
Fendt Former vaalutid



Sajandipikkune kogemus söödakoristuse alal
Traditsioon, innovatsioon ja kirg – see on Feuchtis asuva 
söödakoristusmasinate kompetentsikeskuse edu alus.
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Puhas töö.  
Fendt Former vaalutid
Kas soovite, et Teie vaaludes on ainult kõrgeima kvaliteediga sööt? Siis soovitame kasutada meie uuenduslikke  
Fendt Former vaaluteid. Töölaiusega kuni 14 meetrit on need parimad masinad puhaste ja täpsete vaalude  
tegemiseks ning kvaliteetse sööda valmistamiseks. Alati ja kõikides töötingimustes.
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Lihtsalt parim. Uuenduslik tehnoloogia  
puhtama sööda saamiseks
Olenemata sellest, kas kasutate ühe, kahe või nelja rootoriga vaalutit: kõik Fendt Former vaalutid teevad kvaliteetsööda 
valmistamise lihtsaks. Sellised nutikad pisiasjad nagu flexHigh-süsteem, CamControl juhtrada, SteerGuard pööramissüsteem  
või lennuki õhkutõusmise ja maandumisega sarnanev rootorite tõstmine ja langetamine, aitavad säilitada vaalu kuju isegi 
pööramisel, vastupidav konstruktsioon tagab pika kasutusaja.
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FENDT FORMER VAALUTID

Söödakoristusel on  
iga kõrs oluline.

Optimaalne söödakvaliteet tänu Jet-efektile
Tänu rootorite pöördpeade kinnitusele väljaspool 
raskuskeset tõuseb tõstmisel kõigepealt üles rootori 
esiosa ja alles seejärel tagumine osa. Langetamisel 
töötab vastupidine: Esmalt langeb alla rootori tagumine 
osa ja seejärel eesmine osa. See takistab piiotste 
maasse tungimist. Nii piid kui ka rohukamar on tänu 
sellele kaitstud ja mustus ei satu sööda sisse.

Ideaalne rootori veermik
Fendt Former vaaluti poolt pinnase ideaalse 
kopeerimise eest hoolitseb lai veermik isegi ebatasasel 
ja järskude kallakutega maastikul. Tandemteljed 
annavad töötamisel täiendava sujuvuse ja stabiilsuse. 
Fendt Former võimaldab Teil töötada tõhusalt ja puhtalt 
kõikides töötingimustes ja söödatüüpide korral. 
Optimaalseks vaalutustulemuseks saab rootori 
veermiku piki- ja ristisuunalist kallet muuta.

Ülitäpselt reguleeritav
Kõikidel Fendt Former mitme rootoriga vaalutitel on 
rootorite liigendkinnitusega pöördpea. See tähendab, et 
vaalutid ühilduvad maapinnaga suurepäraselt nii piki- 
kui ka ristisuunas. Seega saab isegi rattajälgedes või 
maapinna lohkudes olevat rohusööta ilma kadudeta 
kokku koguda. Lisaks säästetakse rohukamarat isegi 
ebatasasel maapinnal.

Ideaalne vaal
Parim vaal saadakse optimaalselt seadistatud  
juhtraja korral. Fendt Former vaaluti juhtraja eriline  
kuju tagab piide ülitäpse tõstmise ja langetamise.  
Tänu standardvarustusse kuuluvale juhtraja 
seademehhanismile saab haljasmassi suunamist  
vaalu vastavalt sööda omadustele täpselt reguleerida, 
nii moodustatakse kõikides töötingimustes ideaalse 
kujuga vaal. Tänu ideaalse kujuga vaalule suureneb 
vaalutile järgnevate koristusmasinate tootlikkus 
märkimisväärselt. Suletud konstruktsioon kaitseb 
juhtrada saastumise ja tolmu eest ning rootorid 
töötavad tänu püsimäärimisele väga sujuvalt.
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Olenemata sellest, kas sööt on pikk ja raske või lühike ja kerge:  
juhtrada saab hõlpsalt vastavalt koristustingimustele reguleerida.

Vaaluti langetamisel peale põlluotstes ümberpööramist puudutavad maad kõigepealt tagumised ja  
seejärel eesmised veermikurattad. Vaaluti tõstmisel tõuseb kõigepealt rootorite esiosa. Lennuki  
tõusmisele ja maandumisele sarnanev Jet-efekt kaitseb rohukamarat.
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FENDT FORMER VAALUTID

Pisiasjad on kõige tähtsamad

Maksimaalse vastupidavusega rootori pöördpea
Olenevalt vaaluti mudelist kasutatakse erinevaid  
rootori pöördpeasid. Kõik on mõeldud stabiilsuse ja 
vastupidavuse suurendamiseks. Hooldussõbralikud 
rootorite pöördpead Former 3 ja Former 4 on tänu 
koonusrõngastele poltide abil kinnitatud üheks 
vastupidavaks üksuseks, see tagab rootorite ideaalse 
tsentreerimise. Poltidele ei mõju murdejõud. Rootorite 
pöördpead Former 5 ja Former 6 on varustatud 
rootoritalade hooldusvabade laagritega. Kasutatakse 
suurte vahekaugustega kuullaagreid. Need tagavad 
rootorite pöördpeade suurepärase stabiilsuse.

Tõhus jadajuhtimissüsteem
Fendt Former vaalutite piilatid on paigaldatud 
samasihiliselt. See tagab parima kvaliteediga vaalutuse 
ja sööda optimaalse kogumise ka suurel kiirusel, sest 
topeltpiid on hoidikute külge poltidega kinnitatud 
altpoolt nii, et tekib sile pind, mille külge sööt ei saa 
haakuda. Piide keermestik on samuti piiramatu 
liikuvusega. Piilattide kiireks eemaldamiseks tuleb 
maha võtta ainult üks splint. Piilattide juhtvõlle saab 
uutega asendada üksteisest sõltumatult, ilma 
rootoritaldrikut lahti võtmata. Lahti tuleb keerata  
ainult mõned poldid.

Täpne liikumine traktori järel
Lihtne, kuid vähekuluv, vastupidav ja, mis kõige 
tähtsam, täpne: see on patenteeritud SteerGuard 
pööramissüsteem. Käänmikus kasutatakse 
reguleeritavaid vardaotsi tarbesõidukite sektorist.  
See tagab vaaluti täpse liikumise traktori järel ja 
suurepärase stabiilsuse. Pöördejõu suunamiseks taha 
asub pööramisvõll purunemise eest kaitstuna raami 
sees. Pööramisvõllil on ainult mõned liitekohad ja 
pööramispunktid, mistõttu selle täpsus säilib paljude 
aastate jooksul.

SteerGuard pööramissüsteem  
on lihtne, kuid tõhus. Vaaluti 
liigub vaatamata ainult mõnele 
ühenduspunktile täpselt  
traktori järel.

8

Käiguosaks on üks koonusreduktor, 
millel on topeltlaagritele toetuv jagatud 
hammasvõll.

Piilattide kandureid saab asendada 
üksteisest sõltumatult, ilma rootoritaldrikut 
lahti võtmata.

Piilatid on paigutatud samasihiliselt, mis 
tagab suurepärase vaalutamiskvaliteedi  
ja ideaalsed vaalud.

Tänu piide ja piilattide poltliitmike 
kinnitamisele alla on ühenduskohad 
tasapinnalised ja sööt ei kuhju kinnitustele.
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ISOBUS SÜSTEEMIGA/SÜSTEEMITA FENDT FORMER NELJA ROOTORIGA VAALUTI

Mugavuse ja tõhususe  
vallas üks samm edasi

Automaatselt õige vaalutuskõrgus
Süsteemiga flexHIGH saab mudeli Fendt Former 14055 
PRO vaalutuskõrguse muuta ühilduvaks töökiirusega. 
Kui sõidate kiiremini, suureneb vastupanu suurema 
söödakoguse tõttu ees asuvale rootorile, mis põhjustab 
piide tahapaindumist ja piid ei hoia seadistatud 
töökõrgust. flexHigh lahendab selle probleemi, 
langetades suurematel kiirustel natuke rootorit. See 
tähendab puhast vaalutustulemust. Rootori reaalajaline 
asend kuvatakse alati asendianduri kaudu terminali 
ekraanile. Paigalseismise ajaks tõstetakse rootor üles, 
et piid ei puutuks maapinnaga kokku.

Suur jõudlus käeulatuses
Saage tuttavaks ISOBUS-ühilduvusega ja töölaiusega 
14 m Fendt Former vaaluti uute juhtimislahendustega. 
Tänu funktsioonile myMemory saate varem tehtud 
seadeid, nagu vaalutuskõrgus, töö- ja vaalulaius, vaid 
klahvivajutusega Varioterminali ekraanile edastada. See 
aitab säästa aega ja jõuda järgmise töö juurde kiiremini. 
Kõrgus transpordiasendis on alla 4 meetri, mida saab 
hoida ilma piilatte eemaldamata ning mis tagab 
mugava ja ohutu transportimise.

Veenvad lahendused
Fendt pakub kõikidele sobivat neljarootorilise vaaluti 
lahendust. Võite valida töölaiusega 14 m ja 
spetsiaalsete proConnect ISOBUS funktsioonidega 
Fendt Former 14055 PRO või max. töölaiusega 12,5 m  
ja ISOBUS-ühilduvusega Fendt Former 12545 PRO või 
käsitsi seatava standardmasina Fendt Former 12545, 
mida juhitakse kahe hüdraulilise juhtimisahela kaudu.

Nutikas juhtimine
Ideaalse pööramise eest põlluotstes hoolitseb nutikas 
jadajuhtimissüsteem, mis tõstab rootoreid aja või 
läbitud vahemaa põhiselt. Rootorite kliirensit 
põlluotstes saab reguleerida viiele kõrgusele. Kõiki 
väärtusi saab hõlpsasti muuta Varioterminalil või teistel 
ISOBUS-toega terminalidel. Funktsioone saab mugavalt 
aktiveerida ka ekraani puudutades või edastada neid 
Fendt Vario-joystick juhtkangile. Fendt Vario traktorite 
uuendusliku põlluotsa automaatikaga Fendt 
VariotronicTI toimub põlluotstes pööramine peaaegu 
täielikult automaatselt.

Former  
12545

Former  
12545 PRO

Former  
14055 PRO

Töölaius  m 10,0 - 12,50 10,0 - 12,50 11,50 - 14,00
Piilatte rootoril Arv 4 x 12 4 x 12 4 x 13
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gapCONTROL võimaldab Teil jälgida esi- ja 
tagarootorite tööala ülekattuvust. Ebapiisava 
ülekattuvuse korral hoiatatakse juhti 
helisignaaliga.

Hoolimata Fendt Former 14055 PRO suurest töölaiusest 
jääb kõrgus transpordiasendis alla 4 meetri.

Enam lihtsamaks minna ei saa: ISOBUS 
võimaldab Teil juhtida Fendt Former nelja 
rootoriga vaaluti PRO mudeli igat funktsiooni 
puuteekraanil.
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KAHE ROOTORIGA FENDT FORMER KESKELEVAALUTI

Õige masin kõige tõhusamaks 
söödakoristuseks

Lihtne reguleerimine
Kahe rootoriga keskelevaaluti Fendt Former 
standardvarustusse kuulub mugav töölaiuse 
reguleerimise süsteem. Fendt Former 671 nelja 
töölaiust reguleeritakse tööriistavabalt seadehoova 
abil. Muudel mudelitel kuulub töölaiuse hüdraulilise 
reguleerimise astmeteta süsteem samuti 
standardvarustusse. Kõikidel vaalutitel kuni mudelini 
8055 PRO: kõrgus transpordiasendis on alati madal, 
olenemata valitud töölaiusest.

Ideaalne põlluotstes pööramiseks
Keskel asuv vaalukangas aitab teha ideaalset vaalu. 
Suurte vaalude ja põllotstes olevate vaalude asjatu 
lõhkumise ärahoidmiseks klapitakse vaalukangas koos 
rootorite tõstmisega automaatselt maastikutranspordi 
asendisse üles. Vaalukangas klapitakse ka 
transpordiasendisse üles automaatselt. Tänu tellimisel 
lisavarustusse kuuluvale õlivoolu jaoturile (olenevalt 
mudelist) tõusevad rootorid üles ideaalselt 
sünkroonselt.

Mitmekülgsus, mis vastab Teie vajadustele
Kahe rootoriga Fendt Former keskelevaaluti suudab 
toime tulla iga väljakutsega. Need vaalutid avaldavad 
alati muljet olenemata sellest, kas kasutate väiksema 
võimsustarbega baasmudelit Former 671, 
mitmekülgsemaid mudeleid Former 801/880 ja 10065 
või professionaalseid mudeleid Former 8055 Pro ja 
Former 10065 Pro. Vastupidavuse ja töökvaliteedi  
osas on need ületamatud.

Õige jõuülekanne
Fendt Former vaalutite iga rootori kardaanil on 
hooldusvaba vabajooksusidur ja hõõrdkaitsesidur. 
Eelised on selgelt nähtavad: jõuvõtuvõlli peatamisel  
ei jää rootorid mitte järsult seisma, vaid peatuvad 
sujuvalt kuni lõpliku seisma jäämiseni. Lisaks saab 
rootori kinnitustalad peale jõuvõtuvõlli seismajätmist 
jõuülekande kindlaks kaitsmiseks koheselt 
transpordiasendisse liigutada. See pole veel kõik,  
jõu otseülekanne tagab pika tööea.

Former 
671

Former 
801

Former 
880

Former 
8055 PRO

Former 
10065

Former 
10065 PRO

Töölaius  m 5,80 - 6,60 6,80 - 7,60 7,20 - 8,00 7,20 - 8,00 8,80 - 10,00 8,80 - 10,00
Piilatte rootoril Arv 10 / 10 12 / 12 12 / 12 12 / 12 15 / 15 15 / 15
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Hüdrauliliselt saab töölaiust mugavalt reguleerida 
ilma traktori kabiinist väljumata. Hõlpsalt loetav 
näidik annab Teile alati teavet valitud töölaiuse 
kohta.

Fendt Former vaalutid on transpordiasendis kompaktsed ja kergesti 
manööverdatavad. See tähendab, et transpordikiirus kuni 40 km/h  
pole probleemiks.

Olenemata valitud töölaiusest on vaaluti kõrgus  
transpordiasendis alati sama.Nelja töölaiust saab käsitsi muuta.

Fendt Former vaaluti jõuülekandesse on integreeritud 
vabajooksusidur ja igal rootoril on sõltumatu 
ülekoormuskaitse.
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KAHE ROOTORIGA FENDT FORMER KÜLJELEVAALUTID

Maksimaalne paindlikkus  
ja lihtne kasutamine

Tõhus jadajuhtimissüsteem
Kaherootorilise vaaluti ideaalseks tõstmiseks 
maastikutranspordi asendisse kuulub nende 
seeriavarustusse automaatne jadajuhtimissüsteem. 
See tähendab, et rootoreid tõstetakse ja langetatakse 
viivitusajaga, mis tagab alati ideaalse vaalu, isegi 
põlluotstes. Tõstmist saab reguleerida vastavalt 
liikumiskiirusele ja töötingimustele.

Ideaalne kord
Tüüpiline Fendt: Fendt Former vaalutite iga detail on 
hoolikalt läbi mõeldud, see ilmneb kõige paremini 
hüdraulikaühenduste juures. Tänu KENNFIX®-pistikule 
võib unustada tundidepikkuse voolikute sorteerimise, 
sest kokkukuuluvad ühendused on alatiseks 
märgistatud.

Täielikult vastav Teie vajadustele
Kahe rootoriga Fendt Former küljelevaalutid annavad 
igapäevatööks vajaliku paindlikkuse. See võimaldab Teil 
otsustada kiiresti ja hõlpsalt ning tööriistavabalt, kas 
soovite teha kahte või ühte vaalu. Ühe vaalu tegemisel 
on kahe rootori tööala ülekate väga suur. See hoolitseb 
sööda puhta edastamise eest esimeselt rootorilt 
teisele, mis tagab parima vaalutustulemuse isegi 
rasketes töötingimustes ja pöörangutel.

Ideaalne juhtrada
Fendt Former 7850 ja 7850 Pro vaalutid tagavad tänu 
juhtraja seadesüsteemile CamControl ka pöörangutel 
maksimaalse kliirensi. CamControl on juhtraja 
hüdraulilise reguleerimise süsteem. Pöörangule 
jõudmisel tõstetakse piid automaatselt 
horisontaalasendisse. Tänu selliselt saadud kliirensile 
on raskuskese sama madalal kui enne ja vaalud jäävad 
ka põlluotstes kahjustamata.

Former 
1402

Former 
1452

Former 
1603

Former 
7850

Former 
7850 PRO

Töölaius  m 5,75 / 6,65 5,80 / 6,70 6,60 / 7,70 7,80 / 8,40 7,80 / 8,40
Piilatte rootoril Arv 10 / 12 12 / 12 12 / 12 13 / 13 13 / 13
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Jadajuhtimine tõstab alati Fendt Former vaaluti rootorid põlluotstes üksteise järel üles. Kahe rootoriga Fendt Former küljelevaaluteid saab kiireks ja ohutuks 
teedel transportimiseks kompaktselt kokku klappida.

Vasakul pildil näete CamControl-juhtraja abil tõstetud piisid. Muljetavaldav kliirens kaitseb vaalu. Parempoolsel 
pildil on näidatud tavapärast süsteemi, mille puhul pole vaalu kahjustamine välistatud.
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KAHE ROOTORIGA FENDT FORMER JÄRELVEETAVAD KÜLJELEVAALUTID

Fendt Former:  
paindlik ja dünaamiline

Garanteeritud rahulolu
Suured 18/8.50-8 rehvid muudavad liikumise äärmiselt 
sujuvaks. Need pole ainult selleks, et saaksite hästi ja 
mugavalt tööd teha, vaid kindlustavad ka ohutu 
transportimise, kus iga rootor liigub 4 rattal. Redellatid 
või haakekonksud võimaldavad masinaid hõlpsasti 
traktoriga ühendada ja traktorilt lahti ühendada. 
Ohutuse vallas on rootorvaaluti võitnud poolehoiu  
tänu jõuülekande põhivarustusse kuuluvale 
vabajooksusidurile ja ülekoormuskaitsele.

Ülisuur paindlikkus
Fendt Former 1502 kaalub tõesti vähe. Tänu 
järelveetavale konstruktsioonile sobib see suure 
manööverdusvõimega ja paindlik masin ideaalselt  
kahe vaalu tegemiseks töölaiustel kuni 7,00 meetrit 
isegi väiksema võimsusega traktoritega. Ühe vaalu 
moodustamisel saab töölaiust hüdrauliliselt ja 
astmevabalt muuta vahemikus 3,60 kuni 6,30 m.  
See tagab vaalutamisel maksimaalse paindlikkuse.  
Te saate vaalusid teha vastavalt valitsevatele 
koristustingimustele. Tänu jadajuhtimissüsteemile 
standardvaruses tõstetakse rootorid üksteise suhtes 
põllu otstes üles viivitusega, mis tagab ideaalsed 
vaaluotsad.

Optimaalne reguleerimine 
Tänu rootorite liigendkinnitusega pöördpeadele ja 
painduvale raamile võite isegi kõige raskemates 
tingimustes olla alati kindel pinnase ideaalsele 
kopeerimisele. Kuna rootorid on raamist sõltumatud, 
seadistuvad need piki- ja ristisuunas täpselt ühilduvaks 
maapinna kontuuridega. See vähendab sööda 
saastumist, kogu rohumass võetakse puhtalt üles. Ka 
haljasmass, mis on sattunud maapinna lohkudesse ja 
süvenditesse, võetakse kadudeta üles. Rootorite 
ristikallet saab hõlpsasti muuta ektsentrikpoltide abil, 
see tagab veelgi täpsema vaalutustulemuse. 
Optimaalsete vaalude tegemiseks saab ka juhtrada 
eraldi reguleerida.

Former 
1502

Töölaius  m 3,60 - 6,30 / 7,00
Piilatte rootoril Arv 12 / 12
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Tänu kõrgele hüdraulilisele teljele on rootorite paralleelse tõstmisega tagatud suur kliirens. Lisaks saab tagumist vaalutit käitada ka hüdrauliliselt.

Muudetav töölaius 3,60–6,30 m (kahe vaalu  
moodustamisel kuni 7,00 m)

Rootorite ristikallet saab lihtsalt muuta. Selleks  
tuleb kinnituspoldid lahti keerata ja seejärel kallet 
ekstsentrikpoltidega reguleerida. 

Eesmisel rootoril on 4 ülisuurte õhkrehvidega ratast 
18/8.50-8. Tellimisel lisavarustusena saab vasakule 
ja paremale paigaldada sama suurusega 
kopeerrattaid. 
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ÜHE ROOTORIGA FENDT FORMER VAALUTI

Töö saab hästi tehtud  
ka väikeste traktoritega

Vaalulaiuse lihtne reguleerimine
Vaalulaiust saab hõlpsalt muuta vaalukanga asendiga. 
Reguleerimine on astmeteta ja mugav. Transpordi- või 
tööasendi valimisel klapitakse vaalukangas lihtsalt üles 
või alla. Tõmbevedruga vaalukangas ja kaitsekaar 
teevad seadistamise lihtsaks. Tellimisel saab 
lisavarustusena hankida ka traktori juhiistmelt 
hüdrauliliselt klapitava vaalukanga.

Puhas töötulemus
Fendt Former ühe rootoriga vaaluti kerge ja stabiilne 
konstruktsioon ning väike võimsustarve tähendab, et 
see sobib ka väikeste traktoritega suurepäraselt suurtel 
töölaiustel töötamiseks. Töökvaliteedi poolest on ühe 
rootoriga vaalutid sama tõhusad kui ükskõik millised 
suured mudelid: puhas vaalutamine on tagatud isegi 
kallakutel. Vaaluti järgib tänu järeljooksu 
pöördseadmega ühendusraamile täpselt traktori 
trajektoori ja paremale küljele jäävast vaalust on Teil 
alati olemas ülevaade.

Kompaktne ja võimas
Kompaktsetest välismõõtudest hoolimata on Fendt 
Former ühe rootoriga vaalutitel väga lai veermik. See 
tagab pinnase täpse kopeerimise, isegi kallakutel. Soovi 
korral saab paigaldada kahe rattaga telje, mis parendab 
kliirensit ja stabiilsust veelgi. Pikisuunalist kallet saab 
reguleerida traktori alumiste aistega või kopeerratta 
kõrguse muutmisega. Ristikallet saab reguleerida ühe 
poldi abil.

Former  
351 DS

Former 
351 DN

Former 
391 DN

Former 
400 DN

Former 
426 DN

Former 
456 DN

Töölaius  m 3,60 3,60 3,80 3,85 4,20 4,50
Piilatte rootoril Arv 10 10 10 10 12 12
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Vaalulaiust saab kiiresti ja astmeteta reguleerida  
tõmbevedruga vaalukanga abil.

Lai rööbe ja kahe rattaga telg tagavad sujuva 
töötamise isegi suurematel kiirustel.

Töökõrgust saab reguleerida kiiresti ja lihtsalt 
kõrguse reguleerimissüsteemi abil.
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Parim toode parima  
hoolduse ja teenindusega.

Fendt pakub kõrgtehnoloogilisi tooteid isegi kõige 
keerulisemateks väljakutseteks. 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
- 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 Fendti 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-iga ühilduvatel masinatel.

Täielik kontroll kulude üle ja  
usaldusväärne planeerimine

3 aastat / 2 000 
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. Fendtil on Teie 
masinapargi jaoks paindlik ja kohandatud lahendus.

23



Varustusversioonid
ja tehnilised üksikasjad

Former 351 DN Former 391 DN Former 400 DN

Massid ja mõõdud
Töölaius m 3,60 3,80 3,85
Rootori läbimõõt m 2,70 2,90 2,96
Transpordilaius m
Transpordilaius ilma piihoidikuteta m 1,55 1,55 1,68
Vaalulaius m 0,60 - 1,50 0,60 - 1,50 0,70 - 1,55
Võimalik vaalude arv Arv 1 1 1
Kõrgus transpordiasendis m
Pikkus transpordiasendis m 2,21 2,31 2,34
Mass kg 420 440 520

Võimsustarve
Võimsustarve kW/hj 20/27 20/27 20/27

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

Koosteseadmed / rootorid
Paremale moodustatav vaal g g g

Rootoreid Arv 1 1 1
Piilatte rootoril Arv 10 10 10
Topeltpiisid latil Arv 4 4 4
Liigendkinnitusega rootorid
Töökõrguse hüdrauliline reguleerimine
CamControl juhtraja reguleerimiseks kõlviku otstes pööramisel
Jadajuhtimine

Hüdraulika
Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused Arv
Vajalikud kahesuunalise hüdroahela ühendused Arv
KENNFIXX® hüdraulikaühendused

Rehvid
Rootori veermiku rehvid 2 x 16/6.50-8 2 x 16/6.50-8 2 x 16/6.50-8

Transpordiveermiku rehvid

Kahe rattaga telg c c c

Valgustus
Valgustus c c c

Kokkupanek
Kokkupaneku aeg umbes tundi 2,0 2,0 1,5

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g
Lisavarustus:  c

Järeljooksuseadmega kolmepunkti ühendusraam

Former 426 DN Former 456 DN Former 351 DS Former 1402 Former 1452 Former 1603 Former 7850 Former 7850 PRO

4,20 4,50 3,60 5,75 / 6,65 5,80 / 6,70 6,60 / 7,70 7,80 / 8,40 7,80 / 8,40
3,20 3,40 2,70 2,74 / 2,78 2,78 3,20 3,60 3,60

2,65 2,65 3,00 2,80 2,96
1,83 1,99 1,70

0,70 - 1,55 0,75 - 1,60 0,60 - 1,50 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90
1 1 1 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

3,00 / 3,60 3,00 / 3,60 3,65 3,60 3,60
2,58 2,68 2,13 6,63 6,63 7,43 8,50 8,54
580 620 370 1550 1580 2100 2400 2450

30/41 30/41 25/34 19/26 19/26 30/41 44/60 44/60

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

g g g g g g g g

1 1 1 2 2 2 2 2
12 12 10 10 / 12 12 / 12 12 / 12 13 / 13 13 / 13
4 4 3 4 4 4 / 5 4 / 5 4 / 5

g g g g g

g

g g

g g g g g

1 1 1
1* 1*
g g

2 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8 2 x 15/6.00-6 3 x 16/6.50-8 3 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 260/70-15.3; (10.0/75-
15.3)

300/80-15.3; (11.5/80-
15.3) 380/55-17

c g c c c g g

c c c g g g g g

1,5 1,5 2,0 9,0 9,0 10,0 2,0 2,0

 Fikseeritud kolmepunkti-
ühendusraam Transpordiveermikuga küljelevaaluti Transpordiveermikuga küljelevaaluti 

 DN = kolmepunkti ühendus koos stabiliseeriva raamiga  /  DS = fikseeritud kolmepunkti ühendusraam  /  * = vajalik ujuvasend  /  ** = nendest 1x kahesuunaline hüdroahel koos ujuvasendiga  /  vajalike hüdroühenduste arv võib muutuda olenevalt lisavarustusest 

Fendt Former
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Varustusversioonid
ja tehnilised üksikasjad

Former 1502 Former 671 Former 801

Massid ja mõõdud
Töölaius m 6,30 / 7,00 5,80 - 6,60 6,80 - 7,60
Rootori läbimõõt m 2,96 2,74 3,20
Transpordilaius m 3,00 2,75 2,98
Transpordilaius ilma piihoidikuteta m 2,30
Vaalulaius m 0,60 - 1,90 1,20 - 1,80 1,20 - 2,00
Võimalik vaalude arv Arv 1 / 2 1 1
Kõrgus transpordiasendis m 2,80 3,18 / 3,70 3,55
Pikkus transpordiasendis m 8,45 4,66 5,33
Mass kg 1380 1350 1875

Võimsustarve
Võimsustarve kW/hj 33/45 19/26 30/41

Ühendamine traktori ripphaakeseadisega
Kahepunkti ühenduse alumised aisad Kategooria I + II I + II
Veotiisel g

Koosteseadmed / rootorid
Paremale moodustatav vaal g

Keskele moodustatav vaal g g

Rootoreid Arv 2 2 2
Piilatte rootoril Arv 12 / 12 10 / 10 12 / 12
Topeltpiisid latil Arv 4 4 4
Liigendkinnitusega rootorid g g g

Töökõrguse hüdrauliline reguleerimine
Töölaiuse mehaaniline reguleerimine g g

Töölaiuse/vaalulaiuse hüdrauliline reguleerimine g c

Jadajuhtimine g

Ühe rootori sõltumatu tõstmine c c

ISOBUS juhtimine

Hüdraulika
Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused Arv 1 1 1
Vajalikud kahesuunalise hüdroahela ühendused Arv 1
LS-koormustundliku hüdrosüsteemi vajalikud ühendused Arv
KENNFIXX® hüdraulikaühendused g

Flat-Face lametihend liitmikud

Rehvid
Rootori veermiku rehvid 18/8.50-8 3 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8
Transpordiveermiku rehvid 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3
Kahe rattaga telg g c c

Valgustus
Valgustus g g g

Kokkupanek
Kokkupaneku aeg umbes tundi 8,0 8,0 8,0

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g
Lisavarustus:  c

Järelveetav küljelevaaluti

Former 880 Former 8055 PRO Former 10065 Former 10065 PRO Former 12545 
Gen2

Former 12545 PRO 
Gen2

Former 14055 PRO 
Gen2

7,20 - 8,00 7,20 - 8,00 8,80 - 10,00 8,80 - 10,00 10,60 - 12,50 10,60 - 12,50 10,50 - 13,80
3,40 3,40 4,20 4,20 3,20 3,20 3,60
2,98 2,98 2,87 2,87 2,99 2,99 2,99

1,20 - 2,00 1,20 - 2,00 1,30 - 2,20 1,30 - 2,20 1,20 - 2,20 1,20 - 2,20 1,30 - 2,60
1 1 1 1 1 1 1

3,65 3,78 3,85 3,85 3,94 - 3,99 3,94 - 3,99 3,99
5,33 5,37 6,49 6,49 8,82 8,82 10,00
1900 2050 2900 2950 4600 4750 6000

35/48 35/48 51/70 51/70 59/80 59/80 96/130

I + II I + II II II II II II + III

g g g g g g g

2 2 2 2 4 4 4
12 / 12 12 / 12 15 / 15 15 / 15 4 x 12 4 x 12 4 x 13

4 4 5 5 4 4 4 / 5
g g g g g g g

g g g

g g

c c g g g g g

g g g

c c g g g

g g

1 1 1 1 1
1 1 2**

1 1
g g g

c c c

4 x 16/6.50-8 6 x 18/8.50-8 6 x 18/8.50-8 6 x 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8
10.0/75-15.3 300/80-15.3; (11.5/80-15.3) 300/80-15.3 380/55-17 500/50-17 500/50-17 500/45-22.5

c g g g c g g

g g g g g g g

8,0 8,0 6,0 6,0 1,0 1,0 1,0

 Transpordiveermikuga kahe rootoriga keskelevaaluti   Transpordiveermikuga nelja rootoriga vaaluti  Transpordiveermikuga nelja rootoriga vaaluti 

 DN = kolmepunkti ühendus koos stabiliseeriva raamiga  /  DS = fikseeritud kolmepunkti ühendusraam  /  * = vajalik ujuvasend  /  ** = nendest 1x kahesuunaline hüdroahel koos ujuvasendiga  /  vajalike hüdroühenduste arv võib muutuda olenevalt lisavarustusest 

Fendt Former
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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
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