet specielt til krævende
maskinstationer og større landbrug. Den ny Fendt
ballepresser yder den presningsgrad, vægt og
ensartethed, der kræves i den hastigt voksende
bioenergisektor og andre industriområder.
Presningsgraden er med 20 % ved hjælp af den
ekstraordinære pressekraft på 760 kN maks.,
hvilket giver en presningsgrad på op til 245 kg/
m³. Hovedårsagen til den forøgede kraft er den
nye Ultra gearkasse. Traktorens PTO-hastighed
geares op til 1.500 omdrejninger i minuttet via
en mellemgearkasse på Fendt Squadra 1290 UD,
og dette genererer 130 % mere svinghjulsenergi
end ved XD svinghjulet. I selve Ultra gearkassen
er køremomentet fordelt i et mellemliggende trin
til to gear med samme hastighed, som derefter
kombineres igen i stemplets store drivhjul. Denne
drejningsmomentfordeling i hovedgearkassen
gør det muligt at overføre dobbelt kraft til en
større gearkasse med kraftigere dimensioner i
forhold til 1290 XD.

20 % større indføringskapacitet
Pickuppen er udviklet specielt til at levere en
ensartet, konstant indføring, der matcher ballepresserens enorme kapacitet. Afgørende for den
uovertrufne ballepresningsgrad er det brancheførende forkomprimeringssystem. Høj komprimering af indgående materiale giver tættere og mere
ens flager – hver eneste gang.
Indføringsgaflen med høj kapacitet begynder
processen ved at opsamle og transportere materialet op til 14 % hurtigere ind i forkomprimeringskammeret i forhold til tidligere modeller. Når det
er fuldt, fører indføringsgaflen med høj hastighed
den perfektformede flage ind i balle-kammeret
med optimal kapacitet.

Ny generation bindegarn

De hydrauliske presningscylindre er – med en
samlet diameter på 178 mm – 55 % større end på
den nuværende Fendt XD storballepresser. De
giver tilstrækkelig kraft til at opnå den maksimalt
mulige ballevægt. Ud over dette er OptiForm
Ultra ballekammeret blevet forlænget med 0,7 m,
hvilket er en forøgelse på 20 % i forhold til tidligere modeller.

Du får stadig alle de velkendte fordele, som bl.a.
god tilgængelighed og lavt forbrug af garn med
Fendt Squadra. Garnforsyningen på 36 ruller
sikrer effektivitet hele dagen, og de støvsikre
garnkasser kan let svinges ud, hvis du skal udføre
vedligeholdelse.

Det unikke Ultra Density koncept med kun seks
dobbeltknyttere har fået et nyt og stærkere bindegarn at arbejde med, som er produceret til at
kunne klare den ekstra ballevægt. Det nye UHDbindegarn er udviklet i samarbejde med førende
bindegarnsproducenter.

Nyt design
Takket være det nye chassis fås Fendt Squadra
1290 UD med forskellige dæk og ydre bredde på
3 m eller 3,2 m.

Squadra 1290 UD er selvfølgelig udført i et moderne, dynamisk design, som matcher den store
ydeevne og de høje kvalitetsstandarder.

Betjening via Varioterminalen
Der er også fokuseret hårdt på elektronikken
ved udviklingen af Fendt Squadra 1290 UD. Hele
maskinen styres nemt via Fendt Varioterminalen
eller en anden ISOBUS-kompatibel terminal.
Høre mere hos din forhandler og bliv klar til
høsten i 2018.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
• Ballestørrelse: Bredde 120 cm
Højde 90
Længde maks. 320 cm
• Stempelhastighed: 50 slag i minuttet
• Seks dobbeltknyttere
• Lagerkapacitet for bindegarn: 36 ruller
• Effektbehov: 257 kW/350 hk
• Vægt: 13.400 kg
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Fendt servicebilen
– et rullende værksted
En serviceteknikers bil er mere end bare et køretøj: Den er et rullende
værksted, der skal kunne klare lidt af hvert.
Fendt servicebilen er, på trods af den trange
plads, udstyret til at klare de fleste reparationer,
samt udfører alle obligatoriske serviceopgaver.
Der er mange, der vælger at få lavet service lokalt
– derved sparer de værdifuld tranporttid og kan
samtidig få en dialog med montøren om service
og vedligeholdelse.
Det er ikke kun udskiftningsdele og forbrugsstoffer, som f.eks. filtre, olie, sensorer og kontakter,
der kommer rundt med servicebilen. Nutidens
Fendt servicespecialist har også mulighed for via
internettet at få online adgang til nyeste software
og dokumentation. Værkstedsbøger på papir er
desuden tidskrævende at holde opdaterede, og
på denne måde er man ikke afhængig af, om man
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har en fysisk bog ved hånde – alt kan tjekkes eller
noteres med det samme.
Når Fendt servicebilerne kører rundt i alle afkroge
af landet repræsenterer de både Fendt og
forhandleren. De er altid udstyret med originale
produkter, og der monteres udelukkende dele,
som Fendt kan stå indenfor.

God dialog er vigtigt
For at teknikeren kan yde den bedst mulige
service, er det vigtigt, at kunden på forhånd giver
så meget information som muligt om opgaven.
I dag har næsten alle en smartphone, så det er
nemt at sende foto og andre informationer, der
kan beskrive problemet, til forhandleren. Det kan

være en stor hjælp for forhandleren til at få overblik over problemet, og teknikeren opnår vigtig
forberedelsestid inden mødet med produktet,
så han kan udføre arbejdet optimalt, til fordel
for alle.
Det er vigtigt for alle, at der er en god dialog mellem kunden/føreren og serviceteknikeren, så alle
spørgsmål og evt. udfordringer bliver håndteret
professionelt og sagligt.

Hvorfor skal man have lavet service?
Det spørgsmål er der nok flere, der har stillet sig
selv mere end en gang. Mange oplever desværre
unødvendige driftstop, der kunne have været
undgået, hvis fejlen var blevet opdaget tidligere

... en hurtig, kompetent
servicepartner er altafgørende
for at minimere standtid

under et servicetjek. Derfor er det vigtigt at få
lavet alle obligatoriske service, og den opgave
varetages bedst af en autoriseret Fendt specialist.
Et rigtigt Fendt serviceeftersyn udføres efter et
professionelt serviceskema fra Fendt fabrikken,
som teknikeren har til rådighed. Således garanteres, at kvaliteten altid er i top. Hertil kommer
Fendt teknikerens erfaring, som sikrer, at evt. andre ting tages i opløbet. En udfyldt servicebog og
professionel dialog med en af vores autoriserede
Fendt forhandlere sikrer dig også bedre i henhold
til Fendts produktgaranti og den generelle holdbarhed for dit Fendt produkt.

Indretningen er overskuelig,
samtidig med at pladsen er
udnyttet så godt som muligt.
Der skal kunne klares mange
situationer.

Selv om den generelle service og vedligeholdelse
er udført til punkt og prikke, kan der dog opstå
skader eller pludselige nedbrud. Så er en hurtig,
kompetent servicepartner altafgørende for at
minimere standtid og garantere at produktionsapparatet kører.
Samtlige danske Fendt serviceteknikere, som
er ansat ved en autoriseret Fendt forhandler,
deltager hvert år i et Fendt servicekursus for at
videreuddanne sig. Her gennemgås nyheder,
og teknikerne opdateres omkring de udfordringer, de skal have fokus på i marken. De trænes
samtidig i brugen af det diagnoseværktøj, som
Fendt har udviklet til fejlsøgning og reparation af
Fendt produkter.
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Stærke tilføjelser
til Fendts program
for grovfoderteknik
På Agritechnica 2017 messen præsenterede vi en række spændende nyheder til 2018 sæsonen, bl.a. Fendt Tigo opsamlervogne
og en ny serie af rundballepressere. Vores mål er at kunne levere
et komplet program til grovfoderteknik, og med de nye tiltag er
vi godt på vej.

Fendt Tigo PR og Tigo XR opsamlervogne
Suveræne egenskaber som høj kapacitet, ensartet snit og innovativ fyldning er bare nogle
få af de fordele, man får med Tigo XR og Tigo
PR opsamlervognene.
Begge modeller er både stabile og samtidig lette
konstruktioner. Dertil kommer en høj volumen,
integreret betjening og kompakt design.
Den høje lastkapacitet er opnået på grund af en
justerbar front, der komprimerer det opsamlede
græs og giver mulighed for også at udnytte arealet ovenover pickuppen til græs. Sammenlignet
med andre vogne udnyttes ladet bedre på denne
måde. VarioFill systemet styrer læs- og aflæsning
helt automatisk, så vognenes fulde potentiale
udnyttes, og chaufføren kan koncentrere sig om
kørslen. Fronten på Tigo vognene skubber græsset tilbage i vognen ved aflæsning, så vognen
tømmes fuldstændigt.

Alle funktioner er samlet i Varioterminalen
Alle funktioner på Tigo vognene er ISOBUS kompatible og kan styres via Fendt Varioterminalens

FENDT TIGO XR SERIEN
Fendt Tigo 65* XR (D**)
Fendt Tigo 75* XR (D**)
Fendt Tigo 100* XR (D**)

FENDT TIGO PR SERIEN
Fendt Tigo 45* PR (D**)
Fendt Tigo 50* PR (D**)
Fendt Tigo 60* PR (D**)
Fendt Tigo 70* PR (D**)
*	Lastekapacitet m3 ved medium
sammenpresning
** Læsseruller
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kørehåndtag, hvor udvalgte funktioner kan overføres til knapperne. Begge vogne kan desuden
styres af en ekstern ISOBUS skærm.
Knivene på Fendt Tigos snitter svinger ud og er
af enten 40 (PR) eller 45 (XR) typen. Betjening kan
ske enten fra kabinen eller med knapper uden
på selve vognen. Den 2 m brede pickup er uden
kurvestyr for bedre vedligehold og mindre støj.
Samtidig giver pickupfingrene på 25 mm en
blid men effektiv opsamling af græsset. Gear til
rotoren og pickup er integreret i chassiset på Tigo
vognene, hvilket giver en meget kompakt og let
tilgængelig pickup, og er unikt for Fendt Tigo.

Exceptionelt snit
Afstanden på kun 3,5 mm mellem rotorknivene
er den smalleste på markedet, og den giver
en exceptionelt høj og ensartet snittekvalitet.
Rotorknivene kan udskiftes separat, uden at selve
rotoren behøver at skulle skiftes. Det gør processen noget hurtigere og giver store besparelser i
både arbejdstid og driftsomkostninger.

Ovenfor: Fendt Tigo 60 PR opsamlervogn
Til venstre: Fendt 7180 V rundballepresser.
Da der ikke skal bruges lang tid på at finde de
korrekte indstillinger, kan man hurtigt komme i
gang med arbejdet.

MODELLER MED FAST KAMMER
Fendt 1125 F
Fendt 2125 F og Fendt 2125 F Profi

MODELLER MED VARIABELT KAMMER
Fendt 4160 V og Fendt 4160 V Xtra
Fendt 4180 V og Fendt 4180 Xtra

Nye Fendt rundballepressere – med fast eller variabelt kammer
De nye rundballepressere fra Fendt kommer i
to udgaver med henholdsvis fast og variabelt
kammer.
Fastkammerudgaven kommer i de tre modeller
Fendt 1125 F, Fendt 2125 F og Fendt 2125 F Profi,
med sidstnævnte som topmodel. Alle tre modeller producerer baller med en diameter på 1,25 m.
Udgaven med variabelt kammer er tilgængelig i
to modeller: Fendt 4160 V med en ballediameter
på 1,60 m og Fendt 4180 V med en ballediameter
på 1,80 m.
De to største fastkammermodeller, Fendt 2125 F
og Fendt 2125 F Profi, er monterede med et svingbord, mens de variable modeller er udstyret med
HydroflexControl. Begge systemer giver mulig-

hed for at fjerne blokeringer hurtigt og effektivt.
Det fleksible gulv i indføringen giver mulighed
for at materialet i kammeret stadig roterer, og evt.
blokeringer kan fjernes ved at svinge bordet ud.
Hele proceduren styres fra kabinen.
Presserne med fastkammer er lavet med 18
PowerGrip ruller. Der er presset 10 profiler ind
i hver enkelt rulle ved brug af en særlig proces
for at sikre lang levetid, stabilitet og holdbarhed
samt et perfekt greb omkring materialet. Det er
desuden muligt at udstyre presserne med Xtracut
snitter, og alt efter hvilket materiale, der skal snittes, kan føreren vælge mellem 13, 17 og 25 knive
med snitlængder fra 45 til 90 mm.

Nem betjening med ISOBUS
Da rundballerpresserne alle er ISOBUS-kompatible, kan de nemt styres fra traktorkabinen ved
hjælp af Varioterminalen. Du kan bl.a. vælge
mellem 10 indstillinger for presningsgrad og selv
skabe dine egne forudstillinger for afgrøden samt
holde øje med fyldningsgraden.

Bedre kvalitet og hurtigere produktion
På grund af presserens særdeles kompakte design
sidder pickuppen tæt på rotoren. Herved opnås
en meget kort transportaftand af afgrøden ind
til kammeret, hvilket sikrer en nænsom afgrødehåndtering samtidig med, at der kan produceres
mange baller på kort tid.
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Nyhed: Fendt bæltetraktorer:
Det bedste fra to verdener
Fendt 900 Vario MT er blevet til på baggrund af Fendts traktorekspertise og mere end 30 års
erfaring med bæltetraktorer. Den kraftigere Fendt 1100 MT er en videreførelse af gennemprøvet
kvalitet. Fendt fremviste begge modeller for første gang på Agritechnica 2017.
De to nye serier af bæltetraktorer består af i alt
syv modeller fra 380 til 646 hk (ECE R120).

Fendt 900 Vario MT
Et nyt og innovativt affjedringskoncept giver en
kørerkomfort som aldrig før. Det nye affjedringskoncept består af et helt nyt kabineophæng, det
nye SmartRide affjedring og det nydesignede
ConstantGrip.

Kabineophæng
Fendt 900 Vario MT er den første konventionelle
bæltetraktor med et 2-punktskabineophæng
bestående af støddæmpere med integreret gummidæmpning. Vandringen er 98 mm, og det giver
en uovertruffen affjedring.

ConstantGrip
De tre midterruller i bæltedrevet er monteret på
rammen med et pendulophæng, hvilket giver
en ”bogie i bogie”-effekt. Det giver mulighed
for at rullerne kan tilpasse sig ujævnheder både
på marken og landevejen, samtidig med, at det
giver en ensartet vægtfordeling på hele bæltets
bæreflade.

SmartRide
Bælternes drivaksel er monteret direkte på
chassiset med et nyudviklet ophæng, som består
af robuste fjedre med ekstra, hydraulisk støddæmpning. En stabilisatorstang giver dæmpning
sideværts på hver drivhjul. Alt dette resulterer i
betydeligt længere vandring på i alt 260 mm på
langs af traktoren. Hvert drivhjul kan svinge med
11° og kan derfor sammenlignes med en frontaksel på en konventionel hjultraktor.
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VarioDrive – drivlinje for maksimal
trækkraft og effektivitet
I mere end 25 år har Vario været synonymt
med Fendt – der har sat en global standard for
traktorer. Fendt 900 Vario MT er udstyret med en
Vario transmission, som vi kender den fra Fendt
1000 Vario serien, med to hydrauliske motorer,
der yder trækkraft til bælterne. Ligesom på Fendt
1000 Vario serien foregår det hele automatisk, og
der er ingen gruppeskift mellem de hydrauliske
motorer. Fordelen er maksimal trækkraft med
lave motoromdrejning og en topfart på 40 km/t
ved 1.550 motoromdrejninger.
Der er flere ligheder mellem Fendt 1000 Vario
serien og den nye 900 Vario MT, bl.a. det effektive
Fendt iD koncept, der sørger for at motoren

FENDT 900 VARIO MT
HK (ECE R120)
Fendt 938 Vario MT

380

Fendt 940 Vario MT

405

Fendt 943 Vario MT

431

Ny Fendt 200 Vario
Den nye Fendt 200 Vario er tilpasset specialiseret brug
samt udstyret med egenskaber fra de større serier.
holdes på 1200-1600 omdrejninger for at spare
brændstof, men uden at det går ud over effekten.
En anden genganger er CAS kølepakken, der
med hydraulisk drev altid køler motoren til
korrekt temperatur via et hydraulisk drev og computerstyring. Kabinen har også mange ligheder
med kabinen på Fendt 1000 serien og har fået en
stor opdatering på den nye Fendt 900 Vario MT.
Udover det kan Fendt 900 Vario MT tilbyde en
stor hydraulikpakke med to kredsløb til selv de
mest krævende redskaber.

Fendt 1100 MT
Fendt 1100 MT serien er identisk med nuværende
Challenger bæltetraktorer og viderefører den
tekniske ekspertise, der også danner en del af
basen for den helt nye Fendt 900 MT.
Det nye medlem af Fendt familien har et yderst
effektivt jordgreb på grund af et pendulophæng,
der sørger for ens vægtdistribution og maksimal
jordkontakt.
Fendt 1100 MT er udstyret med det gennemprøvede og pålidelige Powershift gear, som er udviklet specielt til maskiner med minimum 500 hk.
En ydre bredde på maks. 3 m og de mange
hestekræfter gør det desuden nemt at køre på
offentlig vej.

Tier 3b emission
Med en trecylindret AGCO Power motor på
3,3 cc opnår den nye Fendt 200 Vario og
Fendt 200 V/F/P tier 3b emissionskravene
ved hjælp af AGRex og DOC uden yderligere
tilsætninger eller vedligehold.
Fendt 200 serien, som strækker sig fra 70 til
110 hk, bliver også tilgængelig med vendbar
blæser, der vender luftstrømmen og på et
øjeblik renser kølergitteret. Dette vil i særdeleshed være gavnligt, når traktoren bruges
på græsarealer.
Den nye front PTO har mulighed for 540E,
hvor de 540 omdr./min. opnås ved lavere
motoromdrejninger, hvilket giver Fendt 200
serien et lavere brændstofforbrug.

Forbedret kabinekomfort med
gulvvarme
Komforten i kabinen er blevet løftet. Et nyt
sæde med affjedring sørger for, at føreren
sidder behagligt.
Det integrerede, elektriske gulvvarmesystem sikrer en optimal varmefordeling, som
er en stor fordel ved eksempelvis vinterberedskab. Gulvvarmen styres af sensorer og
giver en hurtig og effektivt opvarmning af

kabinen. Et sikkerhedssystem sørger for, at
gulvvarmen ikke kan overbelastes.

VarioActive styresystem
VarioActive, der kendes fra de større serier,
giver mulighed for styreudslag ved lave
hastigheder med bare en omdrejning af
rattet. Fra 8 km/t til 18 km/t bliver effekten
af VarioActive gradvist formindsket for
mere sikker kørsel ved højere hastigheder.
VarioActive giver mulighed for hurtigere
styring og respons ved opgaver, der kræver
præcision, samt ved frontlæsserarbejde.

Autostyring
Integreret autostyring er nyt på Fendt 200
serien og giver mulighed for præcisionskørsel på +/- 2 cm. Autostyringen bliver
tilgængelig med en åben brugerflade,
hvor der kan tilsluttes en tredje part skærm
og antenne. Selve installeringen af kabler,
styresensor, styreventil og sikkerhedssystem
er integreret fra Fendt fabrikken.
Den åbne brugerflade til autostyringen
understøtter ISOBUS TIM (Tractor Implement
Management), der tillader et redskab at styre
traktoren – det kan f.eks. være en sensor,
som guider traktoren langs afgrøderrækker.

FENDT 1100 MT
HK (ECE R120 nom./maks.)
Fendt 1149 MT

457/492

Fendt 1154 MT

496/536

Fendt 1159 MT

548/592

Fendt 1165 MT

598/646
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"Fendt var det oplagte valg"
I forbindelse med samkøringen af de fynske godser Egeskov og Ravnholt i Agro-Alliancen I/S blev
der også stillet skarpt på maskinparken, hvor seks traktorer blev skåret ned til fem Fendt modeller
med motoreffekter fra 237 til 517 hestekræfter

12

Historien om Agro-Alliancen I/S er i korthed,
at Egeskov Gods i sommeren 2016 genansatte
sin tidligere driftsleder Bo Jensen i en ny, mere
overordnet stilling med dagligt ansvar for det 810
hektar veldrevne landbrug.
"Tanken bag min nyansættelse var at drive mere
jord eventuelt i samdrift med mindre naboer for
at skabe en mere rationel enhed. Men pludselig
opstod muligheden for et samarbejde med
Ravnholt Gods, hvis godsejerne sammen med
mig kunne skabe de rette betingelser", fortæller
Bo Jensen.

bejdere som traktorførere med videre.
"I sæsonerne har vi yderligere brug for tre-fire løst
tilknyttede medarbejdere, så vi kan køre i døgndrift med vores maskiner", fortæller han.

Efter grundig analyse af de to bedrifter på alle
ledder og kanter blev samarbejdet i et I/S en realitet. Interessentskabet forpagter de 2.110 hektar
agerjord fra de to godser, lejer de nødvendige
driftsbygninger, ejer den nødvendige maskinpark
og beskæftiger udover Bo Jensen fast fire medar-

Begge godser har gennem en årrække været meget veldrevne, og fokus var derfor på at fortsætte
den linje. "Verdensmarkedspriserne på afgrøderne
har vi ingen indflydelse på. Det har vi til gengæld
på vores driftsform og de omkostninger, som er
forbundet med den", konstaterer Bo Jensen.
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"En blanding af to
mærker dur ikke …"
Handler om at optimere

I rene planteavlsbedrifter er det i høj grad maskinomkostningerne, som vejer tungt på bundlinjen.
Derfor blev hele maskinparken også analyseret og
værdisat af fire uafhængige personer.
To af de seks traktorer, de to godser hidtil havde
rådet over, kunne sælges til fordel for køb af en
stortraktor med over 500 hestekræfter. "Vi havde
hver vores mærke. Det blev derfor de to mærker,
vi indhentede tilbud hos med den forudsætning,
at det enten skulle være det ene eller det andet
mærke. En blanding af to mærker dur ikke, fordi
de er forskellige med hensyn til tilkobling af
redskaber med videre", påpeger han.

Totaløkonomi afgjorde valget
Efter indhentning af tilbud fra forhandlerne af de
to mærker stod det klart, at Fendt var det bedste
valg. "Ved at skifte til det andet mærke ville vi

Hvedestubben er ved at blive pløjet med en 10-furet plov i en
mark, hvor der i 2018 skal være plukkeærter.

Den kraftige Fendt 936 har magt over den
10-furede plov.

Bo Jensen på den ene
af de to Fendt 936,
der hver har kørt lige
omkring 4.000 timer
uden nævneværdige
problemer.

starte ud med at skulle investere omkring en million kroner mere i vores traktorer. Da vi i forvejen
havde rigtig gode erfaringer gennem flere år
med Fendt på Egeskov, var valget oplagt", fastslår
Bo Jensen.
Valget indebar, at to Fendt 936 med RTK-autostyring og 4.000 timer bag sig blev beholdt sammen
med en Fendt 724 – også med RTK-autostyring.
"For at kunne trække vores såmaskine, der også
kan bearbejde jorden dybt, valgte vi som ny
stortraktor en Fendt 1050", fortæller han.

Både med og uden plov
På Egeskov er der i en årrække både dyrket med
og uden plov, hvor det især har været frøgræsmarker, som er pløjet forud for nye afgrøder. På
Ravnholt har der konsekvent været pløjet.
"Fremover vil vi indtil videre fortsætte med en
blanding af de to systemer, så vi kører pløjefrit på
omkring 70 % af arealet", forklarer Bo Jensen.
Den nye Fendt 1050 skal fortrinsvis køre med
såmaskinen, som også kan lave dybe bearbejdninger af jorden, hvor det er nødvendigt for at
bryde eventuelle såler. I skrivende stund var
denne traktor endnu ikke leveret.
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De Fendt-gale
brødre i Vendsyssel
Jens Peter og Carsten Larsen valgte at købe en spritny
Fendt 6335C, selvom den forrige kun havde et år på
bagen. Tre års garanti, en god pris – og så den nye
grønne farvenuance – fristede dem.

Brødrene Larsen siger om baggrunden for
anskaffelsen af den nyeste mejetærsker: ”Egentlig
var det måske lidt af et tilfælde – og måske også
udtryk for noget forfængelighed – at vi allerede
skiftede vores første 6335C ud efter bare et år, og
anskaffede den spritnye, som vi fik leveret i juni
i år. Vi var med på et præsentationsbesøg hos
Fendt fabrikkerne i Norditalien i vinter, og blev betaget af farven på den nyeste, som var en anelse
dybere i den grønne nuance. Da vi fik forhandlet
os frem til en god pris, så slog vi til. I den vigtige
ende hører også, at vores helt nye har tre års
garanti, hvor den anden blot havde et års.”

Før ræve, nu mink
Jens Peter og Carsten har i 31 år drevet Foxfarm i
Vidstrup nær Hjørring i et I/S. De startede med en
ræveproduktion, deraf navnet Foxfarm, selvom
rævene for længst er passé. I dag gælder det
udelukkende mink, og besætningen tæller aktuelt
2.500 tæver. Samtlige skind sender de videre til
auktion på Kopenhagen Fur i Glostrup. De driver
160 hektar planteavl, hvor de dyrker frøgræs, raps
og korn. Udover Jens Peter og Carsten er der to
ansatte på gården.

Stiller høje krav
Jens Peter har sideløbende med minkavlen
arbejdet som mekaniker på landbrugsmaskiner
igennem 25 år: ”Så jeg har da skruet på adskillige mejetærskere i løbet af årene, og igennem
mit indgående kendskab til høstmaskinerne
har jeg nok også udviklet en særlig kritisk sans i
forhold til kvalitet, drift, smidighed og tilsvarende
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Begge brødrene er erfarne mekanikere og
stiller høje krav.

måtte udskifte", fortæller Jens Peter, og Carsten
og supplerer: ”Fendt topper ganske enkelt på
vores hitliste. Mærket hører bestemt ikke blandt
de billigste, men hvis det giver igen på kvalitet og
pålidelighed, samtidig med at holde en særdeles
god brugtpris, er det alt værd,” påpeger brødrene.

Vigtige forbedringer

parametre. Carsten arbejder for Falck. Han har en
automekanikeruddannelse og stiller derfor også
høje krav. Vi må nok indrømme, at vi begge er lidt
Fendt-gale.

" jeg har nok udviklet en
særlig kritisk sans i forhold
til kvalitet og drift…"
Udover vores mejetærsker kører vi med to Fendt
traktorer, som har tjent os fortræffeligt igennem
de seneste ti år. En pære i baglygten på den ene
af traktorerne er sådan set det eneste, vi har

”Vi har kørt med Laverda igennem mange år,
og har været rigtig godt tilfredse med den. Men
Fendt 6335C har opnået vigtige forbedringer.
Vi sætter høj pris på skærebordet, et 25 fods
PowerFlow, som præsterer perfekt netop med
de udfordringer, der er i marken med både raps
og frøgræs. Skærebordet er dejligt fleksibelt. I
kabinen er der mere plads, og gør det anderledes
behageligt at opholde sig i. Alle funktioner er
indenfor bekvem rækkevidde, når man sidder i
sædet, hvis komfort i sig selv er en fornøjelse,”
siger Jens Peter.
Ny elektronik og hydraulik er også ting, brødrene
værdsætter. Her peger Jens Peter især på kørehåndtaget, som på Fendt 6335C er elektronisk
styret, hvor det på Laverdaen er med kabeltræk
som drivkraft.

100 heste ekstra
De ekstra 100 hk på 6335C kommer bl.a. til sin ret,
når halmen skal snittes. Selve halmsnitteren er
også forbedret. På den tidligere var der blot fire
knivrækker, mens den nyeste har seks.
”Endnu en fordel er, at vi kan justere spredepladen på halmsnitteren fra kabinen, så vi er fri for at
skulle udenfor,” påpeger Jens Peter og Carsten.

GPS’en har de dog fravalgt: ”Den ved vi ikke, hvad
vi skal bruge til, for i al beskedenhed er vi faktisk
ret gode til at køre lige”, bemærker de med et
lunt glimt i øjet. Til gengæld sætter de pris på
kameraet, der er monteret bagpå, som muliggør
at de kan se både bagud horisontalt og nedad på
anhængertræk, når de kigger på monitoren inde
i kabinen.

Drilsk vejr kræver en prof maskine
"Vi kan ikke klage over høstudbyttet i år, skønt vejret også her i Vendsyssel har drillet noget under
høst. Det er blevet til blot én høstdag om ugen.
Med sådant et vejrlig er det endnu vigtigere, at
man kører med en maskine, som dur. Den skal
simpelthen virke, præcis når vi skal bruge den",
siger brødrene.
Af gode grunde er det svært at fremlægge nøjagtige udregninger på driftsomkostningerne, da
mejetærskeren kun lige netop har været igennem
én sæson. Men Jens Peter og Carsten har dog
noteret sig, at den ikke bruger ret meget AdBlue®
som supplement til diesel. Et lille vinkelgear måtte
dog til i løbet af høsten, men det blev udført
hurtigt og professionelt af folkene fra Hjørring
Maskincenter, hvor den er købt. Ligeledes blev
50 timers service udført hurtigt og omhyggeligt
– endda hos dem selv på Foxfarm.
”Alt i alt er Fendt 6335C en imponerende mellemklasse mejetærsker. Den er super effektiv, pålidelig og bekvem at arbejde med,” fastslår Jens Peter
og Carsten Larsen.

Jens Peter i den rummelige kabine på den
nye Fendt 6335 C. Han
er specielt glad for det
elektronisk styrerede
kørehåndtag og synes,
at komforten er i top.

15

Nyhed: Fendt Rogator-sprøjter
Fendt kan nu præsentere to nye sprøjteserier: Trailersprøjten Rogator 300, der
passer perfekt til blive trukket af en Fendt traktor, og den selvkørende Rogator 600
med bombredde på op til 36 m.

Fendt Rogator 300 trailersprøjte
Fendt Rogator 300 trailersprøjteserien består af fire modeller, som
er bygget op omkring Fendts patenterede enkeltrammekoncept.
Det giver mulighed for montering
af store dæk, så der kommer ekstra frihøjde under sprøjten.

Fendt Rogator 300 serien kan
udstyres med OptiSteer hjulstyring,
der giver en drejevinkel på hjulene
på op til 35° og hermed sikrer, at
sprøjten altid følger traktoren.
Ligesom på Rogator 600 serien har
aluminiumsbommen en arbejdsbredde på 24-30 meter og mulighed

for OptiSonic bomhøjdekontrol.
Bommene er ligeledes ophængt
i det kendte, gennemprøvede 3D
centerophæng.
Fendt Rogator serien er fuldt ISOBUS
styret, og der er mulighed for at betjene maskinens bomfunktioner via
et joystik og evt. med x25 sprøjteterminal.

rens SCV udtag eller som valgmulighed med en ekstern hydraulikpumpe drevet af traktorens PTO.
Præparatfylderen på 60 liter har en
kapacitet 200 liter/30 kg i minuttet.
Fendts teknologiske løsninger
såsom VarioDoc Pro dokumentation
giver mulighed for trådløs dataoverførsel mellem maskinen og dit
markdataprogram derhjemme.

Rogator 300s store væskepumpe på
783 liter/minuttet drives af trakto-

MODELLER

333

344

355

366

Tank (liter)

3.300

4.400

5.500

6.600

24 -30 m

24-30 m

24-30 m

24-30 m

Bredde på toledsbomme
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Fendt Rogator 600 serien er udstyret
med Fendt Vision-kabine, der udover
markedets bedste komfort også giver
et fantastisk udsyn.

Fendt Rogator 600 selvkørende sprøjte
Den nye Fendt Rogator 600
serie med tre modeller er ligesom
Fendt Rogator 300 serien bygget
på Fendts patenterede enkeltrammekoncept. Det giver en stor
frihøjde med store dæk, og giver
samtidig markedets mindste
venderadius.
Fendt RoGator 600 serien har som
standardudstyr individuelt affjedret hjulophæng med hydraulisk
højdeindstilling fra 75 cm til 120 cm.
Maskinerne kan endvidere udstyres
med hydraulisk OptiTrack sporviddeindstilling på 180-225 cm, og den
variable sporvidde kan indstilles fra
kabinen.
Alle modeller er udstyret med
AGCO Power motorer, med ydelser
fra 175 til 243 hk, og HydroStar CVT

transmission, som sikrer, at der altid
er optimal traktion.
Bommene, som er bygget i aluminium, har en arbejdsbredde fra 24 til
36 meter og mulighed for OptiSonic
bomhøjdekontrol. Sektionskontrollen går ned til 1 m, og der er mulighed for forskellige dyseholdere. Det
centrale 3D bomophæng minimerer
overførelse af maskinens bevægelser til bommen.
Fendt RoGator 600 kan udstyres
med en tank på op til 6.000 liter, afhængig af model, og en rentvandstank på 500 liter. Væskepumpen
er af centrifugaltypen med en
kapacitet på hele 783 liter i minuttet
– det skulle kunne klare selv de mest
krævende opgaver.

Præparatfylderen på Fendt Rogator
600 serien har en volumen på 60
liter og en kapacitet på 200 liter/
30 kg i minuttet.
Maskinerne er udstyret med Fendts
nye Vision-kabine, som giver
markedet bedst førerkomfort – og
et sikkert miljø med en CAB 4 godkendelse som standard. Kabinen har
den kendte Fendt brugerflade med

MODELLER

Kortbaseret VarioDoc Pro og VRC
tilbyder mulighed for at overføre
kort fra hjemmecomputer til maskinen. Rogatoren justerer derefter
liter/hektar ud fra markkortet.

645

655

4.000-5.000

4.000-5.000

4.000-5.0006.000

Motor liter/hk

4,9 /175

7,4/223

7,4/243

Bombredde

24-36 m

24-36 m

24-36 m

Tank (liter)

635

Varioterminalen og det brugervenlige kørehåndtag.
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Fendt 313 fodrer økogrise
to gange dagligt
Stine og Troels Piil er yngre, men erfarne landmænd, der er ved at starte en produktion af økologiske grise op i regi af selskabet Ellevang Landbrug ApS, som de ejer i fællesskab med en kendt,
danskbaseret restaurationskæde.
Heldigvis er der unge landmænd i dansk landbrug også, der tror på en fremtid for erhvervet.
To af dem er ægteparret Stine og Troels Piil ved
Horbelev på Falster.

være, er der sat hegn op omkring hele arealet. Desuden er der købt farehytter, hytter til
slagtesvinene og en Fendt 313 traktor med Fendt
frontlæsser til at klare de to daglige fodringer.

Stine og Troels Piil har begge i flere år arbejdet
professionelt i landbruget. Stine Piil har således
nogle års erfaring med pasning af grisesøer i en
større, konventionel besætning. Men fremover
retter hun sin fokus mod økogrise på friland, hvor
både søer, smågrise og slagtesvin skal leve hele
deres liv. "Det er jeg ikke vant til, så jeg skal også
til at lære noget nyt" siger hun.

Det skulle være en Fendt

Stine Piil er i familie med ejerne af den kendte
restaurantionskæde Sticks’n’Sushi, og sammen
med dem har ægteparret Piil dannet selskabet
Ellevang Landbrug ApS. "Selskabet har investeret
i projektet, som i første omgang går ud på at have
15 økosøer med fuld produktion af slagtesvin på
friland", forklarer de.
Det er ikke så usædvanligt med søer og smågrise
på friland, mens det er ret usædvanligt, at slagtesvinene gøres færdige uden at komme på stald.
For at sikre, at alle grisene bliver, hvor de skal
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Normalt bliver økologiske slagtesvin opfedet på
stald med udgang til veranda. Men hos Ellevang
Landbrug ApS er der kun udendørsarealer til
rådighed for produktionen. Dermed skal der
bringes en hel del foder ud hver eneste dag året
rundt, når den nystartede produktion om et
stykke tid er kommet op på det planlagte niveau.

"Jeg kan lige så godt
indrømme, at jeg er
Fendt fanatiker"
"Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg er Fendt
fanatiker. Derfor skulle den nye traktor også være
en Fendt", siger Troels Piil. Men han har også
andre gode grunde til at vælge netop Fendt.
Ved besøget er han ved at læsse flere hundrede

wrapballer for sin bror, Anders Piil, som har en
mælkeproduktion med jerseykøer i nærheden.
Læsningen sker med den ret nye Fendt 313, der
på frontlæsseren har en kraftig en balletang i
stedet for skovlen med overfaldsklo, der bruges
ved fodring af grisene.

En komfortabel kabine og lavt
brændstofforbrug
Kabinen er meget rummelig med rigelig plads
til to, og lydniveauet er meget lavt. Udsynet er
virkelig godt, og det er meget nemt at betjene
frontlæsseren med joystikket. "Desuden har
hydraulikken en høj oliemængde, så frontlæsseren arbejder pænt hurtigt selv ved lave motoromdrejninger", påpeger Troels Piil.
De lave motoromdrejninger er med til at give et
meget lavt forbrug af brændstof. "Som du kan se,
bruger vi lige nu kun fire liter i timen", siger han
og viser på det store display.
En anden fordel for den vante Fendt pilot er,
at det er den samme betjening som i de større
Fendt traktorer, han ellers kører med. Med til at
give stor komfort er også den affjedrede foraksel.

Frontlæsseren er monteret med en kraftig
klo til læsning af wrapballer. Læsningen
går hurtigt med lave motoromdrejninger,
som giver lavt forbrug af brændstof.

FORHANDLERE I DANMARK:

AARS:

Aars Maskinforretning A/S
tlf. 98 62 21 00

HEDEN:

Heden Maskinforretning A/S
tlf. 62 66 12 30

HELLEVAD:

Kaj Homilius A/S
tlf. 74 66 95 32

HJALLERUP:

A/S Hjallerup Maskinforretning
tlf. 98 28 14 11

JELLING:

Dansk Maskincenter A/S
tlf. 75 87 17 00

MEJRUP:

A/S Henry D. Nielsen
tlf. 97 42 09 66

ODDER:

Dansk Maskincenter A/S
tlf. 86 54 03 77

RIMMERHUS: Dansk Maskincenter A/S
tlf. 97 17 51 56
Det bliver først og fremmest Stine Piil, som
kommer til at køre med den nye Fendt 313, når
hun skal fodre frilandsgrisene to gange dagligt.

SAKSKØBING: Karl Mertz A/S
tlf. 54 70 48 22
Af- og påmontering af redskaber som
skovl og balleklo i frontlæsseren sker nemt
med lynkoblinger. Det er også nemt at
afmontere hele frontlæsseren.

SORØ:

HMC-Maskiner A/S
tlf. 57 68 11 11

STARUP:

TBS Maskinpower A/S – Starup
tlf. 75 38 11 22

ØSTERMARIE: Granhøj Landbrugsmaskiner ApS
tlf. 56 47 00 20
FENDT SERVICEPARTNERE:
HJØRRING:

Hjørring Maskincenter A/S
tlf. 98 92 18 33

HORREBY:

K
 arl Mertz A/S
tlf. 54 44 70 35

NAKSKOV:

Karl Mertz A/S
tlf. 54 92 22 33

RANDERS:

Askildrup Agro
tlf. 81117100

STØVRING:

Støvring Maskinforretning A/S
tlf. 98 37 42 77

En rigtig god og alsidig frontlæssertraktor
Fendt 313 er en meget alsidig traktor, som også
magter en fire-furet plov i den gode jord på Falster. "Jeg pløjede med otte kilometer i timen,
så det gik rigtigt godt", siger Troels Piil.
Det meste af året og de fleste timer kommer den
nyindkøbte traktor til at køre med den kraftige
Fendt Cargo 4 x75 Compact frontlæsser, som
traktoren er leveret med. Frontlæsseren skal især
bruges til at flytte foderet ud til grisene. Drikkevandet til grisene er i en stor tank, der hænger i
den bagerste lift. Dermed bliver vandet kontravægt til frontlæsseren."Jeg skønner, at vi kommer
til at køre omkring 900 timer årligt med vores nye
Fendt 313", afrunder han.

Troels Piil i den store kabine. Den har
rigtig godt udsyn og nem betjening, som i
de større Fendt modeller.

AGCO Danmark A/S
Stationsparken 37, 2600 Glostrup
tlf. 36 39 49 59

© AGCO Limited 2017
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Når kun det bedste er godt nok
Fendt Katana øger effektiviteten med præcision og høj ydelse, og du opnår den
bedste snittekvalitet for majs, græs og energiafgrøder. Endvidere har Fendt
Katana markedets bedste førerkomfort samt et væld af innovative løsninger.

Vil du også øge din effektivitet i 2018?

Fendt® er et globalt varemærke under AGCO.

Læs mere om Fendt Katana
på fendt.dk

– HOS DIN FENDT FORHANDLER

TILBUD OG NYHEDER
I AGCO SHOP

SPAR 37 %

NYHED: ORIGINAL FENDT OLIE – se mere på side 6
Alsidig mellemklasse
koldtvandsrenser

FÅ FULD HANDLEFRIHED
MED ET AGCO SHOP
KUNDEKORT!

MC 5M-200/1000 XT

Julegaveidéer

Pumpetryk: 200 bar. Vandmængde, maks.:
1.000 l/time. Keramiske stempler. Metalpumpe.
Trykstyret omløbsventil. Automatisk start/
stop. Motor: 1.450 rpm. Robust kabinet
monteret på kraftig pulverlakeret stålramme.

Lån op til kr. 60.000
Se mere på side 2

GRÅ FENDT KASKET

FJERNSTYRET FENDT 1050 VARIO

Justerbar størrelse. 100 % bomuld.

Med lys og lyd. 7,5 × 17 × 21 cm. Fra 8 år.

Varenr. X991016122000

Varenr. X991017159000

68

ekskl. moms

85

inkl. moms

437

ekskl. moms

546

inkl. moms
Se mere på side 2-3

Standardtilbehør bl.a.:
Ergo 2000 spulehåndtag, FlexoPower Plus
dyserør og TurboHammer Plus dyserør.
Slangerulle med 15 m højtryksslange.
Varenr. 107146728

KUN

10.999 13.749

ekskl. moms inkl. moms
Se mere på side 7

ET AGCO SHOP
KUNDEKORT
GIVER DIG FULD
HANDLEFRIHED!
(også efter jul)
AGCO SHOP KUNDEKORT:
• Hurtigt og nemt at ansøge
• Ingen årsafgift på kortet
• Delbetaling i op til 48 mdr.
– rentefrit i op til 12 mdr.

FENDT BØRNERYGSÆK

FENDTI HAPPY TRACTOR

Mange gennemtænkte detaljer, f.eks.
polstret ryg, aftagelig siddemåtte
og fugtafvisende lomme.
Mål: 35 × 25 × 15 cm/10 liter.

De afrundede former og ingen
farlige hjørner og kanter gør Happy
legetøjstraktoren yderst børnevenlig. 25 cm. Fra 12 mdr.

Varenr. X991017155000

Varenr. X991015201000

218

ekskl. moms

273

inkl. moms

98

78

ekskl. moms

inkl. moms

• Brug kortet i AGCO Shop,
til reservedele eller til
værkstedsregningen

Se mere på agcoshop.dk
REPRÆSENTATIVT EKSEMPEL FOR DELBETALING OVER 12 MDR.*
Ved et køb på kr. 10.000 betales kr. 901 pr. md.** i 12 mdr. Debitorrenten er 0 %. Oprettelsesgebyr kr. 395. Adm.gebyr kr. 35 pr. md. ÅOP udgør 12,5 %. Samlet beløb til betaling kr. 10.815.
*Baseret på køb foretaget d. 15. i en kalendermåned, beregnet d. 28.11. 2017.
Forudsætter at renten og omkostninger er uændret gennem hele kreditperioden.
Anden kreditudnyttelse kan medføre såvel højere som lavere ÅOP.
ÅOP er beregnet i henhold til Kreditaftaleloven (KAL).
**Ydelserne rundes op til nærmeste hele krone.
Evt. oprettelsesgebyr er inkluderet i “Samlede
kreditomkostninger” og “Samlet beløb til betaling”.

FENDT IPHONE COVER

FENDT 1050 MADKASSE

Hård bagside af polycarbonat (PC) yder god beskyttelse mod ridser og stød. Til 5/5S eller 6/6S.

Med variabel indvendig opdeling.
Tåler opvaskemaskine.

Varenr.: Til iPhone 5/5S X991017150000
Til iPhone 6/6S X991017151000

Varenr. X991016078000

106

ekskl. moms

133

inkl. moms

31

ekskl. moms

39

inkl. moms

Julegaveidéer

PEDALTRAKTOR FENDT 516 VARIO MED FRONTLÆSSER
OG ANHÆNGER
Beskyttet integralkædedrev med indstillelig pedalkrumtap, opklappelig
motorhjelm, styrtbøjle, nummerplade, drejeskammelstyring og profildæk.
L 161 × B 47 × H 55 cm. Fra ca. 2 ½ til 5 år.
Varenr. X991015187000

749

ekskl. moms

936

inkl. moms

FENDT VENDESENGETØJ
Dynebetræk: 135 × 200 cm.
Pudebetræk: 80 × 80 cm. 100 % bomuld.
Varenr. X991017192000

374

ekskl. moms

468

inkl. moms

FENDT PENALHUS MED
INDHOLD

FENDT DRIKKEDUNK
Fremstillet i aluminium.
Smagsneutral og fri for
BPA samt phtalater.
0,4 liter.
Varenr. X991016119000

143

ekskl. moms

FENDTI PUSLESPIL
2 X 36 BRIKKER
Varenr. X991016037000

62

77,50

ekskl. moms inkl. moms

Inkl. blyanter, farveblyanter, lineal,
viskelæder og dobbeltblyantspidser – det hele fra Stabilo. Lomme til
skoleskema og møntrum. Mål: 4 ×
21 × 14 cm.
Varenr. X991017182000

162

ekskl. moms

203

inkl. moms

179

inkl. moms
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GIV DIN FENDT MERE
ENERGI TIL VINTEREN
I moderne landbrugsmaskiner stilles der store krav til det
elektriske system – og derfor også til batterierne. Det kan dog
være svært at forudse batteriets levetid på grund af eventuelle
sliddele og dele, som skiftes efter interval.
Derfor er det meget vigtigt at sørge for, at batteriets kvalitet er
i top, så det virker, når der er brug for det!
Køb derfor altid dine batterier hos din professionelle AGCO
forhandler, hvor der er fagfolk, som ved, hvad de snakker om!
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WORK LIGHT Q90C
LED ARBEJDSLYGTE
• Multivolt 9-33V
• Lavt strømforbrug 15W
• F arvetemperatur 6.500 kelvin (dagslys)
• 4 stk. high-power LED-dioder med et samlet
lysudbytte på 1.000 (ægte målte) Lumen
• Lygtehus af total korrosionsfrit termoplastik
• Hængende og stående montering
• Med 20 cm fast tilslutningsledning

Varenr. 1GA996284012

F RI T

WORK LIGHT Q90C LED SPOT

V

SPAR 37 %

A

SPAR 27 %

LG

MAXI 3 MASKINRENS 20 liter

396

ekskl. moms

495

SPAR 35 %

Varenr. 1063453020

inkl. moms

WORK LIGHT Q90C LED FLOOD

Til grovrengøring og motorrens.
Stærkt alkalisk rensemiddel til opløsning af snavs, gylle,
plantesaft, olie, fedt og sod. Anvendes på alle flader, der tåler
vand. Blandes med vand. Særdeles effektivt med varmt vand.
KUN

679

ekskl. moms

Varenr. 1GA996284002

849

inkl. moms

LED ARBEJDSLYGTE 10-30V
NÆROMRÅDE 90°
• Lygtehus i aluminium
• Beslag i rustfrit stål
• Bredde: 135 mm
• Dybde: 124 mm
• Højde m/fod: 160 mm

SPAR 29 %

SPAR 20 %

SPAR 32 %

BÅNDSURRING

8.100 LUMEN 90W

6.000 LUMEN 60W

9 x 10W dioder. 6.000 kelvin. IP69K.

Varenr. LA492260

Varenr. TS20100E

Varenr. LA492290

KUN

692

ekskl. moms

865

inkl. moms

KUN

500

ekskl. moms

L: 0,5 + 9,5 m. B: 50 mm.
Brudstyrke: 5.000 kg.

625

inkl. moms

KUN

96

ekskl. moms

120

inkl. moms

5

BRUG

FENDT I
DIN FENDT
NYHED: ORIGINAL OLIE FRA FENDT
Nu kan du forkæle dine landbrugsmaskiner med original Fendt olie. Olien er specielt fremstillet af
Castrol med alle de godkendelser, der gælder for din Fendt. Serien indeholder olie til både hydraulikken,
transmissionen og alle de forskellige motortyper i Fendt regi. Fendt olien fås i emballager á 20 liter og
208 liter, og priserne er gunstige og fuldt konkurrencedygtige.
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SPAR 35 %

SPAR 36 %

SPAR 44 %

Heavy-duty våd-/tørsuger med stor kapacitet
og Push&Clean filterrensesystem
Effektiv flowstyret hedtvandsrenser

MH 5M-210/1100 FAX
Ideel til landbrug, bilindustrien, transport og
industri. Den er effektiv, nem at bruge og ikke
mindst let at manøvrere. Og så er den ualmindelig
brugervenlig.
• 210 bar – maks. 1.100 l/time
•	Meget lavt brændstofforbrug – højeffektiv kedel
•	L ang levetid og lave serviceomkostninger
•	E minent mobilitet – store hjul og godt balancepunkt
•	Praktisk betjeningspanel – nemt at forstå
• Slangerulle

Effektiv, batteridrevet walk-behind fejemaskine
– støvfri fejning af gulve og tæpper

FLOORTEC 350 B COMBI
•	Hurtig og let inspektion/udskiftning af
filtre og koste, uden brug af værktøj
• Nem at håndtere og manøvrere
• Fejebredde m. sidebørste: 720 mm
• Fejebredde u. sidebørste: 500 mm
• Smudsbeholder: 60 liter
• Kapacitet: 2.880 m²/time
• Vægt: 68 kg
• Inkl. indbygget lader, batterier og børster
Varenr. 9084704010

Varenr. 107146953

KUN

28.999 36.249

ekskl. moms

inkl. moms

KUN

13.999 17.499

ekskl. moms inkl. moms

ATTIX 961-01
•	Høj sugeevne til industrielt
og professionelt brug, særdeles velegnet til opsamling
af tungere støv og snavs
•	Push&Clean semiautomatisk filterrensesystem
•	K raftige snaplåse på
motortop
•	7 0-liters rustfri stålbeholder
•	A ftagelig tipbar beholder for
nem tømning
• Ergonomisk håndtag
• SoftStart: Blød opstart
•	K largjort til antistatisk brug
• Motor, Pmaks.: 2 x 1.500 W
• Vakuum: 250 mbar
KUN

5.999

•	L uftmængde: 2 x 3.600 l/min.
• Beholdervolumen: 70 liter
• Vægt: 30 kg
Standardtilbehør:
•	Sugeslange (Ø38 mm – 4 m)
•	R ørbøjning og 2 stk.
forlængerrør, rustfrit stål
•	Gulvmundstykke til støv-og vådsugning, 400 mm
• Fugemundstykke, plast
• Fleece filterpose
•	Vaskbart PET Nano-fiber
filterelement, M-klasse
Varenr. 302002900

7.499

ekskl. moms inkl. moms
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ALLIANCE 550 MULTIUSE
– den optimale løsning til transport på
alle årstider, også på sne og is
”S”-blokkene på dækkets midterlinje giver optimale køreegenskaber, manøvredygtighed og lavere slitage, også når
dækket anvendes på hårde overflader.
Alliance 550 Multiuse kan leveres i over 40 dimensioner, fra
250/75R16 til 710/70R42, alle med stålbælte som minimerer
punkteringer og dermed driftstop.

EKSEMPEL TIL FENDT 500 VARIO SERIEN

EKSEMPEL TIL FENDT 700 VARIO SERIEN*

2 stk. Alliance 600/65R38 166 D 550 Multiuse
2 stk. Alliance 480/65R28 149 D 550 Multiuse

2 stk. Alliance 540/80R38 167 D 550 Multiuse
2 stk. Alliance 440/80R28 151 D 550 Multiuse
*passer til Fendt 714, 716 og 718

SAMLET PRIS
FOR ALLE 4 DÆK!

KUN

37.500 48.000

ekskl. moms
og afgift**

inkl. moms
og afgift

SAMLET PRIS
FOR ALLE 4 DÆK!

KUN

35.500 45.500

ekskl. moms
og afgift**

inkl. moms
og afgift

Prisen er uden montering. Hvis din dimension ikke er nævnt, så kontakt din AGCO forhandler for pris, samt for montering af dækkene.

FIND DIN LOKALE AGCO SHOP PÅ AGCO.DK – ELLER PÅ SIDE 19 I FENDT FOCUS
Priser gælder til 31.1. 2018. Alle besparelser er i forhold til vejledende salgspris. Ikke alle afdelinger af AGCO Shop er lagerførende med de viste varer, men de bestiller dem gerne hjem til dig.
De viste billeder stemmer ikke nødvendigvis overens med de anførte varenumre. Farver er kun vejledende. Der tages forbehold for ændringer, udsolgte varer og trykfejl.
AGCO Shop er en del af AGCO Parts Division under AGCO.

proservice.dk

**miljøafgift ekskl. moms er kr. 225 pr. dæk

