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Den bugserede,  
selvkørende sprøjte.

I plantebeskyttelsessektoren er der ét navn, der giver dig præcis bomstyring, let håndtering samt optimal  
og pålidelig udbringning: Rogator. De mange års erfaring og adskillige nøgleteknologier fra produktionen  
af den globalt succesrige, selvkørende sprøjte Rogator 600 gør Rogator 300 til det, den er i dag: Verdens  
første bugserede, selvkørende sprøjte.

3



RG 333 RG 344 RG 355 RG 366
Maksimal kapacitet 3500 liter 4670 liter 5775 liter 6930 liter
Bombredder 24 - 27 - 28 - 30 m 24 - 27 - 28 - 30 m 24 - 27 - 28 - 30 m 24 - 27 - 28 - 30 m
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Vort hovedfokus:  
Effektiv plantebeskyttelse giver sunde afgrøder.

Den bugserede Fendt Rogator 300 opfylder alle de krav, som kunden stiller til et moderne, bugseret redskab  
til plantebeskyttelse. Fleksibelt træk, som gør tilkoblingen let og enkel. Med SectionControl, VariableRateControl  
og VarioDoc Pro øges effektiviteten betydeligt.
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Ekspertise fra mere end 50 års produktion af marksprøjter er 
samlet på den hollandske AGCO-fabrik i Grubbenvorst. Den 
selvkørende sprøjte Rogator 600 er et bevis på vores viden og 
ekspertise inden for sprøjteteknik, og kunder i hele verden 
sætter stor pris på den. Innovationerne fra Rogator 600 findes 
også i den bugserede Rogator 300:

–  Perfekt bomophæng og bomstyring
–  Lavt tyngdepunkt
–  ISOBUS-betjening med SectionControl og 

VariableRateControl i henhold til AEF-standarden
–  Tankkapacitet på 3300/4400/5500/6600 l og op til 900 l  

rent vand
–  Præparatfylder med OptiFlow-kontrolcenter
–  OptiSteer-styrbar aksel monteret bagpå med op til 2,05 m 

højere dæk og 30° styrevinkel
–  Glat undervogn med 85 cm frihøjde giver maksimal 

beskyttelse af afgrøde
–  Træk via PTO eller traktorens hydraulik
–  Centrifugalpumpe med en kapacitet på 785 l/min.
–  Enkeltrammeopbygning giver maksimal stabil og 

manøvredygtighed

Plantebeskyttelse giver tillid.  
Stol på Fendt.

6

Vi har evalueret tusinder af kundeundersøgelser 
og udført omfattende praktiske tests. I Rogator 
300 har vi kombineret alt det, vores kunder 
forventer af Fendts maskiner: perfekt bomophæng, 
brugervenlig og det bedste udstyr. Simpelthen 
et bugseret redskab til plantebeskyttelse, der 
omdefinerer moderne teknologi.
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FENDT ROGATOR 300: CHASSIS

Fendt Rogator er  
altid det rigtige valg.

Robust ramme
Maskinens stærke rygrad, udviklet fra den selvkørende 
maskines ramme, danner basis for præcis udbringning 
og dermed en mere effektiv udnyttelse af dine 
sprøjtevæsker. Bommen er ophængt foran bagakslen, 
således at chassiset kun overfører meget få bevægelser 
til bommen. Rogator 300 arbejder altid med den yderste 
præcision.

Smart tank
Forskellen mellem Rogator 333 og 344 ligger i 
tankstørrelsen. Rogator 355 og 366 har en længere 
ramme, som giver plads til større tanke. Tankens 
særlige design sikrer på den ene side et meget lavt 
tyngdepunkt og dermed en stabil, sikker og smidig 
håndtering, men den gør det også muligt at arbejde til 
sidste liter, så der næsten ikke er en dråbe tilbage.

Fleksibel trækbom
Med universaltrækket kan Rogator 300 anvendes 
med trækbomme med gaffel eller kuglekobling og 
evt. hitchkrog. Standardtrækket kan vendes fra lavt 
til højt træk. Traktorens load sensing hydraulik driver 
Rogator 300 brændstofeffektivt. Der kan fås PTO-drevet 
hydraulikpumpe som ekstraudstyr.

Perfekt bugsering med Optisteer-styreaksel
Med Optisteer-styreakslen og en styrevinkel på 30° 
opnås der en venderadius på bare 3,8 m, der altid 
er perfekt justeret efter traktorens bagaksel. Det gør 
Fendt Rogator meget manøvredygtig og beskytter 
den afgrøden på marken, også ved vendinger. 
Det højtydende hydraulik eller trykluftbremse giver 
sikkerhed på vejen, uanset om tanken er fuld eller tom. 
Der kan fås sporvidder fra 1,5 m til 2,25 m, hvis det 
ønskes.

Trækket, der er let at udskifte, giver fleksibel 
anvendelse, uanset om du anvender koblinger 
af gaffel- eller hitchtypen. Den slanke silhuet 
er karakteristisk for Rogator 300.
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Den høje frihøjde på op til 85 cm og den glatte undervogn uden skarpe kanter 
sikrer minimal skade på planterne.

Den absolutte retningsstabilitet sikrer minimale skader og 
skader på afgrøden. 

Venderadius på bare 3,8 m takket være 30° styrevinkel, 
styret af maskinens jobcomputer. Det betyder, at selv 
snævre, smalle indkørsler ikke er et problem.

Den intelligente Optisteer-styreaksel registrerer traktorens 
bagakselradius og hastighed og ved lige præcis, hvornår 
den skal styres, og hvor meget den skal styres for at følge 
bagakslens spor. Kombinationen er derfor retningsstabil,  
og skaderne på afgrøden er minimale.

Uden Optisteer-styresystemet ville der være afvigelser  
fra sporlinjerne, da sprøjten ikke holder sig i sporet.
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FENDT ROGATOR 300: BOM

Fuld kontrol,  
selv i vanskeligt terræn.

Hele tiden den bedste position
Horisontale og vertikale bevægelser, der kan henføres 
til terrænet eller til køretøjets acceleration eller 
deceleration, er næsten helt fjernet med Rogatorens 
specielle dæmpercylinder. Samtidig reducerer systemet 
hovedrammens belastning til et minimum. Da der 
næsten ikke forekommer slingrebevægelser, er der 
ingen overlapninger og underdosering, da disse ofte 
skyldes en svingende bom (frem/tilbage).

Perfekt højde med OptiSonic 
Med OptiSonic-systemet til styring af sprøjtehøjden 
kan bommens højre og venstre side samt dens midte 
følge jordens konturer automatisk og uafhængigt 
af hinanden. Ultralydssensorer holder hele tiden 
sprøjtehøjden konstant. Bommens hældning justeres 
ved hjælp af et inklinometer. De 3 til 5 bomsensorer er 
konstrueret således, at det ikke er nødvendigt at udføre 
målinger i dagslys. Bommen er selvfølgelig beskyttet 
mod skader med afvigerled.

Nu endnu lettere
Som standard er Rogator 300 forsynet med en fast, 
let bom i aluminium, der kan fås i bredder fra 24 til 30 
meter. Den er monteret på maskinen ved hjælp af en 
central ramme, der ikke kun er robust, men som også 
giver e fantastisk stabilitet, når der sprøjtes, uanset 
hastighed. Dyseholderne er monteret i en rammeprofil 
for at beskytte dem. Bommens brede profil sikrer let 
adgang og muliggør endvidere brugen af dobbelte 
fladdyser i enhver position. I betragtning af denne 
maskines høje ydelser og potentiale er dette den eneste 
bom, der er i stand til at opfylde de høje krav i praksis.

Drejeleddet er nøglen
Parallelophænget og løftearmens drejningspunkt, der er 
anbragt foran bagakslen, holder den midterste ramme 
tæt på bagakslen og overfører meget få bevægelser fra 
chassis til bom. 
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Bommen kan vinkles i H- og V-side, så den perfekte bomhøjde sikres over afgrøden. Jordens konturer eller afgrøden kan benyttes som reference til højdestyring,  
så du kan justere bommens præcist efter dine afgrøder Det er også muligt  
at få en hybridkonfiguration.

Bommens centerophæng sikrer, at alle dyser har den 
perfekte placering, og at de forbliver stabilt over afgrøden.

Transportbredden er kun 2,55 m, da bommens 
transportposition er afpasset efter maskinens udformning. 
Fantastisk kørekomfort og meget lille risiko for maskinskade 
på grund af grene eller steder med lidt plads.
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FENDT ROGATOR 300: BOM

Fendt Rogator:  
Den perfekte basis for  
fleksibel udbringning.

Skift til enkelt dyse
Der er integreret dyseholdere i bommens profil, så de 
beskyttes helt mod skader. Hver enkelt dyse er med 
elektrisk afluk, og det er med til at udnytte pesticiderne 
så effektivt som muligt.

Moderne ventiler
Til at overføre sprøjtevæsken fra præparatfylderen 
gennem tanken til dyserne anvender vi moderne 
ventiler, så sprøjtesystemet kan reagere optimalt 
på alle krav. For at øge brugervenligheden er det 
muligt at styre 5-vejsventilen elektrisk (ekstraudstyr). 
1”-recirkulationsledningen sikrer høje væskehastigheder 
og dermed ingen aflejringer. Med meget præcis 
flowstyring kan sprøjtesystemet arbejde med en række 
forskellige udbringningsmængder. Med 8 fødelinjer til 
bommen kan selv høje udbringningsmængder doseres 
sikkert. Forsyningsrørene, der sikrer en jævn strøm, og 
de få fødelinjer gør systemet meget pålideligt.

Robuste tank
Væsketankene på Rogatoren er fremstillet af HDPE 
(high-density polyethylene). Tanken er udformet 
præcist efter maskinens profil, hvilket sikrer optimal 
vægtfordeling, den kan tømmes helt, og den er nem at 
gøre ren. Den glatte, ikke-klæbende overflade betyder, 
at der kun efterlades meget få rester, og disse fjernes 
hurtigt og sikkert med de indvendige, roterende 
rensedyser. Der er ingen rester, og din sprøjtevæske 
udnyttes effektivt helt til sidste dråbe.

Kompakt, sammenklappet bom
I sammneklappet tilstand hviler den i et beslag på siden 
væsketanken. Maskinen er derfor kun 2,55 m bred, 
hvilket sikrer en let og sikker transport. Fendts bom har 
et af de mest stabile design på markedet. Især når det 
drejer sig om slingren (bevægelse omkring maskinens 
lodrette akse), har Rogator 300 alt under kontrol: Uanset 
vejhastighed og jordforhold kan bomophænget næsten 
helt fjerne vandret svingning.
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Dyseholderne er integreret  
i bommen uden samlinger,  
så de er beskyttet mod skader.
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Centrifugalpumpen til 785 l/min drives hydraulisk, men den 
arbejder uden pulsationer og reagerer hurtigt. Giver perfekt 
plantebeskyttelse.

FENDT ROGATOR 300: PUMPE- OG OPTIFLOW-BETJENINGSCENTER

Fendt Rogator:  
Synonym med ubesværet 
plantebeskyttelse.

Driftssikkerhed uden problemer
Vores pumpe, der kræver meget lidt vedligeholdelse, 
sikrer en fantastisk driftssikkerhed og lave 
driftsomkostninger. Med en 3” sugeledning kan  
den fyldes hurtigt og problemfrit. 

Banebrydende OptiFlow-betjeningscenter
Det overskuelige og logisk designede OptiFlow-
betjeningscenter med letlæselig skærm styrer 
alle funktioner og gør det lettere for føreren at 
fylde sprøjten, også med handsker. En elektronisk 
styret fyldeindikator gør det muligt at overvåge 
fyldningsgraden automatisk ved påfyldningsstationen 
eller i kabinen.

Højtydende pumpe
En centrifugalpumpe med en ekstra selvspædende 
enhed og en pumpe med en kapacitet på 785 l/min, der 
trækkes af traktorens load sensing hydraulik eller den 
integrerede load sensing hydraulik, trækker alle enheder 
på maskinen. Rotorpumpens flow forhindrer pulsation i 
slangerne og sikrer maksimal udbringningsnøjagtighed.  
Der er ingen ekstra slanger eller ventiler, der er 
vanskelige at rengøre som på membranpumper. 
Udbringningsmængder styres via pumpens hastighed 
– hurtigt og effektivt – og pumpen giver kun den 
nødvendige mængde væske til sprøjtningen plus 
den angivne mængde til rørene. Det er med til at 
få Rogator 300 til at reagere præcist på ændrede 
udbringningsmængder og forskellige hastigheder. 
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Pumpens maksimale kapacitet på 785 l/min betyder endvidere,  
at udbringning af flydende gødning bliver legende let.

Praktisk, intuitiv og sikker betjening,  
også med beskyttelsesbeklædning.

Elektriske styreventiler giver endnu større komfort og 
sikkerhed som f.eks. beskyttelse mod overfyldning.

OptiFlow-betjeningscenter giver praktisk  
styring af alle funktioner under fyldningen.
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FENDT ROGATOR 300: FYLDNING

Sikker og let fyldning giver  
meget korte stilstandstider.

Komfort for føreren
De store, let-oplukkelige sideskærme på Rogator 
300, består af det samme HDPE-materiale som 
sprøjtevæsketankene. Ekstremt glatte, glaslignende 
overflader forhindrer effektivt aflejringer, og de er 
lette at rengøre. I de smart designede og forseglede 
opbevaringsrum er det muligt at medbringe personligt 
beskyttelsesudstyr og doseringshjælpemidler. 
Disse kommer ikke i kontakt med pesticider eller 
sprøjtevæske, og de behøver derfor heller ikke at blive 
renset. Tankomrøring kan indstilles fra terminalen. 
Den slår automatisk fra, når tankens indhold falder til 
under 200 l, væsken ikke skummer op. Produktet vil 
blive anvendt til sidste dråbe.

Perfekt koncentration lige fra starten
Den permanente cirkulation gennem 1” 
sprøjteledningen fører væsken direkte til dysen, 
når centrifugalpumpen slås til, selv om dyserne er 
lukkede. Udbringer den rigtige væskemængde i den 
rette koncentration lige fra første meter. Dyserne 
renses ved kort at skifte pumpens sugeside over til 
rentvandstanken og kortvarigt slå dyserne til. På den 
måde forhindrer du pålideligt og effektivt aflejringer i 
dyserør og dyser. Let, hurtigt, pålideligt - fra førersædets 
komfort.

Praktisk præparatfylder
Den 60 liters præparatfylder har en kapacitet på  
200 l/min ved væsker og 33kg/min ved brug af pulver. 
Føreren fylder præparatfylderen fra en komfortabel 
højde og kan let klappe den ind og ud ved hjælp af 
gasfjedrene. Alle produkter skylles grundigt ud ved 
hjælp af rensedyserne.

Optiflow-kontrolcenter
Alle de ventilfunktioner, der kræves til opfyldning og 
omrøring, kan betjenes med OptiFlow-kontrolcenteret 
på blanderen samt fra kabinen. Det automatiske 
påfyldningssystem, der er ekstraudstyr, standser præcist 
ved det antal liter, som føreren har indstillet, også i 
tilfælde af to mængdeangivelser, f.eks. vand og derefter 
pesticider. Systemet sikrer til enhver tid en homogen 
blanding i tanken og forhindrer overfyldning.
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Fyldetiden er reduceret til et minimum takket være Fendt´s praktiske og overskuelige fyldestation.

Et lukket opbevaringsrum til dit personlige beskyttelsesudstyr. Dit udstyr 
forbliver hele tiden tørt og rent, og der skal ikke opbevares i traktorens kabine.

Den højtydende præparatfylder giver hurtig  
dosering og korte fyldetider.
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FENDT ROGATOR 300: TEKNOLOGI

Betjening er  
gjort let for dig

Sektionsstyring øger effektiviteten
ISOBUS-standarden TC-SC (TaskController 
SectionControl) overtager den automatiske indkobling 
af sektioner afhængigt af GPS-position og den ønskede 
grad af overlapning. SectionControl kan desuden give 
højere udbytte, samtidig med at der spares 5 - 10 % 
på udgifterne til sprøjtevæske. TC-GEO (TaskController 
Geobased (variabel)) giver dig mulighed for at 
arbejde med specifikke markkort, også kendt som 
VariableRateControl (VRC), og for at registrere de 
udbragte mængder i din markdatabase. Alle vigtige 
funktioner, som f.eks. skift til rent vand, indvendig 
rengøring eller frakobling af røremekanismen, kan 
styres direkte fra kabinen.

100 % ISOBUS
Plantebeskyttelse betyder præcision og kræver et 
enkelt, logisk og standardiseret betjeningskoncept på 
alle terminaler. Rogator 300 er fuldt ISOBUS-kompatibel 
i overensstemmelse med DIN ISO 11783.  
Alle funktioner såsom TC-BAS, TC-SC og TC-GEO kan 
styres med en integreret terminal i traktoren eller en 
udvendig ISOBUS-terminal, uanset mærke. Vores ekstra 
OptiControl-joystick giver dig fantastisk komfortabel 
og praktisk betjening, og det er specielt optimeret 
til brug sammen med vores sprøjter. Alle Fendt 
Rogator-modeller understøtter ISOBUS UT-funktionen 
(universalterminal). Det betyder, at brugergrænsefladen 
kan blive vist på alle ISOBUS-terminaler. Enhver 
TaskController, der understøtter sektionsstyring, kan 
bruges på Fendt Rogator-serien.

Enkel dokumentation
TC-BAS (TaskController Basic) ISOBUS-standarden 
overtager dokumentationen af værdier, der giver 
oplysninger om der udførte arbejde. Redskabet giver 
oplysninger som f.eks. samlet udbringningsmængde, 
bearbejdet areal og meget mere til rådighed. 
Dataudvekslingen mellem markdatabasen og 
TaskController Basic (TC-BAS) sker i ISO-XML-
dataformatet. På den måde kan opgaver bekvemt 
importeres til Task-Controlleren på terminalen, hvorpå 
den samlede dokumentation igen kan eksporteres.
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Hver fører har sine egne behov i forhold til betjeningen af maskinen. Med Aux-N-protokollen til individuel tilknytning  
af joystickets knapper kan betjeningen af din Rogator 300 hurtig og let tilpasses dine individuelle behov.

OptiControl-joysticket giver endnu  
større betjeningskomfort.

Med Fendts Varioterminal har du et perfekt  
overblik over din Rogator 300 med alle relevante 
maskinfunktioner, SectionControl inklusive  
dækningskort samt andre konfigurerbare funktioner.Optimal integrering i de eksisterende ISOBUS-systemer.
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FENDT ROGATOR 300: PRÆCISIONSLANDBRUG

Smarte løsninger  
sikrer succes.

Foragerautomatik på markgrænser
Hvis markgrænserne gemmes, er der ikke risiko for, at 
udbringningen af væske påbegyndes, hvis bommen 
kommer uden for markgrænsen. Du kan behandle 
marken først og tage forageren til sidst, og maskinerne 
holdes hele tiden ren. Det er faktisk den perfekte 
måde at behandle specifikke målområder på, selv 
om markgrænserne er uklare, og når der arbejdes om 
natten.

Ultimativ præcision
Den automatiske sektionstilkobling er af stor betydning, 
hvis du ønsker 100 % effektivitet. Dyre væsker anvendes 
ikke to gange på det samme område, og der vil heller 
ikke være overspringninger eller overlapninger. Dette 
gælder både store arealer som mindre marker i forskellig 
form. Koble Rogator 300 til, hvorpå alle parametre helt 
automatisk sendes til ISOBUS-terminalen.

VariableRateControl (VRC)
VariableRateControl (VRC) viser sin styrke, når det 
gælder præcis dosering af væsker. For at få den bedste 
virkning skal de pågældende doseringskort overføres 
til traktoren inden påføringen ved hjælp af VarioDoc 
Pro. Den præcise påføringsmængde sendes derefter til 
Rogator 300 via ISOBUS-grænsefladen og påføres med 
stor præcision takket være VarioGuide-styresystemet. 
VRC kan anvendes til at undgå at skulle vende tilbage 
til gården med rester af væske, og systemet kan være 
en hjælp, når der skal beregnes, præcist hvor store 
mængder pesticider der skal købes.
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Der er mulighed for store besparelser, især ved markgrænserne og på forageren. Den automatiske sektionskontrol letter førerens arbejde, da han ikke længere behøver at koncentrere sig om tilkoblingen af 
sektionerne. Den potentielle besparelse øges yderligere, hvis der ikke er kørespor, f.eks. ved første arbejdsgang eller på græs.

Ved hjælp af din kompatible database kan du planlægge din 
sprøjtemængde detaljeret på påføringskortet, inden arbejdet 
påbegyndes, og overføre det ved hjælp af TC-GEO ISOBUS-standarden.  
Alt dette er ikke magi, men simpelthen den mest effektive måde  
at bearbejde din jord på.

Ved hjælp af Varioterminalen kan du tydeligt i 3 felter se status  
for de enkelte sektioner, for Rogator 300, kortet med det bearbejdede 
areal samt den nuværende status for VarioGuide.

Med VariableRateControl (VRC)  
kan påføres præcist.
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FENDT ROGATOR 300: KUNDESERVICE

Altid klar til start,  
fordi plantebeskyttelse  
skal udføres til tiden.

Professionelt værksted og kvalitetsservice
Værkførere, serviceteknikerne og montørerne hos 
de autoriserede Fendt-forhandlere er udstyrede 
med den sidste nye teknologi. Udstyret med de 
nyeste diagnosticeringssystemer, elektroniske 
reservedelskataloger og onlinebestillingssystemer  
får du på ingen tid din Rogator tilbage i marken!

Alt om bord - alt under kontrol!
Alle autoriserede Fendt-forhandlere råder over 
et moderne servicekøretøj, gennemprøvet og 
optimeret værktøj, servicehåndbøger og FENDIAS, det 
computerbaserede analyse- og diagnosticeringssystem. 
Med alt dette kan teknikerne i marken finde fejlene og 
hurtigt reparere dem.

Højteknologisk 3D-design danner grundlaget for et veldesignet system og 
optimeret serviceadgang lige fra planlægningsfasen.
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Vores nye højteknologiske produktionslinje til sprøjteudstyr  
i Fendts fabrik i Hohenmölsen.

Takket være synergieffekten og den veletablerede Fendt Service har  
du hurtigt slid- og reservedele til rådighed, når du har brug for dem.
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JJ LED-forlygter giver et optimalt udsyn over dyserne Der kan fås 2 eller 4 blå LED-forlygter som ekstraudstyr. LED lygterne 
monteres foran dysen for at beskytte mod aflejringer. 

JJ Bakkamera  JF 8” terminal som ekstra terminal 
kan anvendes til at få et endnu bedre 
overblik. 

JF Den praktiske slangerulle bag på sprøjten gør rengøring hurtig og let.

JJ  GPS-antenne med EGNOS-
nøjagtighed

JJ Gaffel- eller kugletræk. JF ... Kobling af hitchtypen.  
Selv om der anvendes et PTO-drev,  
er alle muligheder til rådighed.

EKSTRA PÅ FENDT ROGATOR.

Skræddersyet til dine  
individuelle behov.
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FENDT ROGATOR

Udstyrsvarianter og  
tekniske specifikationer.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard:  g 

Ekstraudstyr:  c 

Rogator 333 Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Hovedtank
Nominel kapacitet liter 3300 4400 5500 6600
Maksimal kapacitet liter 3500 4670 5775 6930
Materiale: HD-polyethylen g g g g

Vandbeholder til rent vand
Kapacitet liter 400 400 / 900 900 900
Materiale: HD-polyethylen g g g g

Filter
Indsugningsfilter net 12 12 12 12
Trykfilter net 80 80 80 80

Rør
Sugeside inch 2-3 2-3 2-3 2-3
Trykside inch 2 2 2 2
Materiale: HD-polyethylen g g g g

Sugeventil
Manuel 5-vejsventil g g g g

Elektrisk 5-vejsventil c c c c

Sprøjtepumpe
Pumpetype: Centrifugalpumpe g g g g

Maksimal kapacitet ved 2,5 bar l/min 785 785 785 785
Maksimalt tryk bar 8,5 8,5 8,5 8,5
Centrifugalpumpe i rustfrit stål c c c c

Kemikalieblander
Rumfang liter 60 60 60 60
Kapacitet, væske l/min 200 200 200 200
Kapacitet, fast stof kg/min 33 33 33 33
Rensesystem bar 6 6 6 6
Rensepistol** c c c c

Bom og sprøjteudstyr
Rør inch 1 1 1 1
Maksimalt antal sektioner inkl. dyser til rækkeende antal 60 60 60 60
Bombredder m 24 - 27 - 28 - 30 24 - 27 - 28 - 30 24 - 27 - 28 - 30 24 - 27 - 28 - 30
Materiale: Aluminium g g g g

Maks. arbejdshøjde* m 2,5 2,5 2,5 2,5
Min. arbejdshøjde* m 0,5 0,5 0,5 0,5
Optisonic-styring af bomhøjde med 3 eller 5 følere c c c c

Uafhængig bomgeometri g g g g

Dyseafstand cm 50 50 50 50
Quin-dysehus dyser 5 5 5 5
Dyse til rækkeende EU c c c c

Dyse til rækkeende NL** c c c c

Slangerulle vand** c c c c

Slangerulle luft c c c c

* = Afhængigt af dæk, ** = Obligatorisk afhængigt af land
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FENDT ROGATOR 300

Udstyrsvarianter og  
tekniske specifikationer.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard:  g 

Ekstraudstyr:  c 

Rogator 333 Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Trækbom og kobling
Trækbom, højdejusterbar positioner 8 8 8 8
Trækøje mm 40/50 40/50 - -
Kuglekobling K80 mm 80 80 80 80
Hydraulisk donkraft, traktorbetjent g g g g

Hydraulisk donkraft manuel pumpe c c c c

Aksler og bremser
Fast aksel g g g g

Styreaksel c c c c

Styrevinkel* grader 30 30 30 30
Sporvidde* m 1,50 / 1,80 / 2,00 

/ 2,25
1,50 / 1,80 / 2,00 

/ 2,25
1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25

Trykluftsbremser g g g g

Trykluftsbremser med ALB c c c c

Hydrauliske bremser c c c c

Dæk og skærme
Diameter 320/105R46 m 1,84 1,84 1,84 1,84
Diameter 380/90R54 m 2,05 2,05 2,05 2,05
Diameter 480/80R50 m 2,05 2,05 2,05 2,05
Diameter 520/85R46 m 2,05 2,05 2,05 2,05
Skærmes udvendige bredde m 2,55 2,55 2,55 2,55

Hydraulisk system
Traktor med load sensing hydraulisk system l/min 60 60 60 60
Traktor med hydraulisk system med åbent center l/min 60 60 60 60
PTO-drevet med PTO-vidvinkelaksel omdr./min. 540 540 540 540

Betjeningselementer
ISOBUS g g g g

OptiControl-greb c c c c

X25 ISOBUS-berøringsskærm inch 8 8 8 8
Bakkamera c c c c

Optiflow-betjeningspanel g g g g

Vægt
Tom (afhængigt af maskinen) kg 4940 5140 5800 6000

Mål
Længde m 7,7 7,7 8,2 8,2
Bredde* m 2,55 2,55 2,55 2,55
Højde* m 3,9 3,9 3,9 3,9
Frihøjde* cm 85 85 85 85

* = Afhængigt af dæk, ** = Obligatorisk afhængigt af land
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Sikkerhed og service 
nonstop.

Kontakt til Fendt.

fendt.com
Her finder du alt online, fra brochurer til 
tekniske specifikationer, rapporter om kunder 
eller virksomheden samt Fendts 
arrangementskalender.

Fendt Configurator
Med Fendts maskinkonfigurator kan du vælge 
mellem alle tilgængelige udstyrsvariationer og 
sammensætte den optimale maskine til din 
bedrift. Fendt-konfiguratoren findes online på 
www.fendt.com, hvor der er et link direkte til 
den på startsiden.

fendt.tv
Fendt døgnet rundt – vores Fendt Media 
Library gør det muligt. Vores internet-tv giver 
dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnet 
rundt.

facebook.com/FendtGlobal
Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendt 
World. Kom og se!

instagram.com/fendt.global
Følg os på Instagram og bliv Fendt-fan. Der 
finder du spændende artikler om Fendt.   

Hvor udvikles og samles Fendts sprøjter?
Fendts sprøjter til plantebeskyttelse udvikles i 
Grubbenvorst i Holland.  
Denne fabrik kombinerer mere end 50 års 
ekspertise inden for samling af redskaber til 
plantebeskyttelse. Fendts trailer og selvkørende 
sprøjter til plantebeskyttelse produceres på en 
højteknologisk produktionslinje i Höhenmölsen 
i Sachsen-Anhalt.

Hvor god tilgængelighed er der for 
reservedele til Fendts sprøjtere?
Takket være det tætte netværk af forhandlere 
og producentlagre kan vi levere reservedele 
overalt hele døgnet i sæsonen. 

Hvad er der særligt ved Fendt Service?
For os betyder service viden om og forståelse af 
dit arbejde, så vi kan opfylde dine behov for 
pålidelighed og sikkerhed og handle ud fra dine 
økonomiske interesser. Vi står bag vores 
produkter og har udviklet dem til de højeste 
krav og lang levetid. Vores service er 
partnerskabsaspektet til dit arbejde.
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www.fendt.com 

AGCO GmbH – Fendt Marketing 
87616 Marktoberdorf, Tyskland

DK/1801

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. Vi forbeholder os ret til 
ændringer. Din Fendt-forhandler oplyser dig gerne om eventuelle ændringer. Køretøjerne er ikke vist med 
landespecifikt udstyr.

Forførende Fendt.




