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Paindlik. Kompaktne. Vastupidav.  
Fendt Tigo XR ja PR.
Parima kvaliteediga sööt. Suur veosekast. Kiire tühjendamine. Fendt Tigo PR ja XR haagiskogurid vastavad  
nendele nõudmistele. VarioFill automaatikaga universaalne esiluuk suurendab laadimismahtu muljetavaldava  
6 m³ võrra. Kas silo või hein: sujuvalt reguleeritava eeltihendussurvega pealelaadimise automaatika tagab iga  
kuupmeetri ärakasutamise ja toetab aktiivselt veokasti tühjendamist. Tulemuseks on puhas tühjendatud haagis  
ja tippkvaliteediga sööt.
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TIGO 45  
PR

TIGO 50  
PR

TIGO 60  
PR

TIGO 70  
PR

TIGO 65  
XR

TIGO 75  
XR

TIGO 90  
XR

TIGO 100  
XR

Veosekasti maht vastavalt standardile DIN 
11741 m³ 31 31 36 41 38 44  50  54

Lubatud üldmass* kg 17.000/18.000 20.000/22.000 20.000/24.000 20.000/24.000 22.000/24.000 24.000/31.000 31.000 31.000

* = oleneb riigist
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Kindlalt traktori liikumistrajektooril.  
Tagatud sõidumugavus Fendt haagiskoguriga
Fendt Tigoga olete alati täpselt rajal nii tasasel pinnasel, teedel kui ka raskel maastikul. Tänu Fendt Stability Control (FSC) 
stabiilsuskontrollile jääb kallakutel haagiskoguri kalle alati muutumatuks. Ka kurvide läbimisel on haagiskoguri stabiilsus 
muljetavaldav. Olenemata koormast saate Te nautida turvalisust ja ainulaadset sõidumugavust.
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Kombihaagiskogur annab endast 100 protsenti – alati
Ükskõik, kas kasutate Fendt Tigot haagiskogurina või heksli 
transpordimasinana, Fendt Tigo annab endast alati kõik. 
Mitmekülgse Fendt Tigoga töötate efektiivselt ja koristate saagi 
ilma igasuguse järeleandmiseta sööda kvaliteedis. See on 
kompaktsuse ja innovatsiooni ideaalne kombinatsioon. Fendt 
Tigo võidab Teie usalduse järgmiste mõjuvate argumentidega:
- Suur laadimismaht 31–54 m³ (DIN) kerge ja kompaktse 

konstruktsiooni juures
- Sööda tihendussurvet saab muuta terminalil
- 80° pööratav universaalne esiluuk koos VarioFill 

laadimisautomaatikaga
- Pick-up-koguri ja peenestusrootori väike vahekaugus
- Hooldusvaba ja vastupidav jõu otseülekanne õlivannis
- Paralleelne ISOBUS-juhtimine juhtkangi abil, Varioterminalil 

ja haagiskoguri terminalil
- Tellimisel lisavarustusena saab soetada TIM ready-

funktsiooni traktori juhtimiseks haagiskoguri poolt
- Saadaval on eriti laia, suure jõudluse ja hüdraulilise 

käiguosaga Pick-up-koguri versioon
- Saadaval FlexSharp-teritusseadmega
- Ümberehitamise vajaduseta alati valmis töötamiseks 

haagiskogurina ja heksli transpordihaagisena

Fendt Tigo XR ja PR.  
Kombihaagiskogur annab endast 100 protsenti – alati
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Ideaalne kooslus = Fendt Vario + Fendt Tigo
Koostöös moodustavad need masinad parima 
efektiivsuse ja kandevõimega koosluse. Kui Fendt 
Vario traktor avaldab tänu kergele ehitusele muljet 
oma suure kandevõimega, siis Fendt Tigo 
haagiskogur pakub parimat tuge, sest on kerge 
järel vedada ja kompaktse konstruktsiooniga. 
Tänu uuenduslikule esiluugile on haagiskogur 
tervelt meetri võrra oma konkurentidest lühem. 
TIM ready (Tractor Implement Management) – 
funktsioon võimaldab Fendt Tigo XR-l vastavalt 
Pick-up koguri koormusele muuta Fendt Vario 
traktori kiirust. See on laitmatu meeskond.
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SÖÖDA ÜLESVÕTT JA PICK-UP-KOGUR

Fendt Tigo: tõstab Teie 
söödakoristustehnika järgmisele 
kõrgemale tasemele

Rohukamara säästmine tänu maapinna ideaalsele 
kopeerimisele
Kopeerrull kaitseb tänu arukale juhtimisele Pick-up-
kogurit pinnasesse tungimise eest. Ka kõval ja 
ebatasasel pinnal hoiab kopeerrull Pick-up-kogurit 
sobival kõrgusel ja jätab mustuse vasakule maha.  
Tänu nutikale tehnoloogiale pakub see tuge ainult 
vajaduse korral ega jookse pidevalt kaasa. Olenevalt 
koristustingimustest saab kopeerrulli vajaduse järgi 
seadistada. Lisaks sööda optimaalsele kvaliteedile 
tagab Fendt Tigo ka pinnase kaitse. Reguleeritavad 
järeljooksu kopeerrattad toetavad kogurit ja kaitsevad 
rohukamarat, ka põllul järskude pöörete tegemise 
korral.

Sujuvad tulemused
Edukas söödakoristus algab parimast võimalikust 
vaalude ülesvõtust. Kogumise tõhustamiseks on  
Fendt Tigo kogumispiide vahel plastribad. Ükskõik kas 
töötingimused on märjad või kuivad – tänu plastile on 
hõõrdumine alati väike, tänu millele väheneb üksikute 
lintide saastumine. Nii puhtus kui ka efektiivsus on 
Fendt Tigo jaoks tähtsad. Selleks tasandab rull ühtlaselt 
vaalu ja toetab samal ajal Pick-up-kogurit sööda 
transportimisel. Vaalu tasandusrulli ja metall-lattidest 
sööteplaadi koostöö vähendab hõõrdumist ja tagab 
haljasmassi säästva läbivoolu.

Sööda optimaalne ülesvõtujõudlus Pick-up-koguriga
Fendt Tigo mittejuhitav Pick-up-kogur suurendab Teie 
kombihaagiskoguri majanduslikku efektiivsust. Seitsme 
piidereaga ja laiusega 1,90 m (PR) ning 2,20 m (XR) 
tagab Fendt Tigo haljasmassi puhta ülesvõtu. Koguri 
väike läbimõõt annab piidele suure ringkiiruse. Kogur 
paikneb Fendt Tigo rootori lähedal, mis tagab sööda 
sujuva ja puhta voolu. Sööda optimaalne ülesvõtt  
ning teisaldamine peenestusrootorile ka lühikese  
ja kuivanud rohu korral. Tigo XR standardvarustusse 
kuulub hüdraulilise käiguosaga Pick-up kogur.  
Tellimisel lisavarustusena saab ka Tigo PR jaoks 
soetada hüdraulilise käiguosaga ja eriti suure 
töölaiusega 2,0 m Pick-up kogurit. See kogur on 
varustatud hooldusvaba, ilma ülekandeketita 
käiguosaga, mis võimaldab tööpöördeid sujuvalt 
muuta. Tagatud tippklassi efektiivsus.

Kõik on kontrolli all!
Fendt Tigo juhitava tiisli kõrguse reguleerimine tagab 
veosekasti täpse pealelaadimisasendi. Andur mõõdab 
Pick-up-koguri liikumist ja reguleerib selle järgi juhitavat 
tiislit. Milline on kasu Teile? Mittemuutuv sissevõtuava 
suurus ja täielik sööda läbivool isegi suurtel töökiirustel.
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Pick-up-koguri keskele taha paigaldatud kopeerrull hoiab seadistatud 
kõrgust maapinnast ja tagab koguri turvalise juhtimise ka rasketes 
maapinnatingimustes.

Väike kaugus Pick-up koguri ja rootori vahel tagab 
optimaalse söödavoo.

Seitsme piirea ümber, kus piide samm on 54 mm, on paigaldatud 
plastribad. Tööorganite koostöö tagab haljasmassi parima ülesvõtu  
ja läbivoolu tänu väikesele hõõrdekaole.

Mittejuhitava Pick-up-koguri pööratavad järeljooksu 
kopeerrattad vähendavad koguri koormust 
pöördemanöövrite tegemisel. Kulissmehhanismi 
avades saab rataste kõrgust muuta vastavalt 
vajadusele.

Pick-up-koguri konstantse toetusjõu tagab 
integreeritud hüdrauliline toetusjõu 
muutmissüsteem. Parendatud kopeerimissüsteem 
säästab Pick-up-kogurit ja rohukamarat.  
Soovi korral saate toetusjõu muutmissüsteemi  
ka järelpaigaldada.
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ROOTOR JA JÕUÜLEKANNE

Ainulaadne efektiivsus:  
Fendt Tigo muudab söödakoristust

Täppistöö tegija
Fendt Tigo võimaldab Teil suurepärase kvaliteediga silo 
tootmiseks töötada sööta säästvalt. Pick-up-koguri  
ja rootori koostöö tulemuseks on ideaalne söödavoog 
ning suurim laadimisjõudlus. Kogurilt edastatava 
rohumassi üleandepunkt asub peenestusrootori 
lähedal. Seega läbib haljasmass etteandest kuni 
rootorini ainult lühikese vahemaa. Tänu lühemale 
konstruktsioonile ja rootori väiksele ringkiirusele 
saavutate ka lühikese ja kuiva sööda korral ülesvõtu 
parima tulemuse ning söötejõudluse. See võimaldab 
Teil suurepärase kvaliteediga silo tootmiseks töötada 
sööta säästvalt.

Efektiivsus on võrdne läbivoolujõudlusega
Mida efektiivsem on traktori mootori võimsuse 
vahendamine jõuülekande poolt, seda suurem  
on saavutatud tootlikkus. Fendt Tigo unikaalse 
jõuülekandega saavutate optimaalse 
tootlikkuspotentsiaali. Veermikuraami sisse  
paigaldatud hooldusvaba ülivõimas reduktor töötab 
suletud õlivannis äärmiselt sujuvalt. Suurepärane 
sujuvus võtab juhilt pinge ja pakub mugavat 
töökeskkonda. Sööda saastumine ketilt tilkuva 
määrdeainega on samuti võimatu. Tigo XR  
ülilaia Pick-up koguri jõuülekande piirmoment on  
3000 Nm. See vastab muljetavaldavale tootlikkuse 
suurenemisele 25% võrra.

Suurepärased tulemused
Fendt Tigo rootor avaldab muljet oma tugevuse ja  
suure läbivoolujõudlusega. Rohumass juhitakse  
täpselt läbi kitsa peenestuspilu, sellel pole teist 
eemaldumisvõimalust. Peenestuspiluga ainult 3,5 mm 
(väikseim turul) ja laiusega 25 mm rootoripiidega, millel 
on Hardox terasest kontaktpinnad, tõuseb Fendt Tigo 
muude masinate hulgast esile oma hekslikvaliteediga. 
Rohumass teisaldatakse aktiivselt läbi peenesti,  
kus seitse spiraalse asetusega piirida hoolitsevad täpse 
ja jõudu säästva peenestuse eest. Rohkem kui 1 m² 
suuruse transpordipinnaga suunab rootor sööda 
ettevaatlikult veosekasti ka raskete töötingimuste 
korral. Sellega saavutate ilma erilise vaevata täpse 
peenestustulemuse ja kvaliteetsööt on optimaalselt 
eeltihendatud.

Kas „ootate“ ikka veel või olete juba tegutsemas?
Fendt Tigoga säästate aega ja raha. Rootori üksikute 
segmentide vahetamise patenteeritud lahendus ei  
pane Teid enam muretsema. Tänu uuenduslikule 
konstruktsioonile vahetate võõrise poolt kahjustatud  
või kulumise korral ainult rootori üksikuid piisid. 
Rootorisegmentide T-kujuline laiusega 25 mm 
kontaktpind tagab väga hea stabiilsuse. Tänu sellele  
on Fendt Tigo lükkejõud suurem väiksema 
võimsusvajaduse juures.

Rootoripiid on jagatud kolmeks 
elemendiks ja neid saab 
ükshaaval eemaldada. 
Vahetamise lihtsustamiseks 
lukustatakse kolm uut elementi ja 
seejärel keevitatakse kolm korda 
üksikute lukustitega kokku.
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Sünkroonitud ringkiirus võimaldab Pick-up koguril 
väikese, säästva kiirusega teisaldada sööta 
lähedalasuvale rootorile.

Maisi koristamisel rootori kaitsmiseks korrosiooni ja 
saastumise eest on Fendt Tigol maisikanali kate, 
mida saab kiiresti ilma tööriistu kasutamata 
paigaldada.

Peaülekande jõumoment vahendatakse eriti 
tugevatelt esihammasratastelt võimsuskaota 
evolventhambumisega hammasrataste abil 
kinnitusvõllilt peenestusrootori käiguosa trumlile.

Läbimõõduga 800 mm ja seitsme spiraalse asetusega Hardox terasest 
piidereaga rootor on mõlemal küljel varustatud suurte sfääriliste rull-
laagritega.
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PEENESTUSNOAD JA HEKSLIKVALITEET

Maksimaalne peenestusjõudlus 
alates esimesest kuni viimase 
kõrreni

Lihtne hooldus
Eesmärgiks on muuta töö Teie jaoks võimalikult 
lihtsaks. Kombihaagiskogur tagab kiire ja lihtsa tööde 
tegemise tänu oma nugadele, mida saab eemaldada 
tööriistu kasutamata. Liigutage terminalil mugavasti 
peenestusmehhanismi nugadeplokk tööasendist 
hooldusasendisse või vajutage haagiskoguri küljel 
olevaid nuppe. Nuge on lihtne vahetada. Selleks  
tuleb noaraam küljele välja pöörata. Iga noa saab 
tsentraalselt lahti lukustada ja ükshaaval välja  
võtta raami ükskõik millises punktis.

FlexSharp-teritusseade
Veelgi suuremaks efektiivsuseks ja paremaks 
peenestuskvaliteediks saab Tigole paigaldada 
peenestusnugade FlexSharp-teritusseadet. Seda 
tellimisel lisavarustusena soetatavat mobiilset seadet 
saab kasutada mitte ainult Tigol, vaid ka muude 
haagiskogurite ja Fendt ruloonpresside ning teiste 
tootjate peenestusnugade teritamiseks. Teritusseade 
on lihtsalt alati kaasas ja nugasid teritatakse otse 
haagiskoguril endal ilma nugasid teritamiseks 
ükshaaval eemaldamata ja käsitsi teritamata. See on 
kindel ja tasuv investeering. Hästi teritatud noad 
vähendavad kütusekulu, parendades samal ajal 
peenestus- ja põhisööda üldist kvaliteeti. 
Teritusseadme käivitamiseks on Tigo XR ja PR jaoks 
saadaval hüdrovoolikute ühendamise valmidus.

Suure jõudlusega peenestusmehhanism
Mida parem on peenestuskvaliteet, seda parem on 
tihendamine veosekastis, silo käärimine ja sööda 
seedimine mäletsejate poolt. Nugade suure arvu  
(PR =40, XR = 45) ja säästva peenestuse kombinatsioon 
koos väikese peenestuspiluga 3,5 mm tagab silo 
tootmiseks puhtalt hekseldatud sööda. Fendt Tigo 
kasutab karastatud tööriistaterasest valmistatud  
pikliku kujuga nuge, millel on eriline laineline lõikeserv. 
See pikendab Tigo kasutusaega ja lõikab parima 
kvaliteediga heksli valmistamiseks lõikeserva kogu 
pikkuses. Vajalik paindlikkus saavutatakse lihtsalt 
muudetava hekslipikkusega. Hooba saab kasutada 
poolte nugade eemaldamiseks ja seega hekslipikkuse 
muutmiseks 37 mm-lt 74 mm-le.

Töökindlus tänu Trimatic-noakaitsele
Iga nuga kaitseb võõriste eest sõltumatu ainulaadne 
noakaitse. Kui rootor lükkab võõrise vastu nuga, vedru 
paindub ja vähendab järsult noale mõjuvat jõudu. 
Pingutatud vedru liigutab noa automaatselt pärast 
võõrise läbiliikumist tööasendisse tagasi. See 
uuenduslik vedrul põhinev vallandussüsteem kaitseb 
nuge ja rootorit ning tagab püsiva töökindluse ka  
kõige karmimates töötingimustes.

Pikad, ühel küljel lainelise 
lõikeservaga noad tagavad jõudu 
säästva peenestuse. Nugasid 
saab eemaldada ilma tööriistu 
kasutamata.
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Kasutage FlexSharp teritusseadet, et teritada  
nugasid ilma neid eemaldamata.

Peenestiraam on jagatud kaheks grupiks, et saaksite  
hekslipikkust lihtsalt muuta 37 mm-lt 74 mm-le või jätta  
haljasmass hoopis peenestamata.

Iga noa Trimatic-kaitsevedru tagab nii nugade  
kui ka rootori efektiivse kaitse võõriste eest.
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KOOSTESEADMED JA VEOSEKAST

Fendt Tigoga on Teil ülevaade 
kõigest toimuvast

Ümberehitust pole vaja teha
Mitmekülgsus ja maksimaalne paindlikkus on 
otsustavad tegurid võimalikult suure majandusliku 
kokkuhoiu saavutamisel. Fendt Tigo saab  
kiiresti ja hõlpsasti muuta haagiskogurist heksli 
transpordihaagiseks ilma suuri muudatusi tegemata. 
Kombihaagiskoguri veosekast on konstrueeritud  
ilma toruraami ja pingutusnöörideta ning seetõttu 
ideaalne heksliga täitmiseks ülevalt ja eest. Lõppude 
lõpuks saate kasu sööda vähesest kaost, suurest 
paindlikkusest ja haagiskoguri kiirest valmisolekust 
kõikideks töödeks.

Kõik on Teie kontrolli all
Fendt Tigo esiosa sarnasusel söödakünaga on väga 
eriline põhjus. Juhil on tänu ettesuunas kaldu olevale 
konstruktsioonile alati ideaalne ülevaade veosekastist. 
Veosekastis mahuga 31–41 m³ (DIN) PR-mudelitel ja 
38–54 m³ (DIN) XR-mudelitel saate haljasmassi kiiresti 
ja efektiivselt transportida.

Tugev ja stabiilne
Fendt Tigo tagab maksimaalse stabiilsuse ja kasutusaja. 
Lähestikku paiknevate külgmiste tugipostidega tugev  
ja kindel täisterasest veosekast on kinnitatud poltidega 
otse veermikuraami külge ja üleval ühendatud 
liitekohtadeta profiiliga. See muudab Tigo haagiskoguri 
omas klassis kõige stabiilsemaks ja kompaktsemaks.
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Ilma kattetorudeta Fendt Tigo veosekast võimaldab ülevalt täitmist nii kopa kui ka liikurhekseldiga. Hüdraulilist veosekasti katet on terminalil lihtne juhtida.

Kaitske oma koormat teel transportimisel sobiva kattega.  
See väldib suurt ohtu, sest ei jäta teele mustust ega prahti.

Tänu täielikult suletavale esiluugile ei lähe 
veosekastist midagi kaduma isegi maisi 
koristamisel. Selleks ei ole vaja midagi muuta.

Fendt Tigo veosekasti saab hõlpsalt siseneda. 
Sissepaigaldatud redeliga küljel olevat ust saab  
ilma suurema pingutuseta avada.
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AUTOMAATNE LAADIMINE JA ESILUUK

Fendt Tigo muudab rohu ja  
maisi koristamise lihtsaks

VarioFill teine komponent on laadimisautomaatika
Fendt Tigo haagiskoguriga tihendate veosekastis sööta 
alati õigesti. Tänu esiluugi kahele funktsioonile nii 
pealelaadimise kui ka eeltihendusluugina, millel on 
integreeritud peale- ja mahalaadimise automaatika, 
kasutatakse veosekasti mahu iga kuupmeetrit ära 
parimal viisil. Te saate terminalil seadistada 
pealelaadimise automaatika kahte kiirust ja sööda 
ühtlast tihendamist. Selle unikaalse süsteemiga saab 
eeltihendussurvet seadistada optimaalseks olenevalt 
sööda struktuurist. Kas see on kõrgem surve 
maksimaalselt täidetud veosekasti jaoks või madalam 
surve heina pudenemiskao vältimiseks – kohe, kui 
hüdrosilindrite rõhuandurites on rõhk tõusnud valitud 
tihendussurvele, alustab kett-varb-transportöör 
automaatselt liikumist. Kui kogu veosekast on täidetud, 
liigub esiluuk sammhaaval ette. VarioFill võimaldab 
veosekasti mahtu maksimaalselt ära kasutada, töötada 
efektiivselt ja sööta säästvalt.

VarioFill automaatika kolmas komponent on veosekasti 
automaatne tühjendamine
Söödajääkide käsitsi eemaldamine päeva lõpus ei ole 
vajalik. VarioFill automaatika muudab veosekasti 
tühjendamise pingevabaks tegevuseks. Veosekasti 
tühjendamine käivitub nupulevajutusega. Tagaluuk 
avaneb, seejärel käivituvad ühel ajal kett-varb-
transportöör ja esiluuk. Tahasuunas liikuv universaalne 
esiluuk liigutab õrnalt söödavirna ja vähendab kett-varb-
transportööri kettide koormust. Lõppasendis kaldu olev 
esiluuk surub kiilukujulise söödavirna aktiivselt kett-
varb-transportöörile ja hoolitseb veosekasti täieliku 
tühjendamise eest.

VarioFill automaatika esimene komponent on esiluuk
Kompaktsem, kergem, manööverdusvõimelisem ja 
vähemalt 1 meetri võrra lühem kui teised selle klassi 
haagiskogurid. 80° pööratava universaalse esiluugiga 
on Fendt Tigo ainulaadne koristusmasin. 
Laadimismehhanismi kohal oleva ruumi ärakasutamine 
annab 6 m³ lisamahtu, kuid haagiskogur on endiselt 
lühike. Esiluugi täielikult liitekohtadeta raam pakub 
parimat stabiilsust. Fendt Tigo on tänu oma väikesele 
massile ja kompaktsetele mõõtmetele kandevõime 
meister. Koos Fendt-traktoriga on see võitmatu 
masinate kombinatsioon. Nautige transpordi ajal 
paremat teel püsimist tänu ideaalsele massijaotusele  
ja optimaalsele haakeseadise lubatud koormusele.

Nutikas VarioFill peale- ja 
mahalaadimisautomaatika 
kasutab Fendt Tigo iga 
kuupmeetri ära parimal viisil.
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VarioFill: nutika automaatse pealelaadimise  
ja tühjendamise ning universaalse esiluugi 
kombinatsioon.

VarioFill automaatne tühjendamine muudab töö efektiivsemaks.  
Kogu tühjendusprotsess algab ühe nupulevajutusega.

Teie haagiskogur täidetakse tänu sujuvalt 
muudetavale tihendussurvele alati optimaalselt.

Pealelaadimise ja tühjendusautomaatika VarioFill 
kasutamisel pole kett-varb-transportööri vaja käsitsi 
juhtida. Teie võite lihtsalt istuda kabiinis ja traktorit 
juhtida.
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VEOSEKAST JA KETT-VARB-TRANSPORTÖÖR

Fendt Tigo ei jäta midagi  
juhuse hooleks

Sööda õige jaotus silohoidlas
Koristatud sööda ühtlane etteanne mahalaadimisel 
parandab haljasmassi tihendamise jõudlust silohoidlas. 
Suletud doseerimisrullide suure jõudlusega profiilidega 
saate teha silohoidlas ühtlase söödavaiba. Rohtu,  
maisi või isegi biogaasi tootmise biomassi saab hiljem 
täpselt söödavirnast maha freesida. Hõõrdumisvaba 
jõuülekande garanteerivad võimsad reduktorid koos 
suuremõõtmeliste ajamkettidega. Haagiskoguri kitsa 
kontuuri saamiseks on kardaanid paigaldatud raami 
sisse. Doseerimisrullide lihtne eemaldamine taha pakub 
veosekasti lisamahtu 2 m³.

Pealelaadimise õige nurk
Fendt Tigo tagab efektiivse ja mugava pealelaadimise 
ning tühjendamise, kus tänu 250 mm võrra langetatud 
kett-varb-transportöörile pole sööta vaja söötekanalisse 
üles lükata. Haagiskogur rakendab täpselt oma jõudu. 
Pealelaadimise tööorganite ideaalne paigutus tähendab 
väiksemat energiatarvet laadimise ajal, mis omakorda 
vähendab kütusekulu.

Õige kiirus
Haagiskoguriga töötades võite jääda rahulikuks  
ka pingelistes olukordades. Kett-varb-transportööri 
2-kiiruselist hüdraulilist käiguosa XR-versioonil, 
tellimisel lisavarustusena ka PR-versioonile, saab 
reguleerida olenevalt koristatavast kultuurist ja selle 
mahust. Sujuvalt muudetav lükkekiirus tagab  
seejuures veosekasti kiireima võimaliku tühjendamise. 
Kui aega napib, saate sisse lülitada kiirkäigu 25 m/min 
veosekasti veelgi efektiivsemaks ja kiiremaks 
tühjendamiseks. Doseerimisrullidega mudelitel on 
Fendt Tigo varustatud kett-varb-transportööri 
tagasikäiguga. Sellise käiguosaga on Teil olemas 
varustus töötamiseks ka kõige raskemates tingimustes.

18

Kõikidele Tigo PR- ja XR-seeria haagiskoguritele saab  
soetada tellimisel lisavarustusena 2 või 3 doseerimisrulli. 
Veosekasti mahu suurendamiseks saab doseerimisrulle 
ükshaaval tahasuunas hõlpsasti eemaldada.

Kui sööt surub alumisele doseerimisrullile, peatavad liikumisandurid 
automaatselt kett-varb-transportööri.

Galvaanitud madalamal asuv veosekasti teraspõrand tagab optimaalse 
korrosioonivastase kaitse, eelkõige maisisilo transportimisel.

Alates mudelist Tigo 75 XR kuulub suurte 
söödamasside ohutuks väljalaadimiseks 
põhivarustusse kett-varb-transportööri  
käiguosa haagiskoguri mõlemal küljel.

Varustatud ka kõige raskemate tööde jaoks –  
Tigo XR-i lamelüliketid purunemismomendiga 60 t. 
Tigo PR toetab Teid oma tugevate ja  
vastupidavate ümarlülidest teraskettidega,  
mille purunemismoment on 50 t.
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KASUTAJASÕBRALIK JUHTIMINE

Nutikas tehnoloogia.  
Lihtne kasutamine

Lihtsad, loogilise struktuuriga juhtimislahendused
AUX-N ISOBUS funktsioon tähendab, et Tigot saab 
juhtida joystick-juhtkangiga. See võimaldab 
individuaalseid funktsioone, näiteks Pick-up-kogurit 
tõsta ühe nupuvajutusega, mis parendab juhtseadiste 
ergonoomiat. Fendt Vario ja Tigo koostööna saate 
universaalsele Variotronic joystick-juhtkangile määrata 
kuni 10 ISOBUS-funktsiooni.

Ei mingeid piiranguid
Fendt Tigo pakub Teile suurimat paindlikkust ja 
koostöövõimet. Ka ilma ISOBUS-süsteemita vanemate 
traktoritega saate oma Fendt Tigot juhtida mugavasti 
haagiskoguri terminalil. Kohe kui uus ISOBUS-
süsteemiga traktor lisandub Teie masinaparki, saate 
hakata kasutama Varioterminali.

Fendt Tigo XR võtab juhtimise üle
Fendt Tigo XR läbivoolujõudlust saab muuta TIM ready 
(Tractor Implement Manager) funktsiooni kaudu. 
Kombihaagiskogur reguleerib seejuures traktori 
sõidukiirust vastavalt Pick-up koguri koormusele. 
Olenevalt vaalu suurusest edastab pöörete andur 
pidevalt infot Pick-up kogurile rakenduva pöördemomendi 
kohta. Tänu TIM ready funktsioonile optimeeritakse 
automaatselt Tigo XR haagiskoguri ja Fendt Vario 
traktori koostööd ja masinaid kasutatakse alati 
efektiivselt. Tänu sellele nutikale abisüsteemile 
väheneb oluliselt juhi koormus ja juht saab täielikult 
keskenduda veosekasti täitmisele.

Unikaalne süsteem
Valik on Teie! Ainulaadsed juhtimislahendused 
võimaldavad Teil teha seadistusi paralleelselt kolmel 
erineval moel. Juhtige haagiskogurit ISOBUS-iga 
Varioterminalil või määrake põhifunktsioonid oma 
Fendt Vario joystick-juhtkangile. Fendt Tigolt leiab 
igaüks endale sobiva juhtimislahenduse.
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Peenestit ja kett-varb-transportööri saate mugavalt ja lihtsalt juhtida 
otse haagiskogurilt.

Valikvarustusena hüdropneumaatilisse veermikku 
integreeritud kaalumissüsteem näitab Teile mugavalt 
kabiinis koristatava kultuuri saagikust. Tänu 
tellimisel lisavarustusena hüdropneumaatilisele 
veermikule paigaldatavale kaaluseadmele saate 
koristatud rohumassi kaalu jälgida mugavasti 
traktorikabiinist. Teil on olemas kontroll veoste kaalu 

Kui haagiskogur on varustatud TIM ready 
funktsiooniga, saab Tigo XR reguleerida  
traktori sõidukiirust vastavalt vaalu suurusele  
ja Pick-up koguri koormusele.

Juhtige esiluuki ja peenestit otse  
terminalil. Ka Pick-up-kogurit ja veotiislit  
saab siin mugavalt seadistada.

Start-alustusmenüüst saate minna pealelaadimis- 
ja tühjendusmenüüsse ning üldseadetesse.
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Kiirus 60 km/h võimaldab 
kasutada haagiskoguri ressurssi 
maksimaalselt ja jõuda kiiremini 
sihtkohta.

VEERMIK JA SELLE LAHENDUS

Ideaalne veermik maksimaalseks 
tootlikkuseks

Hüdropneumaatiline veermik
Fendt Tigo XR-haagiskogurit omades saate valida 
hüdropneumaatilise (HPN) tandem- või tridemveermiku. 
Mõlemad veermikud jaotavad koormuse ühtlaselt 
maapinnale. See tagab pinnase optimaalse kaitse. 
Kõrguse automaatse reguleerimisega hüdropneumaatiline 
vedrustus pakub Teile suurimat sõidumugavust. 
Tridemveermiku esi- ja tagasilda saab üksteisest 
sõltumatult ning aktiivselt juhtida Offset-funktsiooniga. 
HPN-veermikku saab ka tõsta ja langetada. 
Standardvarustusse kuuluv Fendt Stability Control 
(FSC) stabiilsuskontroll kompenseerib alati kurvides 
külgkallet ja hoiab veosekasti paralleelselt ka 
kallakutega.

Stabiilne veermik – Fendt Stability Control
Olukord muutub pingeliseks saagikoristuse kiirel ajal. 
Vaja läheb suurt kiirust. Efektiivseks ja ohutuks 
töötamiseks isegi kallakutel on Fendt Tigo haagiskoguril 
tänu Fendt Stability Control (FSC) stabiilsuskontrollile 
automaatne kalde kompenseerimissüsteem. 
Kallutamine kallaku suhtes alla või küljele kujutab  
täis veosekasti korral väga suurt ohuriski; see 
kompenseeritakse Fendt Tigo haagiskoguril tänu 
automaatsele kalde kompenseerimisele. Olenemata 
pealelaaditud koormast kasutab Fendt Tigo alati 
vedrustuse kogu käigupikkust. Sellega on alati tagatud 
suurepärane ohutus nii maastikul kui ka maanteel.

Kandevõime meister
Automaatse pealelaadimisega haagiskoguri paindlik  
ja lihtne muutmine heksli transpordimasinaks teeb 
Fendt Tigost õige lahenduse Teie ettevõtte jaoks. 
Lisaks rohule ja maisile on see haagiskogur ka ideaalne 
puiduhakke ja muude materjalide transportimiseks.  
Nii oma masinaid omava suurettevõtte, biogaasi 
tootmisjaamade kui ka teenuseosutajate jaoks leidub 
seitsme kombihaagiskoguri mudeli hulgast sobivaim. 
Väga suure kandevõime ja universaalkasutuse 
kombinatsioon hoolitseb haagiskoguri ressursi  
täieliku rakendamise eest ning suurendab Fendt Tigo 
investeeringu tasuvust. Koosteseadmed on 
projekteeritud vastupidavateks ja äärmiselt tugevateks, 
et hoida Fendt Tigot alati töövalmis.

Boogie tandemveermik
Olenemata maastikust, millel Te töötate, garanteerib 
Fendt Tigo PR põhivarustusse kuuluv tandemveermik 
maapinna optimaalse kopeerimise. Veoste raskus 
jaotatakse ühtlaselt ja vedrustuse kõrge käigupikkus 
hoolitseb lubatud üldmassi (kuni 24 tonni) juures 
meeldiva sõiduelamuse eest. Laiad paraboolvedrud ja 
väike arv liikuvaid osi tagavad erakordse stabiilsuse 
külgedel ning minimaalse hooldusvajaduse.
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Ilma automaatse tasakaalustamiseta kaldub masin olenevalt veosest ja  
kiirusest kurvis ja kallakutel kas alla või küljele (vt joonist vasakul).  
Tänu FSC-stabiilsuskontrolli poolt kallakute automaatsele kompenseerimisele  
jääb haagiskogur kallaku suhtes paralleelseks ja olenemata veose kaalust 
seadistub alati veermik optimaalsele kõrgusele. Sõiduk reguleerib veermiku alati 
optimaalsele kõrgusele olenevalt koormast (vt paremal olevat joonist).

Automaatse kallakute kompenseerimisega hüdropneumaatiline 
vedrustus pakub suurimat sõidumugavust. Kui kasutate alumise 
haakeseadise kuulühendust, saab Fendt Tigo mudelit 100 XR või  
Tigo 75 XR rakendada maksimaalse lubatud üldmassiga kuni 31 tonni.

Kõiki mudeleid saab soovi korral varustada 
hüdraulilise või elektroonilise sundpöörde 
mehhanismiga. Veotiisli efektiivne ja nutikas  
ehitus võimaldab roolimisnurka 60° ka  
sundpöörde mehhanismi kasutamise korral.

Tigo PR-seerial kuulub põhivarustusse 20-tonnise 
kandevõimega ja iga ratta sõltumatu 
vertikaalpendeldusega Boogie-tandemveermik. 
Mahukatel rehvidel on suur kontaktpind maapinnaga, 
mis hoolitseb pinnase optimaalse säästmise eest.
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SOBIV IGA TÖÖ JAOKS

Fendt Tigo annab Teile  
vajaliku vabaduse

Kohandatav pööramissüsteem
Offset-funktsiooniga hüdraulilise või elektroonilise 
sundpöörde mehhanismi korral kantakse traktori iga 
liikumine üle haagisele. Kolmesillalise Tridem-veermiku 
esi- ja tagasilla sõltumatu pööramisega hüdrauliline  
või elektrooniline sundpöörde mehhanism võimaldab 
traktori kõiki pöördemanöövreid üle kanda haagiskogurile. 
Te saate Fendt Tigoga sõita tahasuunas aktiivselt 
kaasapööravate sildadega ilma neid käsitsi lukustamata. 
See parandab ka liiklusohutust, sest haagiskogur järgib 
täpselt traktori liikumistrajektoori, mis väldib masinatel 
alajuhitavuse tekkimist järskude pöördemanöövrite 
tegemisel ja kurvide läbimisel. Haagiskogurite 
põhivarustusse kuulub järeljooksu pöördsild. Veotiisli 
nutikas ja kitsas kontuur võimaldab roolimisnurka 60° 
ka sundpöördemehhanismi kasutamisel.

Õige vahemaa
Söödakoristuse ajal kiiresti põllule ja põllult ära 
sõitmiseks on Fendt Tigo haagiskoguril suur kliirens – 
80 cm. Suure kliirensi saab valida ja tiisli maksimaalse 
nurga alla pöörata ühe nupuvajutusega, mis tähendab, 
et ka kõige raskem maastik ei ole probleemiks ja seda 
eriti maisi koristamisel.

Täisjõuga edasi
Fendt Tigo haakeseadmed võimaldavad kõige paremini 
kasutada suuri laadimismahte ja laadida väga suuri 
veoseid. Tigo PR-seeria põhivarustuses on kahvel- 
tüüpi ühendus traktori ülemise haakeseadise jaoks,  
mis pakub veotiisli lubatud koormuseks 2 tonni.  
Fendt Tigo XR-põhivarustusse kuulub hüdraulilise 
vedrustusega veotiisel ja alumine haakeseadis  
traktori K80-kuulühendusele. Tigo XR-haagiskoguri 
hüdraulilise vedrustusega ja lubatud koormusega  
4 tonni veotiislit saab soetada tellimisel lisavarustusena  
ka Tigo PR-haagiskogurile. Veotiisli kitsas kontuur 
võimaldab maksimaalset roolimisnurka ka laia 
rööpmega traktorite korral.
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Tellimisel lisavarustusena on haagiskogur 
saadaval elektroonilise või hüdraulilise 
sundpöördemehhanismiga.

Juhitava tiisli asendi muutmine hoolitseb selle eest, et Pick-up-koguri 
seadistatud avanemisnurka hoitakse ja reguleeritakse automaatselt. 
See tagab ühtlase ja konstantse takistusteta söödavoo ja puhta 
ülesvõtu ka ebatasasel maastikul.

Tänu hüdraulilise tiisli tõstmisele saab juba transpordiasendis 
seadistada kliirensiks 80 cm. See võimaldab Teil sõita sihtkohta  
ohutult ükskõik milliseid teid kasutades.

Fendt Tigo veotiisli vedrustus hoolitseb veelgi suurema 
sõidumugavuse eest.
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Parim toode parima hoolduse  
ja teenindusega.

Fendt Tigoga saate endale tipptoote, mis tuleb toime 
kõige suuremate 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 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
- AGCO Finance – finantseerimisteenused
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii

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.

Individuaalsed finantsmudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärseid 
kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping 
pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. 
Teie määrate Fendt Tigo rahastamise üldised 
tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni 
igakuiste maksetähtaegadeni.

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 Care¹ Bronze Silver
Teenus Korraline hooldus, 

fikseeritud 
hoolduskulud

Kaitse remondiriski eest  
(v.a kulumine)

Eelised Töökindlus Täielik kate suurepäraste tingimustega Täielik kaitse, samas kui hoiate kulusid 
kontrolli all

Korraline hooldus

Remondikulud

Omaosalus 190 € 0 €

¹ Kehtib ainult Fendt Tigo XR ja PR puhul.

Täielik kontroll kulude üle ja  
usaldusväärne planeerimine

3 aastat /  
4000 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. Fendtil on Teie 
masinapargi jaoks paindlik ja kohandatud lahendus.

29



Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

KOMBIHAAGISKOGUR FENDT TIGO (PR/XR)

Varustusversioonid
ja tehnilised üksikasjad

TIGO 45  
PR

TIGO 50  
PR

TIGO 60  
PR

TIGO 70  
PR

TIGO 65  
XR

TIGO 75  
XR

TIGO 90  
XR

TIGO 100  
XR

Veotiisel
Veotiisli hüdropneumaatiline vedrustus c c c c g g g g

Juhitava tiisli asendi reguleerimine c c c c c c c c

Pick-up-kogur
Pick-up-ülesvõtumehhanismi kopeerrull veosekasti keskel c c c c c c c c

Pick-up-ülesvõtumehhanismi toetusjõu hüdrauliline muutmine c c c c c c c c

Peenesti/sööterootor
Söötekanali kate c c c c c c c c

Küljele väljapööratav nugade plokk c g g g g g g g

Iga peenestusnoa sõltumatu kaitse g g g g g g g g

Tsentraalne peenestusnugade lahtilukustamine g g g g g g g g

Noa teritussüsteem c c c c c c c c

Veosekast
Universaalne esiluuk g g g g g g g g

Ilma doseerimisrullideta g g g g g g g g

2 doseerimisrulli c c c c c c c c

3 doseerimisrulli c c c c c c c c

250 mm madalam kett-varb-transportöör g g g g g g g g

Kett-varb-transportööri 2-kiiruseline mootor c c c c g g g g

Kett-varb-transportööri reduktori kaitse c c c c g g g g

Veosekasti sisekaamera c c c c c c c c

Kaalumissüsteem c c c c c c c

Veosekasti kate** c c c c c c c c

3 LED-töötuld c c c c g g g g

2 täiendavat LED-tagurdustuld c c c c c c c

Uks veosekasti sisenemiseks g g g g g g g g

Veermik
Hüdrauliline sundpöördemehhanism c c c c c c c c

Elektriline sundpöördemehhanism c c c c c c c c

Tõstetav sild c c c

Juhtimine
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7''; 10,4'') g g g g g g g g

Tigo Terminal (puutetundliku klahvistikuga) g g g g g g g g

Pealelaadimise ja tühjendamise automaatika VarioFill g g g g g g g g

Läbivoolu TIM-juhtimine c c c c

Rehvid
620/40 R22.5 c

710/35/R22.5 Country c

710/40 R22.5 Flotation Pro c c c

710/45 R22.5 Flotation Trac c c c

710/50 R26.5 Flotation Pro c c c c c c

750/45 R26.5 Flotation Trac c c c c c c

750/45 R26.5 Alliance 380 c c c c c c

750/45 R26.5 Alliance 380 - Tridem c c c

800/45 R26.5 Flotation Pro c c c c c c

800/45 R30.5 Flotation Trac c c

** = oleneb rehvidest
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TIGO 45  
PR

TIGO 50  
PR

TIGO 60  
PR

TIGO 70  
PR

TIGO 65  
XR

TIGO 75  
XR

TIGO 90  
XR

TIGO 100  
XR

Tehnilised andmed
Veosekasti maht vastavalt standardile DIN 11741 m³ 31 31 36 41 38 44  50  54
Veosekasti maht standardi DIN 11741 (doseerimisrullidega) 
kohaselt m³ 29 29 34 39 36 42 48 52

Veosekasti maht standardi DIN 11741 (ilma doseerimisrullideta) 
kohaselt m³ 32 32 37 42 38 44 50 54

Veosekasti maht keskmise tihendamise korral m³ 45 50 60 70 65 75 90 100
Võimsustarve kW/hj 96/130 96/130 110/150 125/175 132/180 147/200 169/230 184/250
Tühimass kg 6.650 7.100 7.600 8.100 9.200 10.200 11.900 12.300
Tühimass koos doseerimisrullidega kg 7.050 7.550 8.050 8.550 9.700 10.700 12.400 12.800
Lubatud üldmass* kg 17.000/18.000 20.000/22.000 20.000/24.000 20.000/24.000 22.000/24.000 24.000/31.000 31.000 31.000
Üldlaius m 2,52 2,52 2,52 2,52 2,55 2,55 2,55 2,55
Üldpikkus m 7,75 7,75 8,75 9,75 8,75 9,75 10,75 11,75
Üldpikkus koos doseerimisrullidega m 8,38 8,38 9,38 10,38 8,75 9,75 10,75 11,78
Üldkõrgus m 3,85 3,92 3,92 3,92 3,92 4,00 4,00 4,00
Veosekasti laius m 2,16 2,16 2,16 2,16 2,36 2,36 2,36 2,36
Veosekasti pikkus m 5,00 5,00 6,00 6,00 6,10 7,10 8,10 9,10
Rööpmelaius m 1,95 2,00 2,00 2,00 2,05 2,05 2,05 2,05
Veotiisli lubatud koormus kg 2.000/3.000 2.000/4.000 2.000/4.000 2.000/4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Piikandureid pick-up-ülesvõtumehhanismil Arv 7 7 7 7 7 7 7 7
Pick-up-ülesvõtumehhanismi töölaius standardi DIN kohaselt cm 190/200 190/200 190/200 190/200 220 220 220 220
Piide vahekaugus mm 54 54 54 54 54 54 54 54
Pick-up-ülesvõtumehhanismi kliirens cm 40-70 40-70 40-70 40-70 40-80 40-80 40-80 40-80
Rootori läbimõõt mm 800 800 800 800 800 800 800 800
Piiridasid rootoril Arv 7 7 7 7 7 7 7 7
Maksimaalselt peenestusnugasid Arv 40 40 40 40 45 45 45 45
Teoreetiline hekslipikkus mm 37 37 37 37 37 37 37 37
Tüübikinnitus 40 km/h c c c c c c c c

Tüübikinnitus 60 km/h* c c c c c c c c

18,5 t tandemveermik rehvidega 22,5 g

22 t tandemveermik rehvidega 22,5 g g g

24 t tandemveermik rehvidega 26,5 c c

24 t hüdropneumaatiline tandemveermik koos FSC-
stabiilsuskontrolliga, rehvidega 26,5

c c g g

24 t hüdropneumaatiline tandemveermik koos FSC-
stabiilsuskontrolliga, rehvidega 30,5

c c

31 t hüdropneumaatiline kolmeteljeline veermik koos FSC-
stabiilsuskontrolliga, rehvidega 26,5

c g g

Hüdrauliline pidurisüsteem c c c c c c c c

Suruõhkajamiga pidurisüsteem c c c c c c c c

Koormustundlik pidurisüsteem g g g g g g g g

Järeljooksu pöördsild c g g g g g g g

* = oleneb riigist
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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




