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Ny Fendt 300 Vario Ja. 

Siden 1980 har 300-serien kombineret generationers erfaring med de højeste krav til kvalitet og præstation. Derfor siger vi ja. 

Fordi Fendt 300 Vario har alt, hvad du behøver. Se selv, og sig ja til denne kompakte universaltraktor. 
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De af jer, der allerede kender den manøvredygtige traktor, ved, hvor meget den kan klare. Uanset om det er på græs, 

i marken, ved transport eller til kommunalt arbejde, tilbyder Fendt 300 Vario endnu mere komfort, flere funktioner 

og effektiv teknologi, og den er din pålidelige partner til dine daglige arbejdsudfordringer. 

Fendt 300 Vario.  
Den helt rigtige. 
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Sig ja!

En kombination af fleksibilitet og effektivitet. 
Med Fendt 300 Vario Profi får du en kompakt traktor, der gør det daglige 

arbejde fleksibelt og effektivt. 

- Kraftfuld motor på 4,4 l

- VisioPlus-kabine giver optimalt udsyn og mere plads

-  Pumpe til 100 l giver øget effekt ved lavere hastigheder

- Fendt CargoProfi-frontlæsser med intelligente funktioner

-  Enkel betjening med VarioCenter med Varioterminal 7” og en  

omfattende serie af VarioGuide-funktioner. 

- Elektriske glideventiler med timer og flowkontrol

- LED arbejdslygter

-  Multifunktionsjoystick giver 10 programmerbare taster til  

betjening af ISOBUS-redskaber, herunder styring ved hjælp af 

Variotronic-foragerautomatikken

-  En transporthastighed på 40 km/t ved reduceret motorhastighed  

(1700 omdr./min.)

-  Stor nyttelast på over 3,5 ton

-  Selvnivellerende forakselaffjedring med langsgående ophæng giver 

optimal kørekomfort

-  Styrevinkel og hastighedsstyret automatisk firehjulstræk og aktivering 

af differentialspærre

-  Accelereret VarioActive-styring giver optimal manøvredygtighed

kW hk
Fendt 310 Vario 74 100
Fendt 311 Vario 83 113
Fendt 312 Vario 90 123
Fendt 313 Vario 97 133

Nominel effekt ECE R 120
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Fendt 300 Vario tilbyder de rette funktioner til 

enhver opgave. Vælg den optimale løsning for 

dig blandt Power-, Profi- og ProfiPlus-varianterne. 

Fendt 300 Vario Power-modellerne giver dig de 

ideelle funktioner til øget alsidighed ved arbejde 

på græs, til agerbrug, transport, kultivering, spe-

cialafgrøder samt kommunalt arbejde.  Den 

udmærker sig som landbrugstraktor. Dens robust-

hed og holdbarhed er overbevisende. Fendt 300 

Vario Profi giver dig lige det ekstra i komfort og 

funktionalitet, som du behøver til dine specifikke 

opgaver og til at gøre dit daglige arbejde nem-

mere. 
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Det flydende frontophængssystem er især en fordel ved opgaver med frontmonteret slåma-

skine på græs, frontmonteret brakpudser eller sneplov, da redskabet lynhurtigt tilpasser sig 

ujævnt terræn.

ALSIDIGHED OG FLEKSIBILITET

Bygget til hårdt arbejde.

Lige hvad du har brug for til en vellykket arbejdsdag
Fendt 300 Vario opfylder alle dine krav til robusthed og 

fleksibilitet. Øget trækkraft og endnu større kørekomfort 

takket være den nye forakselaffjedring med langsgående 

ophæng, styrevinkelafhængigt automatisk 4WD og 100 

% differentialspærre på begge aksler – de ekstra funktio-

ner, der gør dit arbejde lettere, fra mark- til transportop-

gaver.

Køresikkerhed også ved stor nyttelast
Den nye Fendt 300 Vario er baseret på en robust støbt 

halvramme, som er bygget til en samlet tilladt vægt på 

8.500 kg og en nyttelast på over 3.500 kg. Det slanke 

halvrammedesign skaber den plads, der kræves til den 

nye affjedring med langsgående arm, hvilket giver 

meget stor kørekomfort. Halvrammens indsnævrede 

design skaber mere plads til en optimal styrevinkel, hvil-

ket giver bedre manøvredygtighed.

Et højtydende hydrauliksystem
Load sensing-pumpen (LS-styrepumpen) har med sin 

leveringsvolumen på 110 liter stor kapacitet. Denne 

pumpekapacitet gør det muligt at holde motoromdrej-

ningerne lave, hvilket effektivt sparer brændstof, selv 

ved krævende opgaver. Fendt 300 Vario er som stan-

dard på Profi-udstyrsniveauet udstyret med en kraf-

tig LS-styrepumpe til 110 liter/min. Power-varianten har 

som standard en pumpe til 84 l/min. med konstant flow, 

og den kan udstyres med en pumpe til 110 l/min.

Forlæng din traktor
Fendt 300 Vario er den perfekte traktor til læsseopga-

ver. Dens kompakte design og store styrevinkel gør den 

utrolig manøvrevenlig. Læsseopgaver kan overvåges 

gennem panoramaforruden i VisioPlus kabinen – selv 

når frontlæsseren er fuldt hævet. Stor hydraulisk kapa-

citet sikrer hurtig lift- og frontlæsserbetjening, også ved 

lave motoromdrejninger.
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Frontliften er fuldt integreret i halvrammen og derfor yderst robust. Trækarmene på frontliften kan klappes op tæt på trak-

toren, hvilket giver mere plads til frontlæsserarbejde.

Du behøver ikke at mangle effektivitet og komfort: 300 Vario-

seriens traktorer giver dig samme høje niveau af VarioGuide-

styresystemet som på vores større traktorer. Det sikrer kom-

fort og reducerer overlapninger, når du arbejder på græs eller 

i marken med en nøjagtighed på op til ±2 cm. Disse systemer 

er kompatible med mange almindelige korrektionskilder.

Halvrammens kompakte design giver mulighed for blød affjedring, montering af en langsgående arm med en 

affjedringscylinder og en løftekapacitet på 5,2 ton. Den langsgående affjedrede arm forbedrer overførslen af træk-

kraft med op til 7 % og sikrer dermed dækning af et større areal. Niveaustyring sikrer konstant kørekomfort, selv 

med varierende belastninger.

Den indsnævrede halvramme uden fremspringende dele betyder, at den har 

en fremragende styrevinkel. Takket være de drejelige skærme kan styrevinklen 

udnyttes til fulde.
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FØRERPLADSEN I 300 VARIO

Dit yndlingssted med bredt udsyn.

Komfort og betjening som de store
Med VisioPlus-kabinen og det brugervenlige Variocenter 

opfylder Fendt 300 Vario alle ønsker om komfort og 

funktionalitet. Du føler dig straks hjemme i kabinen. 

Fører- og instruktørsæde, udsyn, betjening og affjed-

ring – hele kabinen er gennemtænkt fra top til bund og 

udviklet til komfort og optimale arbejdsforhold.

Godt udsyn
Panoramaforruden i den nye kabine gør det meget 

nemmere at bevare overblikket. Forruden uden tvær-

stykke buer op i taget. Det tredobler udsynsvinklen: 

Med 77 grader har du uhindret udsyn opad – selv til 

den helt hævede frontlæsser. Der er mulighed for en 

dør i højre side for endnu mere fleksibel ind- og udstig-

ning. Hvis du foretrækker en forrude, der kan åbnes, kan 

Fendt 300 Vario også fås med opdelt forrude. I VisioPlus-

kabinen har du et samlet glasareal på 6,2 m2 med fuldt 

udsyn, uden at B-stolpen forstyrrer det.

Mere plads til at nyde livet
Den nye Fendt VisioPlus-kabine har masser af plads til 

din komfort. Det begynder allerede, når du stiger ind i 

kabinen via de brede trin. Med et glasareal på mere end 

seks kvadratmeter er kabinen ikke bare visuelt større 

– du får også en bedre rumfornemmelse takket være 

2.520 liters luftrum og komponenternes gennemtænkte 

ergonomiske layout. Alle betjeningselementer er inden 

for rækkevidde. De mange opbevaringsrum er utroligt 

praktiske.

Suveræn komfort
En perfekt afpasset kabineaffjedring er nøglen til sikker 

og komfortabel anvendelse. Den mekaniske kabineaf-

fjedring minimerer effektivt vibrationer. Kabinens pne-

umatiske affjedring, der er en del af Profi- og ProfiPlus-

pakkerne, har en selvnivellerende funktion bagtil.

Robert Rager, mælkeproducent 

og Fendt bruger fra Sydtyskland: 

"Traktoren er sjov at køre, fordi den er 

så nem at betjene. Man kan hurtigt 

orientere sig, og kabinen er enormt 

komfortabel. Det er simpelthen en 

fantastisk maskine!" 
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77°

Siderude i ét stykke og uhindret udsyn hele vejen rundt 

uden en B-stolpe.

Vidvinkelspejlet er integreret i hovedspejlet, og 

det øger dit synsfelt betydeligt.

Panoramaforrude med 77° synsfelt, 

som giver komplet udsyn opad og til 

hjulkasserne.

Affjedringssystemet og den individuelle armlænsjustering på førersædet 

sikrer en behagelig arbejdsdag. Superkomfortsædet er udstyret med varme, 

drejeadapter og en pneumatisk lændestøtte. 

Segmentviskere med intervalfunktion 

eller parallelviskere for et endnu større 

viskeområde.

Udefra kan kabler nemt og praktisk 

føres ind i kabinen gennem den 

lukkede bagrude. Snavs og fugt bliver 

udenfor.
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(DOC) og recirkulering af udstødningsgas (AGRex) redu-

ceres emissionerne effektivt, og traktoren opfylder de 

nyeste Stage 4 / Tier 4 Final-emissionsstandarder.

Økonomisk og let at vedligeholde
Brændstofforfilteret med termostatventil gør det muligt 

at starte traktoren på en driftssikker måde, selv ved 

meget lave temperaturer et godt stykke under frysepunk-

tet, da det forvarmede brændstof strømmer fra returlø-

bet og ind i forfilteret. Køleren og filteret er anbragt med 

henblik på nem vedligeholdelse. Målerne for AdBlue- og 

brændstofforbrug viser ikke blot det aktuelle forbrug, 

men også forbruget for forskellige opgaver. Desuden 

hjælper de føreren med at opretholde en effektiv kørestil.

MOTOREN PÅ FENDT 300 VARIO 

Ja, den er en fornøjelse at køre.

Hurtig og effektiv.
Effektområdet for Fendt 300 Vario går fra en maksimal 

ydelse på 113 hk til 143 hk med en tophastighed på 

40 km/t. AGCO Power-motoren på 4,4 liter yder større 

effekt og moment i 300-serien. Universaltraktoren er 

utrolig brændstofeffektiv: Den lave nominelle hastig-

hed på 2.100 omdr./min., en ny kølerenhed og det høj-

tydende luftfilter sikrer stor effektivitet med lavt brænd-

stofforbrug.

Økonomisk og miljøvenlig
Også færre udledninger: SCR-udstødningsteknologien 

med AdBlue®-behandling af udstødningsgas er sær-

lig brændstofeffektiv. Den ekstra indsprøjtning af urea-

opløsningen AdBlue® reducerer nitrogenoxiderne til et 

minimum. Kombineret med en dieseloxidationskataly-

sator

Andrew Herron, planteavler og 

Fendt fører fra Belfast, Irland

”Vi startede med én Fendt 300 Vario, 

og nu har vi fire. Disse maskiner gør 

arbejdet virkelig godt hver eneste 

dag og er helt i top, hvad angår lavt 

brændstofforbrug.”

Udstødningsbehandlingssystem 

SCR-teknologien betyder, at udstødningsgas-

sen behandles med AdBlue, en 32,5 % ureaop-

løsning, der omdanner nitrogenoxider (NO
x
) til 

uskadeligt kvælstof og vand.
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Påfyldningsstudsene til diesel og 

AdBlue er placeret på samme side af 

traktoren, så de er lette at nå fra jorden.

Flere kræfter med den stærke 4,4 

liters motor.

Motoregenskaber – Fendt 300 Vario

Moment på 596 Nm, maks. effekt på 143 hk ved 1.750 omdr./min.

Brændstofforfilteret med termostatventil gør traktoren driftssikker, også ved 

meget lave temperaturer et godt stykke under nulpunktet. Køleren og filteret er 

anbragt med henblik på nem vedligeholdelse.

Moment
Nm
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450

Effekt
kW
110
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

omdr./min. 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
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TRANSMISSIONEN PÅ FENDT 300 VARIO

Trinløs køreglæde: Fendt Vario-
transmissionen

Fendt Vario – ren kørekomfort 
Den trinløse Vario-transmission sikrer maksimal køre-

komfort og giver mulighed for besparelser. Du kan køre 

fra 0,02 km/t til en maks. hastighed på 40 km/t – helt 

trinløst. Du arbejder altid med den helt rigtige hastig-

hed til opgaven. Det giver en forbedret ydeevne, som er 

umulig at opnå med power shift transmission. Traktoren 

er nem at køre, enten via joystick eller med pedalen. 

Vario transmissionen og motoren er udviklet med hen-

blik på lavt brændstofforbrug.

Den rigtige hastighed ...
… for PTO-akslerne er let at justere ved hjælp af tasterne 

på Variocenter: De tilgængelige hastigheder for bageste 

PTO er 540, 540 E og 1.000 omdr./min. Praktiske udven-

dige betjeningsfunktioner på bagskærmen. 540 Eco 

PTO-varianten er ideel til let arbejde, hvor der kan spa-

res brændstof ved reducerede motoromdrejninger. PTO-

akslerne på Fendt 300 Vario er yderst effektive, da effek-

ten til PTO-udgangsakslen overføres via en direkte driv-

linje fra Vario-transmissionen.

Den geniale Fendt Vario transmission arbejder med hydrostatisk-mekanisk 

effektdeling. Med tiltagende hastighed øges andelen af den mekaniske effekt, 

der overføres gennem planetsættet. Effektdeling og hydrostater, der svinger 45 

grader, sikrer fremragende effektivitet.

Velafbalanceret og effektivt med TMS
Ofte skiftende opgaver er på dagsordenen for en all-

rounder. Uanset om det er til transport eller tungt træk-

kearbejde, er Fendt 300 Vario designet til ideel ydelse, 

lavt brændstofforbrug og reduceret slid på komponen-

ter. Traktorstyresystemet TMS styrer motoren og trans-

missionen, så de altid arbejder på en økonomisk opti-

mal måde, uden at du behøver at tænke over det. Du 

skal bare angive de ønskede omdrejninger.

Afslappet arbejde til grænsen
Fendt 300 Vario Profi er forsynet med den fuldautoma-

tiske 2.0 spidsbelastningsregulering, hvor motorens 

belastning reguleres i overensstemmelse med effektbe-

hovet. Derfor kører motoren altid i det ideelle motorom-

drejningsområde. Føreren kan også justere spidsbelast-

ningsregulering 2.0 manuelt, hvis det ønskes. Kickdown-

funktionen, hvor traktoren accelererer som en personbil 

med automatisk transmission, betyder, at traktoren 

kommer hurtigt fra start.
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Kørselsretningen kan ændres enten med 

joysticket eller vendehåndtaget med 

integreret start/stop-funktion.

Den nye integrerede front PTO leverer 1000 omdr./min.  Den direkte overførsel 

af kraft fra motoren til redskabet giver stor effektivitet.

Kørselsfunktionen kan vælges individuelt: Hastigheden kan reguleres med 

enten pedalen eller joysticket.

Den separate transmissions- og hydraulikolieforsyning hindrer oliesammenblanding og garanterer stor driftssikkerhed for 

transmissionen.
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NY FENDT VARIOTRONIC

Effektiv betjening –  
komfortabel kørsel

Perfekt udsyn til alle sider: Fendts betjeningskoncept
Gennemtænkt til mindste detalje, men altid med 

tanke på helheden – med Fendts traktorer oplever du 

intuitiv betjening og funktionalitet på alle maskiner. 

Betjeningselementerne, som består af Varioterminalen, 

joysticket, krydsgrebet, vippekontakterne og membran-

tastaturet, er nemme at overskue på Variocenteret.

Alt i et: Varioterminal 7”
Ligetil, intuitiv og praktisk – den nye Varioterminal 

7” med LED-baggrundsbelysning forener alle trak-

tor- og redskabsfunktioner i én terminal. Redskaber 

med ISOBUS funktion kan også styres direkte med 

Varioterminalen. Du kan nemt finde rundt i det flade 

menuhierarki og på den klare skærm. Du kan betjene 

funktionerne direkte på den berøringsfølsomme skærm 

eller ved at trykke på en tast. LCD-Varioterminal er 

smukt designet uden kanter, med udseende som en 

smartphone og fantastiske farver samt en skarp opløs-

ning. Den er ridsefast og let at rengøre. Om natten 

dæmpes displayet automatisk for at reducere blænding, 

når der arbejdes i nattilstand.

Arbejdet på forageren er forenklet – Fendt VariotronicTI

Elektronisk assistance er en stor fordel, især på forage-

ren. Med VariotronicTI sparer du op til 1.920 håndbevæ-

gelser ved 160 vendinger. Du kan programmere op til 

39 indstillinger i terminalen for hver vending på forage-

ren, både når traktoren holder stille, og når den kører. 

Derefter kan du aktivere de automatiske procedurer på 

forageren ved at trykke på en knap. Du kan køre uden at 

flytte hænderne.

Altid på mærkerne
VarioGuide-styresystemet sikrer optimale arbejds-

resultater og maksimal komfort. Vi tilbyder to for-

skellige modtagersystemer - NovAtel® eller Trimble®. 

Eksisterende Trimble® RTK-infrastrukturer på bedriften, 

som f.eks. NTRIP, kan fortsat bruges. En række korrek-

tionssignaler understøttes, afhængigt af modtageren, 

f.eks. EGNOS/WAAS eller RangePoint™RTX™, CenterPoint 

RTX™ og Ntrip. Hvis signalet afbrydes på grund af terræ-

net, benytter VarioGuideTrimble®-xFill™-teknologien til 

at fortsætte arbejdet pålideligt i op til 20 minutter uden 

et korrektionssignal.
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Den integrerede brugerflade (ekstraudstyr) giver mulighed for betje-

ning af alle ISOBUS kompatible redskaber med Varioterminalen, så der 

ikke er behov for yderligere redskabsterminaler.

Liftkontrolmodul (EPC) med PTO-

betjening.

Krydsgreb til 1. og 2. hydrauliske 

glideventil og frontlæsseren, herunder 

betjeningselementerne til 3. og 4. 

hydraulikkredsløb.

Styreakslens lås (ekstraudstyr) låser automatisk styreakslen op ved en 

foruddefineret hastighed på anhængere med medstyrende aksler. På 

lige strækninger sikrer den låste medstyrende aksel stabil håndtering. 

Føreren behøver ikke at låse den medstyrende aksel manuelt uden for 

det forudvalgte hastighedsområde eller ved reversering.

Med tovejs multijoysticket kan du betjene Fendt 300 Vario som en Fendt 

stortraktor. De mange funktioner på joysticket reducerer unødvendige hånd-

bevægelser.

17



KVALITETSSTANDARD OG VÆRDIBESTANDIGHED

Min traktor, min fremtid.

Langsigtet økonomi
Høj effektivitet afspejles i et højere udbytte, mens du 

bruger færre ressourcer, såsom brændstof, materia-

ler eller tid. Fendt 300 Vario fortsætter i samme tradi-

tion som sin forgænger og leverer høj effekt ved lave 

omdrejninger – det giver mindre slid på alle komponen-

ter, og forbruget af diesel og AdBlue reduceres. Dens 

høje samlede rentabilitet betaler sig under hver enkelt 

opgave.

Investering med en høj gensalgsværdi
En investering i en traktor, er også en investering i frem-

tiden. Fendt 300 Vario er din investering i en fantastisk 

fremtid med højt udbytte. Dette omfatter den effek-

tive, banebrydende traktorteknologi og gennemprø-

vet Fendt-kvalitet samt de nyeste softwareopdateringer 

i forbindelse med servicebesøg – en eksklusiv Fendt-

service, der giver den højeste gensalgsværdi.

Helt igennem nem at betjene
De ideelle diagnostiske evner og lange serviceinter-

valler sikrer, at traktoren holdes kørende. Fejl kan ana-

lyseres hurtigt gennem fejlmeddelelser på displayet. 

Separate hydraulikkredsløb betyder, at transmissionso-

lien kun skal skiftes for hver 2.000 timer under normale 

forhold. Fendt 300 Vario har en række faktorer, der hol-

der værkstedstid og vedligeholdelsesomkostninger på 

et lavt niveau.

Fendt Expert førertræning. Tilmeld dig gennem 
din forhandler. Find yderligere oplysninger på
www.fendt.com/training

Certificeret Fendt 

Occupational and Health 

Safety Management System 

OHSAS 18001

Siden 2008 har Fendt været 

certificeret og anerkendt for en 

vellykket implementering af for-

anstaltninger inden for erhvervs-

mæssig og sundhedsmæssig 

sikkerhed.

Certificeret Fendt Quality 

Management System i over-

ensstemmelse med DIN EN 

ISO 9001

Siden 1995 har Fendt gennem-

ført regelmæssige uafhængige 

revisioner af kvalitetsstyringssy-

stemet og er blevet certificeret.
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Fendt betyder høj kvalitet. For at opfylde dette løfte er der løbende kvalitets-

kontrol under den daglige produktion. Når din Fendt 300 Vario leveres på din 

gårdsplads, har den allerede gennemgået alle kvalitetskontroller i hele produk-

tionslinjen.

Der er nem adgang til motorrummet til eftersyn og vedligeholdelse, selv når 

frontlæsseren er monteret. Motorhjelmen med de to separate sidepaneler kan 

let åbnes.

Mindre besvær, mere fritid: Den kompakte kølerenhed er let tilgængelig, og tak-

ket være den store afstand mellem kølerne og den flade kølerbund er den hurtig 

og nem at rengøre.

Bliv en Vario professionel med førertræning: Med vores Fendt Expert-undervisning lærer du, hvordan du bruger alle funk-

tionerne på din traktor effektivt. Vores team af kompetente professionelle trænere lærer dig at udnytte hele potentialet i 

din Fendt traktor. Tilmeld dig gennem din forhandler. Find yderligere oplysninger på www.fendt.com/training.

Certificeret Fendt miljøsty-

ringssystem i overensstem-

melse med DIN EN ISO 14001

Siden 2000 har dette certifikat 

bevist Fendts ansvarlige miljø-

styring.
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FENDT STARSERVICE GIVER FANTASTISK KUNDESERVICE

Invester i dag i din 
pålidelige præstation i morgen.

Tilpasset finansiering og lejeløsninger
Det er en stor investering at købe maskiner. Din Fendt 

forhandler vil hjælpe dig med at udarbejde en skræd-

dersyet finansieringsplan for din nye maskine sam-

men med eksperter i landbrugsfinansiering hos AGCO 

Finance. Hvis du har et kortsigtet behov for yderligere 

kapacitet eller foretrækker lang tids brug uden at skulle 

købe, så har din Fendt salgspartner det ideelle lejetil-

bud til dig.

Opdateret software bevarer værdien maksimalt
Hver gang din traktor skal til service, opdaterer din 

Fendt-forhandler hele traktorens software. Så kan du få 

glæde af nye ekstrafunktioner til din Fendt. Du vil have 

adgang til de sidste nye betjeningsfordele, hvilket sikrer 

en proaktiv værdibestandighed, da din Fendt altid hol-

des opdateret.

100 % kvalitet, 100 % service: Fendt StarService
Hvis du vil sikre, at din Fendt 300 Vario konstant yder 

100 procent effektivitet, tilbyder vi dig 100 procent ser-

vice. Ud over den bedste diagnostik og nem repara-

tion indbefatter dette tilgængelige reservedele døgnet 

rundt i løbet af sæsonen. Desuden garanterer Fendts 

servicenetværk korte veje mellem dig og vores kvalifice-

rede servicemedarbejdere. Du får også en 12-måneders 

reklamationsret på originale Fendt dele og installation 

af dem. Reparationer med originale dele sikrer, at din 

Fendt traktor beholder sin værdi.

Præstation og rentabilitet med kontrakt
En Fendt StarService kontrakt giver dig fuld omkost-

ningskontrol sammen med den bedste service. Fendts 

servicepakke omfatter alt anbefalet vedligeholdelsesar-

bejde baseret på faste, attraktive priser. ProService- pak-

ken omfatter regelmæssig vedligeholdelse og reparati-

oner i kombination med en udvidet garanti på op til i alt 

6.000 driftstimer eller op til fem år.

Du kan finde den nærmeste Fendt-forhandler her.
www.fendt.com/Händlersuche
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Varioterminalen informerer dig om de næste datoer for vedligeholdelse og 

servicering. Den har endda en påmindelsesfunktion.

Brug smartphoneappen ’AGCO Parts Books 

To Go’ til hurtigt og let at finde og bestille 

Fendt-reservedele. Du kan få appen gennem 

App Store eller Google Play Store. Kontakt 

din Fendt forhandler for at få dine personlige 

adgangsdata.

Det bedste produkt, den bedste service: Autoriserede Fendt forhandlere er anerkendt for deres førsteklasses ekspertise og 

deres omfattende serviceudvalg. De gennemgår regelmæssigt strenge kontroller for at bevise deres høje servicekvalitet. 

Din Fendt er i de bedste hænder her.

Det højtydende luftfilter sikrer optimalt luftindtag og -rensning. Luftfilteret er nemt at udskifte.
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FENDT CARGO-FRONTLÆSSER

Kontrolleret læsning.

Let betjening
Det er nemt at betjene frontlæsseren med krydshånd-

taget. Du har venstre hånd fri til at styre. Du regule-

rer hastigheden med foden. Cargo-frontlæsseren kan 

fås til Fendt 300 Vario-modellerne i fire udgaver - Cargo 

3X70, 4X75, 4X75 compact og CargoProfi 4X75. På 4X75 

‘compact’-versionen er armene fastgjort 100 mm tæt-

tere på kabinen for at øge stabiliteten. Det forstær-

kede VarioActive-styresystem gør 300 Vario ProfiPlus så 

manøvredygtig som aldrig før.

Præcis læsning med CargoProfi
Takket være det præcise måle- og tippesensorsystem på 

CargoProfi 4X75 ved du nøjagtigt, hvor meget du læs-

ser. Vej dit læs ved at trykke på en knap, og udnyt den 

fulde lasteevne. Dermed kan turen til vejningsstationen 

også springes over. CargoProfi har begrænsning foroven 

og forneden for løftehøjde og tippevinkel. Skovlen tøm-

mes fuldstændig ved hjælp af den integrerede ryste-

funktion, som løsner eventuelt materiale, der har sat sig 

fast. Hukommelsesfunktionen gemmer positioner og 

gør gentagne opgaver nemmere.

Membrantastatur til redskabslås og 

dæmpningsaktivering.

Display for krydsgreb og vejesystem: indivi-

duel og samlet vægt samt begrænsning af 

armens og redskabets arbejdsområde.

3. og 4. kredsløb som ekstraudstyr, 

også med multikobling

Ventilenhed integreret i tværbommen

Cargo Lock med halvautomatisk lås

Støtteben til parkering,  

monteret solidt på armen

Stort udvalg af Fendt-udstyr, optimalt 

tilpasset Fendt Cargo
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A

B
C

E

Hurtig og let læsning med fingerspidserne.
Frontlæsserens betjening er integreret perfekt i den over-

ordnede betjeningsgrænseflade på højre armlæn og 

Varioterminalen. Du behøver ikke at flytte hænderne. 

Med venstre hånd vælger du køreretning, og med højre 

hånd betjener du krydsgrebet til frontlæsseren. Du regu-

lerer hastigheden med foden. Med bakhåndtaget kan du 

ændre køreretning hurtigt og nemt, uden slid. Den høje 

hydrauliske effekt på Fendt 300 Vario-modellerne sikrer 

hurtig læsning og tæmning: Load-sensing-pumpen yder 

op til 110 l/min.

Optimeret frontlæsseraffjedring 
Fendt Cargo-frontlæsseren har et optimeret affjedrings-

system. Gastrykbeholdere absorberer vibrationer og 

stødbelastninger, så de ikke forplanter sig til traktorens 

karosseri. Det reducerer sliddet på traktoren og sikrer 

lang levetid. Kombineret med forakslens og kabinens 

affjedringssystemer skaber læsserens affjedringssystem 

et behageligt miljø, der gør det til en sand fornøjelse at 

anvende Fendt 300 Vario med en frontlæsser.

På Varioterminalen kan der foretages finjusteringer af 

ventilfunktionerne. Du kan f.eks. styre flowhastigheden 

præcist og let med drejeknapperne og funktionstaster-

ne.

For eksempel kan tømningsvinklen begrænses på Fendt CargoProfi, når der skal lastes meget høje anhængere. 

Memo funktionen er specielt praktisk til sekvenser, der gentages. For eksempel kan den indstilles til automatisk at 

finde tilbage til den laveste vandrette position. Vejefunktionen gør det muligt at overvåge lastens vægt.
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Fendt-frontlæsser 3X/702) 4X/75 4X/75  
compact

4X/75  
profi

A Gravedybde (mm) 1) 60 150 220 150

B Løftehøjde (mm) 1) 3750 4155 4085 4155

C Tømningsrækkevidde (mm) 1) B = 3,5 m 1450 1685 1585 1685

C Tømningsrækkevidde (mm) 1) B = maks. 1030 1145 1045 1145

D Tømningsvinkel 55° 55° 55° 55°

E Tilbagetipningsvinkel 48° 48° 48° 48°
Løftekapacitet i hele højden (daN) 2000 1940 1940 1940
Maks. løftekapacitet (daN) 2140 2250 2250 2250

1) afhængig af dækkene
2) Maks. dækstørrelse 480/65R24 (maks. diameter 1.260 mm)
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Let betjening
Det er nemt og ligetil at betjene Fendt 300 Vario Power 

ved hjælp af det fuldt integrerede Variocenter. Vario-

joysticket, liftbetjeningsmodulet og det belyste tasta-

tur er kombineret i en overskuelig betjeningskonsol. 

Betjeningselementernes arrangement og farvekode sva-

rer til designet på Fendts nuværende traktorer. Det sik-

rer let og hurtigt betjening på alle serier.

Overskueligt
Hele membrantastaturet er baggrundsbelyst, så det er 

sikkert at betjene i mørke. Belysningen styres ved hjælp 

af praktisk grupperede knapper. Den centralt placerede 

knap til at tænde og slukke forudvalgte arbejdslygter 

er en stor fordel. Du kan styre transmission, vendegear 

og fartpilot med 2-vejs Vario joysticket. Der er fem hjæl-

pefunktioner: automatisk liftstyring, to fartpiloter, en 

hastighedshukommelse samt accelerationshastigheder.

FENDTS BETJENINGSKONCEPT

Samme brugerflade til alle funktioner.

Liftkontrolmodulet (EPC) til bageste 
lift omfatter en kontakt til hurtigt løft, 
dybdekontrol og aktivering af PTO

Gashåndtag

Vario joystick (2-vejs) med hukom-
melsestaster til motoromdrejninger 
og fartpilot samt automatiske 
funktioner til bageste lift og PTO

Betjeningspanel til belysning, 
varme og klimaanlæg

Pedalområde

Betjeningspanel med membrantastatur til 
transmissions-, hydraulik- og PTO-funktioner. 
TMS-aktivering, tilkobling af firehjulstræk og 
differentialspærre, forakselaffjedring og forvalg 
af PTO-hastighed

EPC indstillinger
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Fendt Variotronic-styresystem
For første gang nogensinde kan man finde de intel-

ligente, elektroniske Variotronic-løsninger i Fendt 

300 Vario-klassen. Allerede med første generation af 

Varioterminalen satte Fendt nye standarder for land-

brugsmaskiner tilbage i 1998. Kravene til terminalens 

funktioner er øget betydeligt. Samtidig skal den være 

let at anvende. Fendts svar er Variotronic.

25 redskabshukommelser 
Mange Varioterminal-indstillinger kan gemmes under 

et unikt navn og hentes på et senere tidspunkt. Hvis du 

f.eks. har specielle indstillinger for traktoren og redska-

bet til dine såmaskineopgaver, kan disse indstillinger let 

indlæses igen og om nødvendigt justeres.  

Føreren kan selvfølgelig også gemme sine egne indstil-

linger.

Liftkontrolmodulet (EPC) til bageste lift indeholder en kontakt til 
hurtigt løft, dybdekontrol og aktivering af PTO (ekstraudstyr til 
læssere)

Multifunktionsjoystick (2-vejs) med flere ekstra knapper til alle 
vigtige traktorfunktioner, VariotronicTI -foragerautomatikken og 
ISOBUS-redskabsstyring.

Krydsgreb til 1. og 2. glideventil
Pedalområde

Betjeningspanel til belysning, varme 
og klimaanlæg

Varioterminal 7" med ridsefast 
og refleksfri skærm helt i glas

Gashåndtag

Betjeningspanel med membrantastatur til transmissions-, hydraulik- og 
PTO-funktioner. TMS-aktivering, tilkobling af firehjulstræk og differen-
tialspærre, forakselaffjedring og forvalg af PTO-hastighed

Fartpilotknapper

Knapper til  
hastighedshukommelse
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JJ Brede trin gør det sikkert og let at 
komme ind og ud. Dørhåndtaget er 
nemt at nå fra jorden.

JJ Lemmen, som er integreret i 
kabinetaget, giver yderligere udluft-
ning på varme dage.

JJ Det integrerede klimaanlæg sikrer 
optimal køling og komfort – manuelt 
styret i Power-versionen eller fuldauto-
matisk styret (ekstraudstyr) i Fendt 300 
Vario Profi- og ProfiPlus-varianterne.

FENDT VISIOPLUS-KABINE

Dit mest komfortable andet hjem.

JJ Der er adskillige stik til rådighed til eksterne enheder.

Den overskuelige og ergonomiske VisioPlus kabine sikrer optimalt overblik, både til betjeningselementerne og til marken. Forruden fås som panoramavindue i ét stykke eller 
som en delt rude, der kan åbnes. Det er muligt at vælge dør i højre side, i stedet for vindue der ikke kan åbnes.
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JJ I en Fendt-kabine finder du mange 
forskellige opbevaringspladser og 
-rum, så der er plads til det hele.

JJ Kølerummene giver plads til et 
måltid og kolde drikkevarer.

JF Kabinens pneumatiske affjedring (Profi- og ProfiPlus-udstyrsniveauer) reducerer vibrationerne til et minimum og giver høj 
kørekomfort. Den understøttes i fire punkter med integreret selvnivellering: Kabinen hviler på to koniske lejer foran og to luftaf-
fjedrede elementer bagpå.

JJ Komfortsædet er luftaffjedret, og 
armlænet er nemt at justere.

JF Superkomfortsædet er udstyret 
med varme, drejeadapter og en pneu-
matisk lændestøtte - forudsætninger 
for komfortabelt arbejde på lange 
dage.

JJ Det komfortable instruktørsæde 
med ryglæn og sikkerhedssele gør 
det sikkert og behageligt på lange 
arbejdsdage.

For at have optimal siddestilling skal 
rattet have den rette højde og vinkel. 
Rattet og førerpladsen kan justeres 
individuelt.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standardudstyr. J

Ekstraudstyr: FJ

JJ Den taljerede halvramme på Fendt 300 Vario er den solide base for hele 
traktoren – motor, kølerenhed, frontlift, front-PTO og foraksel er monteret på 
halvrammen. Den solide konstruktion giver mulighed for større akselbelastning. Det 
taljerede design giver mulighed for en større styrevinkel.

Fendt Reaction-styresystemet sikrer 
optimal kørsel ligeud ved høje hastig-
heder på vej.
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FF Power Beyond-tryk- og styreslange 
til fuld hydraulisk kraftoverførsel.

FF ISOBUS-forbindelse til redskabs-
styring.

Bagpå findes brugerflader som f.eks. 
signalstik, hydraulisk topstang, 
trækarme med kroge, glideventiler, fri 
retur, trykluftsbremse, Power Beyond-
tryk- og styreledninger, hydrauliske 
anhængerbremser, 7-benet stik, 
hitch, PTO 540/540E/1000 o/m bagpå, 
konfiguration med hitch forneden, stiv 
trækbom og meget mere.

Hele lyskonceptet med op til seks arbejdslygter alene bagud giver fremragende oplysning for sikkert og komfortabelt arbejde, 
også når det er mørkt. De, der har brug for ekstra kraftigt lys, og som også gerne vil spare strøm, kan vælge Fendt 300 Vario med 
LED-arbejdslygter.

En lyssensor tilpasser automatisk 
skærmens belysning efter de aktuelle 
lysforhold.

Tværbommene til de forreste arbejds-
lygter forhindrer effektivt skygger.

Store fordæk op til 540/65 R24 og bag-
dæk op til 600/65 R38.

Trækarmene kan blokeres med låseven-
tilen på bageste lift.

Både DUDK- og UDK-koblinger giver 
mulighed for tilkobling af hydrauli-
kventilerne under tryk, og det gør det 
nemt at montere og afmontere red-
skaber. De selvlukkende ventilklapper 
giver sikker beskyttelse mod forurening 
fra snavs og vand.

Den bageste lift og den ene glideventil 
kan styres fra en af bagskærmene.

BELYSNING OG MONTERINGSSTEDER

Mere lys og tusindvis af ideer til 
mange opgaver.
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UDSTYRSVARIANTER

Fendt 300 Vario. Ja.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standardudstyr. g 

Ekstraudstyr: c 

Kabine Aktivt kulfilter
Mekanisk kabineaffjedring
Pneumatisk kabineaffjedring
Superkomfortsæde med 3-punktssele 
Luftaffjedret komfortsæde 
Luftaffjedret superkomfortsæde 
Varme med trinløse blæsere
Klimaanlæg
Integreret automatisk klimastyring
Klimastyret opbevaringsrum
Opdelt forrude og højre dør
Gennemgående forrude
Udelt forrude og højre dør
Opvarmet bagrude
Segmentviskere foran
Parallelviskere foran
Bagrudevisker og -vasker

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

c

g

c

c

c

g

c

c

g

c

g

g

c

g

c

g

c

c

g

c

c

c

g

c

c

g

c

g

g

c

g

c

g

c

c

g

c

c

Vario-
betjening

Køregreb med fartpilot og motorhastighedshukommelse,  auto-
matiske funktioner
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukom-
melse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet
Varioterminal 7'' med berøringsskærm og taster
Variotronic-redskabsstyring til ISOBUS
VariotronicTI - foragerautomatik
Forberedt til automatisk styresystem
Styresystem VarioGuide NovAtel / Trimble

g

g

g

c

g

g

g

c

g

g

c

Udv. bakspejl, mekanisk justerbart
Udvendigt bakspejl, elektrisk justerbart, og vidvinkelspejl med 
varme
Radiomonteringssæt med to stereohøjttalere
Radio CD MP3 med lydsystem
Radio CD MP3, med håndfrit talesystem
Blinklys, der selv slår fra

Lys Ekstra forlygter
Arbejdslygter, A-stolpe
Arbejdslygter A-stolpe, bagskærm
LED-arbejdslygter A-stolpe, bagskærm 
Arbejdslygter 4x, tag bagpå
LED-arbejdslygter 4x, tag bagpå
Arbejdslygter 2x, tag for udvendigt
LED-arbejdslygter 2x, tag for udvendigt
Arbejdslygter 2x, tag for indvendigt
LED-arbejdslygter 2x, tag for indvendigt
Roterende advarselsblink

g

g

c

c

g

g

c

g

c

c

g

g

c

g

c

c

g

c

c

c

c

c

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

g

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

g

c

g

c

c

c

c

Po
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er
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i

Pr
of

iP
lu
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Motor Forvarmerenhed (motor-, transmissionsolie) c c c

Transmission Traktorstyresystemet Vario TMS
Turbokoblingsfunktion
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion 
Fartpilot
Bakalarm

g

g

g

g

c

g

g

g

g

c

g

g

g

g

c

Chassis Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar
Styrebremse
Automatisk låsning af anhængers styreaksel
Trykluftsystem et-/tokredssystem
Duomatic-trykluftskobling

c

g

c

c

g

g

c

c

c

g

g

c

c

c

Firehjulstræk Automatisk differentialspærre foran
Komforttilkobling af firehjulstræk/differentialespærre
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styre-
vinkelsensorer

g

g

c

g

g

g

g

Lift Trækkraft og trinløs blandet kontrol
Frihøjde, positionskontrol
DV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)
Frontlift EV/DV (tilslutning i midten 1./3. ventil)
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregule-
ring, udvendig betjening 
Elektrohydraulisk lift, EV (EHR)
Udvendigt betjent lift bag
Støddæmpning, elektrohydraulisk liftkontrol
Hydraulisk topstang bag

g

g

c

g

g

g

c

g

g

c

c

c

g

g

g

c

g

g

c

c

c

g

g

g

c

PTO For: 1000 o/m
Bageste PTO 540/WZW/1000 o/m
Bageste PTO 540/540E/1000 o/m
Bag: Flanget PTO 540/540E/1000 omdr./min
Udvendig betjening af bageste PTO
Komforttilkobling af PTO, elektrohydraulisk forvalg

Hydraulisk 
system

Aktivering af EHS-ventil, mekanisk krydsgreb
Aktivering af EHS-ventil, krydsgreb, multifunktionsjoystick
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå
Tandemhydraulikpumpe, hydraulikoliekøler (46 + 38 l/min)
Load sensing system med aksialstempelpumpe (110 l/min)
1. og 2. EHS-ventil bag
1. EHS-ventil og anden EHS-ventil midt og bag
3. EHS-ventil midt og bag
3. EHS-ventil bag
4. EHS-ventil bag eller 3. EHS-ventil bag og 1. EHS-ventil for
4. EHS-ventil bag
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning
Returventil midt højre
Retur bag
Trykløst returflow, bag 
UDK-kobling bag
Biologisk hydraulikolie

c

c

g

c

g

g

c

c

g

c

g

g

c

c

g

c

g

g

g

g

c

g

c

c

c

c

c

g

g

c

g

c

g

c

g

g

c

c

c

c

g

g

c

g

c

g

c

g

g

c

c

c

c

g

g

c

g

c

Frontlæsser Frontlæsser, monteringsdele
Frontlæsser Cargo 3X/70
Frontlæsser Cargo 4X/75
Frontlæsser Cargo 4X/75 Compact
Frontlæsser Cargo 4X/75 Profi

Ekstraudstyr Manuelt træk
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag
Kugletræk, højdejusterbar
Kugletræk, kort
Hitch
Trækbom
Piton-fix
Ballastvægte til baghjul
Drejelige forskærme
Impulsudtag til ekstern redskabsbetjening

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

g

g
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FENDT 300 VARIO

Tekniske specifikationer. 

Fendt 300 Vario
Motor Nominel effekt ECE R 120 kW/hk

Maksimal effekt ECE R 120 kW/hk
Nominel effekt EC 97/68 kW/hk
Maks. effekt EC 97/68 kW/hk
Antal cylindre Antal
Cylinderboring/slaglængde mm
Cylindervolumen cm³
Nominel hastighed omdr.
Optimalt brændstofforbrug g/kWh
Maks. moment ved 1550 o/m Nm
Momentstigning %
Brændstofniveau liter
AdBlue-tank liter

310
74/ 100
83/ 113
74/ 100
83/ 113

4
108/ 120

4400
2100
199
485
55

210
23

311
83/ 113
90/ 123
83/ 113
91/ 123

4
108/ 120

4400
2100
199
524
47

210
23

312
90/ 123
98/ 133
90/ 123
98/ 133

4
108/ 120

4400
2100
199
559
44

210
23

313
97/133

105/142
97/ 133

105/ 142
4

108/ 120
4400
2100
199
596
42

210
23

Transmission og PTO Transmissionstype 
Hastighedsområde frem km/t
Hastighedsområde bak km/t
Tophastighed km/t
Bagerste PTO
Bagerste PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO)
Forreste PTO (ekstraudstyr)

ML 75
0,02-40
0,02-25

40
540/ 540E/ 1000

540/1000/4,2
1000

ML 75
0,02-40
0,02-25

40
540/ 540E/ 1000

540/1000/4,2
1000

ML 75
0,02-40
0,02-25

40
540/ 540E/ 1000

540/1000/4,2
1000

ML 75
0,02-40
0,02-25

40
540/ 540E/ 1000

540/1000/4,2
1000

Lift og hydraulik Dobbelt hydraulikpumpe l/min
Pumpe med variabelt flow l/min
Driftstryk/styretryk bar
Maks. ventiler (for/midt/bag) Power Antal
Maks. ventiler (for/midt/bag) Profi Antal
Maks. disponibel hydraulikoliemængde liter
Maks. løftekraft på bageste lift daN
Maks. løftekraft på frontlift daN

46+38
110
200

0/2/4
0/0/4

43
5960
3130

46+38
110
200

0/2/4
0/0/4

43
5960
3130

46+38
110
200

0/2/4
0/0/4

43
5960
3130

46+38
110
200

0/2/4
0/0/4

43
5960
3130

Elektriske funktioner Batterier Antal
Batterieffekt Ah/V
Generator V/A

1
100/ 12
14/ 150

1
100/ 12
14/ 150

1
100/ 12
14/ 150

1
100/ 12
14/ 150

Dæk Standardfordæk 
Standardbagdæk
1. Fordæk (ekstraudstyr) 
1. Bagdæk (ekstraudstyr)
2. Fordæk (ekstraudstyr)
2. Bagdæk (ekstraudstyr)

440/65R24
540/65R34
480/65R24
540/65R38
540/65R24
600/65R38

440/65R24
540/65R34
480/65R24
540/65R38
540/65R24
600/65R38

480/65R24
540/65R38

16.9R24
18.4R38

540/65R24
600/65R38

480/65R24
540/65R38

16.9R24
18.4R38

540/65R24
600/65R38

Mål Sporvidde, for (standarddæk) mm
Sporvidde, bag (standarddæk) mm
Samlet bredde med standarddæk mm
Samlet længde mm
Samlet højde - komfortkabine mm
Samlet højde kabine med standarddæk uden VarioGuide mm
Samlet højde kabine med standarddæk med VarioGuide mm
Maks. frihøjde mm
Akselafstand mm

Vægte Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)  kg
Maks. tilladt samlet vægt kg
Maks. tilladt samlet vægt op til 40 km/t landespecifik godkendelse af undtagel-
se krævet

kg

Maks. lodret belastning på anhængerkobling kg

1685
1660
2220
4336
2820
2820
2870
510

2420

1685
1660
2220
4336
2820
2820
2870
510

2420

1820
1800
2320
4336
2860
2860
2910
510

2420

1820
1800
2320
4336
2860
2860
2910
510

2420

4810
8500
8500

2000

4810
8500
8500

2000

4970
8500
8500

2000

4970
8500
8500

2000
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Kontakt til Fendt.
fendt.com
Du kan finde alt online - fra brochurer til tekni-
ske specifikationer, fra rapporter om kunder 
eller vores virksomheder til vores Fendt-
begivenhedskalender.

Fendts Konfigurator
Med Fendts Konfigurator kan du vælge blandt 
alle de mulige udstyrsvarianter og sammensæt-
te den optimalt udstyrede maskine til din 
bedrift. Fendts Konfigurator findes online på 
www.fendt.com, hvor et link vil føre dig direkte 
til 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.

Testkørsel
“Gå ind på fendt.com og vælg 
Demonstrationsservice på siden Service, hvor 
du kan melde dig til en testkørsel af dit fore-
trukne Fendt-køretøj.”

facebook.com/FendtGlobal
Mere end 200.000 fans er venner med Fendt på 
Facebook. Kom og tag et kig.

Hvordan gør Fendt Service en forskel?
For os betyder kundeservice, at vi kender og for-
står dit arbejde, så vi kan imødekomme dine 
krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i 
din økonomiske interesse. Vi står bag vores pro-
dukter og har udviklet dem til løsning af selv de 
mest krævende opgaver samt optimal holdbar-
hed. Vores service er partnerskabsaspektet i dit 
arbejde.

Kan jeg opdatere Variotronic?
Fendt Variotronic kan opdateres. På den måde 
har du altid den nyeste version på din Fendt, og 
du har fremtiden på din terminal. Kontakt din 
forhandler for at få yderligere oplysninger.

Hvad er Fendt Expert?
Bliv en Vario professionel med Fendt Experts 
førertræning: Er du allerede bekendt med alle 
de funktioner, som teknologien har at byde på? 
Udnyt den teknologi, der findes i alle Fendt 
Vario, og lær at optimere brugen af alle funktio-
nerne med Fendt Expert. Vores team af professi-
onelle instruktører tilbyder dig kompetent vej-
ledning, så du kan udnytte det fulde potentiale 
i din Fendt traktor. Få mere at vide hos din for-
handler, og tilmeld dig.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL. ALT OM FENDT.

Hvad kan vi gøre  
for dig?
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www.fendt.com 

Forførende Fendt.

DK/0217

AGCO GmbH – Fendt-Marketing -87616 
Marktoberdorf, Tyskland

Fendt er et verdensomspændende mærke under AGCO.
Alle oplysninger om produktets levering, udseende, ydelse, mål og vægt, brændstofforbrug eller 
driftsomkostninger er de aktuelle angivelser på trykketidspunktet. Der kan være foretaget ændringer inden 
køb af maskinen. Din Fendt-forhandler giver dig gerne oplysninger om eventuelle ændringer. Maskinerne er 
ikke vist med landespecifikt udstyr.


