
Fendt Slicer ketasniidukid



Sajandipikkune kogemus söödakoristuse alal
Traditsioon, innovatsioon ja kirg – see on Feuchtis asuva 
söödakoristusmasinate kompetentsikeskuse edu alus.
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Puhas koristustulemus  
kuni viimase kõrreni.
Täiuslikku sööta saab koristada ainult täiuslike masinatega. Fendt Slicer ketasniidukid tagavad ideaalse  
ja mittemuutuva lõikekõrguse ning muljetavaldavad niidutulemused. Teid vaimustab sööda kvaliteet.  
Parimal tasemel tootlikkus - me ühendame Slicer esiniiduki traktori taga olevate niiduorganitega, see annab  
võrratu niidukogemuse tänu kõikvõimalikele nutikatele detailidele.
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Miski ei ole mitmekülgsem.  
Niidukid, mis vastavad kõikidele vajadustele
Teie praktilised vajadused on loonud Fendt Slicer ketasniiduki. Nutikas kerge konstruktsioon ja  
maksimaalne kasutusaeg käivad Fendtiga käsikäes, tagatud on lihtne kasutamine ja väike kütusekulu.  
Uuenduslikud jõuülekanded vähendavad kütusekulu. Valige 16 esiniiduki ja 26 taga- või külgniiduki  
vahel - leiate õige kombinatsiooni kõikide vajaduste täitmiseks.
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Parimatest parim  
niitmistulemus
Meie järelveetavate, transpordiveermikuga Fendt Slicer niidukite oluline omadus on paindlikkus.  
Need ühendavad võimsuse enneolematu paindlikkusega. Tänu kesktiislile saate otsustada,  
kas soovite niidukit kasutada traktorist vasakul või paremal pool. Parima jõudluse saavutamiseks  
kasutage järelveetavat Slicer ketasniidukit koos Slicer esiniidukiga. 
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FENDT SLICER NIIDULATT

Meie jõuülekanne hoiab  
Teid pidevas liikumises

Nurkreduktor igal niidukettal maksimaalseks 
tootlikkuseks
Iga niiduketta nurkreduktoriga käiguosa peamiseks 
tööorganiks on läbiv kuuskantvõll, mis käivitab 
nurkreduktoreid ja mille äärikule on kinnitatud 
niidukettad. Tulemuseks on võimsuse katkematu 
vahendamine, mis tagab võimaliku parima kvaliteediga 
lõikuse. Optimaalseks õlituseks igas olukorras on 
kuuskantvõll ja nurkreduktorid täidetud kogu nende 
eluajaks vajaliku õliga. Kuuskantvõlli sundmurdepunkt 
võimaldab purunemise korral peale võlli vahetamist 
tööd kiiresti jätkata. Olenevalt vaalu soovitud 
tegemiskohast saab nurkreduktori ümberpööramisega 
seadistada niidukettaid paarikaupa töötamisele või 
ketaste pöörlemisele üksteise suhtes vastupidises 
suunas.

Ideaalne kaitse, kiire hooldus
Kõik Fendt Slicer iga ketta nurkreduktoriga ketasniidukid 
on kaitstud ülekoormuse eest mitmel moel. Kõikide 
mudelite jõuülekanne on varustatud kas kiilrihmajami 
või hõõrdsiduriga, neil on ka löögikaitse. Niidukettad  
on kaitstud lisaks ka DriveGuard ketastega. Kui mõni 
niiduketas on blokeeritud võõrise poolt, lõigatakse 
DriveGuard ketta välimine rõngas kuuest 
sundmurdepunktist sisemiselt rõngalt maha ja 
jõuülekanne katkestatakse. Paari minuti jooksul saab 
DriveGuard ketta vähese kuluga asendada ja Teie võite 
tööd jätkata. DriveGuard kaitseketas asub väljaspool 
niidulatti. See tähendab, et selle remontimiseks pole 
niidulatti vaja avada.

Alati õige lahendus
Fendt Slicer ketasniidukid pakuvad suurt niidulattide 
valikut: Te saate valida esireduktoriga kergeid 
taganiidukeid, mis annavad parimad niidutulemused 
eelkõige kallakutel või esi-/taganiidukeid või kompaktse 
nurkreduktoriga niidukikombinatsioone kõikide 
koristustööde jaoks ning suures valikus erifunktsioone. 
Kõik ketasniidukid saab varustada mugava 
ComfortChange terade kiirvahetussüsteemiga –  
nii saate terasid hõlpsasti vahetada.

Täiuslikkus kohe algusest peale – 
silinderhammasratas esireduktoriga käiguosa
Esireduktoriga Fendt Slicer ketasniidukid sobivad 
ideaalselt väikestele ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele. Tänu nende kergele 
konstruktsioonile on lihtne töötada töölaiusel kuni  
3,18 m võimsusvajaduse 50 hj juures. Niidulatid on 
suurepärase niidutulemuse ja parima söödavoo 
tagamiseks täielikult tasapinnalised. Niidulatti  
käivitab elastne kiilrihm ajam, mis käitab esimest 
lõikeketast silinderhammasratta abil üleval  
ühendatud ülekandevõlli kaudu. Ühtlaseks ülekandeks 
kõikidele niiduketastele vahendatakse jõudu ühelt 
silinderhammasrattalt teisele silinderhammasrattale. 
See tähendab puhast ja ohutut niitmist niidulati kogu 
laiusel ilma sööta üles paiskamata. Kiilrihm hoolitseb 
efektiivse jõuülekande eest ja töötab ka ülekoormuse 
kaitsena. Lisaks kaitseb niidukettaid murdepolt.
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Kõigil Fendt Slicer nurkreduktoridega käiguosaga niidukitel on kaks niidukiketast töölaiuse meetri 
kohta ja nende ülekate tagab ideaalse niidukvaliteedi.

Iga ketta nurkreduktor käiguosaga on tagatud võimsuse pidev vahendamine 
kõikidele ketastele ja sellega puhas lõikus madala võimsusvajaduse juures.

Lihtsalt asendatavate DriveGuard ketastega on iga 
ketta nurkreduktoriga käiguosa ideaalselt kaitstud. 

Mugav terade ComfortChange kiirvahetussüsteem  
muudab hoolduse ülilihtsaks.

Niidulati silinderhammasratas esireduktoriga  
käiguosa korral on kõik niidukettad kindlalt kaitstud 
murdepoldiga.
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FENDT SLICER FQ: ESINIIDUKI KINNITUS ÜHENDUSRAAMI ABIL JA TURBOLIFT SÜSTEEM

Konkurentsitu  
niidukite hulgas

Inspireerivad lahendused
Kuna Slicer FQ niidukit saab kinnitada otse traktori 
eesmisele tõstemehhanismile, on raskuskese traktori 
lähedal, mis vähendab esisillale mõjuvat koormust. 
Ühendamiseks pole enam vaja kasutada kolmnurkraami. 
Ilma EHR-ita traktoritel saate niidukiga Slicer FQ niita 
ujuvrežiimil, kasutades tugikette ja hoides alumised 
aisad fikseeritud kõrgusel (750 mm). Niiduorgani kohal 
paiknev veoraam suurendab täiendavalt niidulati 
liikumisvabadust. Esiniiduki hoiustamiseks tuleb 
lukustatav reguleerimishoob seada lihtsalt 
hoiustamisasendisse.

Muljurid - valik on Teie
Tellimisel lisavarustusena saate Fendt Slicer FQ 
niidukile paigaldada muljurit või kasutada seda näiteks 
madala taimekasvuga aladel ilma muljurita. Ideaalselt 
kuiva ja parima kvaliteediga sööda saamiseks saate 
valida rullmuljuri (RC) ja piimuljuri (KC) vahel. Mõlemad 
on varustatud otsese jõuülekandega ristiasetusega 
kardaanide kaudu - koos ülekoormuse kaitsega.  
See tagab suurima kasuteguri. Saagikoristuse ja 
ilmastiku tingimustele kiireks reageerimiseks saate 
reguleerida piimuljuri muljumise intensiivsust nelja 
seadistusasendiga vastukammi abil või rullmuljuri 
puhul ülemise rulli eelpingutusvedru astmevaba 
seadistuse teel. Ka vaalu laiust ja traktori esiratta  
ning vaalu suunurplaadi vahelist kaugust saab 
astmevabalt muuta.

Ükskõik millisel maastikul
Fendt Slicer FQ-d käitab esireduktoriga käiguosa ja see 
on varustatud parimate niidutulemuste saavutamiseks 
kõige uuenduslikuma tehnoloogiaga. Maapinna 
3D-kopeerimine on sellel esiniidukil rohkem kui ainult 
fraas. Maapinna kolmemõõtmeline kopeerimine 
niidulati veorežiimil toimub nii risti- kui ka pikisuunas. 
See tähendab, et saavutate täiusliku ja eelkõige puhta 
lõikuse ka mägisel maastikul. Niidulati kallet jälgitakse 
automaatselt vahemikus -6 kuni +15°, see on täpselt 
kohandatud niiduki üles-alla liikumisega.  
Teie eelised: mittemuutuv lõikekõrgus, mis tagab 
parima kvaliteediga sööda ka kõige raskemates 
tingimustes.

Efektiivne niitmine nõlvadel
Te pääsete tõepoolest juurde igale kõrrele, sest  
Fendt Slicer FQ niiduorganit saab hüdrauliliselt küljele 
nihutada (tellimisel lisavarustus). See nutikas detail 
võimaldab niidukit liigutada vastupidiselt traktori 
küljetsikäigule, et vältida tõhusalt söödakadusid. Kui 
Slicer FQ-d kasutada koos tagumiste niiduorganitega, 
saab tänu küljele nihutamisele tõhusalt ära hoida 
niitmata ribade teket pöörangutel. See tagab puhta 
lõikuse.

Hüdropneumaatiline toetusjõu 
muutmine TurboLift süsteemi  
abil kuulub Slicer FQ 
standardvarustusse. Astmevaba 
seadistust saate teha täiesti  
ilma tööriistu kasutamata. See 
tähendab, et niidulati toetusjõud 
on alati ideaalselt kohandatud 
reaalajas valitsevate 
tingimustega.

Slicer  
310 FQ

Slicer  
310 FQ KC

Slicer  
310 FQ RC

Slicer  
360 FQ***

Slicer  
360 FQ KC***

Slicer  
360 FQ RC***

Töölaius  m 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62
Niidukettaid Arv 6 6 6 7 7 7

 *** = Järgige riigipõhiseid eeskirju
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Uuendus: niiduorganile tellimisel lisavarustusena soetatav külgnihutus 40 cm (20 cm vasakule ja paremale) 
tagab puhta ülekatte esi-/taganiidukite kombinatsioonil. Nihutamisel liigutatakse kallakul niiduorganeid 
vastupidiselt traktori küljetsikäigule.

Liikumisvabadus suure 
algustähega – tänu 
vertikaalpendelduse nurgale 
+/-13° ja käiguulatusele  
ca. 650 mm on Slicer FQ  
esiniiduk tõepoolest parimal  
viisil liikumise multitalent.

Veorežiimil töötav ühendus juhtvarraste, lattide ja kuulsilmadega 
veosilindrite abil kopeerib maapinda nii risti- kui ka pikisuunas. 
3D-kinemaatika muudab niitmise täiuslikuks ka künklikul maastikul.

Kui niidulatt liigub üles, pöörab see automaatselt  
15° üles. Nii hoitakse lõikekõrgust mittemuutuvana 
ja kaitstakse kõige paremal viisil rohukamarat.

Niidulati kalle järgib automaatselt pinnase kontuuri. 
Kui niidulatt langeb maapinna süvendisse, kaldub 
see samal ajal kuni 6° ette.
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FENDT SLICER FP: VERTIKAALPENDELDUSE RAAMIGA ESINIIDUK

Säästvaks ja efektiivseks 
töötamiseks

Meister kõikides olukordades
Ei raiska asjatult aega. Fendt Slicer FP esiniidukit on 
lihtne ühendada traktori kolmepunkti ühenduse jaoks 
ühendusraamil oleva kinnituse abil. 
Vertikaalpendeldusega raam pakub ristisuunalist 
vertikaalpendelduse vahemikku +/- 6,5°. See tagab alati 
parima võimaliku maapinna järgimise. Maanteedel 
sõitmiseks tsentreeritakse niiduk automaatselt 
pendeldusega raami keskkohta. See tagab turvalise 
sõitmise ka halbades teeoludes ja ettevõttesisestel 
teedel ning kaitseb masinat. Hüdrauliline ülesklapitav 
kaitsekangas on saadaval tellimisel lisavarustusena,  
et vähendada seadistusaega põllul.

Alati õige lahendus
Spetsiaalselt väljatöötatud kompaktne 
vertikaalpendeldusega raam ketasniidukile Fendt  
Slicer 310 FPK tagab väga kompaktse väikeste 
traktoritega ühendamise. See niiduk on ideaalne 
kasutamiseks mägistes piirkondades. Olenevalt 
töötamiskohast saab Slicer FP niidukile paigaldada  
ka pii- või rullmuljurit või vaalukollektorit.

Selgelt efektiivsem
Lühikesed seadistusajad ja suured töökiirused tagavad 
parimad niidutulemused ja väikese kütusekulu. Need  
on Teie Fendt Slicer esiniiduki ilmsed eelised. Ohutult 
paigutatud terakast ja kinnitus terade kiirvahetusvõtme 
jaoks kuuluvad samuti standardkomplekti. Fendt Slicer 
FP on seega võrreldamatu kasutuslihtsuse seisukohast.

Tõmbab lükkamise asemel
Tänu vertikaalpendeldusega raamile, mille abil on 
niidulatt ühendatud kaugele traktori ette, niidulatti 
veetakse, mitte ei lükata. Tõmbevedru tagab niiduorgani 
väikese surve pinnasele. See vähendab oluliselt 
kütusekulu ja kaitseb rohukamarat. Koos Fendt Vario 
traktorite eesmise haardekaalu regulaatoriga paraneb 
töökvaliteet veelgi, kuna niidulati toetusjõud jääb 
sõltumata pinnasekontuurist alati konstantseks.

Slicer  
260 FP

Slicer  
260 FPS

Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Slicer  
3060 FPRC

Töölaius  m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Niidukettaid Arv 4 4 6 6 6 6 6
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Fendt Slicer 310 FPK asub traktorile väga lähedal ja on  
äärmiselt hea manööverdusvõimega tänu spetsiaalsele 
vertikaalpendeldusega raamile.

Tänu vertikaalpendelduse suurele käigupikkusele 
järgivad Fendt Slicer niidukid ideaalselt maapinda.

Hüdrauliliselt klapitavad kaitsed võimaldavad 
transpordiasendi kiiresti muuta tööasendiks. 
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FENDT SLICER: ISOBUS-ÜHILDUV NIIDUKOMBINATSIOON

Suurim jõudlus ja mugavus 
tipphooajal

Kvaliteet lintkonveieri abil
BeMove-funktsioon võimaldab Teil nihutada konveieri 
linte ja muuta vaalu laiust ISOBUS-terminalil sujuvalt 
vahemikus 1.8-3 m. Seega saate vaalu laiust muuta 
vastavalt niidukile järgnevale heinatehnikale. Käiguosal 
on sõltumatu õliahel, mis ei vaja eraldi õlijahutit. 
ISOBUS-terminalil on lihtne reguleerida lindi kiirust; 
terminalil saab eraldi kuvada lindi töötunnid.  
Fendt Slicer ISOBUS-niidukombinatsioonid töötavad  
ka suurtel töökiirustel ja suurte rohumasside korral 
usaldusväärselt ja ummistustevabalt.

Kombinatsioonina ületamatu
Meie ISOBUS-niidukite kombinatsioon Slicer TLKCB on 
parim masin suurte ja teenuseid osutavate ettevõtete 
jaoks. Unikaalsed detailid ja nutikad lahendused  
nagu nurkreduktoriga käiguosa, niidulati TurboLift 
toetusjõu muutmissüsteem, löögikaitse SafetySwing  
ja lintkonveieri BeMove nihutamine muudavad  
Fendt Slicer niiduki efektiivseks ning vastupidavaks 
niidukombinatsiooniks. Tänu seeriavarustusse 
kuuluvale ISOBUS-süsteemile saate nautida suurimat 
juhtimismugavust.

Kõrge tootlikkus ühe klahvilevajutusega
Fendt Slicer niidukombinatsioonide kõikehõlmav 
ISOBUS-juhtimine on sobiv viis niiduki kõikide 
funktsioonide rakendamiseks ühe klahvilevajutusega 
Varioterminalil või ühilduvatel ISOBUS-terminalidel. 
Funktsioone saab rakendada isegi Teie Fendt Vario 
traktori joystick-juhtkangiga. Kõik on väga lihtne - 
käivitage automaatne kokkuklappimine ühe 
klahvilevajutusega, muutke niidulati toetusjõudu 
terminali ekraani puudutades ja edastage terminali 
ekraanile niidukile mõjuva koormuse ülevaade. 
Ülekoormuse korral edastatakse otse juhile hoiatusteade. 
ISOBUS-juhtimine pakub Teile parimat seadistus- ja 
töömugavust.

Slicer  
9314 TLKCB

Töölaius  m 9,30
Niidukettaid Arv 2 x 7
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Konveierid saab üles klappida ja rohumassi kogu töölaiusele laiali 
puistata ühe klahvilevajutusega terminalil.

Ülevaatlik ekraaniväli Varioterminalil või  
mõnel teisel ISOBUS-terminalil muudab 
töötamise lihtsaks.

Unikaalne patenteeritud löögikaitse SafetySwing 
võimaldab niidukombinatsioonil vajaduse korral 
taha ja üles pöörata kuni 1,5 m.

Funktsiooni BeMove kasutades saate konveierilinte 
lihtsalt nihutada ja vaalu laiust muuta sobivaks 
niidukile järgnevate koristusmasinate jaoks.
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FENDT SLICER: ISOBUS-ÜHILDUV NIIDUKOMBINATSIOON

Mugavam viis  
niitmiseks.

Teie eelised tänu SectionControl-sektsioonide  
lülituse kasutamisele
- töökoormuse oluline vähenemine: juht saab täielikult 

keskenduda niitmise jälgimisele
- alati põllukontuurist samal kaugusel niiduorganite 

tõstmine/langetamine põlluotstes ümberpööramiseks 
vastavalt virtuaalsele sihijoonele

- sööda parem kvaliteet tänu vajadusele töökäiku  
läbida ainult üks kord

- ühtlaste vaalude tegemine
- ülekatete ja vahelejätmiste vältimine
 
SectionControl-sektsioonide lülituse eelised ilmnevad 
mitte ainult ebakorrapärase kontuuriga põldudel. Kui 
Teile on teada, et põllul on mõni takistus (näiteks kivi), 
saate ümbersõitmisega selle salvestada 
paralleelsõidusüsteemi. Kui olete masinatega liikunud 
takistuse asukohta, tõuseb niiduk automaatselt üles.  
Nii kaitsete oma niidukit tõhusalt purunemise eest. 

SectionControl-sektsioonide lülitus on saadaval 
tellimisel lisavarustusena ja seda saab kasutada 
koheselt peale TC-SC mooduli aktiveerimist 
traktoriterminalil ja niidukil.

Maksimaalselt pingevaba niitmine tänu 
SectionControl-sektsioonide lülitussüsteemile
Eesmise või tagumise niiduorgani õigeaegne tõstmine 
ja langetamine ebakorrapärase kontuuriga põllul  
või kiiludel niitmisel on isegi kogenud juhile keeruline 
ülesanne. Tänu SectionControl-sektsioonide 
lülitusfunktsioonile leiavad traktor ja niiduk sellele 
probleemile ise lahenduse.
SectionControl-rakendab osalisi töölaiusi täpselt 
töökäik töökäigu kõrval vahelejätmisteta või ülekateteta 
niitmiseks - see on juba ammu kõrgelthinnatud 
funktsioon külvamiseks, väetamiseks ja 
taimekaitsetöödeks. Ka niitmiseks saab osalisi töölaiusi 
lülitada samal põhimõttel: osaliste töölaiustena 
rakendatakse eesmist või tagumisi niiduorganeid. Kui 
aktiveeritud on paralleelsõidusüsteem, tuvastab traktor 
niiduki asukoha põllul. Tänu ISOBUS-ühilduvusele 
toimub rippmasina ja traktori vaheline andmevahetus 
probleemideta. Kui niiduk on liikunud juba niidetud 
pinnale või põlluotstes ümberpööramise sihijoonele, 
tõusevad niiduorganid automaatselt järjestikku üles. 
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FENDT SLICER: ISOBUS-ÜHILDUVUSETA NIIDUKOMBINATSIOON

Nautige liuglevat lõikust niidulati 
toetusjõu TurboLift ainulaadse 
muutmissüsteemiga

Liuglev löögikaitse
SafetySwing on Fendt Slicer niidukombinatsioonide 
patenteeritud mehaaniline löögikaitse. Kokkupõrke 
korral vabanevad üksteisest sõltumatult mõlemad 
niiduorganid. Seejuures jääb pööramispunkt 
niidukombinatsiooni keskele. Tänu pikale tõstelatile 
libisevad niiduorganid turvaliselt taha üles ning ületavad 
takistuse. Seejärel liiguvad niiduorganid automaatselt 
tagasi tööasendisse ja Teie saate jätkata tööd ilma 
katkestuseta.

Kompaktselt kokkuklapitav
Isegi töölaiusel 9,3 m jääb transpordikõrgus alla 4 m. 
See saavutatakse tänu tõstelati madalal asuvale 
silindrile. Niidukombinatsiooni raskuskese liigub samuti 
kaugele alla, mis tähendab, et Fendt Slicer TL on teedel 
hästi juhitav. Niidukombinatsioon ühendatakse traktorilt 
lahti samuti ohutuna kokkuklapitud asendis, nii säästate 
ruumi! Tänu Fendt Slicer niidukombinatsioonide 
moodulkonstruktsioonile saab pii- ja rullmuljureid alati 
järelpaigaldada.

Maksimaalne pinnase kaitse
Keskeltkinnitusega Fendt Slicer tagumiste niiduorganite 
patenteeritud TurboLift toetusjõu muutmise süsteem 
tagab ujuva lõikuse, rohukamara parima kaitse ja 
kvaliteetse sööda. Sööt jääb alati puhtaks ka märgades 
ja niisketes töötingimustes.

Sujuvalt reguleeritav
Seadke enne niitmise alustamist TurboLift süsteemis 
vajalik töörõhk. Seejärel saab niitmise ajal niiduorgan 
alati toetusjõudu vähendada ja eelvalitud toetusjõudu 
taastada. See võimaldab niidukil reageerida 
muutuvatele oludele äärmiselt paindlikult. Põlluotstes 
kalibreeritakse süsteemi alati automaatselt. Lisaks 
ideaalsele söödakvaliteedile hoolitseb TurboLift ka 
väikese veotakistuse ja madala kütusekulu eest. 
Nupuvajutusega TurboLift klapiplokil saate süsteemist 
töörõhu täielikult eemaldada ja niiduorgani ohutult  
ning mugavasti hoiustada.

Slicer  
911 TL

Slicer  
911 TLKC

Slicer  
911 TLRC

Slicer  
991 TL

Slicer  
991 TLKC

Slicer  
9314 TLKCB

Töölaius  m 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30
Niidukettaid Arv 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7
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Õõtsumisleevendi silinder stabiliseerib niidukit 
põlluotstes ja teedel.

Jälgige alati manomeetril ideaalset toetusjõudu tänu 
TurboLift süsteemile ja reguleerige seda mugavasti 
kabiinist.

Kokkuklapituna on niidukombinatsiooni kõrgus alla 4 m,  
sellega on madala raskuskeskme tõttu lihtne sõita.
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FENDT SLICER TLX: KESKELTKINNITUSEGA JA DIAGONAALSELT KLAPITAV TAGANIIDUK

Suurendage lihtsalt  
tootlikkust

Ideaalne lõikus kõikides tingimustes
Tänu töökõrguse näidikule saab Fendt Slicer TLX-iga 
niites reguleerida traktori alumiste aiste ühenduskõrgust 
mugavalt traktorikabiniist. Põlluotstes tõstetakse  
niiduk üles ja langetatakse ühesuunalise hüdraulilise 
juhtimisahelaga. Suur vertikaalpendelduse vahemik 
+28° kuni -18° tagab suurepärase lõikuse ka kallakutel  
ja nõlvadel.

Kokkuklappimine töötab nagu kellavärk
Slicer TLX-i diagonaalne kokkuklappimine 
transportimiseks muudab traktori ja niiduki maanteel 
üheks tervikuks. Olenevalt töölaiusest klapib niiduk kuni 
120° üles. See tagab parima võimaliku massijaotuse, 
kompaktsed mõõdud transportimisel ja madala 
transpordikõrguse ohutuks ning mugavaks sõitmiseks 
maanteel. Alternatiivina saab Slicer TLX-i hoiustada ka 
diagonaalselt ja seega ruumi säästvalt.

Keskeltkinnitusega
Fendt Slicer TLX eristub teistest niidukitest oma suure 
pindalajõudluse, parima lõikuse ja lihtsa juhtimise 
poolest. Selle eest hoolitseb keskeltkinnitus. Fendt 
Slicer TLX niiduki keskeltkinnitus asub raskuskeskmes. 
See tagab maapinna ideaalse järgimise ja kaitseb 
rohukamarat. Ka Slicer TLX niidukil tagab TurboLift 
toetusjõu muutmise süsteem unikaalse ujuva lõikuse.

Ideaalne võimsuse vahendamine
Lihtne, ühel joonel olev ja vähest hooldust vajav 
jõuülekanne kardaani kaudu vahendab võimsuse otse 
sinna, kuhu vaja: niidulatile. Jõu otseülekanne on 
tagatud ka koos muljuriga niitmisel. Niitmise ajal 
takistusega kokkupõrkumise korral rakendub löögikaitse 
SafetySwing, mis pöörab niiduki taha üles ning liigutab 
selle tagasi lähteasendisse. Slicer TLX-i iseloomustab 
erakordne kasutajasõbralikkus tänu sellistele 
detailidele nagu standardvarustusse kuuluv 
tööriistakast, niiduki ümber olev plastist kaitsekaar  
ja esikaitse, mille saab avada ilma tööriistadeta. 
Tellimisel lisavarustusena on saadaval hüdrauliline 
transpordilukustus või hüdrauliliselt klapitavad 
välimised kaitsed.

Tänu keskeltkinnitusele järgib 
niiduk ideaalselt maapinda.

Slicer  
3160 TLX

Slicer  
3160 TLXKC

Slicer  
3160 TLXRC

Slicer  
3670 TLX

Slicer  
3670 TLXKC

Slicer  
3670 TLXRC

Töölaius  m 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60
Niidukettaid Arv 6 6 6 7 7 7
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Traktori alumiste aiste ühenduskõrgust saab seada kiiresti ja lihtsalt, 
kasutades mehaanilist ning hõlpsasti loetavat töökõrguse näidikut.

Kaitsekatteid saab üles klappida ilma tööriistu 
kasutamata, muutes lihtsaks niiduki puhastamise  
ja hooldamise.

Kallakutel töötades ja samuti transportimisel  
on kasulik Slicer TLX-i suur klappimisnurk.
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FENDT SLICER TL: KESKELTKINNITUSEGA TAGUMINE RIPPNIIDUK 

Kvaliteetsööda valmistamiseks 
liugleb üle rohukamara

Ideaalselt paigutatud ka transportimisel
Transportimiseks saab Fendt niidukeid hõlpsasti  
natuke rohkem kui 90° traktori taha pöörata.  
Pööramist saab mugavalt traktori kabiinist sisse 
lülitada. Õõtsumisleevendi silinder ja TurboLift 
toetusjõu muutmissüsteem avaldavad seejuures  
niiduki liikumistele vastujõudu ja tagavad sujuva  
ning ohutu sõitmise teedel.

Suurepärane hoolduslahendus
Fendt Slicer TL paneb Teid ka naeratama, kui  
räägitakse hooldamise lihtsusest. Laialt avatavad 
eesmised kaitsekangad võimaldavad lihtsamat 
juurdepääsu niidulatile. Ilma muljurita mudelitel saab  
ka tagumisi kaitseid laialt avada. Terade vahetamine  
ja puhastamine on seetõttu väga kiire ning lihtne. 
Varuterad on alati käepärast suures tööriistakastis.

Patenteeritud liugsüsteem
Fendt Slicer TL niiduki patenteeritud liugsüsteem  
tagab niidulati optimaalse stabiilsuse ja juhtimise nii 
piki- kui ka ristisuunas. Tulemuseks on suurepärane 
maapinna järgimine ja rohukamara säästmine. Niiduki 
vertikaalpendelduse nurk on 13° nii üles kui ka alla. 
Liugsüsteem vähendab ka tõstelati ja keskeltkinnituse 
koormust, mis hoiab ära kinnituse väändumise. Kõik 
see tagab pika kasutusaja.

Jõu otseülekanne
Fendt Slicer TL-i pööratav reduktor on loodud ka väga 
suure võimsusega traktoritega töötamiseks. 
Vabajooksusiduriga ja ülekoormuskaitsega jõuülekanne 
kaitseb suurte materiaalsete kahjude tekkeohu eest. 
Fendt Slicer TL niidukil on ka löögikaitse, mis võimaldab 
niidukil tahasuunas kuni 22° välja pöörata. Seejuures on 
vallandusjõud muudetav. Hüdroklapi lihtsa rakendamise 
ja lühikese tahasuunas sõitmisega saab niidukit uuesti 
tööasendisse liigutada.

Slicer 
4080 TL

Slicer 
4590 TL

Töölaius  m 4,00 4,50
Niidukettaid Arv 8 9
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Niidulati hüdropneumaatiline TurboLift  
toetusjõu muutmissüsteem võimaldab  
ainulaadset liuglevat lõikust.

Transpordiasendisse pööratakse niiduk kabiinist 90° taha.Patenteeritud liugsüsteem hoolitseb niidulati 
optimaalse juhtimise ja stabiilsuse eest.
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FENDT SLICER: KÜLJELTKINNITUSEGA TAGUMINE RIPPNIIDUK

Niidab põldu küljelt

Parim kaitse
Vedruga löögikaitse kaitseb masinat usaldusväärselt 
purunemise eest. Liitekohtadeta raam annab  
nendele mudelitele lisastabiilsust. Kiilrihm hoolitseb 
efektiivse jõuülekande eest ja töötab ka ülekoormuse 
kaitsena. Niiduki toetusjõudu saate hõlpsasti  
muuta tõmbevedru abil. Rohukamara säästmine ja 
täisväärtuslik kvaliteetsööt mängivad siin samuti 
äärmiselt tähtsat rolli.

Mugavus – alati standardfunktsioon
Tänu kaitsekangaste mõlemal küljel klappimisvõimalusele 
on niidulatile lihtne juurde pääseda. Mõned mudelid 
saab varustada isegi pii- või rullmuljuriga. Fendt Slicer 
taganiidukitel on kergesti ligipääsetav tööriistakast 
kiireks tööde tegemiseks põllul.

Pingevaba töökeskkond
Küljeltkinnitusega ja iga niiduketta nurkreduktoriga 
Fendt Slicer taganiidukid on saadaval erinevate 
varustusversioonidena. Pakume mudeleid, millel 
niidukettad pöörlevad üksteise suhtes vastupidises 
suunas, samuti mudeleid, millel niidukettad liiguvad 
paarikaupa. Paaris töötavate niiduketastega  
mudelid on seeriavarustuses varustatud terade 
kiirvahetussüsteemi ja niiduketaste DriveGuard 
kaitseketastega.

Ei tee kompromisse
Küljeltkinnitusega Fendt Slicer niidukid on ideaalsed 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Tänu 
küljeltkinnitusele on nende niidukite kasutusalade  
valik lai, mis võimaldab niita ka kraavidel ning  
kallakutel. Tänu reguleeritavale alumiste aiste poldile 
saab neid niidukeid seadistada ühilduvaks paljude 
erinevate traktoritega, võimaldades sellega alati ära 
kasutada täielikku töölaiust.

Slicer  
270 P

Slicer  
320 P

Slicer  
350 P

Töölaius m 2,55 3,00 3,50
Niidukettaid Arv 5 6 7

24

Tõmbevedru tagab väikese toetusjõu  
ja kaitseb rohukamarat.Niidab kraave ja kallakuid kaldega kuni 30°.

Elastset kiilrihma pingutatakse automaatselt, 
käiguosa töökiirus on 540 või 1000 p/min.
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FENDT SLICER ISL KÜLJELTKINNITUSEGA TAGANIIDUK

Kerge konstruktsioon ja 
vastupidavus käivad käsikäes

Ideaalne tõstmine
Küljeltkinnitusega ja silinderhammasratas reduktoriga 
käiguosaga Fendt Slicer eristub teistest oma erandliku 
kasutajasõbralikkusega. Põlluotstes tõstmiseks  
on vajalik ainult üks hüdrosilinder. Traktori tagumist 
ripphaakeseadist pole vaja tõstmiseks kasutada. 
Niidulatt tõuseb alati maapinnaga paralleelselt. Ka 
seadistamine tööasendist transpordiasendisse toimub 
lihtsalt hüdraulilise lisaahela väljavõtte abil. Teie aga 
võidate kompaktsest transpordiasendist ja traktori 
lähedal asuva raskuspunkti eelistest. See tagab teedel 
turvalisuse ja stabiilsuse.

Hästi kaitstud
Fendt Slicer ISL niidukitele võite alati kindel olla. 
Vedruga löögikaitse kaitseb niidukit usaldusväärselt 
kahjustuste eest. Lisaks on ka niiduki iga ketas  
kaitstud murdepoldiga. Automaatse pingutamisega 
elastne kiilrihm töötab ka ülekoormuskaitsena.

Nutikas ehitus
Fendt Slicer ISL niidukid paistavad silma oma optimaalse 
massiga konstruktsiooni ja vähese võimsusvajaduse 
poolest, mis võimaldab isegi väikese võimsusega 
traktoritega töötada suurte töölaiustega. Paaris 
töötavad kettad ja niidulati tasapinnaline ehitus tagavad 
ideaalse lõikuse. Puhta niitmistulemuse saab isegi  
väga madala lõikekõrguse korral. Jõuülekanne toimub 
ülevalt otse esimesele niidukettale. See väldib eriti just 
kallakutel rohumaade niitmisel. Tugevdatud ja hõlpsasti 
vahetatavad liugtallad niidulati all pikendavad samuti 
kasutusiga.

Maksimaalne eluiga ja stabiilsus
Kõik käiguosa komponendid töötavad õlivannis, see 
tagab nende korraliku määrimise isegi siis, kui niidate 
nõlvadel või kraavides nurga all. Niidulatti on eriti 
hoolikalt tihendatud, et õlileke ei saastaks sööta isegi 
pärast aastatepikkust kasutamist.

Slicer  
2460 ISL

Slicer  
2870 ISL

Töölaius  m 2,42 2,82
Niidukettaid Arv 6 7
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Parimad niidutulemused ka kõrge rohu korral. Seadistage tööasend kompaktseks transpordiasendiks mugavast 
traktorikabiinist.

27



FENDT SLICER TKC JA TRC – TRANSPORDIVEERMIKUL JÄRELVEETAVAD NIIDUKID

Lihtsalt hea niita

Täppistöö kogu töökäigul
Teie Fendt Slicer koristab sööta just nii, nagu tahate. 
Käsiajamiga saab lõikekõrgust muuta tööriistu 
kasutamata astmevabalt tsentraalselt lihtsal viisil 
vahemikus 3,5 kuni 7 cm. See võimaldab alati õigel 
kõrgusel niitmist. Piimuljuri muljumisintensiivsust saab 
samuti seada tööriistade abita, võimaldades piidel 
reageerida vastavalt koristustingimustele. Ülihea 
manööverdatavus ja kõrge kliirens on kasuks eelkõige 
põlluotstes ümberpööramisel ja maanteesõitudel. Suur 
tõstekõrgus võimaldab põlluotstes ümberpööramisel 
kõrgetest vaaludest üle sõita ilma neid lõhkumata. 
Seetõttu avaldavad Fendt Slicer mudelid muljet mitte 
ainult erakordsete eelduste loomisega kvaliteetsööda 
valmistamiseks vaid ka kasutajasõbralikkusega.

Täisjõuga edasi
Transpordiveermikuga Fendt ketasniidukid Slicer TKC  
ja TRC tähendavad suurt tootlikkust ja maksimaalset 
paindlikkust. Mõlemad erineva töölaiusega versioonid, 
3,0 m ja 3,5 m, on varustatud kas pii- või rullmuljuriga. 
Kesktiisliga niiduk võimaldab niita traktorist paremal, 
vasakul ja otse traktori taga. Tänu reduktori pööramise 
võimalusele saab ära hoida kardaani murdumist. See 
tagab ideaalse manööverdatavuse ja vajaliku võimsuse 
katkematu vahendamise koos vähese kulumisega. 
Niidulatil asuv iga ketta nurkreduktoriga käiguosa 
võimaldab erakordselt puhast lõikust, kuna iga 
niiduketast käitatakse sõltumatult ja ühesuguse jõuga.

Õige vahemaa
Fendt Slicer TKC ja TRC niidulatt on kinnitatud tugeva 
raami välimistele punktidele. Tänu paralellogramm-
tüüpi vedrustusele kohandub niiduk suurepäraselt 
ebaühtlase maapinnaga. Vertikaalpendelduse ajal 
lühenevad vedrud ainult vähesel määral, mis tagab 
niidulati äärmiselt ühtlase toetusjõu. Reguleeritavate 
vedrupakettide abil saate väga erinevate 
kasutustingimuste jaoks muuta niidulati toetusjõudu 
alates 200 kilogrammist kuni niiduki enda üldmassini. 
Lisaks tagab niiduki kohal asuv raam suurepärase 
liikuvuse. Tänu kolmesuunalisele maapinna järgimisele 
saavutate alati tõeliselt puhta lõikuse – seda isegi 
äärmuslikes tingimustes. Tänu kaugel ees asuvale 
veopunktile on niiduk eriti väikese veotakistusega.

Slicer  
313 TKC

Slicer  
313 TRC

Slicer  
3575 TKC

Slicer  
3575 TRC

Töölaius  m 3,00 3,00 3,50 3,50
Niidukettaid Arv 6 6 7 7
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Suur kõrgus tagab Teile kliirensi, mida vajate. Kiireteks hooldustöödeks on Fendt Slicer 3575 T veotiislisse 
paigaldatud tööriistakast. 

Standardne 40 km/h tüübikinnitus võimaldab niidukit  
kiiresti järgmisse töökohta transportida.

Fendt Slicer TKC ja TRC niidulatt on kinnitatud  
tugeva raami välimistele punktidele, millega 
tagatakse ideaalne maapinna järgimine. 

Fendt Slicer TKC ja TRC kesktiisel tagab 
maksimaalse paindlikkuse niitmisel. 
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FENDT SLICER KC/RC PII-/RULLMULJURIGA

Valmistab sööda  
täiuslikult ette.

Rullmuljur RC
Fendt Slicer RC rullmuljur koosneb kahest 
kummiprofiiliga üksteises haarduvast rullist. 
Rullidevahelist pilu saab muljumisintensiivsuse 
reguleerimiseks muuta. Suur profiilide kontaktpind 
tähendab, et enamikul mudelitest käivitatakse  
ainult alumine rull, ülemine rull pöörleb alumisega 
sünkroonselt kaasa. Muudetava eelpingusega 
võõristekaitse võimaldab ülemisel rullil eemalduda.  
Nii saab kõrsi säästvalt, kuid samal ajal intensiivselt 
ilma lehti kaotamata muljuda. Rullmuljur on eriti  
sobiv liblikõieliste niitmiseks.

Paindlik muljumine
Seadistage söödakoristustehnika kiiresti ja lihtsalt 
ühilduvaks koristustingimustega või teenuse 
osutamisel Teie klientide vajadustega. Mõlemad 
muljuritüübid on jõu otseülekandega ja neid kaitseb 
ülekoormuse eest murdepolt. 

Ideaalne õhutamine
Muljuri kasutamine lühendab oluliselt rohumassi 
kuivatusaega. Muljur aitab hõõruda kõrtelt maha 
looduslikku vahakihi ja kuivatab kiiresti taimemahla. 
Kerge õhuline vaal võimaldab ka intensiivset  
õhuringlust ja kiirendab vee eemaldamist, säästes 
sellega väärtuslikku aega, kuna järgmised 
koristusetapid võivad alata kiiremini ja ideaaljuhul  
saab säästa aega kaarutamise ärajäämisest.

Piimuljur KC
Fendt Slicer niidukite KC piimuljuril on lihtsalt 
reguleeritav vastukamm, mida saab kasutada 
muljumisintensiivsuse reguleerimiseks viies astmes. 
See väldib usaldusväärselt kõrte purustamist ja  
säilitab rohumassi struktuuri. Tagatud on ühtlane 
muljumistulemus, eriti rohumassi korral. Piid on 
loomulikult varustatud äratulekukaitsega.
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RC rullmuljur tagab kõrsi säästva muljumise ilma lehti kaotamata. Kui kummielemendid  
on kulunud või purunenud, saab neid üksteisest sõltumatult uutega asendada. 

Kõik muljurid töötavad peaaegu niiduki kogu laiusel, võimaldades  
ka suurte rohumasside korral parimat läbivoolujõudlust.

Kõiki muljureid käivitatakse otse võllilt kas eesmise  
peareduktori või kardaani abil. 

Vedrupiidega KC muljurit koos reguleeritava 
vastukammiga saab seadistada 
muljumisintensiivsuse 5 astmele.
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Parim toode parima hoolduse  
ja teenindusega.

Fendt Slicer niiduk on tipptasemel toode, 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 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 Sliceri 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 ISOBUS-niidukite kohta.

Täielik kontroll kulude üle ja  
usaldusväärne planeerimine

3 aastat /  
2000 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.
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Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

FENDT SLICER KETASNIIDUKID

Varustusversioonid
ja tehnilised üksikasjad

Esiniidukid
Slicer  
260 FP

Slicer  
 260 FPS

 Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

 Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Massid ja mõõdud
Töölaius m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Transpordilaius m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Vaalulaius m 1,35 1,35 2,00 2,00 < 1,10 1,45 - 2,20
Kõrgus transpordiasendis m
Pikkus transpordiasendis m 1,21 1,21 1,20 1,49 1,49 1,58
Mass kg 474 504 694 770 890 990

Võimsustarve
Võimsustarve kW/hj 28 / 38 28 / 38 55 / 75 55 / 75 55 / 75 66 / 90

Ühendamine traktori ripphaakeseadisega
Kolmepunktiühendus Kategooria II II II II II II
Kahepunkti ühenduse alumised aisad Kategooria

Niiduorganid
Niidukettaid Arv 4 4 6 6 6 6
Terasid niidukettal Arv 2 2 2 2 2 2
Terade kiirvahetus g g g g

Käiguosa DriveGuard kaitsekettad g g g g

Mehaaniline küljelenihutus
Hüdrauliline küljelenihutus g

Külgkaitsete hüdrauliline klappimine c c c

Niiduorgani toetusjõu TurboLift muutmissüsteem
ISOBUS juhtimine
SafetySwing löögikaitse
Lintkonveieri BeMove küljelenihutus
SectionControl

Hüdraulika
Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused Arv
Vajalikud kahesuunalise hüdroahela ühendused Arv 1
LS-koormustundliku hüdrosüsteemi vajalikud ühendused Arv

Jõuvõtuvõll
Jõuvõtuvõlli kiirus p/min 540 / 1000 540 / 1000 1000 1000 1000 1000
Vabakäigu siduriga kardaan g g g g g g

Rehvid
Transpordiveermiku rehvid

Valgustus
Valgustus/hoiatustahvlid c c c c

B = lintkonveier / FP = vertikaalpendeldusega ühendusraam eesmisele ripphaakeseadisele / FZ = eesmine ühendusraam / ISL = esimese ketta reduktoriga, ilma sisetallata / KC = piimuljur / RC = rullmuljur / S = küljelenihutus / SL = vaalukollektor / 
TL = Turbolift-toetusjõu muutmissüsteem / vajalike hüdroühenduste arv võib muutuda olenevalt lisavarustusest / *** = Järgige riigipõhiseid eeskirju
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Esiniidukid Taga-/külgniidukid
Slicer  

3060 FPRC
Slicer  
310 FQ

Slicer  
310 FQ KC

Slicer  
 310 FQ RC

Slicer  
360 FQ***

Slicer  
360 FQ KC***

Slicer  
360 FQ RC***

Slicer  
2460 ISL

Slicer  
2870 ISL

Slicer  
270 P

Slicer  
320 P 

Slicer  
350 P

3,00 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62 2,42 2,82 2,55 3,00 3,50
3,00 2,99 2,99 2,99 3,49 3,49 3,49 1,80 1,80 2,13 2,13 2,13

1,55 - 1,90 1,65 2,00 1,60 1,80 2,30
1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 3,30 3,70 2,95 3,43 3,91

1,52 1,35 1,35 1,30 1,30 1,30
1040 950 1238 1238 1020 1374 1374 510 550 630 724 798

64 / 87 63 / 85 85 / 115 85 / 115 70 / 95 96 / 130 96 / 130 37 / 50 44 / 60 40 / 54 45 / 61 50 / 68

II II II II II II II I + II I + II II II II

6 6 6 6 7 7 7 6 7 5 6 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g g g g g

g g g g

g g g g g g

c c c c c c

c c c c c c c

g g g g g g

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 540 540 540 540
g g g g g g

c c c c c c c
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Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

FENDT SLICER KETASNIIDUKID

Varustusversioonid
ja tehnilised üksikasjad

Taga-/külgniidukid
Slicer  

3160 TLX
Slicer  

3160 TLXKC
Slicer  

 3160 TLXRC
Slicer  

3670 TLX
Slicer  

 3670 TLXKC
Slicer  

3670 TLXRC
Massid ja mõõdud
Töölaius m 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60
Transpordilaius m 2,50 2,50 2,50 2,80 2,80 2,80
Vaalulaius m 1,20 - 1,40 0,80 - 2,30 0,80 - 2,30 1,70 - 1,90 1,00 - 2,80 1,00 - 2,80
Kõrgus transpordiasendis m 3,58 3,58 3,58 3,99 3,99 3,99
Pikkus transpordiasendis m 1,70 2,10 2,10 1,70 2,10 2,10
Mass kg 1050 1350 1350 1200 1500 1500

Võimsustarve
Võimsustarve kW/hj 63 / 85 85 / 115 85 / 115 70 / 95 96 / 130 96 / 130

Ühendamine traktori ripphaakeseadisega
Kolmepunktiühendus Kategooria II II + III II + III II+III II + III II + III
Kahepunkti ühenduse alumised aisad Kategooria

Niiduorganid
Niidukettaid Arv 6 6 6 7 7 7
Terasid niidukettal Arv 2 2 2 2 2 2
Terade kiirvahetus g g g g g g

Käiguosa DriveGuard kaitsekettad
Mehaaniline küljelenihutus
Hüdrauliline küljelenihutus
Külgkaitsete hüdrauliline klappimine c c c c c c

Niiduorgani toetusjõu TurboLift muutmissüsteem g g g g g g

ISOBUS juhtimine
SafetySwing löögikaitse g g g g g g

Lintkonveieri BeMove küljelenihutus
SectionControl

Hüdraulika
Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused Arv 1 1 1 1 1 1
Vajalikud kahesuunalise hüdroahela ühendused Arv 1 1 1 1 1 1
LS-koormustundliku hüdrosüsteemi vajalikud ühendused Arv

Jõuvõtuvõll
Jõuvõtuvõlli kiirus p/min 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Vabakäigu siduriga kardaan

Rehvid
Transpordiveermiku rehvid

Valgustus
Valgustus/hoiatustahvlid c c c c c c

B = lintkonveier / FP = vertikaalpendeldusega ühendusraam eesmisele ripphaakeseadisele / FZ = eesmine ühendusraam / ISL = esimese ketta reduktoriga, ilma sisetallata / KC = piimuljur / RC = rullmuljur / S = küljelenihutus / SL = vaalukollektor / 
TL = Turbolift-toetusjõu muutmissüsteem / vajalike hüdroühenduste arv võib muutuda olenevalt lisavarustusest
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Niidukombinatsioonid Transpordiveermikuga niidukid
Slicer  

4080 TL
Slicer  

4590 TL
Slicer  
911 TL

Slicer  
911 TLKC

Slicer  
911 TLRC

Slicer  
991 TL

Slicer  
991 TLKC

Slicer  
9314 TLKCB

Slicer  
313 TKC

Slicer  
313 TRC

Slicer  
3575 TKC

Slicer  
3575 TRC

4,00 4,50 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30 3,00 3,00 3,50 3,50
2,30 2,30 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 3,00 3,00 3,50 3,50
3,30 3,80 2 x 2,00 2 x 1,45 - 2,25 2 x 1,55 - 1,90 2 x 2,50 2 x 1,85 - 3,25 1,80 - 3,00 0,90 - 2,25 1,55 - 1,90 1,20 - 2,60 1,20 - 2,60

3,73 3,73 3,73 3,90 3,90 3,90
5,60 6,10 7,00 7,00 7,65 7,32
980 1100 1966 2410 2508 2120 2830 3450 1945 1962 2560 2527

72 / 99 84 / 115 110 / 150 132 / 180 128 / 175 128 / 175 155 / 200 168 / 228 66 / 90 66 / 90 88 / 120 88 / 120

II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III
II II II II

8 9 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7 6 6 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g c c c c

g g g g g g g g g g g g

g g g g g g g g

g

g g g g g g

g

c

1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000
g g g g g g g g g g g g

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3 300/80-15.3

g g g g g g g g g g g g
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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




