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Lihtne ja tõhus  
saagikoristus
L-seeriaga pakume Teie ettevõtte jaoks ideaalset kombaini. Seda iseloomustab maksimaalne mugavus,  
parim tootlikkus, töökindlus ja universaalsus. Uuenduseks selles klassis on mugav Proline kabiin ja ainulaadne  
Fendt VariotronicTI juhtimiskeskus.
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Tagab mugava ja pingevaba  
tööpäeva
Meie L-seeria uus Proline kabiin pakub Teile mugavat töökohta. See parandab Teie keskendumisvõimet ja  
heaolu ka pikkadel saagikoristuspäevadel. Standardvarustusse kuuluv kliimaseade, mugav iste ja madal  
müratase on vaid mõned arvukatest põhiomadustest, mis seda kõike võimaldavad. Meie juhtimiskeskus Fendt  
VariotronicTI seab standardi kõrgele ka selle võimsusklassi masinate seadistamisel, juhtimisel ja jälgimisel.
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Mootor 5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L  
MCS

6275 L  
MCS PL

6275 L  
MCS Rice

Max. võimsus (vastavalt normile ECE R 120) kW/hj 192 / 260 192 / 260 192 / 260 192 / 260
Max. võimsus koos PowerBoost - lisavõimsusega punkri 
tühjendamiseks (vastavalt normile ECE R 120) kW/hj 225 / 306 225 / 306 225 / 306 225 / 306
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Hea valgustuse abil saate kõige paremini ära kasutada pingelise koristusperioodi ajagraafikut.  
Sest viljakoristuse ajal on iga tund tähtis. L-seeria on Teie ideaalne partner.

Parimad tulemused nii  
päeval kui ka öösel.
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FENDT PROLINE KABIIN

PINGEVABAD TÖÖTINGIMUSED.

Mugav iste
Uusima põlvkonna mugav komfortiste, mille 
standardvarustusse kuuluvad õhkvedrustus ning 
mitmesugused seadistusvõimalused istme 
optimaalseks kohandamiseks vastavalt Teie soovile. 
Reguleeritav roolisammas muudab mugava  
tööasendi leidmise lihtsaks. Ka Teie kaasreisija  
jaoks on kabiinis samasugune komfortiste.

Suurepärane valgustatus
L-seeria on varustatud tipptasemel valgustusega,  
tänu millele on ka öösel kõik nähtav. Rikkalik valik 
reguleeritavaid töötulesid ning tellimisel lisavarustusena 
soetatavad viljapõllu valgustus-/ridade otsingutuled 
tagavad tööala suurepärase nähtavuse.

Piisavalt ruumi heaoluks
Meie Proline kabiin on suurepärase kujundusega.  
Teil on piisavalt ruumi pingevabaks töötamiseks ning 
samas ka hea ülevaade kõigest – alates heedrist ja 
viljapõllust kuni punkri tühjendustoruni. Tänu suurtele 
elektrilistele tahavaatepeeglitele ei takista Teie 
vaatevälja tahasuunas miski.
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Rikkalik valgustuslahendus kindlustab head töötingimused 
ka öösel.

Selge ülevaade sisselülitatud töötuledest 
valgustuse lülituspaneelil.

Suured, elektrilised ja soojendusega peeglid  
ning tellimisel lisavarustusena soetatavad 
lainurkpeeglid kindlustavad ideaalse vaatevälja 
kogu ümbrusele.

Suurepärane nähtavus võimaldab terapunkri kiiret 
tühjendamist kiirusel kuni 105 l/s.

Hea ülevaade heedrist ja viljapõllust ning kaamera abil ka 
põhupeenesti laotuspildist aitavad kaasa kombaini parimale 
tootlikkusele põllul.
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FENDT SMART FARMING TÄPPISVILJELUSE LAHENDUSED

Loogilise struktuuriga juhtseadised, 
nutikad ühendused

Vaadake masina andmeid mis tahes kohast:  
Fendt Connect
Fendt Connect on Fendti masinate keskne 
telemeetrialahendus. Fendt Connect võimaldab  
koguda ja hinnata masinaandmeid nii, et põllumehed 
ning teenuseid osutavad ettevõtted saavad masinate 
seisukorda ja kasutamist jälgida, analüüsida ning 
optimeerida. Mobiilne andmeedastus tähendab, et Te 
saate oma masina reaalajalisi andmeid jälgida kõikjalt - 
kontorist personaalarvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni 
kaudu. Fendt Connecti kasutamiseks peab Teil olema 
seadmesse paigaldatud Box (AGCO ühendusmoodul). 
Box-moodul kogub vajalikud masina andmed ja  
edastab need Fendt Connecti (mobiilirakendusele või 
veebibrauserile). Andmevahetus toimub mobiilsidevõrgu 
kaudu.

Fendt Connecti kasutamise eelised:
- optimeeritud logistilised lahendused suurendavad 

Teie töö efektiivsust;
- kulumaterjalide kokkuhoid tänu töötamise ajal 

tarbimise jälgimisele;
- masina maksimaalne kasutusaeg tänu hoolduse 

nutikale kavandamisele;
- tööseisakute minimeerimine – kasutage otsuste 

tegemisel diagnostika tugiteenust.

Lihtsustab töötamist
Kombaini funktsioonidele kohandatud, selge 
kujundusega käetugi on sarnaselt meie traktoritele  
ka kombaini kõige olulisemaks juhtimiselemendiks. 
Käetoelt on võimalik teha kõik vajalikud masina 
seadistused. Varioterminal 7” võimaldab Teil salvestada 
kuni kümme personaalset seadistust kõikide peamiste 
põllukultuuride jaoks.

Ergonoomiline ja mugav 
Teie Fendt kombaini keskne juhtelement paikneb 
turvaliselt Teie käes. Meie universaalne joystick-
juhtkang asub Variotronic käetoe esiosal ning sellel on 
olemas kõik funktsioonid, mida vajate viljakoristuse 
käigus kombaini kõigi põhiliste tööorganite juhtimiseks. 
Käetoe kõrgus ja pikkus on reguleeritavad ning pehme 
tugi tagab suurima mugavuse.

Valik on Teie: kas puuteekraan või nupud
Nautige värviekraaniga Varioterminal 7” menüü loogilist 
juhtimisstruktuuri. Selge struktuuriga menüüd 
edastavad kogu vajaliku info Teie kombaini tootlikkuse 
ja seadistuste kohta. Menüüde seadistusi on mugav 
teha puuteekraani kasutades või terminali lisamoodulil 
olevate navigeerimisklahvide abil.
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1 Peksutrumli pöörded
2  Trumli ja peksukorvi vaheline 

pilu ees/taga
3 Ventilaatori kiirus
4 Sõela avanemine üleval/all

1
3

5

7

8

6

4
2

1

2

3

4

1

67

3

2

5

4

1 Mootori pöörded

2 Peksumasina sisse-/väljalülitamine

3 Heedri käivitamine/peatamine

4 Seisupidur

1 Heedri tööasend
2 Heedri peatamine
3 Haspli asend
4  Automaatne lõikekõrguse 

kontroller

5  Terapunkri tühjendamise 
sisse-/väljalülitus

6  Terapunkri tühjendusteo 
sisse-/väljalülitus

7 Haspli pöörded

5  Põhupeenesti laialipuiste  
režiim (lisavarustus)

6 Terapunkri avamine/sulgemine
7 Külgnugade sisse-/väljalülitus
8 Transpordirežiim

11



HEEDER

Õige valik vastavalt  
põllukultuurile.

PowerFlow heeder
Meie PowerFlow heeder on tuntud oma erakordse 
tootlikkuse poolest juba enam kui 35 aastat. Vikati ja 
teo vaheline suur kaugus lihtsustab suure lõikekõrgusega 
kõrrepõldudelt vilja koristamist. Seejärel transpordivad 
PowerFlow lindid viljamassi otse teo alla. See 
kindlustab saagi ühtlase transportimise viljapeadega 
eespool, suurendab peksujõudlust ja tagab viljamassi 
ülimalt tõhusa läbivoolu.

Heedri nutikas juhtimine
Automaatseid funktsioone, nagu heedri AutoLevel 
töökõrguse regulaatorit, lõikekõrguse automaatset 
hoidmist, heedri toetusjõu regulaatorit või langetuse 
automaatikat saab juhtida otse juhiistmelt. Vajaduse 
korral on Varioterminalist võimalik kontrollida või  
muuta mitmeid parameetreid. Kõrge kasutusmugavus 
muudab töö lihtsamaks ja tagab pingevaba töötamise. 
See garanteerib optimaalse juhtimise ka ülilaiade 
heedrite puhul.

Fendt kombainide omanikel on valikuvõimalus
Viljamassi ühtlane pealevool on ülioluline suure 
tootlikkuse ja terade optimaalse väljapeksu tagamiseks. 
Just seda pakuvad FreeFlow ja PowerFlow heedrid.

FreeFlow heeder
Meie FreeFlow heeder on saadaval töölaiusega 4,80 m 
kuni 7,60 m. See heeder on eriti stabiilne ja hõlpsalt 
hooldatav tänu komponentide poltliitmikele. Tehes  
1254 lõiget minutis kindlustab vikat puhta lõikuse 
madala kütusekulu juures. Kaksiktigu diameetriga  
610 mm transpordib saagi kiirelt ja ühtlaselt 
kaldkonveierile – need on parimad eeltingimused 
maksimaalseks pindalajõudluseks koristustulemuse 
ideaalse kvaliteedi juures.
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Põhivarustusse kuuluv kiirliitmik heedri  
kiireks kinnitamiseks ja eemaldamiseks.

Tellimisel lisavarustusena soetatav  
rapsitigu suurendab rapsi pealevoolu 
kaldkambrisse kõrge saagikuse korral  
ning tõstab läbivoolujõudlust.

FreeFlow heedril on kaksikteo sõrmed 
kogu töölaiuse ulatuses, see suurendab 
kaksikteo sissevõtujõudlust ning 
garanteerib vilja aktiivse ja kiire etteande 
kaldkambrisse.

Isepuhastuv Schuhmacher vikat teeb  
1254 lõiget minutis ja säilitab alati 
teravuse.

PowerFlow heeder teeb tänu oma  
aktiivsele viljaedastusele vikatilt 
kaksikteole suurepärast tööd.

Power Feed Roller söötetrummel 
juhib viljamassi heedrist ühtlaselt 
kaldkambrisse.

Standardvarustuse AutoLevel kõrguse regulaator 
kindlustab püsiva lõikekõrguse heedri kogu töölaiuse 
ulatuses.
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FENDT CORNFLOW™

Maisikoristus on täielikult  
kontrolli all.

Optimaalne ligipääsetavus, parem kaitse
Maisitõlvikute paremaks kaitsmiseks ja parima 
kvaliteediga terade saamiseks on katted ja reavahede 
hoidjate otsad toodetud elastsest plastist. Neid on 
lihtne kokku klappida, see tagab kiire juurdepääsu 
sööterullidele. Kõige suurema koormusega aladele  
on paigaldatud ka vahetatavad kuluvplaadid.  
CornFlow™ heedrite külgmised kandeketid kuuluvad 
põhivarustusse ja nende kiirust saab hõlpsasti 
reguleerida Fendti universaalse kangi abil. Tellimisel 
lisavarustusena saab soetada kahe peenestusnoaga 
varustatud maisivarte lisapeenestit, mida on vajadusel 
võimalik paigaldada või eemaldada.

Suur jõudlus, kompaktsed mõõtmed
Fendt CornFlow™ kuuerealised heedrid on kokkuklapitavad. 
Kuue- või kaheksarealised versioonid on saadaval 
mitteklapitavatena. Ridade vahe on kas 70 või 75 cm. 
Ainulaadne klappimise mehhanism klapib heedri 
kompaktselt kokku. Nii on juhil maanteedel sõitmise 
ajal parim nähtavus ette. 

Muudetavad seaded
Vastassuunas pöörlevad heedri rullid, millest igaühel  
on neli nugadelatti, on tugevad ja vastupidavad. 
Maisitõlvikute eraldusplaati saab reguleerida mõlemal 
küljel nii, et taimed liiguvad alati keskelt läbi heedri.  
See tagab maisi ühtlase sissevõtu.
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Fendti maisiheeder koristab maisi väga tõhusalt ning on väga vastupidav,  
töökindel ja väikese hooldusvajadusega.

Fendt CornFlow™ heedritel on suurepärane juurdepääs 
kõigile olulistele punktidele, mis muudab puhastamise 
ja hooldamise pikkadel saagikoristusperioodidel 
lihtsamaks.
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TERADE VÄLJAPEKS JA SEPAREERIMINE

Ühtlane viljapeks –  
puhas eraldus.

MCS Plus peksumasina eelised
Selle versiooni puhul on L-seeria kombainid varustatud 
Power Feed Roller (PFR) söötetrumli ning Multi Crop 
Separator Plus (MCS Plus) separaatoriga. PFR 
söötetrummel kindlustab optimaalse viljavoo heedrilt 
sissevõtukanalisse. See on kinnitatud otse 
kaldtransportööri sissevõtumehhanismile. Pööretega 
267 p/min korjab see kõik põllukultuurid ühtlaselt üles 
kogu sissevõtumehhanismi laiuse ulatuses. MCS Plus 
separaatoril on ülisuur eralduspind. Võimalikult suur 
hulk terasid eraldatakse juba enne põhuraputitele 
jõudmist. MCS Plus kombainid teeb eriliseks veel 
asjaolu, et eralduskorvi saab rootorseparaatori kohale 
pöörata. Elektrimootor liigutab peksukorvi soovitud 
asendisse vastavalt vajadusele, tööriistu kasutamata.

Kõrge jõudlusega peksutrummel
Meie L-seeria peksutrumli suur jõudlus tuleneb selle 
suurest, 600-millimeetrisest läbimõõdust. Tulemuseks 
on ideaalne terade väljapeks, puhas peksutulemus  
ja vähem purustatud terasid pekstud viljas. Suure 
tsentrifugaaljõuga peksutrummel töötab väga sujuvalt, 
ka rasketes koristustingimustes. See töötleb säästvalt 
nii teri kui ka põhku.

Nutikas peksukorv
Peksukorv eristub teistest peksukorvidest ribide 
erinevate vahede poolest. Peksukorvi ribide vaheline 
kaugus tagumises osas on kaks korda suurem  
kui ees. Selline paigutus annab parima peksu- ja 
separatsioonitulemuse. Viljapeksu kvaliteedi 
optimeerimiseks saate mugavalt otse kabiinist 
peksukorvi reguleerida sõltumatult nii esi- kui ka 
tagaosas.

Standardversioonis näitab oma eeliseid ABC (Active Beater Concave) 
moodul, mis on peksukorvi pikenduseks trummel-tüüpi vahebiitril. Moodul 
parandab separatsioonijõudlust ning põhk juhitakse otse ja ühtlaselt 
põhuraputitele.

Power Feed Roller söötetrummel

Multi Crop Separator Plus

Kaldtransportööri ketid

ABC moodul

Peksukorv
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Eralduskorv on täielikult Multi Crop Separator  
separaatori kohal. Seda seadistust soovitame  
peamiselt selliste põllukultuuride puhul, mille  
terad vajavad vaid kerget väljapeksu, ning kuivades 
koristustingimustes.

Eralduskorv on Multi Crop Separator (MCS)  
separaatori alla pööratud. See seadistus parandab 
separatsiooni pikakõrreliste kultuuride korral ja  
märgades koristustingimustes, võimaldades suurt 
tootlikkust ka keerukates tingimustes.

Täiuslik esi- ja tagaosas – eesmist ja tagumist  
peksukorvi pilusid saab reguleerida eraldi ja  
elektriliselt nii, et peksumasinat saab kohandada  
kõikidele saagikoristustingimustele mugavalt  
otse kabiinist.

Mudelid L-Serie L-Serie  
MCS

L-Serie  
MCS PL

L-Serie  
MCS Rice

600 mm Peksutrumli läbimõõt

Trummel-tüüpi ABC vahebiiter

Power Feed Roller söötetrummel

Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)
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MITMEKÜLGSUS

Ökonoomne kasutus kõikide 
põllukultuuridega

Spetsiaalne mudel riisikoristuseks
Kuna riisikoristus esitab kombainile lisanõudeid, 
pakume Teile selleks otstarbeks spetsiaalset mudelit. 
Kulumise minimeerimiseks on selle versiooni mitmeid 
komponente tugevdatud ja need on valmistatud 
äärmiselt vähekuluvatest materjalidest. Oleme 
peksutrumli peksulatid asendanud sõrmedega,  
et tagada tundlike riisiterade õrn töötlemine. 
Riisikoristuseks väga niiskel pinnasel on meie 
riisimudelid varustatud roomikutega.

Vahetatavate sektsioonidega peksukorv
Põllumajandus- ja põllumajandusteenuseid osutavad 
ettevõtted, kellel on tarvis koristada mitut eri liiki saaki, 
saavad Fendt L-seeria kombaine kiirelt kohandada, 
kasutades selleks uut sektsioonidega peksukorvi. 
Peksukorvi eesmist segmenti on lihtne eemaldada  
ja vahetada avatud kivitasku kaudu. Saadaval on 
peksukorvi kaks erinevat eesmist segmenti: segment 
ribivahega 14 mm, mis sobib intensiivseks terade 
väljapeksuks teraviljade koristamisel, ning segment 
ribivahega 24 mm, mis sobib maisi, sojaubade või 
päevalillede koristamiseks. Paremaks terade 
eraldamiseks on tagumisel universaalsel segmendil 
ribivahe suuruseks 24 mm.

Peksukorvi sektsioonide kiireks 
vahetamiseks on saadaval kaks 
eesmist segmenti: ribide vahega 
14 mm teravilja koristuseks ning 
24 mm maisikoristuseks.
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Masinasse sattuvast mullast tingitud kulumise vähendamiseks 
kasutame oma riisikombainis väga kulumiskindlaid materjale – eriti 
nendes masina komponentides, mis puutuvad vahetult kokku saagiga.

Sektsioonidega peksukorvi ribivahe 14 mm tagab teravilja koristusel ideaalsed peksutulemused.Lisaks sektsioonidega peksukorvile on maisikoristuseks saadaval ka 
mitmesugune erivarustus.
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PUHASTAMINE JA TERADE TÖÖTLEMINE

Viljakoristuse parim  
kvaliteet.

Piisavalt ruumi puhtale viljale
Tänu suurele terapunkrile saate kõige paremini ära 
kasutada koristusperioodi tihedat ajagraafikut. Punker 
mahutab 8600 liitrit ning on seega loodud suureks 
tootlikkuseks. Keskse asetusega täitetigu täidab punkri 
väga ühtlaselt. Kaks andurit edastavad infot terapunkri 
täituvuse kohta. Lisaks näeb ka kabiinist punkri sees 
toimuvat.

Terapunkri sujuv tühjendamine
L-seeria punkri tühjendamine ülevalt võimaldab 
tühjenduskõrgust 4,50 m. Nautige suurt 
tühjendamiskiirust 105 l/s. Terapunkri elektriliselt 
klapitavaid katteid saab kiiresti kabiinist ühe 
nupuvajutusega avada ja sulgeda.

Parimad eraldustulemused tagavad puhtaima teravilja
Vilja kvaliteet on määrava tähtsusega. Seda silmas 
pidades keskendusime sõelakasti väljatöötamisel suure 
võimsusega sõelte kasutamisele. Suure tootlikkusega 
sõelte (HC-sõelte) spetsiaalne pind võimaldab 
optimaalset tuulutust ning parimat puhastust. Ka 
kallakutel terade ühtlaseks jaotumiseks sõeltel on 
L-seeria varustatud sektsioonidega puhastussüsteemiga, 
pika transpordilauaga ja ülemise ning alumise sõelaga. 
Tagastussüsteem suunab korralikult peksmata 
viljamassi tagasi peksutrumlisse, mis tagab tõhusa 
korduspeksu. Kuna transpordilaud ja peksutrummel on 
sama laiusega, jaotatakse viljamass puhastussüsteemi 
kogu laiuse ulatuses. 

Sõelapikendus

Transpordilaud

Ventilaator

Teratigu

Tigu terade suunamiseks järelpeksu

Alumine sõel

Suure mahutavusega sõelad  
(HC-sõelad)
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Elektriliselt seadistatavaid sõelu on võimalik  
juhtida kabiinist.

Andur mõõdab järelpeksu suunatud viljamassi hulka ja  
kuvab selle Varioterminal 7” ekraanile. 

Järelpeksu suunatud viljamassi kaamerat saab  
kasutada viljapeksu kvaliteedi pidevaks jälgimiseks,  
mis võimaldab muutuvatele koristustingimustele 
reageerida kiiresti ja hõlpsalt.

Tellimisel lisavarustusena on saadaval seadistatav kahe 
rootoriga aganajaotur.

Väga märgades koristustingimustes tagab puhas transpordilaud  
alati suure läbivoolujõudluse ja peksu optimaalse kvaliteedi.  
Fendt L-seeria transpordilauda on lihtne ja mugav eemaldada.
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Multi Crop Separator Plus

600 mm peksutrummel

Peksukorv

Suure jõudlusega sõelad

Trummel-tüüpi vahebiiter

VILJA JÄRELPEKS JA PÕHU TÖÖTLEMINE

Tõhus põhutöötlemine.

Lühike hekslipikkus
Meie L-seerial on standardvarustuses põhupeenesti, 
mis pakub puhtaid peenestustulemusi. 
Topelthammastega noad kindlustavad puhta  
lõikuse ning vähendavad jõuvajadust. Astmevabalt 
seatavad vastulõikenoad, täiendavalt sissepööratav 
reljeefplaat ning elektriliselt seadistatavad põhu 
suunurplaadid tagavad täieliku kontrolli hekseldatud 
põhu kvaliteedi ja laotuse üle.

Lihtne ümber seadistada
Ainult ühe käeliigutusega saate otsustada, kas põhk 
jääb vaaludesse või seda hekseldatakse. Peksu käigus 
töödeldakse põhku õrnalt, mis võimaldab Teil 
valmistada parima kvaliteediga põhku põhupallideks, 
loomasöödaks, allapanuks või energiatootmiseks.

Optimaalne järelpeksu suunatud terade eraldamine
Pikkusega 4 256 mm ülivõimsad põhuraputid on nelja 
kaskaadiga ning teevad põllule õhukese põhumati. 
Kombineerituna kõrge tõstmisega ning aktiivsete, 
avatud tagaseintega klahvidega toimub põhu eraldamine 
veelgi tõhusamalt. Te võite olla kindel, et iga viimanegi 
viljatera eraldatakse tõhusalt. Saagi õrn käitlemine 
säilitab optimaalselt põhu struktuuri.
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Kaskaadide aktiivsed tagaseinad aitavad kaasa 
efektiivsele terade eraldusele. Oleme esimest astet 
maisikoristuseks tugevdanud.

Reguleeritav reljeefplaat kuulub standardvarustusse ning 
kindlustab hekseldatud põhu ühtlase pikkuse.

Tellimisel lisavarustusena on saadaval elektriliselt 
reguleeritavad suunurplaadid. Need võimaldavad Teil 
põhu laotamist alati kabiinist kõige optimaalsemaks 
reguleerida.

Juht saab kiirelt ja hõlpsalt ühe hoova 
liigutusega vaalude tegemise ümber  
lülitada hekselduse režiimile ja vastupidi.
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FENDT PARALEVEL KALLAKUTE KOMPENSAATOR

Nutikas kallakute  
kompenseerimine.

Parimad omadused liikumiseks põllul ja teel
Lisaks veermiku stabiliseerimise tuntud eelistele  
pakub ParaLevel süsteem ka muid lisahüvesid,  
näiteks ümberlülitust töö- ja transpordirežiimi vahel. 
Töörežiim tagab tänu suurendatud välislaiusele 
kallakutel parema stabiilsuse ja suurema turvalisuse. 
Transpordirežiimis on aga esisild madalamal ja 
välislaius väiksem. Oma 3,50 m välislaiuse poolest 
vastavad mõlemad kombainimudelid 5255 L PL* ja 
Fendt 6275 L PL** liikluseeskirjadele.
* Viis põhuraputit rehvidega 800/65 R32.
** Kuus põhuraputit rehvidega 650/75 R32

Erakordselt efektiivne – isegi kallakutel
Meie Fendt 5255 L PL ja Fendt 6275 L PL kombainimudelid 
on saadaval ka ParaLevel versioonina. Süsteem 
põhineb parallelogrammjuhtimisel ja kompenseerib 
kallakut kuni 20%. Peksumasin ning kogu eraldus- ja 
puhastussüsteem jäävad horisontaalsesse asendisse 
ning kogu võimsust saab kasutada saagikoristuseks. 
ParaLevel mudelid on saadaval ka nelikveoga, mis 
tagab parema haardumise ja suurema turvalisuse ning 
seda isegi kallakutel. Tänu proportsionaalklappidele on 
juhtimine täielikult astmevaba.

Lihtne lülitamine töö- ja 
transpordirežiimi vahel  
ParaLevel süsteemi abil,  
mis kompenseerib  
kallakuid kuni 20%.
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MOOTOR JA EHITUS

Nutikas konstruktsioon  
teeb töö lihtsamaks.

Optimaalne jahutus – kiire hooldus
Jahutusseade kindlustab mootori, hüdraulika ja 
kliimaseadme usaldusväärse jahutuse. Jahutussüsteemi 
õhu sissevõtja hoiab tolmu väljatõmbeseadme puhtana 
ka väga tolmustes töötingimustes. Hõlpsaks 
puhastamiseks on Teil tarvis õhu sissevõtja vaid üles 
pöörata. Platvorm kindlustab õhu sissevõtjale turvalise 
juurdepääsu.

Pikkadel sõitudel pole tarvis peatuda
L-seerial on paakides pikaks tööpäevaks piisavalt kütust 
ja AdBlue-lisandit. Diislipaaki mahub 620 liitrit ja AdBlue 
paaki 80 liitrit. Olenevalt võimsusastmest on AdBlue 
osakaal diisli tarbimise suhtes keskmiselt seitse 
protsenti.

Nutikalt paigutatud
Määrdepunkte on vähe ning neile on kiireks ja hõlpsaks 
hoolduseks lihtne juurde pääseda. Mootori õhufilter, 
erinevate töövedelike paagid ja täiteavade korgid on 
samuti optimaalselt paigutatud. Suured küljeluugid 
pakuvad lihtsat ligipääsu kombaini tööorganitele 
igapäevaseks hoolduseks ja kiireks ülevaatuseks.

Töökindlus ja vastupidavus
Kõik komponendid on loodud pidades silmas 
maksimaalset vastupidavust ja pikka eluiga. Eelkõige 
on kõiki saagiga otseselt kokkupuutuvaid komponente 
tugevdatud ning need on valmistatud kulumiskindlatest 
materjalidest.

Kaasaegne 6-silindriline
L-seeria on varustatud kaasaegse 6-silindrilise AGCO 
Power mootoriga. Töömahuga 7,4 l, Common Rail 
kõrgsurve sissepritsesüsteemiga ja nelja klapiga 
silindril mootorite max võimsus on 260 hj (5255 L)  
ja 306 hj (6275 L).

Väikese kütusekuluga ja keskkonnahoidlik
Heitmenormi V etapi täitmiseks on Fendt L-seeria 
varustanud diislikütuse oksüdatsioonikatalüsaatori, 
diislikütuse kübemefiltri ja SCR-katalüüs 
neutralisaatoriga. Selektiivne katalüüs neutralisaator 
(SCR) järeltöötleb heitgaase karbamiidilahusega 
(AdBlue). See vähendab oluliselt mitte ainult tahkete 
osakeste ja CO2 emissiooni, vaid ka suurel määral 
kütusekulu. Kütusefiltrite mitmekesisus tähendab,  
et mootor on hästi kaitstud hoolimata sellest, kui  
halb on kütuse kvaliteet.
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Põhupeenesti seadistamine

MCS Plus separaatori asendi näidikÕhufiltri puhastamine

Õlitaseme kontrollimine

Sõelte eemaldamine

Õlitusplokk
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FENDT L-SERIE

Ühendatud tipptehnoloogiad.

Meie L-seerias on ühendatud erinevad tipptehnoloogiad optimaalseimal 
viisil. Koos annavad need Teile majandusliku eelise.
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1. Proline kabiin
2. Puuteekraaniga Varioterminal 7”
3. FreeFlow heeder
4. Kiirliitmikuga kaldkonveier
5.  Power Feed Roller söötetrummel
6. Peksutrummel
7. Peksukorv
8. Trummel-tüüpi vahebiiter
9. Multi Crop Separator Plus

10. Põhuraputi
11. Ventilaator
12. HC ülemine sõel
13. Teratigu
14.  Tigu terade suunamiseks  

järelpeksu
15. Põhupeenesti
16. Terapunker
17. AGCO Power-mootor
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Parim toode parima hoolduse  
ja teenindusega.

Fendt tagab Teile tipptasemel toote, mis tuleb toime  
ka kõige raskemate ülesannetega. Tänu sellele võite 
oodata pisut enamat, kui tegemist on Fendti 
sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike teenustega.

- Kiire andmevahetus Teie ja meie kvalifitseeritud 
hooldusmeeskonna vahel.

- Varuosade saadavus 24/7 kogu hooaja jooksul
- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja 

nende paigaldusele

Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja 
neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad 
oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb 
midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud 
teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiliinile.

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused
Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile  
Fendti masina parim võimalik kasutuskindlus ja 
tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- Fendt Expert juhikoolitus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused ja 

liisingupakkumised
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
- Fendt Certified – kasutatud masinate programm

FENDTI TEENUSED
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Fendti esitlusteenus
Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie 
Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti 
esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.

Fendt Expert juhikoolitus
Me aitame Teil oma masina ressurssi maksimaalselt 
kasutada. Meie eksklusiivne Fendt Experti 
juhtimiskoolituse programm võimaldab Teil optimeerida 
oma Fendti majanduslikku efektiivsust veelgi ja õppida 
tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad Teil 
igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste 
koolitajate meeskond annab Teile soovitusi Fendti 
masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärseid 
kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping 
pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. 
Teie määrate Fendti rahastamise üldised tingimused – 
alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste 
maksetähtaegadeni. Kui Teil on vaja kiiresti 
lisaressurssi või soovite pikemat aega traktoreid 
kasutada neid ostmata, pakub Fendti edasimüüja 
ideaalselt kohandatud sobivaid rendipakette.

Fendt Certified – kasutatud masinate programm
Tõestatult suurepärases seisukorras ja Fendti 
kvaliteedisertifikaadiga kasutatud 
põllumajandusmasinad on ideaalne lahendus 
kulusäästlike põllumeeste jaoks või kasvava 
masinapargi täiendamiseks.
Eelised:
- sertifitseerimine kooskõlas rangete 

kvaliteedistandarditega;
- põhjalik vastavuskontroll  

(tehnoloogia, kulumine, välimus);
- vajaduse korral saab põhikomponendid välja 

vahetada, puhastada ja värvida;
- garantii üks aasta (pikendamisvõimalus).
- Head pakkumised AGCO Finance’i poolt

Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
Lisaks seadusejärgsetele garantiitingimustele pakume 
selleks, et Teie masin oleks alati töökorras, kohaldatud 
hooldust ja remonditeenust. See hõlmab uue masina 
remondiriski 12 kuu jooksul pärast tarnimist. See 
teenus on Fendt Care. Paindliku kestuse ja 
maksumääraga ning omaosalusega või ilma selleta 
saab riske maandada ka peale esimese aasta 
möödumist.
Teie Fendti edasimüüja paigaldab ainult Fendti 
originaalosi. Nende kvaliteet vastab tõestatud 
standarditele ja nende ohutus on testitud. Seeläbi on 
tagatud Teie Fendti masina parim väärtuse säilimine.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on 
valmis töötama ka homme.
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Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go” 
abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning 
saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval 
allalaadimiseks App Store'is ja Google Play 
Store'is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks 
võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.

Fendt Care Bronze Silver
Teenus Korraline hooldus, 

fikseeritud 
hoolduskulud

Kaitse remondiriski eest  
(v.a kulumine)

Eelised Töökindlus Kate suuremate kahjude 
eest

Täielik kate 
suurepäraste 
tingimustega

Täielik kaitse, samas kui 
hoiate kulusid kontrolli 

all

Korraline hooldus

Remondikulud

Omaosalus 490 € 190 € 0 €

Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne  
planeerimine

5 aastat / 3000 töötundi, 
sealhulgas heeder

Tänu meie uutele Fendt Care'i tariifidele pakub Fendt ulatuslikku katet uute masinate  
töökindlusele ja remondiriskile. Fendt Care tagab täieliku kulude halduse koos laitmatu  
teenindusega. Fendtilt saate paindliku ja kohandatud lahenduse kogu oma masinapargi  
jaoks, alates hoolduslepingust kuni kõikehõlmava, südamerahu tagava paketini.
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Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

FENDT L-SERIE

Tehnilised andmed.
5255 L 5255 L  

MCS
5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L  
MCS

6275 L  
MCS PL

6275 L  
MCS Rice

Heeder
FreeFlow heedri laiused alates - kuni m 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60
FreeFlow heedri vikati lõikesagedus lõiget/minutis 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254
PowerFlow heedri laiused alates - kuni** m 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80
PowerFlow heedri vikati lõikesagedus lõiget/minutis 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Heedri TerraControl II™ töökõrguse ja kallutuse regulaator g g g g g g g g

Rapsitigu c c c c c c

Elektriline rapsivikat c c c c c c

Kiirliitmik g g g g g g g g

Maisiheeder
CornFlow™ c c c c c c

Ridu (kokkuklapitaval) arv 6 6 6 6 6 6
Ridu (mitteklapitaval) arv 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Reavahe cm 70/75cm 70/75cm 70/75cm 70/75cm 70/75cm 70/75cm
Maisivarte lisalõikaja c c c c c c

Sissevõtutigu g g g g g g

Kaldtransportöör
Power Feed Roller söötetrummel g g g g g g

Kaldtransportööri ketid arv 3 3 3 3 4 4 4 4

Peksumasin
MCS Plus peksumasin g g g g g g

Peksutrumli laius mm 1340 1340 1340 1340 1600 1600 1600 1600
Peksutrumli läbimõõt mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Peksutrumli töökiirus p/min 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210
Korvi haardenurk kraadi 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0
Peksukorvi pind, kokku m² 0.99 0.99 0.99 0.99 1.18 1.18 1.18 1.18
Peksukorvi latid arv 12 12 12 12 12 12 12 12
Sektsioonidega peksukorv c c c c c c

Riisi peksuseade c c c g c c c g

Maisivarustuse komplekt c c c c c c c c

Järelpeks
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) g g g g g g

Aktiivne separatsiooni üldpind m² 0.99 1.89 1.89 1.89 1.18 2.25 2.25 2.25
Põhuraputid arv 5 5 5 5 6 6 6 6
Kaskaade arv 4 4 4 4 4 4 4 4
Põhuraputite pikkus mm 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256
Põhuraputite pind m² 5.73 5.73 5.73 5.73 6.81 6.81 6.81 6.81
Separatsiooni üldpind m² 6.72 7.62 7.62 7.62 7.99 9.06 9.06 9.06

Puhastus
Sektsioonidega puhastussüsteem g g g g g g g g

Transpordilaud, sektsioonidena ja eemaldatav g g g g g g g g

Transpordilaua pind m² 2.57 2.57 2.57 2.57 3.06 3.06 3.06 3.06
Sõelte kogupind m² 4.67 4.67 4.67 4.67 5.58 5.58 5.58 5.58
Ventilaatori töökiirus p/min 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050
Ventilaatori töökiirus, vähendatud p/min 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840
Ventilaatori elektriline seadistamine g g g g g g g g

HC sõelad g g g g g g g g

Elektriline sõelte seadistamine c c c c c c c c

Järelpeksu suunatud viljamassi näidik c c c c c c c c

Kaamera järelpeksu suunatud viljamassi kvaliteedi jälgimiseks c c c c c c c c

Terapunker
Terapunkri mahutavus liitrid 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Ülevalt tühjendamine g g g g g g g g

Tühjendamiskiirus l/s 105 105 105 105 105 105 105 105
Tühjendustoru pikkus m 4.5 5.0 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0
Proovivõtu luuk ja renn g g g g g g g g
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5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L  
MCS

6275 L  
MCS PL

6275 L  
MCS Rice

Põhupeenesti
Põhupeenesti g g g g g g g g

52 hammastatud nuga g g g g

64 hammastatud nuga g g g g

Aganalaotur c c c c c c c c

Elektriliselt seadistatavad suunurplaadid c c c c c c c c

Kiirseadistamine (peenestamine / vaalude tegemine) g g g g g g g g

Mootor
AGCO Power mootor g g g g g g g g

Heitgaaside heitmenorm Heitmenorm
Silindrid arv 6 6 6 6 6 6 6 6
Töömaht liitrid 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Max. võimsus (vastavalt normile ECE R 120) kW/hj 192 / 260 192 / 260 192 / 260 192 / 260
Max. võimsus koos PowerBoost - lisavõimsusega punkri tühjendamiseks 
(vastavalt normile ECE R 120) kW/hj 225 / 306 225 / 306 225 / 306 225 / 306

Kütusepaagi mahutavus liitrid 620 620 620 620 620 620 620 620
AdBlue paagi mahutavus liitrid 80 80 80 80 80 80 80 80

Veermik
Hüdrostaatilised käigud g g g g g g g g

Käikusid arv 4 4 4 4 4 4 4 4
Mehaaniline käiguvahetus g g g g g g g g

Nelikvedu c c c c c c

ParaLevel kallakute kompensaator g g

ParaLevel kallakute kompensaator, nelikvedu % 20.0 20.0
ParaLevel kallakute kompensaator, esisillavedu % 15.0 15.0

Kabiin
Proline kabiin g g g g g g g g

Õhkvedrustusega juhiiste g g g g g g g g

Õhukonditsioneer g g g g g g g g

Soojendus g g g g g g g g

Elektrilised soojendatavad tahavaatepeeglid g g g g g g g g

Lisa lainurk-tahavaatepeegel c c c c c c c c

Lisa töötuli c c c c c c c c

Raadio c c c c c c c c

Tahasuunas sõidu kaamera c c c c c c c c

Külmikukarp c c c c c c c c

Sõidutuled c c c c c c c c

Terakao näidik g g g g g g g g

Fendt Variotronic juhtimiskeskus
Fendt Varioterminal 7'' g g g g g g g g

Saagikuse ja niiskuse mõõtmine c c c c c c c c

Saagikuse kaardistamine c c c c c c c c

Massid ja mõõdud
Pikkus ilma heedrita m 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07
Laius ilma heedrita, standardrehvidega m 3.28 3.28 3.49 3.49
Baasmasina mass, ilma heedrita, ilma lisavarustuseta kg 12800 13100 13300 13600
Kõrgus m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Rehvid
Vedava silla rehvid (standard) 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32
Pöördsilla rehvid (standard) 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24
Transpordilaiused
800/65R32 mm 3490 3490 3490 3490 3845 3845 3845 3845
800/65R32 mm 3645 3645 3645 3645 3900 3900 3900 3900
710/75R32 mm 3400 3400 3400 3400 3700 3700 3700 3700
650/75R32 mm 3281 3281 3281 3281 3485 3485 3485 3485

* = olenevalt riigist võivad kehtida lisapiirangud
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It’s Fendt.  Sest me mõistame põllumajandust.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk. 
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning 
ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimineku ajal olemasolevale infole. Need 
võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest koheselt. 
Prospektis toodud masinatel pole näidatud riigipõhist varustust.

ET/2001

www.fendt.com 

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee




