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Fendt 300 Vario

Nyt: 
•  SCR-motorteknologi giver lavere 

brændstoff orbrug og mindre CO2

• Mere eff ekt i 313 Vario

Perfekt 
beslutning

"Siden den første Vario 
kørte ind på vores 
gårdsplads, har det været 
klart, at når du først en 
gang har kørt i en Vario, vil 
du ikke køre i andet. Den er 
simpelthen fantastisk."

Jean Paul Gauthier fra Bourbon 
Lancy, Frankrig

"Det lave brændsto� orbrug 
er det, man bemærker 
mest. Når vi sår majs med 
en 6-rækket Monosem, kan 
vi dække 25-27 ha om 
dagen og kun bruge 5 l 
brændstof pr. hektar! 
Det er alle tiders."

Christian Wehling fra 
Stadthagen, Tyskland

"312 Vario er en alsidig 
maskine, og alle kan lide at 
køre den."

Dirk Rechmann fra
Kirtorf, Tyskland

"312 har vist sig at være 
den perfekte beslutning, 
uanset om det drejer sig 
om manøvredygtighed, 

lavt brændsto� orbrug 
eller let betjening."

Pascal Braun fra
Gersheim, Tyskland

"309'eren er meget 
dynamisk, f.eks. når der 

spredes kunstgødning. Den 
har samme e� ekt som en 

stor traktor, men den er 
lettere at manøvrere med! 
Min favorittraktor er vores 

309 Vario." 

Siegmund Randlkofer fra
Beilngries, Tyskland

"Vi lærte hurtigt at sætte 
pris på dens fordele. 
Det lave brændsto� orbrug 
og den kraftige motor er 
kun et par af dem."

David Salvisberg fra
Kirchlindach, Schweiz

300 Vario – effektiv, stærk og populær



300er

Langsigtet rentabilitet med Fendt300-seriens milepæle

Regn med 
stabile værdier

"Min kone havde stor 
ind� ydelse på min 
beslutning om at købe 
Fendt igen. Hun sagde: 
‘Køb en Fendt, så beklager 
du dig ikke bagefter, og jeg 
har ro og fred."

Markus & Ulrike Zentner fra
Uttenweiler, Tyskland

"Min 309'er har en meget 
høj gensalgsværdi. 
Da reparationer, diesel og 
købspris blev regnet 
sammen, var resultatet en 
meget lav udgift pr. time, 
og jeg har besluttet at købe 
endnu en Fendt."

Ulrich Rauch fra Wald, Tyskland

"Jeg kan stole på 
min 300 Vario i alle 
situationer." 

Bruno Mongiorgi fra 
Castelfranco Emilia, Italien

"Da vi arbejder i en jord, 
der varierer fra almindelig 

lermuld til tung lerjord, 
har vi brug for stor e� ekt 
med så lille en vægt som 
muligt. Vores 310 klarer 

begge dele."

John & Andrew Herron fra
Newtownards, England

"At vælge Fendt var den 
bedste beslutning, jeg 
har tru� et i mange år!"

Peter Lemmers fra
Malden, Holland 

"Det er vigtigt for mig, at 
jeg føler mig godt tilpas i 
en traktor. Det er lige netop 
sådan, jeg føler mig i min 
300 Vario." 

Kurt Strobel fra Osterfildern, 
Tyskland

Fendt 300 er i 30 år med jævne mellemrum blevet 
opdateret med banebrydende teknologier, og 
den er derfor altid et skridt foran sin tid. Kunderne 
bekræfter den absolutte driftssikkerhed, det ekstremt 
lave brændstofforbrug og den enkle betjening, der 
kendetegner 300 Vario. Nu når 300 Vario den næste 
teknologiske milepæl.

 Lancering af Farmer 
300 Ci-serien

 Farmer 300 med 
krydsgreb og opsplitning 

 Nye Farmer 310- og 
311-modeller med EPC

 Farmer 312 med 120 hk 
føjet til serien

 Farmer 300 med elektrisk 
betjening

 Farmer 300 C lanceres

 Lancering af 
Farmer 300 Ci

 Fendt præsenterer 
300 Vario med trinløs 
transmission

 Fendt 300 Vario med TMS 
(Tractor Management System) 

 Fendt 300 Vario med 
brændstofbesparende 
SCR-motorteknologi og 
den nye topmodel 313 Vario
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