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Fendt Lotus.  
Vendernes lotus.
De unikke Fendt Performance tænder gør Fendt Lotus til en af de mest effektive vendere i sin klasse.  
Fendt Performance tændernes form og position sikrer, at større mængder græs og hø flyttes.  
Lotus modellerne er meget stabile, så du kan anvende høje kørehastigheder og få en 50 % større  
arealdækning. Det giver maksimal effekt og perfekte resultater.
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FENDT LOTUS VENDERE OG TÆNDER

Nye standarder ved vending 
giver basisfoder i topkvalitet.

Lang levetid
Med lang brugstid, pålidelig teknologi og suveræn 
levetid: Det er her, at Fendt Lotus er uovertruffen. 
Rammens konstruktion er gennemtænkt hele vejen 
igennem, og leddene er forarbejdet i robuste, støbte 
huse, så du altid kan regne med din maskine. 
Drivakslerne er forsynet med dobbelte kardanled,  
og det vigtigste for dig er, at disse kardanled er 
vedligeholdelsesfrie, så du har mere tid til at vende  
din afgrøde. De store rotorplader med flade og 
ekstrakraftige tandarme giver ikke kun den bedste 
tilkobling, men de øger endvidere i høj grad levetiden.

Vi dækker kanterne
Du mister ikke værdifuldt foder i kanterne af marken, 
fordi Fendt Lotus er forsynet med en unik 
kantbearbejdsmekanisme. Tænderne på den udvendige 
rotor sættes i den inderste position ved markens 
grænser og ved grøfter. Det betyder, at afgrøden kastes 
væk fra kanterne og ind på din mark. Markens grænser 
holdes pæne, og græsset fordeles jævnt. Hvis alle 
tænderne sættes i den inderste position, er det desuden 
muligt at lave natskår ved lidt reduceret hastighed – 
uden et ekstra natskårsdrev.

Så enkelt
Godt foder er afgørende for et succesrigt kvægopdræt, 
og derfor sætter vi nye standarder med Fendt Lotus. 
Med deres innovative design er de unikke Fendt 
Performance-tænder endnu mere fleksible end 
traditionelle tænder. De tilpasser sig perfekt jordens 
konturer og forhindrer dermed effektivt, at skåret 
beskadiges, og afgrøden forurenes. Tændernes  
position og form sikrer uovertruffen ydelse - den  
bedste måde at samle afgrøden op. Tændernes position 
sikrer ekstremt hurtige arbejdshastigheder. Sammen 
med deres evne til at håndtere selv meget store 
afgrødemængder er Fendt Lotus særdeles effektiv.

Lav hastighed, høj effekt
Skånsom vending og udnyttelse af hvert minut –  
Fendt Lotus gør arbejdet let. Sammen med løsningen 
med krogene sikrer tændernes trækkende position,  
at afgrøden vendes meget skånsomt. Med en 
kraftudtagshastighed på bare 400 – 450 omdr./min.  
er Fendt Lotus meget skånsom mod afgrøden, og 
alligevel samler den ekstremt store mængder op og 
fordeler materialet optimalt for en effektiv tørring.  
Dette skyldes alt sammen de dobbelte Performance-
tænders position, tændernes særlige vinkel og de 
vippejusterbare rotorer – det giver klassens bedste 
vendinger.

Foderet samles op med den  
7,5 cm lange krog på Fendt 
Performance-tænderne.
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Fendt Performance tænderne arbejder trækkende – men med deres krogteknologi og høje fleksibilitet glider 
de hen over jorden uden at skade skåret. De har et stort opsamlingsområder sammenlignet med traditionelle 
tænder, hvilket giver dig en større arealdækning.

En enkel justering af tænderne på den yderste rotor aktiverer 
kantbehandlingsmekanismen. Derved sættes tænderne i den inderste 
position, så der opnås en ren markkant og en jævn fordeling af den 
mejede afgrøde.

Den meget stabile konstruktion med en robust, støbt skal og en drivlinje med dobbelte kardanled sikrer,  
at alle vores Lotus-modeller har en lang levetid.
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FENDT LOTUS 770

Uovertruffen stabilitet.

Pålideligt drivsystem
For at beskytte venderen helt mod skade er  
Fendt Lotus 770 forsynet med en særlig pålidelig 
drivlinje. Knastkoblingen sikrer en momentoverførsel  
på 1.000 Nm. Den klarer let høje afgrøder selv ved  
høje hastigheder.

Enkel transport
Lotus 770 er forsynet med en hydraulisk foldeanordning 
til transport. Det gør den både lettere at bruge og  
øger sikkerheden på skråninger. Når den sættes i 
transportposition, drejer de yderste rotorer opad 
hydraulisk, hvor de fastgøres mekanisk. Den har et  
stort tyngdepunkt, og forakslens aflastning er lav. Af 
størst betydning for dig: Transportbredden forbliver 
under 2,95 m.

Fantastisk stabilitet
Den tilkoblede Fendt Lotus-model giver maksimal 
stabilitet, selv under vanskelige forhold. Fendt Lotus 
770 klarer høje afgrøder uden problemer, selv ved høje 
hastigheder. Rammen udmærker sig med sin lange 
levetid og det vedligeholdelsesvenlige design. Med et 
stabilt trepunktsophæng styres venderen af en ramme 
med 4 drejepunkter og 2 forbindelsesstænger.

Efterløbsanording i topklasse
Den innovative Stabilo-efterløbsenhed holder hele tiden 
Fendt Lotus 770 i sporet. Med tilkoblingsrammens 
trapezformede design opstår der et imaginært 
drejepunkt i midten af traktoren og dermed et stort  
greb til stabilisering af efterløbet. Det er en enkel og  
helt mekanisk løsning, der holder venderen i sporet – 
uden ekstra støddæmpere eller udstyr. Der er ingen 
vippebevægelser, når der arbejdes i vanskelige forhold 
ved slåning eller markarbejde. Stabilo-
efterløbssystemet gør det endvidere lettere at vende. 
For at opnå maksimal sikkerhed er efterløbsenheden 
forsynet med et automatisk låsesystem, der forhindrer 
maskinen i løftet tilstand i at vippe på forageren.

Som hele venderen er den robuste 
monteringsramme også designet 
til maksimal levetid.
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Ekstrem driftssikker: Drivlinjen sikrer en kraftoverførsel på 1.000 Nm, så den uden problemer kan håndtere 
høje afgrøder ved høje arbejdshastigheder.

For at give optimal sikkerhed på vejen er Lotus 770 forsynet med 
gennemgående belysning som ekstraudstyr.

Til transport foldes rotorerne hydraulisk og fastgøres mekanisk.

Trepunktstårnet med tre lejebøsninger i tre 
materialer i foldehængslerne er både holdbart  
og særligt vedligeholdelsesvenligt.

Stabilo-efterløbssystemet på Fendt Lotus 770 bygger 
på en trapezformet ramme og sikrer, at venderen 
forbliver sikkert på sporet under alle forhold.
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FENDT LOTUS 1020 T OG 1250 T

Topeffekt i særklasse.

Den professionelle maskine til vanskelige forhold
De store Lotus modeller er forsynet med en  
ekstrem robust drivlinje. Denne sikres op til 1.400  
og 1.500 Nm – så Lotus modellerne kan håndtere  
høje arbejdshastigheder i høje afgrøder.

Avanceret tilkobling
Lotus modellerne 1020 T og 1250 T tilkobles med 
låsekrogene på trækarmene, så rammens forreste del 
danner en enhed med traktoren. Drejepunktet, der 
forskydes bagud, gør de tilkoblede Lotus modeller 
ekstra manøvredygtige og lette at håndtere. Maskinens 
forholdsvis korte, samlede længde gør det ekstra let  
at manøvrere.

Hastighed og effekt
Med Fendt Lotus 1020 T og 1250 T opnår du altid det 
optimale. De trukne Lotus vendere er indbegrebet af 
kapacitet og effekt – selv under vanskelige forhold. 
Netop derfor er Fendt Lotus 1020 T og 1250 T forsynet 
med deres eget chassis. Det sikrer en rolig kørsel og 
konstant høje kørehastigheder i marken. Rammens 
korte længde gør Lotus meget manøvredygtig. Det 
fremragende efterløb gør den til en fornøjelse at 
betjene. Lotus 1020 T og 1250 T er sikre at håndtere, 
selv ved vendinger.

Blide giganter 
Trods deres betydelige arbejdsbredde er Fendt Lotus 
1020 T og 1250 T meget skånsomme mod afgrøden og 
skåret. Deres eget, medløbende chassis bestemmer 
arbejdshøjden og sikrer, at følerhjulene ikke belastes  
af hovedrammen. Det forhindrer, at maskinen synker 
ned i blød jord. Den tilpasser sig bedre jorden, reducerer 
jordtrykket og beskytter skåret.

De påhængte Lotus modeller står 
for maksimal styrke og fantastisk 
beskyttelse af foderet.
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De store, fremadkørende transporthjul sikrer, at den 
kører meget roligt i en ensartet arbejdsdybde.

Til vejtransport anbringes rotorerne på rammen. Det beskytter drejeleddene, da de ikke presses, når de foldes ind. Den særlige 
transportposition, hvor rotorerne er anbragt på række, betyder, at også de store Lotus modeller er tilstrækkelig kompakte til 
transport.

Du kan indstille arbejdsdybden helt efter dit behov. Ved hjælp af den let 
tilgængelige krumtap kan du indstille rivens højde helt præcist.

Drejepunktet er flyttet bagud på de tilkoblede Lotus 
vendere, og det giver perfekt manøvredygtighed på 
de største arbejdsbredder. 

Kombinationen af en robust tilkoblingsramme og 
trækbom sikrer stabil og sikker håndtering.
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Tændernes særlige fastgørelse med justerbare vinkel betyder, at du let kan 
skifte til kantspredning eller natteskår, samtidig med at du undgår at tabe 
tænderne.

Du skal bare flytte en enkelt bolt for at justere spredevinkelpositionen.  
Du kan vælge mellem 5 indstillinger fra 10° til 17° – præcist tilpasset til  
dine behov, hver gang.

Da hjulet er tæt på tænderne, 
tilpasser maskinen sig på bedste 
vis til jorden, hver gang.

De vedligeholdelsesfrie, dobbelte 
kardanled sikrer direkte kraftoverførsel 
og betyder, at venderen også kan dreje 
i transportposition.

Antiviklesystemet forhindrer afgrøde i at vikle sig rundt om hjulakslerne.

Store dæk på alle rotorer giver fantastisk afgrødeindføring og jordfølgning.

FENDT LOTUS-VENDER

Stjernen blandt venderne.

De trukne vendere har en ekstra 
gitterramme, der giver optimal 
stabilitet, både til beskyttelse og til 
at forstærke hovedrammen i hele 
maskinens bredde.

Store rotorplader sikrer høje 
tandhastigheder trods lav 
rotorhastighed.
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Fordelt i hele arbejdsbredden er der adskillige drejeled mellem rotorerne, hvilket sikrer,  
at de følger jorden individuelt. Ringe slitage og rent foder med garanti.

For at øge sikkerheden på vejen har tilkoblede Lotus-modeller som standard 
ekstra brede advarselsskilte og ekstra belysning.

Overbelastningssikringen på hoveddrivakslen øger driftssikkerheden og gør 
Lotus rivernes drivlinje meget holdbar.

De ekstra stabile tandarme er beregnede til høj kraftoverførsel  
og maksimal holdbarhed.

Takket være deres store fleksibilitet 
kan de trækkende Fendt Performance 
tænder også undgå forhindringer langt 
lettere end traditionelle tænder. På 
Lotus er knækkede tænder ikke noget 
problem.
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Det bedste produkt med den  
bedste pleje og service.

Med en Fendt Lotus får du et topmoderne produkt,  
der vil klare selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan  
du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service  
fra meget effektive, autoriserede Fendt forhandlere:

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores 
uddannede serviceteam.

- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt i hele 
sæsonen

- 12 måneders garanti på originale Fendt reservedele  
og montering af disse

Din Fendt forhandler er der altid, når du har behov for det, 
og forhandleren har altid samme formål – at sikre, at dine 
Fendt maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget 
går galt i høsttiden, kan du bare ringe til din forhandlers 
servicecenter.

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service
For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed  
og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den 
optimale service:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansieringstilbud

FENDTS SERVICE

 +45 70 20 73 40
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Hvad kan vi  
gøre for dig?

Kontakt til  
Fendt

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

Fendts konfigurator
Med Fendt konfigurator kan du vælge 
mellem alt tilgængeligt udstyr og 
sammensætte den optimalt udstyrede 
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 
Fendts Verden. Kom og se!

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

Hvad står Fendt Service for?
For os betyder service, at vi kender og 
forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme 
dine krav om pålidelighed og sikkerhed og 
handle i din økonomiske interesse. Vi står 
bag vores produkter og har udviklet dem  
til de højeste krav og lang levetid. Vores 
service er partnerskabsaspektet til dit 
arbejde.

Hvad står Fendt Full Line for? 
Ud over førende traktorer og høstmaskiner 
kan vi nu også tilbyde vores kunder græs- 
og ensileringsmaskiner, der lever op til 
Fendts kvalitetsstandarder. Vi tilbyder nu 
en komplet serie af landbrugsmaskiner, 
inklusive Fendts førsteklasses service,  
alt sammen fra én pålidelig kilde.

Hvilke produkter omfatter Fendt Forage 
Harvesting?
Fendts høstudstyr omfatter rotorriver af 
høj kvalitet (Fendt Former), vendere (Fendt 
Lotus, Fendt Twister), tromleslåmaskiner 
(Fendt Cutter), skiveslåmaskiner (Fendt 
Slicer), fodervogn (Fendt Tigo), 
ballepressere (Fendts rundballepressere 
og storballepressere) samt finsnittere 
(Fendt Katana). Alle redskaber er perfekt 
afpasset efter Fendts traktorer og præcis 
ligeså overbevisende i kombination med 
tredjepartstraktorer.

Hvor kommer Fendts udstyr til høst af 
foder fra?
Fendts slåmaskiner, vendere og høriver er 
bygget på AGCO Centre of Excellence for 
foderhøstteknologi i Feucht i Tyskland. Det 
er et af de seks tyske anlæg og har haft 
succes inden for innovative 
landbrugsmaskiner i over 100 år.

FAQ. ALT OM FENDT
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Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard:  g 

Ekstraudstyr:  c 

FENDT LOTUS-VENDER

Udstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

Lotus 770 Lotus 1020 T Lotus 1250 T
Mål og vægt
Arbejdsbredde m 7,70 10,20 12,50
Transportbredde m 2,95 3,00 3,00
Parkeringshøjde m 3,65 2,95 2,90
Transportlængde m 2,20 5,20 6,70
Vægt kg 1030 2280 2950

Effektbehov
Effektbehov kW / hk 55/75 44/60 70/95

Ophæng
Trepunkts Kategori II
Topunktstrækarme Kategori II II

Ekstraudstyr/rotor
Rotor Antal 6 8 10
tandarme pr. rotor Antal 6 7 7
Beskyttelsesanordning mod tab af tænder g g g

Kantsprederenhed mekanisk g g g

Justering af spredevinkel g g g

Overbelastningsbeskyttelse g g g

Pendulbremse g

Hydraulik
Nødvendige dv-hydraulikudtag Antal 1* 1; 1* 1; 1*
KENNFIXX®-hydraulikudtag g g g

Dæk
Dæk rotorchassis 6 x 16/6.50-8 8 x 16/6.50-8 10 x 16/6.50-8
Dæk, transportchassis 380/55-17 380/55-17

Belysning
Belysning c g g

Advarselsskilte c g g

T = Transportchassis  /  * = Flydestilling nødvendig  /  Antal nødvendige hydraulikudtag kan variere afhængigt af ekstraudstyret
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It’s Fendt.  Because we understand Agriculture.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

Fendt er et globalt varemærke under AGCO. 
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og 
driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret 
inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. 
Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.

DA/1901

www.fendt.com 




