
Fendt Katana



Mootor Katana 650
Võimsus (vastavalt normile ECE R 120) kW/hj 478/650
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Täpsuses peitub jõud – uus  
Fendt Katana 650.
Fendt Katana 650 muudab sööda hekseldamise ja raha teenimise meeldivaks. Lõppude lõpuks on tähtis siiski  
jõudlus. Olla teistest peajagu üle. Parimad tulemused nii kvaliteedi kui kvantiteedi suhtes. Kuidas saavutada see  
eesmärk täpselt, kuid siiski efektiivselt? Teadasaamiseks jätkake lugemist.
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Uue Katana 650-ga esitleb Fendt oluliselt suurema 
tootlikkusega liikurhekseldit. Tänu täielikult uuel tasemel 
hekslikvaliteedile ja tootlikkusele pühendatud sööda 
läbivoolule ning uuenduslikule nelikveo lahendusele on uus 
Fendt Katana valmis kõige keerukamateks väljakutseteks. 
Mida muutlikumad olud, seda enam on Fendt Katana 
liikurhekseldi võimeline näitama oma tegelikke võimeid.
Fendt Katana 650:
- Täiesti uus sööda teisaldussüsteem: Fendt CropFlow 2.0
- Täiesti uued rullmuljurid: Fendt R ja RS Cracker
- Maisivilise suurepärane muljumine isegi hekslipikkusel  

kuni 30 mm
- Kuni 21% suurem tootlikkus kui eelmisel mudelil
- Uus unikaalne nugade teritusseade 
- StalkBuster maisiheeder koos maisivarte sisseehitatud 

tükeldajaga.
- Reas 6-silindriline MTU-mootor nimivõimsusega  

478 kW / 650 hj (vastavalt normile ECE R120)
- Tellimisel lisavarustusena kohanduv nelikveo  

lahendus Fendt BalancedGrip

Täpsus parima tulemuse  
saavutamisel igal ajal ja igal pool

4

Fendt Katana 650 ülisuur hekseldustrummel ja 
kuus eeltihendusrulli tagavd ka suurimate saakide 
korral heksli parima kvaliteedi. Fendt Katana on 
võimas ja täpne ning tagab parima hekseldus- ja 
muljumistulemuse nii lühikese kui ka pika heksli 
korral. Ei ole paremat viisi maisi hekseldamiseks 
söödaks või kääritamise teel silo tootmiseks. 
Veelgi rohkem paraneb rohumassi kvaliteet. Tänu 
nelikveo abisüsteemile BalancedGrip 
vahendatakse jõuülekande võimsus ja veomoment 
ühtlaselt kõikidele ratastele. Te ei pea enam muret 
tundma selle üle, kas töötate kallakutega 
maastikul või pehmel pinnasel. Alati on tagatud 
pinnase maksimaalne kaitsmine ja rataste 
pinnasega haarduvus. 
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Biogaasi tootmise edukus ja kasumlikkus saab alguse juba 
põllult. Ainult lühike, täpselt hekseldatud materjal tagab 
maksimaalse energiakoguse. Uute Fendt Katana 650 
hekseldite puhul on efektiivsus standardiks.

Kui Teie peas on mõtted parimast hekslikvaliteedist,  
siis ütleb Teie süda: Fendt
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Müüdud Fendt Katanade suur arv, aga ka 
rahulolevad loomad räägivad iseenda eest. Nemad 
on meie karmimad kriitikud. Loomad jätavad  
liiga pika sööda või täielikult tükeldamata 
varreosad kindlasti söömata. Kaotaksite 
väärtuslikku biomassi ja selle tulemusena 
väheneks piimatoodang ning loomade päevane 
kaalu juurdekasv. Koristatud põllukultuuri täieliku 
potentsiaali avamiseks tuleb ühest küljest terad ja 
teisest küljest taimeosad isegi pika heksli korral 
täielikult muljuda.
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SÖÖDAVOOG

Fendt CropFlow 2.0: Uudne  
lähenemine söödavoole.
Uudne söödavoog alates sissevõtust kuni 
väljalaadimistoruni 
Uue Fendt Katana 650 söödavoogu on alates ülesvõtust 
kuni väljalaadimistoruni oluliselt täiustatud ja optimeeritud. 
Tulemuseks on Fendt CropFlow 2.0. See tähendab parimat 
võimalikku peenestus- ja muljumiskvaliteeti, suuremat 
tootlikkust, tööorganite väiksemat kulumist ja suuremat 
kütusesäästu. Tänu täiesti uutele rullmuljuritele muljutakse 
hekslit kvaliteetselt isegi suure pikkuse kuni 30 mm korral. 
Trumli põhja kuju ja pikkust on samuti muudetud. Uus, 
suurema ristlõikega ja optimeeritud voolugeomeetriaga 
pikem väljalaadimistoru teisaldab materjali 
transpordimasinale veelgi suurema täpsusega.  
Fendt CropFlow 2.0 kõikide tööorganite ideaalne koostöö 
tagab põllukultuuri ainulaadse voo ja silo kõrge kvaliteedi.

Suure võimsusega väljakandeventilaator

Kuus sööterulli tagavad täpse hekseldamise 
tänu maksimaalsele eeltihendamisele

Uuenduslik  
nugade teritusseade

Uued muljurid tagavad parima 
muljumistulemuse
Uuele Fendt Katana 650-le saab 
paigaldada kahte suure läbimõõduga 
rullidega ja suure muljumispinnaga 
täiesti uut rullmuljuri versiooni. 
Hekslimaterjali muljutakse täielikult 
saehammas tüüpi profiili abil. Isegi 
suuremad taimeosad saab pikast 
hekslist silo tegemiseks täielikult 
tükeldada tellimisel lisavarustusena 
soetatava V-spiraalsoontega rullmuljuri 
abil. Seega saate isegi pika heksliga 
põllukultuuride puhul valmistada silo, 
mida loomad ei sorteeri söödalaval ja 
mida nad saavad täielikult seedida.

Veelgi tõhusam
Tänu uudsele söödavoole ja muljurite 
uutele mudelitele vajab Fendt Katana 
650 hekseldamiseks ja muljumiseks 
tunduvalt vähem energiat. Võrreldes 
oma eelkäijaga säästab uus Fendt 
Katana 650 kütust kuni 12% rohkem  
kuni 21% suurema tootlikkuse juures.

Uus väljalaadimistoru

Uued tõhusad 
rullmuljurid

Trumli uudne põhi

Uus ja kaasaegne nugade teritusseade
Uue Fendt Katana 650 jaoks arendati välja nugade materjalisäästlikuks teritamiseks 
ainulaadne teritusseade. Lihvketast reguleeritakse teritamise ajal pidevalt vastavalt 
noa äralõikele, selle asemel et, nagu tavaliselt, seda sammhaaval reguleerida 
väljaspool teritusala. Uus teritusseade tähendab, et nugasid teritatakse veelgi 
ühtlasemalt. See tähendab, et lihvketas ja noad on tunduvalt vastupidavamad  
ning hoolduskulud väiksemad.

Suurim hekseldustrummel läbimõõduga 720 mm 
tagab sujuva töötamise
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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.

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

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

- Rohumaatrummel suuremaks 
hekslipikkuseks rohu ja eriti näiteks 
siidpöörise hekseldamiseks pikkusega  
5,2 kuni 29 mm

- Sujuv töötamine ka väga suure 
hekslipikkuse korral.

- Suur hekslipikkuste vahemik ühe trumliga
- Poole nugadearvuga komplekt, mille saab 

hõlpsasti kohandada hekslipikkustele  
7,4 kuni 41,4 mm

- Hekslipikkused 3,7 kuni 20,7 mm täieliku 
noakomplektiga

- Universaaltrummel erinevate 
kasutusvõimaluste jaoks

- Masin saab hakkama veelgi väiksemate 
hekslipikkustega 2,6-14,5 mm biogaasi 
tõhusamaks tootmiseks. 

- Suurem läbivool väiksema hekslipikkuse 
korral võrreldes tavalise nugadetrumliga

- Materjali parem tihendamine väiksemateks 
sileerimiskadudeks

Hekslipikkused 
5,2-29 mm

Hekslipikkused 
3,7-20,7 mm

Hekslipikkused 
2,6-14,5 mm

970 mm

390 mm

- Kuus laiusega 770 mm eeltihendusrulli võimaldavad materjalide  
suurte masside sissevõttu

- Eeltihendusrullide astmevaba hüdrostaatiline käiguosa
- Metallidetektori ja trumli vaheline suur kaugus (970 mm)
- Terminal võimaldab metallidetektori tundlikkuse 6-astmelist reguleerimist
- Võõrise asukoht edastatakse terminalile
- Detektori aktiveerumine vallandab hoiatussignaali liikurhekseldile järgnevate 

masinate jaoks (funktsioon on aktiveeritav terminalil)

Läbimõõduga 720 mm on  
Fendt Katana 650-l suurim 
nugadetrummel. V-kujuliselt 
paigutatud noad teevad kuni  
23 000 lõiget/min. (40 noaga 
trummel), väga suur lõikekiirus.
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TÄPSUS MAISI KORISTAMISEL

Fendt Katana liikurhekseldi: 
PERFEKTSIONIST MAISIPÕLLUL.

Muljur igaks tööks
Seal, kus teised masinad võitlevad maisiga, tuleb uus 
Fendt Katana 650 tänu oma RS-muljuritele kõikides 
töötingimustes maisiga edukalt toime. Rullmuljuri 
mõlemad versioonid on rulli suure läbimõõduga  
300 mm. Fendti uusi muljureid iseloomustavad väga 
head terade muljumise ja taimede tükeldamise 
tulemused, maksimaalne kulusäästlikkus ja minimaalne 
kulumine. Tänu suurte rullide suurele kontaktpinnale 
muljutakse terasid ja hõõrutakse hekseldatud taimi 
optimaalselt. Rullide pinna agressiivne struktuur ja 
tööpöörete erinev suhe tagab iga tera tõhusa muljumise 
ja taimeosa tükeldamise. Iga tera purustatakse ja isegi 
puitunud tüved ja varred tükeldatakse. Muljurirullide 
tööpöörete suhe on põhivarustuses 30%. Veel 
intensiivsemaks töötlemiseks saate tellimisel 
lisavarustusena soetada muljuri käiguosa rullide 
tööpöörete suhtega 40%.

HD kuluvosade komplekt tehasest kaasa
Haljasmassi teisaldussüsteemi jaoks on saadaval 
kulumiskindlad HD-paketi tööorganid. Need 
suurendavad kuluosade vastupidavust ja tagavad 
suurema töökindluse saagikoristuse ajal.

Visio5 kabiin
Teile meeldib Visio5 kabiin oma ülima ergonoomia  
ja kasutusmugavuse, suurepärase nähtavuse ja 
valgustuse ning eelkõige rohke lisaruumiga. See 
märkimisväärselt ruumikas kabiin annab juhile 
ergonoomilise varjupaiga - alates jalaruumist kuni 
täiuslikult kujundatud universaalse Joystick- 
juhtkangini. Ergonoomiline õhkvedrustusega iste ja 
käetoel olevad juhtelemendid muudavad sõidu eriti 
mugavaks. Uute akende abil, mis vähendavad kabiinis 
mürataset, oleme muutnud Teie töö eelkõige pikkadel 
tööpäevadel veelgi mugavamaks.

Parim hekseldus- ja tükelduskvaliteet
Trumli abil tehtava hekslipikkuse saab reguleerida 
vastavalt tulevasele kasutusotstarbele, näiteks biogaasi 
või piima tootmiseks. Fendt Katana 650 arendamisel 
pöörati erilist tähelepanu Fendt CropFlow 2.0 
tööorganite koostööle ja terade ning taimede ideaalsele 
tükeldamisele. See on ainus viis põllul kasvanud energia 
kõige paremaks silosse teisaldamiseks.

Fendt Katana 650 võtab 
koristusest viimast, sest iga  
tera loeb.
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Uued rullmuljurid on ideaalsed tänu rullide väga suurele 
läbimõõdule 300 mm. Rohumassi koristamiseks saab 
muljurit lukustusmehhanismi abil hõlpsasti välja või  
sisse liigutada.

Saehammas tüüpi profiiliga eriti efektiivsetest R-muljuritest 
pole teradel mingit võimalust mööda pääseda. Tänu suurte 
rullide vahelisele suurele muljumispinnale ja mõlema rulli 
tööpöörete suhtele 30-40% on tagatud suurepärased 
tükeldustulemused.

Eelkõige pika heksliga silo tegemiseks on ideaalne valik 
RS rullmuljur tänu oma saehammas tüüpi profiilile ja 
täiendavatele V-spiraalsoontele. Isegi varte puitunud osad 
purustatakse tänu spiraalsete soonte ülekattega piki- ja 
ristisuunalisele tükeldusefektile.

Katana tunneb ennast maisipõllul koduselt: nautige tänu 
ruumikale Visio5 kabiinile saagi mugavat koristamist.
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TÄPSUS ROHUMAAL

Võimekas igasugustes  
tingimustes – Fendt Katana 650 
rohumaal.

Multifunktsionaalne käetugi
Ergonoomiline, hõlpsasti kasutatav ja täpne: Fendti 
võrratu multifunktsionaalne käetugi muudab  
Fendt Katana liikurhekseldiga töötamise naudinguks. 
Lülitite või klahvistiku abil saate oma Fendt Katanat 
juhtida kõigest ühe käega tänu Fendt riist- ja tarkvara 
suurepärasele juhtimisloogikale.

Lihtne töötamine tänu 10,4“ Varioterminalile
Kasutage 10.4“ Varioterminali kas puuteekraani kaudu 
või klahvistiku ja pööratava nupu abil. Menüüd on 
kasutamise hõlbustamiseks loogilise struktuuriga ja 
kiiresti avatavad. Hekseldi põhifunktsioone saate 
hõlpsasti reguleerida universaalse Joystick-juhtkangi 
mugavalt juurdepääsetavate nuppudega.

Rohumassi ülesvõtul omas elemendis
Uus Fendt Katana 650 muudab söödakoristuse lihtsaks 
tööks. Võimsad mootorid ja vastupidavad Pick-up 
kogurid on töökindlad ja peatamatud, sest 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 korral 
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.

Uue Fendt Katana 
väljakandeventilaator on 
V-kujulise asetusega 
väljakandeelementidega avatud 
rootor. Seda on võimalik vajaduse 
järgi valida nii siledaservaliste kui 
ka hammastatud labadega.
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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.

Töötavast masinast saab täieliku ülevaate ning värvilise 
puuteekraaniga 10,4-tollist Varioterminali on lihtne kasutada ja 
see tagab masina tõrgeteta töötamise.

Alates väljalaadimistorust ning lõpetades heedri juhtimisega – 
tänu universaalsele juhtkangile püsib Katana 650 alati Teie 
kontrolli all. Ergonoomika ja ökonoomsed käeliigutused, see on 
ainulaadne vaid Fendt liikurhekseldil.
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MUGAVUS MAISI KORISTUSEL

Lõõgastuda nii kaugele kui silm 
ulatub – Teie Fendt Katana 650 
pikaajaliseks kasutamiseks.

Tõhusus liikvel olles
Eeltihendusrullide ja heedri pöörded on üksteisest 
sõltumatult muudetavad tänu hüdrostaatilisele 
käiguosale, pöördeid saab kohandada vastavalt 
valitsevatele töötingimustele. Hekseldustrumlit, 
rullmuljurit ja väljakandeventilaatorit käivitatakse  
kõrge jõudlusega rihmade abil otse vahereduktorilt.  
See tagab maksimaalse efektiivsuse võimsuse ja 
diislikütuse kulu osas.

4 : 1 VarioActive’i kasuks
Nagu Fendt Katana liikurhekseldi kogu 
juhtimislahendus, on ka aktiivvõimendusega 
roolisüsteem häälestatud maksimaalsele tootlikkusele. 
Kui maanteel sõites on maksimaalseks rooliminurgaks 
vaja teha neli rooli pööret, piisab põllu otstes Vario 
Active`iga ümberpööramiseks ainult rooli ühest 
pöördest. Tulemuseks on täpne juhitavus, sujuv sõit  
ja äärmiselt hea manööverdusvõime.

Läbimõeldud ülevaatlikkus
Oleme Fendt Katana 650 varustanud terve rea kasulike 
lisaseadmetega nii, et saate koristusperioodil ettevõtte 
jaoks koristada ka palju muud kui maisi. 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.

Püsivõimsuse regulaatori abil 
mootori koormuse vähendamist 
ja maksimaalset sõidukiirust 
saab seadistada Varioterminalil, 
et automaatika töötaks 
valitsevate koristustingimuste 
kohaselt.
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Maisiheeder on saadaval kaheksa-, kümne- või kaheteistrealisena. Maanteel sõitmiseks pööratakse heeder 
hüdrauliliselt kiiresti sõiduasendisse üles.

Ülieredad LED-tuled muudavad öö sõna otseses mõttes päevaks ja 
Fendt Katana 650 teednäitavaks liikurhekseldiks.

Ainulaadne Fendt püsivõimsuse regulaator jälgib automaatselt Fendt Katana 650 liikumiskiirust olenevalt koristatava kultuuri 
tihedusest. Mootori võimsust kasutatakse optimaalselt maksimaalseks koristusjõudluseks.
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FENDT SMART FARMING 

Puudusteta – Fendti elektroonikaga 
Fendt Katana 650 on järele proovitud 
10 000 korda.

Fendt VarioGuide – alati õigel töökäigul 
Paralleelsõidusüsteemiga Fendt VarioGuide saate sõita 
usaldusväärselt ja täpselt ka ilma reaandurita. Fendt 
VarioGuide võimaldab masinate ressursi parimat 
kasutamist, sest saate püsida õigel töökäigul ilma 
aktiivse roolimiseta isegi öösel või suurte töölaiuste 
korral. Paralleelsõidusüsteemi Fendt VarioGuide abil 
hoiab Katana ideaalset kurssi, mis võimaldab 
keskenduda täielikult saagikoristusele.

Teie nutikas abiline 
VarioGuide-paralleelsõidusüsteemi Contour Assistant 
annab kasulikud funktsioonid, mis muudavad 
VarioGuide-paralleelsõidusüsteemiga töötamise veelgi 
tõhusamaks ja hõlpsamaks. Contour Assistant lisab 
paralleelsõidusüsteemi olemasolevatele sihtjoone 
tüüpidele põllukontuuri segmendid ja katkestuseta 
sihijoone. Põllukontuuri segmentide funktsioon on 
juhile äärmiselt kasulik, sest võimaldab alati 
automaatselt valida parima sihijoone. 

Täiuslik dokumenteerimine
VarioDoc Pro kuulub agronoomia baaspaketti, mis 
võimaldab väga mugavalt dokumenteerida kõiki 
andmeid, näiteks kütusekulu ja koristatud pindala ning 
need andmed hõlpsasti põllu andmebaasi üle kanda. 
Seega on Fendt Katana 650 tulevikku silmas pidades 
ideaalselt varustatud.

Ideaalselt integreeritud juhtimislahendusse 
Kui valite masina juhtimise baaspaketi, hõlmab 
standardvarustuse Varioterminal 10.4" ka 
tööagregaatide kõrgelthinnatud Variotronic 
juhtimiskeskust. Tänu sellele ISOBUS-liidesele saate 
universaalse terminali (UT) kõik funktsioonid täielikult 
ära kasutada. ISOBUS-ühilduvaid sensoreid ja teisi 
juhtimiselemente saab täielikult integreerida 
juhtimislahendusse. Müügilolev NIR-sensor võimaldab 
määrata koristatud kultuuri koostist ja edastada 
andmed Varioterminalile ning vastavalt saadud 
tulemustele vastu võtta otsuseid edaspidiseks 
töötamiseks. Nii paindlik pole Teie masin kunagi olnud.

Kalibreerimine toimub lihtsa kontrollkaalumise teel.Uus saagikuse mõõtmise funktsioon salvestab 
koristatud haljasmassi mahud ja tootlikkuse ning 
koristatud pindala hektarites.

ISOBUS-ühilduvusega NIR-sensori näidiskuva 
Variotronic juhtimiskeskusel.

Alati, kui ostate Fuse’i logoga 
toote või teenuse, saate nautida 
tagatud ja avatud ühendatavust ja 
ühilduvust meie tooteseeriate 
piires, aga ka teiste tootjate 
toodetega. Lisateavet leiate 
veebilehelt  
www.FuseSmartFarming.com
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Fendti dokumenteerimissüsteem Fendt VarioDoc 
teeb töötamise ajal usaldusväärseid kirjeid kõikide 
asjakohaste andmete kohta. 

Indikaatortuled roolisambal annavad teavet 
tähtsamate sõiduparameetrite kohta.

Salvestatud teavet saab juhtmevabalt edastada 
USB-mälupulga, Bluetooth®-ühenduse või 
mobiilandmesidevõrgu kaudu.

Maksimaalseks pindalajõudluseks on edu võti 
täppistöö. Paralleelsõidusüsteem VarioGuide 
võimaldab juhtidel seda kiiresti saavutada.

Analüüsige kogutud VarioDoc Pro andmeid ja 
kuvage need kontoriarvuti elektroonilises 
põlluraamatus. 

VarioGuide-paralleelsõidusüsteemi funktsioon 
Contour Assistant lülitab Teie eest automaatselt 
sihijooni, mis säästab palju aega ja vaeva.
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MOOTORI JA PAAGI LAHENDUS

Suurem võimsus tagab tõhusama 
purustamise.

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. 
Valige 1225 l diislikütuse paak koos 205 l AdBlue 
paagiga või 1010 l diislikütuse paak, 205 l AdBlue paak 
ja 215 l veepaagi või silokindlustuslisandi paagi vahel. 
Paakide uuest lahendusest võidate Te igal juhul: diisli ja 
AdBlue täiteavade korgid asuvad vasakul hõlpsasti 
juurdepääsetaval küljel.

Pöördemomendi varuga võimas mootor
Uuele Fendt Katana 650-le on paigaldatud reas 
kuuesilindriline MTU-turbodiisel kõrgelthinnatud 
mootor töömahuga 15,6 l. Selle võimsa masina 
veojõudu ja nimivõimsust on jõudluse ulatusliku 
uuendamise teel märkimisväärselt suurendatud. 
Mootorile on lisatud võimsust 25 hj ja selle nimivõimsus 
on nüüd kokku 650 hj. See võimas masin täidab juba 
heitmete 5. etapi emissiooninormi. Hoolimata 
kompaktsest konstruktsioonist annab mootor 
uskumatu pöördemomendi juba madalatel pööretel. 
Mootor vajab ka eriti vähe hooldust, on hõlpsasti 
juurdepääsetav ja enamikust konkurentidest  
paremate karakteristikutega. Koos haljasmassi uue 
teisaldussüsteemiga Fendt CropFlow 2.0 on kütuse 
sääst oma eelkäijatega võrreldes 12% suurem.

Õhu voolusuuna muutumisega 
ventilaator ei tõmba sisse rohkem 
õhku kui vaja. Tänu sellele 
vabaneb või hoitakse 
varuvõimsust olenevalt 
töötingimustest ja Fendt Katana 
võimsusvajadusest, mis 
suurendab oluliselt masina üldist 
efektiivsust. Tänu ventilaatori 
reversifunktsioonile lükatakse 
mustus õhuvoolu suuna 
muutmise teel radiaatorist 
eemale reguleeritavate 
ajavahemike järel. Seega töötab 
radiaator alati maksimaalse 
jahutusvõimsusega ja 
puhastusvälbad pikenevad.

Nimivõimsus vastavalt normile ECE R 120
kW
500
470
440
410
380
350
320

p/min 1000 1200 1400 1600 1800

Pöördemoment
Nm
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000

p/min 1000 1200 1400 1600 1800
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VÕIMEKUS MAASTIKUL 

Võimas, kuid tundlik  
igal maastikul.

BalancedGrip – aruka juhtimisega nelikvedu
Fendt Katana 650-le saab tellimisel lisavarustusena 
soetada Fendt BalancedGrip abisüsteemi, mis jaotab 
eelkõige kallakutel sõitmise ajal veomomendi arukalt 
esi- ja tagasilla või esisilla kahe ratta vahel. Rohu 
hekseldamisel järskude kallakutega maastikul väldib 
see ohutult rataste nühamist ja tagab suurema 
haarduvuse. Kuna kallaku tõusu kontuuril sõitmisel 
rakendub esiratastele vähem raskust, muudab Fendt 
BalancedGrip eelkõige järskude kallakutega maastikul 
sõites selle kompenseerimiseks aktiivselt veomomente. 
Teie jaoks tähendab see rohukamara maksimaalset 
kaitsmist, puhast rohumassi ja ohutut töötamist väga 
künklikul maastikul. BalancedGrip-abisüsteem muudab 
automaatselt pöördemomente rataste vahel ning selle 
saab terminalil hõlpsasti sisse ja välja lülitada.

Tippklassi manööverdamisvõime
Fendt Katana 650 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.

Tõhus hüdrostaatiline jõuülekanne 
Fendt Katana 650 hüdrostaatiline jõuülekanne koos 
uuendusliku mootoritehnoloogia ja elektroonikaga 
garanteerib ülimalt tõhusa töö. Esisilda veavad 
sisseehitatud piduritega iga ratta sõltumatud mootorid. 
See ruumisäästlik konstruktsioon jätab esirehvide 
vahele piisavalt ruumi eriti suure hekseldamisseadme 
jaoks, mille trumli laius on 800 mm ja läbimõõt 720 mm.

Vastupidav jõuülekande lahendus
Uue Fendt Katana 650 standardvarustusse  
kuulub nelikvedu. Esirattaid käitavad integreeritud 
rattamootorid. Tagasilda käivitab diferentsiaali  
kaudu hüdromootor, mille automaatne diferentsiaalilukk 
tagab parima haarduvuse, kui rataste kiiruste erinevus 
onliiga suur. Tellimisel lisavarustusena saab uuele 
Fendt Katana 650-le soetada raskevedude 
HD-jõuülekande paketti koos võimsamate 
hüdromootoritega esi- ja tagasillale suurema  
võimsuse, pöördemomendi ja parema  
haarduvuse tagamiseks.
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MUGAVUS

Nagu põhupadjal:  
Fendt Katana 650 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.

Suur valik rehve, esmaklassiline vedrustus
Juhi ja masina kaitsmiseks ebatasasel pinnal sõitmisel 
on Fendt Katana 650 varustatud tagasilla muudetava 
kõrgusega vedrustusega. Peale mugavuse tagab see 
lisaturvalisuse ja -stabiilsuse isegi kiirusel 40 km/h.  
Lai rehvivalik toob Katana universaalse võimekuse  
esile igasugusel pinnasel. Eriti suure läbimõõdu  
(kuni 206 cm) ja laiusega (kuni 900 mm) rehvid 
vähendavad pinnase tallamist ning suurendavad 
kliirensit.

Te vaataks nagu telerit
Visio5 kabiinis tunneb Fendt Katana juht end nagu 
kodus: maksimaalne mugavus, parim vaade ja kõige 
selle keskel väga mugav iste. Masina 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 löökkoormust nii põllul kui ka maanteel. See kaitseb 
nii juhti kui ka masinat. Vedrustus tagab ka Fendt Katana 650 
parema kontakti pinnasega ja suurendab veojõudu. Koos 
standardvarustusse kuuluva pideva nelikveoga tagab see jõu 
parima ülekandmise.
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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.

6,2 m

21



HOOLDUS JA JUURDEPÄÄSETAVUS

Mugavad ja takistusteta –  
Fendt Katana 650 hooldus- ja 
korrashoiukohad.

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.

Alati ajakohane. Isegi tulevikus.
Tänu Fendti tarkvarauuendustele on Teie Fendt  
Katana 650 alati ajakohane, isegi tulevastel aastatel. 
Laske oma edasimüüjal korralise hoolduse ajal  
lihtsalt uusimad värskendused tasuta alla laadida 
(lisandub töötasu). Teie masin on alati ajakohane ja 
olete tulevikuks alati valmis.

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.
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Ligipääsu Katana komponentidele teevad eriti lihtsaks hooldusalade suured katted, mis avanevad üles, mitte 
küljele. Hoolduskohtade valgustus muudab pimedal ajal hoolduse eriti lihtsaks.

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.
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VERTIKAALPENDELDUSEGA RAAM JA HEEDRID

Lõike kvaliteet on parim  
esimesest viimase kõrreni

Laiem valik heedreid, rohkem kasutusvõimalusi
Uuel raamil on suurendatud vertikaalpendelduse nurka 
kuni 14° nii, et heedrid saavad maapinnaga kohanduda 
veelgi täpsemini. Katana vertikaalpendeldusega raam ja 
heedritele paigaldatud maapinna andurid kohanduvad 
automaatselt pinnasega isegi kontuuri äärmusliku 
muutumise korral. 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 
kasutusvõimalused maksimumini. Kiiresti vahetatavad 
heedrid on vähekuluvad ja lihtsad hooldada ning  
teevad esmaklassilist tööd. Põllukultuuride ühtlane 
hekseldamine, ülesvõtt ja teisaldamine 
eeltihendusrullidele toimub ühtlaselt ja ilma pööriseid 
tekitamata. Heedri astmevaba juhtimisega käiguosa 
tagab ideaalse kohanemise koristustingimustega. 
Maisikoristuse StalkBuster heedriga 460Plus saab 
maisivarsi tükeldada otse heedri all, st enne 
esiratastega maisist ülesõitmist. See väldib tõhusalt 
varreleedikuga nakatumist.

Vertikaalpendeldusega  
raam keskasendis

Vertikaalpendeldusega raam  
välja pööratuna

Vertikaalpendeldusega 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.
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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.

HD-jõuülekandega PickUp-kogur P3003 Maximum saavutab suure 
jõudluse ka äärmuslikes koristustingimustes. Keskel paiknev kopeerrull 
tagab maapinna kontuuri parema järgimise.

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

Nelja suure trumliga niiduheeder 460plus on ideaalne  
rasketes tingimustes.

StalkBuster 460plus heedriga saab maisivarred purustada juba 
hekseldamise ajal. Ideaalselt varustatud varreleedikuga nakatumise 
vältimiseks. 

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

4 suurt ja 2 väikest trumlit heedril 475plus suudavad ühtlaselt ja 
hõlpsasti lõigata ning teisaldada üle 4 m kõrgust maisi.
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FENDT KATANA 650

Kabiin

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.

Fendt traktorite juhtide hulgas kõrgelthinnatud praktiline parempoolne 
käetugi on kohandatud liikurhekseldi jaoks.

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

Selliseid funktsioone nagu 
maisiheedri ja Pick-up koguri 
rataste kokku-/lahtiklappimist, 
heedri kallutamist ja 
väljalaadimistoru tõstmist/
langetamist saab klahvlülititega 
mugavalt juhtida.
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Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

FENDT KATANA 650

Valgustus

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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Parim toode parima hoolduse  
ja teenindusega.

Fendt Katana 650 näol saate kõrgtehnoloogilise toote, 
mis tuleb toime ka suurimate väljakutsetega. Tänu 
sellele võite oodata pisut enamat, kui tegemist on 
Fendti sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike 
teenustega.

- Kiire andmevahetus Teie ja meie kvalifitseeritud 
hooldusmeeskonna vahel

- Varuosade saadavus ööpäevaringselt 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
Aitame teil oma Fendt Katana 650 ressurssi 
maksimaalselt kasutada. Meie eksklusiivne  
Fendt Expert juhtimiskoolituse programm võimaldab 
Teil optimeerida oma Fendt Katana 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 Fendt Katana rahastamise üldised 
tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni 
igakuiste maksetähtaegadeni. Kui Teil on vaja kiiresti 
lisaressurssi või soovite pikemat aega masinaid 
kasutada neid ostmata, pakub Fendti edasimüüja 
ideaalselt kohandatud sobivaid rendipakette.

Fendt Certified – kasutatud masinate programm
Fendti juhivad liidrid, isegi kui selleks on kasutatud 
masinad. 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);
- täielikult hooldatud kuluvosad;
- vajadusel osade vahetamine, puhastamine  

ja värvimine;
- garantii üks aasta (pikendamisvõimalus).

Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
Selleks, et teie masin oleks alati kasutusvalmis, pakub 
Fendt kohandatud hooldus- ja remonditeenust, mis 
ületab seadusega ettenähtud garantiid, mis katab uue 
masina remondiriski ainult esimese 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 siit 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)

Teie kasu Töökindlus Kate suuremate nõuete 
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 / 5 000 
töötundi

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, sh asendusmasina kasutamise võimalus.
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Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

FENDT KATANA 650

Lisavarustus.

AGCO Parts-varuosakeskusest saab kääritamise teel silo tootmiseks tellida 
spetsiaalseid teramuljuri GPS-rulle. Neid kasutatakse olemasolevas 
muljurikorpuses nii, et olemasolevad R- või RS-muljurirullid asendatakse  
GPS-rullidega. GPS-muljurirullide parim omadus on saehammaste suur arv. 
Igal GPS-muljurirullil on 166 saehammast. Need hambad ja nende vahel 
olevad väikesed pilud tagavad taimede ja terade ideaalse massi 
silotootmiseks GPS-muljuriga koristamisel.

Montaažiraam hekseldusagregaadi hõlpsaks 
eemaldamiseks ja paigaldamiseks 
puhastamisel ning hooldamisel.

Saadaval otse AGCO Parts-varuosakeskusest:
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Võtke Fendtiga 
ühendust
fendt.com
Siin leiate internetist kõik, alates 
prospektidest kuni tehniliste andmeteni, 
aruanneteni klientide või ettevõtte kohta ja 
Fendti sündmuste kalendrini.

Fendti komplekteerija
Fendti komplekteerijaga saate teha valikut 
kogu olemasoleva varustuse hulgast ja 
panna kokku just oma ettevõttele sobiva 
masina. Fendti komplekteerija on saadaval 
veebilehel www.fendt.com, mille avalehelt 
leiate selle juurde viiva otselingi.

fendt.tv
Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu 
meie Fendti andmekogule. Meie Interneti-
TV edastab Teile uudiseid ja teavet Fendti 
kohta 24/7.

Esitlusteenus
Minge veebilehele fendt.com ja valige 
„Fendt Services“ (Fendti teenused) lehel 
„Service“ (Teenus), valige „Demo Service“ 
(esitlusteenus) ning registreeruge seejärel 
soovitud masina esitlusteenusele.

Ohutuse ja hoolduse 
pidevus

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. Esimestele masinatele tehti 
enne edasist pidevat arendamist Euroopa 
ja Põhja-Ameerika põldudel ranged katsed. 
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 kõikjal 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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Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

FENDT KATANA 650

Varustusversioonid
ja tehnilised üksikasjad

Katana  
650

Mootor
Tootja MTU BR 1500
Heitgaaside heitmenorm 5 g

Võimsus (vastavalt normile ECE R 120) kW/hj 478/650
Silindreid Arv R6
Töömaht liitrid 15,6
Heitgaaside järeltöötlus SCR + DPF
AdBlue paak liitrid 205
Kütusekulu mõõtmine g

Paagimahtude suhe 1 - diisel/AdBlue liitrid 1.225 / 205

Paagimahtude suhe 2 – diisel/AdBlue/lisand liitrid 1.010 / 205 
/215

Standardventilaator g

Reverseeritav ventilaator c

Püsivõimsuse regulaator g

Jõuülekanne
Hüdrostaatilised käigud g

Hüdrostaatiline nelikvedu g

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

40 km/h versioon g

25 km/h versioon c

20 km/h versioon c

Juhitava silla hüdrauliline vedrustus g

Nelikvedu põhivarustuses g

Nelikvedu mootori suurendatud pööretega c

BalancedGrip – aruka juhtimisega mitmikvedu c

Eeltihendusrullid
Rulle Arv 6
Hüdrostaatilised käigud g

Kabiinist sujuvalt muudetav hekslipikkus g

Metallidetektori ja peenestustrumli vaheline kaugus mm 620
Metallidetektor g

Võõriste tuvastamine c

Katana  
650

Peenestustrummel
Peenestustrumli läbiv võll g

Läbimõõt mm 720
Laius mm 800
Nugasid Arv 2 x 14 (7)
Kiirus p/min 1.150
Hekslipikkus 14 noa korral mm 7,4 - 41,4
Hekslipikkus 20 noa korral mm 5,2 - 29,0
Hekslipikkus 28 noa korral mm 3,7 - 20,7
Hekslipikkus 40 noa korral mm 2,6 - 14,5
Peenestustrummel universaalnugadega/20 c

Peenestustrummel universaalnugadega /28 g

Peenestustrummel universaalnugadega /40 c

Maisinugade komplekt /20 c

Maisinugade komplekt /28 c

Maisinugade komplekt /40 c

Vastulõiketera maisile c

Universaalne vastulõiketera c

Universaalne vastulõiketera HD c

Vastulõiketera käsitsi reguleerimine g

Standard kuluvosade komplekt g

HD kuluvosade komplekt c

Järelpeenestus
R-purusti: saehambaprofiiliga rullpurusti g

RS-purusti: saehambaprofiiliga ja V-spiraalsoonega rullpurusti c

Rullide läbimõõt mm 300
pöörlemiskiiruse erinevus 30% g

pöörlemiskiiruse erinevus 40% c

Väljakandeventilaator
Avatud rootor ülessuunatud v-kujulise asetusega elementidega g

Rootori läbimõõt mm 550
Rootori laius mm 620

Väljakandemehhanism
Pööramisnurk Kraadi 210
Ülelaadimise kõrgus m 6,2
Standard väljakandetoru g

Väljakandetoru pikendi c
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Katana  
650

Kabiin
Panoraamvaatega komfortkabiin g

Sõidutuled ees g

Raadiovalmidus g

Elektriliselt reguleeritav väline tahavaatepeegel ja lainurkpeegel g

Komfortiste, õhkvedrustusega g

Komfortiste Evolution, õhkvedrustusega c

Standardsed töötuled g

Kõik töötuled LED-tuledena c

Puuteekraani ja juhtklahvistikuga Varioterminal 10,4'' g

VarioDoc Basic dokumenteerimissüsteem g

Paralleelsõidusüsteemi põhipakett c

Novatel-paralleelsõidusüsteem c

Contour Assistant abi sihijoonte tegemiseks c

Agronoomia põhipakett (sealhulgas VarioDoc Pro) c

Masina juhtimise põhipakett (ISOBUS) c

Tootlikkuse ja saagikuse mõõtmine c

Kaamerapakett c

Häireolukorras peaülekande automaatne väljalülitus c

MP3-raadio c

Külgmised töötuled c

Külgmised LED-töötuled c

LED-tuled hooldustööde tegemise ala valgustamiseks c

Hoiukarbi jahutus c

Külgklaasipuhastid ja esiklaasipesurid g

Väljakandetoru kaamera raadiosüsteem c

2 lisakõlarit c

Aktiivvõimendusega roolisüsteem ja paralleelsõidusüsteemi valmidus g

Taimeridade vahede andurid paralleelsõidusüsteemile c

Koosteseadmed
Hoiatusseade sõidukile laiusega kuni 3,00 m g

Hoiatusseade sõidukile laiusega kuni 3,30 m c

Hoiatusseade sõidukile laiusega kuni 3,50 m c

Tulekustuti c

Automaatne haakeseadis c

Käsitsi ühendatav haakeseadis c

Suruõhusüsteem g

Kütusepaak Diesel plus g

Diislikütuse paak ja veepaak c

Söödalisandi doseerimissüsteem c

Söödalisandi doseerimissüsteemi valmidus c

Lisavarustus
Kaitsekate transpordisõitudeks c

Kahesuunalise hüdraulilise lisaahela väljavõte c

Automaatne pinnase kopeerimine g

Fendt Katana tööriistakast c

Katana  
650

Esirehvid
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66 mm 3000
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22 mm 3200
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22 mm 3200
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12 mm 3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58 mm 3500

Tagarehvid
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185 g

600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160 c

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

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

VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100 c

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

Massid ja mõõdud
Mass koos kabiiniga, ilma heedrita kg 15.600
Suurim lubatud üldmass kg 18.500
Üldpikkus ilma heedrita mm 7.182
Üldlaius ilma ratasteta mm 2.955
Üldlaius koos ratastega mm 2.995 - 3.499
Max üldkõrgus mm 3.989
Sillavahe mm 3.450
Kliirens maapinnast max rehvidega mm 450
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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




