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Täpsuses peitub jõud: 
Fendt Katana liikurhekseldi

Fendt Katana muudab hekseldamise ja raha teenimise meeldivaks. Lõpuks on tähtis siiski jõudlus. 
Olla teistest peajagu üle. Tulemustega, mis on veenvad nii kvaliteedilt kui ka kvantiteedilt. Kuidas 
saavutada see eesmärk täpselt, kuid siiski efektiivselt? Vastuse leiate järgmiselt leheküljelt kohe praegu.
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Täpsus parima tulemuse saavutamisel 
igal ajal ja igal pool

Mida muutlikumad olud, seda enam on Fendt 
Katana liikurhekseldi võimeline näitama oma 
tegelikke võimeid. Rohumaal töötades ei ole 
tähtis, kas pinnas on ebatasane või pehme või kas 
saak on erineva niiskusega. Katana saab hakkama 
igasuguse saagikusega. Ülisuur hekseldustrummel 
ja kuus eeltihendusrulli tagavad ka suurimate 
saakide korral heksli parima kvaliteedi.
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Fendt Katana liikurhekseldeid kasutatakse üha 
rohkem ka maisi koristusel. Nad töötavad põldudel 
väsimatult. Võimsalt ja täpselt suudavad nad iga 
kultuuri ja hekslipikkuse puhul toota parima ning 
ühtlaseima kvaliteediga hekseldatud materjali. 
Ei ole paremat viisi maisi hekseldamiseks söödaks 
või biogaasi tootmiseks.
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Kui Teie peas on mõtted parimast 
hekslikvaliteedist, siis ütleb Teie süda: 
Fendt

Biogaasi tootmise edukus ja kasumlikkus 
saab alguse juba põllult. Ainult lühike, täpselt 
hekseldatud materjal tagab maksimaalse 
energiakoguse. Fendt Katana 65 ja 85 hekseldite 
puhul on efektiivsus standardiks.
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Turul olevate Fendt Katanade suur hulk räägib enda 
eest. Fendtile annavad heakskiidu ka tuhanded 
loomad. Nemad on meie karmimad kriitikud. Nad 
leiavad hekseldatud sööda hulgast otsekohe üles 
liiga pikad kõrred. Väärtuslik energia läheks kaotsi 
ja selle tulemusel väheneks piimatoodang ning 
loomade päevane kaalu juurdekasv. Et saagist kogu 
energia kätte saada, tuleb terasid hoolikalt muljuda.
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10,4" värvilise puutetundliku ekraaniga (saab kasutada ka pööratavat 
nuppu ja klahvistikku) Varioterminali on lihtne kasutada, see tagab 
täieliku kontrolli masina üle ja Teie liikurhekseldi töötab alati 
usaldusväärselt. 

Alates väljalaadimistorust ning lõpetades heedri Alates väljalaadimistorust ning lõpetades heedri 
juhtimisega – universaalsel juhtkangil on juhtimisega – universaalsel juhtkangil on 
hekslimaterjal alati kontrolli all. Ergonoomika ja hekslimaterjal alati kontrolli all. Ergonoomika ja 
ökonoomsed käeliigutused, see on ainulaadne ökonoomsed käeliigutused, see on ainulaadne 
vaid Fendt liikurhekseldil.

TÄPSUS ROHUMAAL

Tuleb toime igas olukorras: 
Fendt Katana rohumaal

Multifunktsionaalne käetugi
Ergonoomiline, mugav ja täpne: Fendt traktoritelt 
pärit multifunktsionaalne käetugi muudab ka Fendt 
Katana hekseldi juhtimise meeldivaks tööks. Lülitite või 
klahvistiku abil saate oma Fendt Katanat juhtida kõigest 
ühe käega tänu Fendt riist- ja tarkvara suurepärasele 
juhtimisloogikale.

Rohi on kui Fendt Katana jaoks loodud
Fendt Katana muudab rohusööda koristuse hõlpsaks 
tööks. Fendt Katana võimsad mootorid ja vastupidavad 
heedrid tulevad toime erineva suurusega vaaludega. 
Eeltihendusrullid ja hekseldustrumlid täidavad oma 
tööülesandeid täpselt. Integreeritud metallidetektor 
tagab maksimaalse ohutuse. Teie ainus töö on end 
ergonoomilises kabiinis hästi tunda.

Ökonoomne ECO režiim
Rohumaal töötamise ajal, kus tavalistes tingimustes 
on üldiselt vaja kasutada vähem jõudu, tulevad 
esile Katana Eco-jõuülekande tugevad küljed. 
Kahe jõuülekandega käigukast võimaldab vajaduse järgi 
vahetada Eco ja Power režiimi ning säästa väärtuslikku 
kütust. See saavutatakse tänu mootori pöörete 
vähendamisele 1900 pöördelt minutis 1520 pöördele 
minutis. Hekseldusagregaadi pöörded jäävad seejuures 
muutumatuks.
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Universaalse juhtkangi tagaküljel asuva lüliti abil saab PickUp-
koguril olevat vaalu tihendusrulli hõlpsasti juhtida. Maisikoristuse 
ajal saab selle lüliti abil vertikaalpendeldusega raami käsitsi 
pöörata ja maanteel sõites suunatuld sisse lülitada. 

Ühest nupulevajutusest piisab, et Eco-/Power-režiim näitaks oma 
tugevust.

Ettesuunas sõites näete transportmasina täituvust 
väljalaadimistorul asuva kaamera abil. Tagurdades lülitub pilt 
automaatselt tahasuunas sõidu kaamerale. 

Väljakandeventilaator on V-kujulise asetusega elementidega 
avatud rootor. Seda on võimalik vajaduse järgi valida nii 
siledaservaliste kui ka hammastatud labadega.
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Fendti dokumenteerimissüsteem VarioDoc Fendti dokumenteerimissüsteem VarioDoc 
teeb töötamise ajal kirjeid kõikide asjakohaste teeb töötamise ajal kirjeid kõikide asjakohaste 
andmete kohta. 

VARIOGUIDE JA VARIODOC PRO

Koristamine ja dokumenteerimine 
põllult lahkumata: täpsus kääritamise 
teel valmistatud silo (GPS) tootmisel

360° sõidumugavus 
Ideaalne nähtavus Fendt Katana liikurhekseldist. Täpselt 
nagu kauakestev sõidumugavus. Aktiveerige VarioGuide 
paralleelsõidusüsteemi täisautomaatne juhtimisrežiim 
ja liikurhekseldi töötab ise Teie eest. Kui soovite ohje 
hoopis enda käes hoida, on Teil juhiistmelt ideaalne 
nähtavus igasse suunda.

Täpsus taevast
Fendt Vario tehnoloogia muudab Teid kiiremaks 
ja täpsemaks kui eales varem. Uus Fendt Vario 
Guide paralleelsõidusüsteem juhib suuremaks 
pindalajõudluseks Teie Fendt Katanat kahel 
täpsusastmel: ±20 cm ja ±2 cm. Te saate valida kahe 
erineva vastuvõtja ja korrektuurteenuse vahel. 

Alati parim tehnoloogia
Lõigake kasu pidevast arendustööst: 
iga-aastane tarkvara tasuta uuendus Teie masina 
edasimüüja poolt tagab, et Teie Fendt Katana on 
varustatud uusimate funktsioonidega ja tarkvara alati 
ajakohastatud. Juba VarioGuide paralleelsõidusüsteemi 
valmidusse on lisatud VarioDoc Pro, mis võimaldab 
väga mugavalt dokumenteerida selliseid andmeid nagu 
kütusekulu ja koristatud pindala ning neid andmeid 
hõlpsasti koduarvuti andmebaasi üle kanda. Seega 
on Fendt Katana tulevikku silmas pidades ideaalselt 
varustatud. Otsustage juba täna oma kindlustatud 
tuleviku kasuks.

Lihtne juhtimissüsteem
Üks pilk uuele, tahvelarvuti välimusega Varioterminalile 
10,4” ütleb rohkem kui tuhat sõna. Varioterminal on 
juba Fendti traktorites ja kombainides ennast tõestanud 
asendamatu abimehena. Nüüd on kõik tähtsamad 
näidikud uue disainiga ja saadaval Teie Fendt Katana 
liikurhekseldi jaoks. Veel üks pluss: roolisammas. Tähtsad 
parameetrid nagu diisli ja AdBlue tase, samuti ka parameetrid nagu diisli ja AdBlue tase, samuti ka 
sõidutuled, edastatakse otse roolisambale, nii ei pea Te sõidutuled, edastatakse otse roolisambale, nii ei pea Te 
maanteel sõites terminali vaatama.

10

Teavet saab juhtmevabalt edastada Bluetooth®-ühenduse või 
andmesidevõrgu kaudu.

Kalibreerimine toimub lihtsa kontrollkaalumise abil.Lisaks koristatud pinnale hektarites arvutab uus saagikuse 
mõõtmise funktsioon haljasmassi kogust ja masina tootlikkust.

Indikaatortuled roolisambal annavad teavet tähtsamate 
sõiduparameetrite kohta.

Maksimaalseks pindalajõudluseks on täppistöö edu võti. 
Paralleelsõidussüsteem VarioGuide võimaldab juhtidel seda 
kiiresti saavutada.
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Maksimaalne hekslikvaliteet
Seal, kus teised hätta jäävad, tõuseb esile Fendt Katana 
oma uuendusliku kiilketas teramuljuriga. Parem 
hekslikvaliteet tähendab ka suuremat kasumlikkust. 
Hekslipikkust saab reguleerida vajaduse järgi (biogaasi 
või piima tootmiseks). Hekslipikkusest sõltumatult 
on tulemuseks muljutud maisiterad ja optimaalne 
haljasmassi voog, et põllul kasvatatud energia säiliks 
silos parimal viisil.

Ideaalne maisiterade muljumine
Tavaliste rullmuljurite asemel on Fendt Katanale 
paigaldatud ükshaaval vahetatavad muljumiskettad. 
Nende suurem hõõrde- ja läbivoolupind 
kombineerituna 20, 28 või 40 noaga trumliga tagab 
haljasmassi suurima voo ja ühtlaselt hekseldatud 
materjali.

Visio5 kabiin
Parim vaade avaneb maastiku kõrgeimast punktist. See 
kehtib ka Visio5 kabiini puhul. Selle kõikides suundades 
asetsevad aknad garanteerivad parima väljavaate. 
Kabiin on ka märkimisväärselt ruumikas. Ergonoomiline 
õhkvedrustusega iste ja käetoel olevad juhtelemendid 
muudavad sõidu eriti mugavaks.

Fendt Katana võtab koristusest 
viimast, sest iga tera loeb.

TÄPSUS MAISI KORISTAMISEL

Fendt Katana liikurhekseldi: 
perfektsionist maisipõllul
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+125%

V-Cracker muljuri juures on Fendt kasutanud leidlikku 
tehnoloogilist lahendust. Kasutades rihvelketastega varustatud 
rullikuid, on rullikute vaheline pilu tavaliste rullikutega võrreldes 
kahekordne. Vajaduse korral saab rihvelkettaid ükshaaval uutega 
asendada.

V-Cracker muljurit saab kiiresti elektrohüdrauliliselt pöörata rohu 
söötekanalist väljakandeventilaatori taha. Rohukanal seadistub 
automaatselt õigesse asendisse. Pööramist saab Varioterminalil 
eelseadistada ja seejärel mugavalt ühe nupulevajutusega 
aktiveerida. See võtab kõigest paar sekundit.

Uue põlvkonna V-Cracker muljur Fendt Katana 85-lt kuulub ka 
Fendt Katana 65 põhivarustusse.

Kodus ka maisi koristamisel: koristushooaeg muutub tänu Visio5 kabiinile mugavaks sündmuseks.
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MUGAVUS MAISI KORISTUSEL

Pingevaba töötamine nii kaugele, 
kui silm ulatub: Teie Fendt Katana 
pikaajalisel kasutamisel

4 : 1 VarioActive’i kasuks
Nagu kõik muu uuel Fendt Katanal on ka 
aktiivvõimendusega roolisüsteem häälestatud hekseldi 
maksimaalsele tootlikkusele. Kui maanteel sõites 
on maksimaalseks roolimisnurgaks vaja teha rooli 
neli pööret, siis piisab põllu otstes VarioActive’iga 
ümberpööramiseks ainult rooli ühest pöördest. 
Tulemuseks on täpne juhitavus, sujuv sõit ja äärmiselt 
hea manööverdusvõime.

Läbimõeldud ülevaatlikkus
Fendt Katana liikurhekseldi on varustatud paljude 
kasulike lisadega, mis tähendab, et saagikoristamise 
ajal ei ole Te ümbritsetud ainult maisist. Alustades 
uuenduslikest ja ülevaatlikest juhtimislahendustest 
ning lõpetades läbimõeldud kontrolli- ja 
andmevahetusliidestega, näiteks hekseldi ja 
transpordihaagise vahel, muutub Visio5 kabiin kõike 
muud kui üksluiseks. 

Alati õige kiirus
Püsivõimsuse regulaator kohandab kiiruse automaatselt 
valitsevatele koristus- ja maastikutingimustele. Mootori 
võimsust kasutatakse optimaalselt maksimaalseks 
tootlikkuseks ja juhi töö kergemaks muutmiseks. 
Liikurhekseldi koormus edastatakse ülevaatlikult 
Varioterminali ekraanile.
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Maisiheeder on saadaval kaheksa-, kümne- või kaheteistrealisena. Maanteel sõitmiseks pööratakse heeder hüdrauliliselt 
kiiresti transpordiasendisse üles.

Ülieredad LED-tuled muudavad öö päevaks ja Fendt Katana teednäitavaks 
liikurhekseldiks.

Püsivõimsuse regulaatori abil mootori koormuse vähendamist 
ja maksimaalset sõidukiirust saab seadistada Varioterminalil, 
et automaatika töötaks valitsevate koristustingimuste kohaselt.

Ainulaadne Fendt püsivõimsuse regulaator jälgib automaatselt Fendt Katana liikumiskiirust olenevalt koristatava kultuuri tihedusest. 
Mootori võimsust kasutatakse optimaalselt maksimaalseks koristusjõudluseks.
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MUGAVUS 

Nagu sulevoodi: 
Fendt Katana 
liikurhekseldi eelised

Iga nurk kontrolli alla
Fendt Katana mugavas kabiinis ei jää Teil midagi 
märkamata. Soovi korral saate transportmasina 
täituvust kaamera kaudu jälgida kabiinis eraldi 
monitorilt. VarioActive  aktiivvõimendusega 
roolisüsteem saab hakkama manöövritega ka 
kõige kitsamates tingimustes. See võimaldab rooli 
suuremat ülekandearvu olenevalt pööramisnurgast ja 
sõidukiirusest.

Te vaataks nagu telerit
Visio5 kabiinis tunneb juht end nagu kodus: 
maksimaalne mugavus, parim vaade ja kõige selle 
keskel väga mugav iste. Erinevate programmide 
ja režiimide juhtimiseks piisab vaid ühest 
randmeliigutusest. Kabiinis on ka külmkast värskendava 
joogi jaoks.

Valgustatud mugavus
Fendt Katana liikurhekseldi muudab koristusperioodi 
Teie jaoks nii mugavaks kui võimalik. Uudne LED-
valgustuslahendus näitab Teile turvaliselt teed ka 
kõige pimedamal ööl. Ebatasane pinnas muutub 
probleemivabalt nähtavaks ja tänu hüdraulilisele 
tagasilla vedrustusele ei tunne juht ei teel ega põllul 
sõites kabiinis pea ühtegi konarust.

Tagasillale on paigaldatud vedrustussüsteem, mis leevendab optimaalselt Tagasillale on paigaldatud vedrustussüsteem, mis leevendab optimaalselt 
löökkoormust nii põllul kui ka maanteel. See kaitseb nii juhti kui ka masinat. löökkoormust nii põllul kui ka maanteel. See kaitseb nii juhti kui ka masinat. 
Vedrustus tagab Fendt Katana parema kontakti pinnasega ja suurendab Vedrustus tagab Fendt Katana parema kontakti pinnasega ja suurendab 
veojõudu. Koos põhivarustusse kuuluva pideva nelikveoga tähendab see veojõudu. Koos põhivarustusse kuuluva pideva nelikveoga tähendab see 
optimaalset edasiliikumist.
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6 m

Paralleelsõidusüsteemi ja püsivõimsuse regulaatori kombinatsioon vähendab juhi töökoormust, tagab Fendt Katana ressursi optimaalse kasutamise ning võimaldab juhil pingevabalt töötada.

Ka kuuemeetrise tühjenduskõrguse korral on 
väljalaadimistoru luuk juhile täielikult nähtav. 
Soovi korral saab väljalaadimistoru pikendada, 
et transportmasina täitmine oleks võimalikult 
optimaalne ka laia heedriga töötamise korral. 

Väljalaadimistoru saab lühikese aja jooksul 
pöörata masina ühelt küljelt teisele ühe 
nupulevajutusega universaalsel juhtkangil.

Iga käeliigutus on õige: loogilises juhtimises 
on ühendatud keskendumine ja kontroll.
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KLIENDITEENINDUS

Märksõna: kliendi mugavus
Fendti ainulaadne klienditeenindus algab juba enne 
Teie esimest sõitu ja ka edaspidi on see Teie jaoks 
alati olemas. Rikkeid esineb meil harva, kuid kui see 
peaks juhtuma, aga ka tavalisel tööajal, ei ole te Fendt 
Katanas kunagi üksi jäetud. Võrreldamatu ja ainulaadne 
diagnostikavõimekus otse terminalis. Selgituseta 
mõistetav teave näitab üksikasjalikult elektri- ja 
elektroonikaparameetreid, pöördeid ning veateateid. 
Seda võimaldab masina jälgimine elektroonika CAN-
liidese kaudu. Rikkeid saab ennetada või tekkimise 
korral kiiresti parandada. See suurendab efektiivsust, 
pikendab tööaega ja tagab seeläbi Teie rahulolu.

Katkematu töökindlus
Kas olete meie Fendt hooldusega tuttav? Peaksite 
olema, sest hoolduslepingu ja pikendatud garantii 
kombinatsioon tagab suurima töökindluse. Et olla oma 
Fendt Katana liikurhekseldile alati kindel, saatke see 
meie kohaliku või rahvusvahelise Fendt hoolduspartneri 
juurde koristusjärgsesse kontrolli. 

Sajaprotsendiline klienditeenindus
Teie Fendt Katana liikurhekseldi täieliku töövõime 
tagamiseks pakume omalt poolt täielikku teenindust. 
Lisaks parimale diagnostikale ja parandamiskiirusele 
tagame, et varuosad on koristusperioodil saadavad 
kakskümmend neli tundi ööpäevas. Seda aitab 
kindlustada tihe Fendt koristusmasinate keskuste 
võrgustik. Fendti klienditeeninduste võrgustik 
garanteerib kiire suhtluse Teie ja meie koolitatud 
hooldusspetsialistide vahel. Keerulisematele 
küsimustele leiab vastuse meie peakontoris asuv 
klienditeeninduse osakond. Nemad leiavad absoluutse 
kindlusega kiire lahenduse.

Fendti lubadus koristusajaks
Koristusajal on tähtis, et partnerite peale saaks loota. 
Seetõttu anname Teile lubaduse. Teeme kõik selleks, 
et tagada Teile sujuvad koristustööd:
- tihe ladude võrgustik varuosade kiireks 

kättetoimetamiseks;
- varuosad on kättesaadavad kakskümmend neli tundi 

ööpäevas ja seitse päeva nädalas;
- asendusmasinate kulude hüvitamine.

Suur töökindlus koristusajal meie Harvest Promise’i 
lubadusega

Fendt Katanast usaldusväärsemat ei 
leidu. Erandiks on meie teenindus
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Kord aastas teeb meie edasimüüja Teie Fendt Katanale täieliku tarkvara uuenduse. 
See garanteerib Teile juurdepääsu Fendti uutele lisafunktsioonidele.
 Lisanduvad uued eelised masina kasutamisel ja masina edasimüügi väärtus püsib, 
sest liikurhekseldi tarkvara on alati ajakohastatud. 

Tagage oma Fendt masina töökorras olek Fendt Service hoolduspaketiga. Fendt garanteerib Teile 
rikkaliku pakkumise remondiriski kindlustamiseks uutel masinatel. Teie saate kasu atraktiivsete 
fikseeritud hindadega esmaklassilistest teenustest ja remondist ning hooldusteenustest.

Max. tunde 3,000

Max. aastaid 1 + 4

Hüvitusmäär (v.a kulumine) Täielik hüvitamine

Omaosalus ÍÍ
   Soovi korral 
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Kavandatud mugavaks hoolduseks
Fendt Katana liikurhekseldi nutikas konstruktsioon 
muudab hoolduse meeldivaks ja kiireks tööks. Kõigile 
hoolduskohtadele on tagatud lihtne ligipääs. Paljudele 
seadmetele pääseb juurde ideaalsel töökõrgusel 
maapinnal seistes. Ükski masinaosa ei takista ligipääsu 
tähtsatele kontrollimis- ja puhastuskohtadele. Ka redel 
on hooldustöödeks allaklapitav, tagades kerge ligipääsu 
sisemistele koostutele. Mõlemal küljel on laiad astmed 
ning hekseldusagregaadi ja mootori vahel on suur 
platvorm, et jätta veelgi rohkem vaba ruumi hoolduseks.

Aja kokkuhoiuks avatud
Mida vähem käeliigutusi, seda kiirem hooldus. 
Ärge kaotage aega: avage suured külgkatted ruumi 
säästvat parallelogrammsüsteemi kasutades. 
Eemaldage tagumiste rataste porikaitsed hetkega, 
tööriistu kasutamata. Seadistage Varioterminalil 
mugavalt keskmäärimisseadme välbad. Vastupidavale 
konstruktsioonile vaatamata võib tekkida vajadus 
varuosade järele, mis on saadaval lühima võimaliku aja 
jooksul.

HOOLDUS JA JUURDEPÄÄSETAVUS

Mugav ja takistustevaba: Fendt Katana 
hooldus- ja korrashoiukohad
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Kolm integreeritud suruõhuühendust 
lubavad olulisi masinaosi 
kuivpuhastada otse põllul.

Ligipääs hoiukohale ja akule on lihtne. Mõlemad asuvad hekseldi taga. 
Hoiukohas on piisavalt lisaruumi, nii et võite sinna paigutada näiteks tellimisel 
lisavarustusena soetatava tööriistakasti.

Ligipääsu Katana komponentidele teevad eriti lihtsaks hooldusalade suured katted, mis avanevad üles, mitte küljele. 
Hoolduskohtade valgustus muudab pimedal ajal hoolduse eriti lihtsaks.
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Katkematult tõhus
Võrrelge uue Fendt Katana hekseldi tähtsamaid 
andmeid: siin on investeeringu ning jooksevkulude, 
energia- ja kütusekulu, efektiivsuse ja vastupidavuse 
suhe ideaalselt paigas. Fendt Katana mudeleid 65 ja 
85 käivitavad võimsad, tõhusad ja sujuvalt töötavad 
ECO/Power režiimiga mootorid, mis täidavad õhusaaste 
heitkoguse normi Tier 4 final. Eco režiimil töötavad 
mootorid kiirusega 1520 pööret minutis, et tagada 
väiksem võimsus ja vähendatud kütusekulu. Power 
režiimil töötavad mootorid kiirusel 1900 pööret 
minutis, et tagada maksimaalne võimsus ja hekseldi 
tootlikkus. Mõlemal režiimil töötades jääb hekseldamise 
kiirus samaks. Sellega tuleb toime käigukast: 
erinevad sisendpöörded (Eco ja Power jõuülekanne), 
kuid ühesugused väljundpöörded pearihmale ja 
hekseldusagregaadile. Lisaks väiksele kütusekulule 
väheneb ka koostute kulumine. Fendt Katana osad 
on konstrueeritud vastupidavaks ja karmidesse 
tingimustesse sobivaks, et tagada masina pidev 
töövõime. See on täpselt see, mida lõikusperioodil vaja.

Majanduslikult ökonoomne 
Parimale hekseldamiskvaliteedile lisaks on Fendt 
Katanat välja töötades silmas peetud ka teist eesmärki: 
kasumlikkust. Me toetame selle eesmärgi saavutamist 
tipptasemel nõustamise ja teedrajava tehnoloogia 
kasutamisega. Suuremõõtmelise peenestusgregaadi ja 
uuendusliku V-Cracker teramuljuri kombinatsioon tagab 
kõrge läbivoolujõudluse. Ülimalt efektiivne hüdrauliline 
jõuülekanne  ja kütusesäästlik SCR-tehnoloogia koos 
Eco/Power režiimi ja püsivõimsuse regulaatoriga 
vähendab Teie kulusid hektari ning tonni kohta. 
Vähenevad ka muud tarbetud kulud.

TÕHUSUS

Kasumlikkus on see, kui Fendt Katana 
ise vähendab hektarikulusid
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Võimas ja säästlik: Fendt Katana suudab tagada täisvõimsuse, kui tingimused seda nõuavad. Fendt 
Katana hüdrostaatiline jõuülekanne koos uuendusliku mootoritehnoloogia ja elektroonikaga 
garanteerib ülimalt tõhusa töö. Esisilda veavad sisseehitatud piduritega iga ratta sõltumatud mootorid. 
Ruumi säästev konstruktsioon tekitab ruumi suurele hekseldusagregaadile. Hüdrostaatiline ülekanne 
võimaldab sõltumatult reguleerida heedri pöördeid ühilduvaks valitsevate koristustingimustega. 
Nugadetrumlit, V-Cracker teramuljurit ja väljakandeventilaatorit käivitab rihmülekanne.

Optimaalsed liikurhekseldi karakteristikud

Tänu ühtlaselt heale efektiivvõimsuse ja pöördemomendi 
kõverale on Teie käsutuses maksimaalne võimsus ja 
pöördemoment – mootori optimaalseks ja efektiivseks 
töötamiseks.

V-Cracker teramuljuri 
jõuülekanne

Nugadetrumlit ja väljakandeventilaatorit 
käivitab rihmülekanne.

Käigukasti kaks jõuülekannet 
võimaldab valida Eco ja Power režiimi 
vahel. Kergematel rohumaatöödel 
töötab mootor Eco režiimil madalamate 
pööretega. Hekseldusagregaadi kiirus 
hoitakse sõltumatuna optimaalses 
vahemikus. 

Pöördemoment

Nm

3400

3000

2600

2200

1800

p/min 900 1100 1300 1500 1700 1900

Võimsus (vastavalt normile ECE R 120)

kW

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

p/min 900 1100 1300 1500 1700 1900

Fendt Katana 65
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MOOTOR JA PAAKIDE LAHENDUS

Kaks mootorit, kolm paaki, 
palju kasulikke omadusi

Tulevikutehnoloogiaga ökonoomsed mootorid
R6-MTU mootor Fendt Katana 65 hekseldil  ja MTU 
12-silindriline V-mootor hekseldil Katana 85 pakuvad 
ökonoomseid ja praktilisi eeliseid. Kompaktsele 
konstruktsioonile vaatamata on need alati piisavalt 
võimsad ja tagavad maksimaalse kütusesäästlikkuse. 
Veelgi enam, neil on eriti väike hooldusvajadus, 
hea ligipääsetavus, need on sujuva töötamisega ja 
vastavad juba praegu Tier 4 Final heitgaasinormidele. 
Fendt Katana 85 võib töötada kuni 1000 tundi ilma 
õlivahetuseta ega vaja AdBlued ega kübemefiltrit.

Moodulkonstruktsioon ja kergus: paakide uus 
tehnoloogia
Fendt Katana liikurhekseldi uued paagid 
eristuvad teistest lisaks suurele mahutavusele ka 
moodulkonstruktsiooni poolest ning nende tugevast 
plastist valmistusmaterjal on märkimisväärselt kerge. 
Te saate Katana 65 jaoks valida 1225 l diislikütusepaaki 
koos 205 l AdBlue paagiga või 1010 l diislikütusepaaki, 
205 l AdBlue ja 215 l vee- või silolisandi paaki. Kui olete 
otsustanud Katana 85 kasuks, saate valida  1430 l 
diislikütusepaaki või 1215 l diislikütusepaaki ja 215 l 
vee- või silolisandi paaki. Paakide uuest lahendusest 
võidate Te igal juhul: diisli ja AdBlue täiteavade korgid 
asuvad vasakul hõlpsasti juurdepääsetaval küljel.

Katana 85 õhu voolusuuna muutumisega 
ventilaator ei tõmba sisse rohkem õhku kui vaja. 
Tänu reverseerivale ventilaatorile vabaneb  või 
hoitakse varuvõimsust olenevalt töötingimustest 
ja Katana võimsusvajadusest, mis suurendab 
oluliselt masina üldist efektiivsust. Tänu 
ventilaatori reversifunktsioonile lükatakse mustus 
radiaatorist eemale muudetavate ajavahemike 
järel. Seega töötab radiaator alati maksimaalse 
jahutusvõimsusega ja puhastusvälbad pikenevad.
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VÕIMEKUS MAASTIKUL

Ennenägematu 
võimsus igal pinnasel

Suur valik rehve, esmaklassiline vedrustus
Juhi ja masina kaitsmiseks ebatasasel pinnal sõitmisel 
on Fendt Katana liikurhekseldi varustatud tagasilla 
muudetava kõrgusega vedrustusega. Peale mugavuse 
tagab see lisaturvalisuse ja stabiilsuse isegi kiirusel 
40 km/h. Lai rehvivalik muudab Katana liikumise lihtsaks 
igasugusel pinnasel. Eriti suure läbimõõdu (kuni 206 cm) 
ja laiusega (kuni 900 mm) rehvid vähendavad erisurvet 
maapinnale ning suurendavad kliirensit.

Tippklassi manööverdamisvõime
Fendt Katana tagaratastel on suurepärane pöördenurk. 
Kombineerituna masina kompaktse konstruktsiooniga 
tagab see ideaalse manööverdusvõime. 
Manööverdamine on kiire ja lihtne igas olukorras. Tänu 
raami suhtes pikisuunalise paigaldusega  mootorile on 
tagatud suurepärane roolimisnurk.

Nelikvedu põhivarustuses

Nutikas lahendus põhivarustuses: Fendt Katana nelikvedu koos nühamusvastase reguleerimisega 
esisilla mõlema ratta sõltumatul mootoril. Hüdromootoriga käitatakse vedrustusega tagasilla 
diferentsiaali, mille automaatne diferentsiaalilukk tagab parima haarduvuse, kui rataste kiiruste 
erinevus on liiga suur. Raskevedude HD-käiguvahetuspakett koos võimsate mootoritega esi- ja 
tagasillal on lisavõimsuse, -väände ja -veojõu saavutamiseks saadaval tellimisel lisavarustusena 
Katana 65 mudelile. Raskevedude HD-käiguvahetuspakett kuulub mudeli Katana 85 
põhivarustusse. Tulemuseks on mugav sõit igal maastikul.
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Vertikaalpendeldusega raam keskasendis Vertikaalpendeldusega raam välja pööratunaVertikaalpendeldusega raam välja pööratuna

Reaandurid maisiheedri esiosas võimaldavad 
Katanal ridade vahel täpselt ja täiesti 
automaatselt liikuda.

Tänu vertikaalpendeldusega uuendusliku 
raami ja andurite koostööle kopeerib heeder 
pinnase kontuure.

VERTIKAALPENDELDUSEGA RAAM JA HEEDRID

Lõike kvaliteet on parim 
esimesest viimase kõrreni

Laiem valik heedreid, rohkem kasutusvõimalusi
Saadaval on lai valik heedreid, mis tagab, et Teie 
Fendt Katana liikurhekseldi on valmis toime tulema 
kõikide põllukultuuridega. Tänu uuenduslikule 
vertikaalpendeldusega raamile ja maapinna anduritele 
järgib heeder automaatselt pinnase muutuvat 
kontuuri. Tänu heedrite keskel paiknevale tinglikule 
pööramisteljele püsib materjalivoog ühtlane ka 
kallutatud heedri korral. Heeder on kinnitatud masina 
lähedale. See vähendab koormust esisillale ja kaitseb 
pinnast.

Tippklassi heedrid
Pole oluline, millist põllukultuuri koristada – suur 
valik kogureid, heedreid ja lõikepeasid laiendab 
kasutusvõimalusi maksimumini. Kulumiskindlad, 
lihtsalt hooldatavad ja kiiresti vahetatavad heedrid 
teevad esmaklassilist tööd. Ühtlane lõikus, kogumine 
ja põllukultuuri sööterullidele suunamine toimub 
sujuvalt ja pööriseid tekitamata. Heedri astmevaba 
juhtimisega käiguosa tagab ideaalse kohanemise 
koristustingimustega.
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10 trumlit kuni 10 maisirea jaoks (taimede vahega 75 cm): 
375plus niiduheeder.

Kaheksa väikse trumliga 360plus niiduheeder on kerge ja sobiv peaaegu 
kõikidele põllukultuuridele.

Tänu ülesvõtumehhanismi sujuvalt muutuvale töökiirusele reguleeritakse Pick-
up koguri ülesvõtukiirus täpselt ühilduvaks koristustingimuste ja Fendt Katana 
liikumiskiirusega. 

Oma 9000 mm töölaiusega on 390plus Katanade kõige võimsam niiduheeder.

Nelja suure trumliga niiduheeder 460plus on ideaalne rasketes tingimustes.

Uue HD-jõuülekandega PickUp-kogur P3002 saavutab suure läbivoolujõudluse 
ka äärmuslikes koristustingimustes. Keskel paiknev kopeerrull tagab maapinna 
kontuuri parema järgimise. 

Vastupidav niiduheeder on konstrueeritud erinevate põllukultuuride kadudeta 
madalalt koristamiseks. Biomassi hekseldamisel tagab see minimaalse 
saastatusega kvaliteetse silo.

Neli suurt ja kaks väikest trumlit tagavad, et niiduheeder 475plus on võimeline 
ühtlaselt ja raskusteta lõikama üle 4 m kõrgust maisi.
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20 28 40

Kaitse võõriste eest
Metallidetektori ja nugadetrumli vaheline suur kaugus 
tagab piisava ajavaru metallesemete tuvastamiseks ka 
suurte hekslipikkuste korral. Kui sissevõtumehhanismis 
on võõris, peatub peaajam automaatselt kohe, et vältida 
kulukate parandustööde tegemist.

Kuus tihendusrulli efektiivseks sissevõtuks
Etteanne kuue eeltihendusrulli abil tagab heksli 
heaks kvaliteediks koristatava kultuuri optimaalse 
eeltihendamise. Tihendusrullide laius 770 mm 
võimaldab materjali suurte koguste sissevõttu. 
Hekslipikkust saab juhiistmelt sõltuvalt nugadetrumlist 
astmevabalt muuta vahemikus 2,6–42 mm. Tänu heedri 
ja eeltihendusrullide sõltumatutele hüdrostaatilistele 
käiguosadele saab heedri kiirust optimaalselt muuta 
ühilduvaks koristustingimustega. Hekslipikkus jääb 
seejuures muutumatuks. 

– laiusega 770 mm kuus eeltihendusrulli suurte materjalikoguste 
sissevõtuks

– astmevaba hüdrostaatiline eeltihendusrullide käiguosa
– metallidetektori ja trumli vaheline suur kaugus (970 mm)
– metallidetektori kuut tundlikkusastet saab seadistada terminalil
– võõrise asukoht edastatakse terminalile
– detektori aktiveerumine vallandab hoiatussignaali 

liikurhekseldile järgnevate masinate jaoks (funktsioon on 
aktiveeritav terminalil)

720 mm diameetriga on Fendt 
Katanal suurim nugadetrummel 
turul. V-kujuliselt paigutatud noad 
teevad kuni 23 000 lõiget/min. 
(40 noaga trummel), väga suur 
lõikekiirus.

– rohumaa trummel suuremaks hekslipikkuseks rohu 
ja eriti näiteks siidpöörise hekseldamisel pikkusega 
5,2–29 mm

– sujuv töötamine ka väga pika heksli korral; 
optimaalne ainult laadimiseks, kui hekseldamine 
pole esmatähtis 

– suur hekslipikkuste vahemik ühe trumliga
– võimalik hekseldada poole nugadekomplektiga 

hekslipikkuse vahemikus 7,4–41,4 mm
– võimalik hekseldada nugade täiskomplektiga 

hekslipikkuse vahemikus 3,7–20,7 mm
– universaaltrummel erinevate kasutusvõimaluste 

jaoks

– võimalikud veelgi väiksemad hekslipikkused 2,6-
14,5 mm biogaasi tõhusamaks tootmiseks 

– suurem läbivool väiksema hekslipikkuse korral 
võrreldes tavalise nugadetrumliga

– materjali parem tihendamine  väiksemateks 
sileerimiskadudeks

970 mm

39
0 m

m

Hekslipikkus 5,2–29 mm Heksli pikkus vahemikus 3,7–20,7 mmHeksli pikkus vahemikus 3,7–20,7 mm Heksli pikkus 2,6–14,5 mm

28

PÕLLUKULTUURIDE SORDID JA SAAGI LÄBIVOOL

Mida optimaalsem on saagivoog, 
seda suurem on läbivool

Igat sorti saagi suur läbivooluvõime
Rohi või mais, niiske või kuiv – kuus hüdraulilist 
eeltihendusrulli juhivad saagi ühtlaselt nugadetrumlile, 
mis on üks võtmetegur Fendt Katana heksli täiusliku 
kvaliteedi saavutamisel. Siia kogutakse suur mass, 
mis surutakse seejärel tihedalt kokku. See suurendab 
materjali läbivoolu ja tagab samal ajal igat sorti 
kiudude, kõrte ning terade suurepärase hekseldamise. 
Fendt Katana liikurhekselditel on nüüdsest saadaval 
vastulõiketera automaatne reguleerimine vastavalt 
nugade tuvastatud kulumisele.

Sujuv saagivoog sissevõtust kuni väljakandeni
Fendt Katana liikurhekseldi koosteseadmete ideaalne 
koostöö tagab ainulaadse saagivoo. Kõik masina 
koosteseadmed alates heedrist kuni eeltihendusrullideni 
ja trumlist V-Cracker teramuljurini on astmevabalt 
kohandatavad just Teie individuaalsetele vajadustele. 
See suurendab läbivooluvõimet, vähendab kulumist 
ja tagab esmaklassilise ühtlaselt hekseldatud materjali 
väljalaadimise.

HD kuluvosade komplekt tehasest kaasa

Saagivoo süsteemi jaoks on saadaval kulumiskindlad HD 
osad. Need suurendavad kuluvosade vastupidavust ja 
tagavad suurema töökindluse saagikoristuse ajal.

Integreeritud lisamissüsteem silokonservandile 

Varioterminalil juhitav konservandi dosaator võimaldab 
lisada silomassile erinevaid lisandeid. Varioterminal 
edastab Teile teavet paakide täituvustaseme ja 
vooluhulga kohta. Sileerimislisandit hoitakse tellimisel 
lisavarustusena soetatavas 215-liitrilises paagis masina 
paremal küljel. Doseerimissüsteemi saab kasutada ka 
kaldkonveieri kanali puhastamiseks.

Kuus eeltihendusrulli saagi maksimaalseks 
tihendamiseks

Suurim, läbimõõduga 720 mm Suurim, läbimõõduga 720 mm 
hekseldustrummel tagab sujuva hekseldustrummel tagab sujuva 

töötamise.

Tõhus Tõhus 
V-Cracker 

muljur 
teradele

Suure võimsusega 
väljakandeventilaator
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KABIIN

Töötage ja lõõgastuge 
samal ajal

Topsihoidik, mis asub juhi 
käeulatuses, mahutab kaks pudelit.

Suur külmakast suupistete ja jookide 
jaoks asub kaassõitja mugava istme 
all.

Mugav kaassõitjaiste on Fendt 
Katana hekseldi põhivarustuses.

Visio5 kabiin on konstrueeritud parima nähtavuse tagamiseks ja pakub ergonoomilisust ning lihtsalt kasutatavaid lüliteid 
töökohal. Tänu kabiinikatuse kujule on väljalaadimistoru alati juhi vaateväljas. Automaatne kliimaseade tagab meeldiva 
töökeskkonna. 

Juhtide hulgas kõrgelthinnatud parempoolne käetugi võeti üle Fendt 
traktoritelt ja kohandati liikurhekseldi jaoks. 

Vabakäesüsteemiga Mp3 raadio, automaatne kliimaseade ja jahutusega 
hoiukamber muudavad pikad tööpäevad mugavaks.

Selliseid funktsioone nagu 
maisiheedri ja Pick-up koguri rataste 
kokku-/lahtiklappimine, heedri 
kallutamine, väljalaadimistoru 
tõstmine/langetamine, saab 
lülititega mugavalt juhtida.
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VALGUSSÜSTEEM

Uuenduslikkus nii kaugele, 
kui silm ulatub

Lisavarustuses olevad LED-tuled hooldusala valgustamiseks tagavad parimad töötingimused pimedas. Läbimõeldult paigutatud LED-tuled hõlbustavad tööd masina ümber videvikus 
ja pimedas ning säästavad ka energiat.

Maisi koristusel tekib tihti ajanappus. Koristatava pinna ja masina hea valgustatus tagab täpsuse ka pimedas.

Rikkalikku tulede paketti on lihtne 
kasutada.

Kolm paari töötulesid katusel, 
sõidutuled ees katusel, heedri 
valgustustuled ja pöörlev hoiatustuli.

Võimsad LED-töötuled väljalaadimistorule paigaldamiseks on saadaval 
tellimisel lisavarustusena.

Asmete tuled aitavad ohutult kabiini 
siseneda.
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montaažiraam võimaldab kiiret 
ligipääsu hekseldusagregaadile. 
Praktiline konstruktsioon rullikutel 
tagab raami lihtsa käsitsemise. 

Montaažiraam hekseldusagregaadi 
hõlpsaks eemaldamiseks ja 
paigaldamiseks puhastamisel ning 
hooldamisel.

Saadaval otse ACGO Parts kaudu:

Ülesanne: võimsus ja täpsus. 
Fendt Katana 65 ja 85 hekseldid
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Standard- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

FENDT KATANA

Varustusversioonid 
ja tehnilised detailid

Katana 65 Katana 85
Mootor
Tootja MTU BR 1500 MTU BR 1600
Mootor täidab heitgaaside normi Tier4final / Tase 4 g g

Võimsus (vastavalt normile ECE R 120) kW/hj 460 / 625 625 / 850
Silindreid Arv R6 V12
Töömaht liitrid 15,6 21
Heitgaaside järeltöötlus SCR -
AdBlue paak liitrid 205 -
Kütusekulu mõõtmine g g

Paagimahtude suhe 1 - diisel/AdBlue liitrid 1.225 / 205 1.430 / -
Paagimahtude suhe 2 – diisel/AdBlue/lisand liitrid 1.010 / 205 /215 1.215 / - / 215
Standardventilaator g g

Reverseeritav ventilaator c

Püsivõimsuse regulaator g g

Jõuülekanne
Hüdrostaatilised käigud g g

Hüdrostaatiline nelikvedu g g

Kiirus põllul km/h 0 - 20 0 - 20
Maanteekiirus (max. pööretel 1420 p/min.) km/h 0 - 40 0 - 40
Püsikiiruse hoidja ja püsivõimsuse regulaator g g

40 km/h versioon g g

25 km/h versioon c c

20 km/h versioon c c

Juhitava silla hüdrauliline vedrustus c

Jäiga raamikinnitusega juhitav veosild g

Vedrustusega juhitav veosild HD c

Vedrustusega juhitav veosild, tugevdatud g g

Eeltihendusrullid
Rulle Arv 6 6
Hüdrostaatilised käigud g g

Kabiinist sujuvalt muudetav hekslipikkus g g

Metallidetektori ja peenestustrumli vaheline kaugus mm 620 620
Metallidetektor g g

Katana 65 Katana 85
Peenestustrummel
Peenestustrumli läbiv võll g g

Läbimõõt mm 720 720
Laius mm 800 800
Nugasid Arv 2 x 14 (7) 2 x 14 (7)
Kiirus p/min 1.150 1.150
Hekslipikkus 14 noa korral mm
Hekslipikkus 20 noa korral mm 5,2 - 29,0 5,2 - 29,0
Hekslipikkus 28 noa korral mm 3,7 - 20,7 3,7 - 20,7
Hekslipikkus 40 noa korral mm 2,6 - 14,5 2,6 - 14,5
Peenestustrummel universaalnugadega/20 c c

Peenestustrummel universaalnugadega /28 g g

Peenestustrummel universaalnugadega /40 c c

Maisinugade komplekt /20 c c

Maisinugade komplekt /28 c c

Maisinugade komplekt /40 c c

Vastulõiketera maisile c c

Universaalne vastulõiketera c c

Universaalne vastulõiketera HD c c

Vastulõiketera käsitsi reguleerimine g g

Vastulõiketera automaatne reguleerimine c c

Standard kuluvosade komplekt g g

HD kuluvosade komplekt c c

Järelpeenestus
V-järelpeenesti g g

Kiilrihmaratas / topeltrullik g g

Rihvelketta läbimõõt mm 200 200

Väljakandeventilaator
Avatud rootor ülessuunatud v-kujulise asetusega 
elementidega

g g

Rootori läbimõõt mm 550 550
Rootori laius mm 620 620

Väljakandemehhanism
Pööramisnurk Kraadi 210 210
Ülelaadimise kõrgus m 6 6
Standard väljakandetoru g g

Väljakandetoru pikendi c c
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FENDT KATANAFENDT KATANA

Varustusversioonid Varustusversioonid 
ja tehnilised detailidja tehnilised detailid

Standard- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

Katana 65 Katana 85
Kabiin
Panoraamvaatega komfortkabiin g g

Sõidutuled ees g g

Raadiovalmidus g g

Elektriliselt reguleeritav väline tahavaatepeegel ja 
lainurkpeegel

g g

Komfortiste, õhkvedrustusega g g

Komfortiste Evolution, õhkvedrustusega c c

Standardsed töötuled g g

Kõik töötuled LED-tuledena c c

10.4'' Varioterminal, kuhu kuulub g g

VarioDoc Basic dokumenteerimissüsteem g g

Tootlikkuse ja saagikuse mõõtmine c c

VarioDoc Pro dokumenteerimissüsteem c c

Kaamerapakett c c

Häireolukorras peaülekande automaatne väljalülitus c c

MP3-raadio c c

Külgmised töötuled c c

Külgmised LED-töötuled c c

LED-tuled hooldustööde tegemise ala valgustamiseks c c

Hoiukarbi jahutus c c

Klaasipuhastid-/pesuseade külgedel ja taga g g

Väljakandetoru kaamera raadiosüsteem c c

2 lisakõlarit c c

Aktiivvõimendusega roolisüsteem ja 
paralleelsõidusüsteemi valmidus

g g

Taimeridade vahede andurid paralleelsõidusüsteemile c c

Paralleelsõidusüsteem VarioGuide Controller GSM c c

Paralleelsõidusüsteem VarioGuide Novatel c c

Koosteseadmed
Hoiatusseade sõidukile laiusega kuni 3,00 m g g

Hoiatusseade sõidukile laiusega kuni 3,30 m c c

Hoiatusseade sõidukile laiusega kuni 3,50 m c c

Tulekustuti c c

Automaatne haakeseadis c c

Käsitsi ühendatav haakeseadis c c

Suruõhusüsteem g g

Kütusepaak Diesel plus g g

Diislikütuse paak ja veepaak c c

Söödalisandi doseerimissüsteem c c

Söödalisandi doseerimissüsteemi valmidus c c

Lisavarustus
Kaitsekate transpordisõitudeks c c

Kahesuunalise hüdraulilise lisaahela väljavõte c c

Automaatne pinnase kopeerimine g g

Kardaan 1 rohuheedrile ja Kemper 400 heedrile g g

Kardaan 2 heedrile Kemper 300 g g

Fendt Katana tööriistakast c c

Katana 65 Katana 85
Esirehvid
Esirehvid, standard 800/65 R32 

178A8 MT : 
AC70H ET-12

710/70 R42 
173D TB: 

TM900 HP 
ET22

650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66 mm
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22 mm 3200
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22 mm 3200 3200
800/65R32 172A8 MI: MEGAXBIB ET -12 mm 3300
800/65R32 172A8 MT: AC70H ET -12 mm 3300
IF800/65R32 178A8 MI: CEREXBIB ET -12 mm 3300
800/65R32 178A8 TB: TM2000 ET -12 mm 3300
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12 mm 3300 3300
900/60R32 181A8 TB: TM2000 ET -58 mm 3500
900/60R38 172D MT: SFT ET -58 mm 3500 3500

Tagarehvid
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160 g

600/65R28 154D MI: MACHXBIB ET 80 c

600/65R28 168A8 MT: AC65 ET 80 c

600/65R28 TB: 154 D TM800 HS ET 80 c

600/70R34 160D TB: TM900 ET 130 c g

620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100 c c

IF620/75R30 164D MI: AXIOBIB ET 100 c c

710/55R30 MT: 162 A8 SFT ET 32 c

710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31 c c

Massid ja mõõdud
Mass koos kabiiniga, ilma heedrita kg 15.200 17.850
Suurim lubatud üldmass kg 18.500 23.000
Üldpikkus ilma heedrita mm 7.182 7.182
Üldlaius ilma ratasteta mm 2.955 2.955
Üldlaius koos ratastega mm 2.995 - 3.499 3.195 - 3.499
Max üldkõrgus mm 3.989 3.989
Sillavahe mm 3.450 3.450
Kliirens maapinnast max rehvidega mm 450 450
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Ohutus 
ja hooldus

Võtke Fendtiga 
ühendust

fendt.com
Sellelt aadressilt leiate nii prospekte, tehnilisi 
spetsifikatsioone, kliendi- ja firmaaruandeid kui 
ka Fendti sündmuste kalendri. 

Fendti komplekteerija
Fendti komplekteerijaga saate teha valikut kogu 
olemasoleva varustuse hulgast ja panna kokku 
just oma ettevõttele sobiva masina. Fendti 
komplekteerija leiate aadressilt www.fendt.com, 
klõpsates avalehel asuval lingil.

fendt.tv
Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu meie 
Fendti andmekogule. Meie interneti-TV hoiab 
Teid uudistega kursis ja annab teavet ööpäev 
läbi. 

Proovisõit
Minge lehele fendt.com ja valige „Service“ 
lehelt „Demonstration Service“. Seal saate 
registreeruda proovisõidule endale sobiva 
Fendti mudeliga.

facebook.com/FendtGlobal
Jälgige meid Facebookis ja vaadake, mida on 
Fendti maailmas uut. Tulge tutvuma!

instagram.com/fendt.global
Jälgige meid Instagramis ja hakake Fendti 
fänniks. Seal ootavad Teid huvitavad artiklid 
Fendti kohta.   

Kus Fendt Katanat arendatakse ja toodetakse?
Fendt Katana on konstrueeritud 
Marktoberdorfis (Baieri Liidumaa, Saksamaa). 
Tihedas koostöös Fendti traktorite 
spetsialistidega arendavad meie hekseldite 
spetsialistid siin täiuslikke lahendusi, alustades 
masinast ja lõpetades tarkvaraga. Katanat 
ehitatakse meie nüüdisaegses Fendti 
liikurhekseldite tehases Hohenmölmsenis 
(Sachsen-Anhalti Liidumaa, Saksamaa).

Kui palju kogemusi on peidus Fendt 
Katanas?
Fendt Katana väljatöötamine algas juba aastal 
2006. Algusest peale on masinaid katsetatud 
põhjalikult nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika 
põldudel ja neid pidevalt arendatud. 2010. 
aastal näidati Wadenbrunni põllupäeval Fendt 
Katanat esimest korda avalikkusele. Seejärel 
toodi see suurematele Euroopa turgudele. 
Sellest ajast peale on Katana veennud aina 
rohkem ja rohkem põllumehi valima Fendti. 
Seda nii Inglismaa rasketel märgadel põldudel 
kui ka Itaalia suure saagikusega maisiväljadel.

Milline on Fendt Katana varuosade 
kättesaadavus?
Edasimüüjate ja varuosade ladude tihe 
võrgustik võimaldab saagikoristuse ajal 
pakkuda varuosi 24/7.

Kuidas suudab Fendt hoida minu Fendt 
Katana koristusajal peaaegu rikkevabana?
Ühest küljest tänu töökindlale tootele ja teisest 
küljest tänu otsesele ja lihtsale kohapealsele 
diagnostikale. Kerge ligipääs hooldamist ja 
puhastamist vajavatele osadele hoiab aega 
kokku. Vajaduse korral aitab Teid nii kiiresti kui 
võimalik nõu ja jõuga ülemaailmse 
teenindusvõrgustiku ekspert. Marktoberdorfis 
asuva tehase müügijärgne teenindus lahendab 
keerulisemad probleemid.

KKK FENDT KATANA KOHTA
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www.fendt.com 

AGCO GmbH – Fendt Marketing 
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

EE1801

FENDT on AGCO ülemaailmne kaubamärk. 
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtmete ja masside, kütuse- ning käituskulude 
kohta vastavad prospekti trükkimineku ajal olemasolevale teabele. Andmed võivad ostmise ajaks olla 
muutunud. Fendt edasimüüja annab Teile meelsasti kõige ajakohasemat teavet. Piltidel pole näidatud 
riikidepõhist tehnilist varustust.

Fendti juhivad liidrid!

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




