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Mootor 311 Vario 312 Vario 313 Vario 314 Vario
Suurim võimsus vastavalt normile ECE R 120 kW/hj 83/113 90/123 98/133 104/142
Max. võimsus koos lisavõimsusega vastavalt normile ECE R 120 kW/hj 112/152
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Fendt 300 Vario: alati õige valik.  
Juba 40 aastat. Veel palju aastaid.
Fendt 300 edulugu on alates 1980. aastast ainulaadne, sest müüdud on 140 000 traktorit. See seeria sobib  
ideaalselt enamiku ettevõtete jaoks tänu jõudlusele, kvaliteedile, mitmekülgsusele ja silmapaistvale jääkväärtusele.  
Vario neljandas põlvkonnas on lisaks suurima võimsusega 152 hj tippmudelile 314 täielikult uuendatud juhi töökoht  
FendtONE. FendtONE ühendab masina ja kontori omavahel üheks tervikuks. Tänu sellele on Fendt 300 Vario jällegi  
teerajaja kompaktsete standardtraktorite hulgas.
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Kui kohtuvad uued lahendused  
ja kauakestvad väärtused.
Need, kes on Fendt 300 Varioga juba tuttavad, teavad, kui hea see on. Uus põlvkond on  
moodulehitusega ja laitmatult kohandatav Teie vajadustega nii rohumaal, põllul, veotööl  
kui ka munitsipaaltöödel. Suurepärane investeering Fendt 300 Vario on Teie usaldusväärne  
kaasteeline kõikideks tänasteks ja homseteks tööülesanneteks. Alati hea otsus.
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FENDT 300 VARIO

Fendt 300 Vario konkurentsieelised. 
Eriline. Parim.
Fendt 300 Vario eristub konkurentidest tänu viimase pisiasjani põhjalikult läbimõeldud detailidele. Uusimasse põlvkonda kuulub neli  
mudelit võimsusvahemikuga 110 kuni 152 hj kolmes varustusversioonis: Power, Profi ja Profi+. Käesolevas ülevaates on toodud Fendti  
konkurentsieelised – erakordsed lahendused, mis teevad Teie igapäevatöö lihtsamaks.

1. VisioPlus kabiin: täielik nähtavus ümbritsevale alale
Tänu 77-kraadisele katkematule nähtavusnurgale on kabiin tõeline 
nähtavuse ja ruumitunnetuse ime. Laitmatu nähtavus isegi öösel  
tänu ristuvate valgusvihkudega tuledele.

2. Juhi töökoht FendtONE - loogiline juhtimisstruktuur
Kõik juhtseadised on koondatud armatuurlauale ja universaalse 
Joystick-juhtkangiga käetoele. Kohandage kogu töökoht vastavalt 
soovile vabalt määratavate rakendustega klahvide abil. Soovi  
korral saate soetada täielikult integreeritud kahte 12" terminali 
käetoele ja kabiinilakke.

3. Fendt DynamicPerformance: nutika lisavõimsuse põhimõte
Veelgi parema pindalajõudluse ja tootlikkuse saavutamiseks. 
Lisavõimsus kuni 10 hj on saadaval 314 Variol kiirusest sõltumatult.

4. Kolm eesmise ripphaakeseadise versiooni rippmasinate  
täpseks juhtimiseks ja ideaalseks pinnasega haarduvuseks
Eesmine asendi ja haardekaalu regulaatoriga täiustatud 
ripphaakeseadis tagab tänu mittemuutuvale töökõrgusele  
sööda parima kvaliteedi. Esiniidukilt või tihendusrullilt esisillale 
ülekantav mass suurendab pinnasega haarduvust ja hoiab ära 
libisemise kallakul.

5. Fendt Guide paralleelsõidusüsteem ületamatuks tootlikkuseks
Sektsioonide lülitus SectionControl, vajaduspõhine täppisviljelus 
VariableRateControl, sihijoonte märkimisabi Contour Assistant ja 
dokumenteerimissüsteem Task Doc. Juurdepääs kõikidele Fendti 
traktorite samadele uuenduslikele lahendustele.
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Fendt 314 Vario, massi/võimsuse suhe 33 kg/hj

6. FendtONE – kontori ja masina vaheline püsiühendus
FendtONE – juhi uues töökohas on koondatud üheks tervikuks masina  
juhtimine, andmevahetus kontoriga ja dokumenteerimine. 4 moodulit: 
paralleelsõidusüsteem, agronoomia, telemeetria, masina juhtimine.

8. Suurepärane sõitmis- ja töömugavus, nagu kaugsõidu veoautos
Nutikas neli-ühes süsteem: kõrgusregulaatoriga esisillavedrustus, 
vastavalt Teie soovile mehaaniline või pneumaatiline kabiinivedrustus, 
aktiivne õõtsumisleevendi ja Fendt Reaction roolisüsteem.

10. Kõrge kliirens taimiku kahjustamise vältimiseks
Taimekaitse ja väetamine hilises kasvufaasis suurendab saaki.  
Fendt 300 Vario kliirens on kuni 500 mm, mis lihtsustab erikultuuride 
harimist.

9. Suurepärase moodulehitusega Power, Profi ja Profi+
Te saate kohandada Fendt 300 Vario vastavalt enda erivajadustele. 
Tehke valik 210 varustus- ja 150 rehvivõimaluse või rööpmelaiuse 
hulgast.

7. Kerge, hea manööverdatavusega, astmevaba,  
massi/võimsuse suhtega vaid 33 kg/hj
Pinnase tallamine vähendab saaki - see kehtib nii mullaharimise kui ka 
rohumaade puhul. Fendt 300 Vario lai rehvivalik ning väike massi ja 
võimsuse suhe säästavad pinnast. Oma 5010 kg või 33 kg/hj poolest 
on Fendt 314 Vario tõeliselt kerge masin.
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Uuendused ja täiuslik moodulehitus.
Võrreldes varasemate seeriatega on uuel Fendt 300 Variol kokku 24 uuendust. Nendest 13 on saadaval juba Power-versiooni põhivarustuses. Profi versioonil on neli 
lisauuendust, mis on integreeritud terminali ja meelelahutussüsteemi ning Profi+ ühendab traktori kontoriga erinevate valikuvõimaluste kaudu, nagu telemeetria, 
paralleelsõidusüsteem, masina juhtimine ja agronoomia. Järgmises üksikasjalikus tabelis on esitatud kõik uue Fendt 300 Vario pakutavad valikvõimalused.

Power versiooni uuendused Profi versiooni uuendused Profi+ versiooni uuendused
Tippmudel 314 Vario mootori võimsusega kuni 152 hj (vastavalt 
normile ECE R120), 650 Nm; Fendt DynamicPerformance (DP)

Käetoel puutetundlik ja pööratava-vajutatava nupuga 12" terminal 
(alates Profi Setting 2 seeriast)

FendtONE – juhi töökoht – traktori juhtimise ja kontoris koostatud 
tööülesannete vaheline ühendus terminali kaudu

Efektiivsed EÜ 5. heitmenormi tehnoloogiad DPF, SCR ja DOC Tellimisel lisavarustusena teine 12" terminal kabiinilaes paremal, 
osaliselt sisselükatav

Ühesuguse funktsionaalsusega Fendt Guide paralleelsõidusüsteem 
nagu alates Fendt 500 Variost kuni 1000 Varioni 

Visctronic ventilaator – kuni 1,4% kütusesäästu võrreldes tavaliste 
ventilaatoritega

Meelelahutuspakett, 4.1 audio – AM/FM/DAB/Bluetooth, USB, AUX 
– vabakäekõned, parim helikvaliteet

Paralleelsõidusüsteemi moodul – traktorile paigaldatud valmidus ja 
Fendt Guide tootlikkuse tõstmiseks

Uus jõuülekanne: 40 km/h vaid 1550 p/min juures – sujuv sõitmine 
vähema kütusega

3L-Joystick Contour Assistant koos Single Track / Contour Segment 
sihijoontega

Seadistatav juhtseadistega universaalne käetugi juhiistmel Agronoomia moodul: koostage ja analüüsige töökäskusid Task Doc 
Documentation dokumenteerimis- ja Task Manager juhtimissüteemi 

abil

Keskne 10" digitaalne armatuurlaud; pööratav-vajutatav nupp, 4 
kiirvalikuklahvi

Masina juhtmoodul: lihtne ISOBUS-ühilduvusega rippmasinate 
juhtimine ISO 11783-standardile vastava liidese kaudu

2-suunaline universaalne Joystick juhtkang hüdraulika 
proportsionaalseks juhtimiseks, püsikiiruse valimine pööratava 

nupu abil

Telemeetria moodul: Fendt Connect: parimaks analüüsiks ja 
masinapargi haldamiseks

Käetoe klahvistik – paindlike värvitähistega klahvistik; 5 vabalt 
määratavate rakendustega klahvi (IOM-programmeerimistarkvara)

Proportsionaalse juhtimisega eesmine ja tagumine ripphaakeseadis

Värvitähistega klahvipaar (lineaarmoodul)

Kõrgusregulaatoriga lukustatav esisillavedrustus
Kuni 7% parem haarduvus pinnasega ja suurem pindalajõudlus

Nelikvedu ja automaatne diferentsiaalilukustus
vastavalt roolimisnurgale ja kiirusele

Väljavõtete kiirliitmik esiplaadil rippmasinate kiireks ühendamiseks/
lahtiühendamiseks

FENDT 300 VARIO
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Juhtseadiste versioonid 
Power, Profi, Profi+
Iga juhtseadiste versiooni puhul saate valida 2 erineva seadistuse vahel. Piltidel on näidatud standardvarustus koos  
tellimisel lisavarustusena soetatava eesmise ripphaakeseadise mooduliga 

Profi Setting 2
- 3L-Joystick
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)

hüdroväljavõtete juhtimiseks
- 12" terminal

Power Setting 1
- Ristlülituskangita
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)

hüdroväljavõtete juhtimiseks

Profi+ Setting 1
- Ristlülituskangiga
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)

hüdroväljavõtete juhtimiseks
- 12" terminal

Power Setting 2
- Ristlülituskangiga
- Klahvipaarita (lineaarmoodulita)

Profi+ Setting 2
- 3L-Joystick
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)

hüdroväljavõtete juhtimiseks
- 12" terminal

Profi Setting 1
- Ristlülituskangiga
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)

hüdroväljavõtete juhtimiseks

 MOODULEHITUS
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77°

Panoraamvaatega esiklaasi 
77-kraadine vaateväli tagab 
piiramatu vaate üles ja esirataste 
jooksuteele.

FENDT 300 VARIO JUHIISTE

Teie avara vaatega lemmikkoht.

Erilisus seisneb tähelepanus üksikasjadele
Mugavust lisavad laiad astmelauad ja hõlpsasti 
juurdepääsetav ukselink. Hulgaliselt nutikaid detaile 
toob rohkem rõõmu igasse päeva. Mugavust lisavate 
pisiasjade hulgas on jahutuskast, palju hoiukohti, kolm 
elastset võrku ja sisseehitatud topsihoidik. Nutikad, 
sissepaigaldatud läbiviigud võimaldavad kaableid 
tagaküljelt suletud kabiini juhtida. Tolm, müra ja vesi ei 
pääse kabiini. Tagaklaasi lisakäepide võimaldab igal 
ajal avatud akent sulgeda.

Tellimisel lisavarustusena soetatav kabiinivedrustus
Ideaalselt täppishäälestatud kabiinivedrustus on  
ohutu ja mugava töötamise eelduseks. Mehaaniline 
kabiinivedrustus vähendab efektiivselt vibratsiooni  
ja lööke. Profi ja Profi+ varustuspakettides saadaval 
oleval pneumaatilisel kabiinivedrustusel on taga 
kõrguse regulaator, mis hoolitseb ühtliku 
vedrustusmugavuse eest.

Ainulaadne ristuvate valgusvihkudega Fendti  
valgustus parimaks nähtavuseks
Välised eesmised töötuled takistavad tõhusalt varjude 
teket. Saladus peitud ainulaadses Fendti eesmiste 
töötulede valgusvihkude ristumises. See aitab edukalt 
vältida valguse peegeldumist mootorikattelt ja põllul 
varjude tekkimist, tagades eriti laia valgustatud ala 
kõikide tööde korral.

VisioPlus kabiin: täielik nähtavus ümbritsevale alale
Tänu 77-kraadisele panoraamvaatele on Fendt 
VisioPlusi kabiin tõeline nähtavuse ja ruumitunnetuse 
ime. Katusesse võlvitud esiklaas ilma nähtavust 
takistava kabiini tugipostita tagab segamatu vaate 
täielikult ülestõstetud esilaadurile. Tänu kumerusele 
libiseb iga materjal klaasilt hõlpsalt maha. Tänu 
kompaktsele mootorikattele ja kitsa kontuuriga 
poolraamile on tagatud parem nähtavus maapinnale ja 
otse traktori ette. Sellele lisandub geniaalne FendtONE 
töökoht juhi jaoks koos juhiistmele kinnitatud 
universaalse käetoega. Tunnete end kabiinis kohe 
koduselt. Juhi- ja kaassõitjaiste, nähtavus, juhtseadised 
ja vedrustus – kogu kabiin on algusest peale hästi läbi 
mõeldud ning konstrueeritud Teie heaolu ja üliheade 
töötingimuste tagamiseks.

Avatud või suletud? - kabiini kolm versiooni
Paindlikumaks kabiini sisenemiseks ja sealt 
väljumiseks saab traktorit varustada uksega ka paremal 
küljel. Selle eelisteks on lihtsam traktori puhastamise ja 
kiirem esilaaduri haakimise/lahtihaakimise võimalus. 
Kui eelistate avanevat esiklaasi, saab Fendt 300 Variole 
paigaldada ka kaheosalist esiklaasi. VisioPlus kabiinis 
on kokku 6,2 m2 klaaspinda, mis tagab täieliku 
nähtavuse kõigis suundades ilma häiriva keskmise 
tugipostita paremal küljel. Avataval esiklaasil on 
kindlamaks sulgemiseks 2 käepidet.
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Valikus on kaks esiklaasipuhastit. 
Intervall-lülitusega segmendikujulise 
tööalaga klaasipuhastid või veelgi 
suurema tööalaga paralleelklaasipuhastid.

Nutikas ventilatsiooni ja kliimaseadme lahendus jaotab õhu 
laitmatult üle roolisamba ja külgmise tuulutusava kaudu 
paremale küljeklaasile. Lisandub ülerõhu ja automaatse 
sulatuse funktsioon. Kabiini sisetemperatuuri kuvatakse 
armatuurlaual. Avatav katuseluuk tagab tuuletõmbuseta 
ventilatsiooni.

VisioPlus kabiinis on erinevad hoiuvõimalused – 
jahutuskast taga vasakul kaassõitjaistme all ning 
kabiinilaes vasakul ja paremal. Hoiulaekad on 
veel käetoe all ja istme taga ning nähtavale 
kohale on sisseehitatud topsihoidik.

Lai tume päikesevari ühildub kabiinikatusesse võlvitud 
esiklaasiga ja seda saab reguleerida ükskõik millisesse 
soovitud asendisse.

Fendt pakub nutikat lahendust 
kaablitele, mida on vaja traktori 
tagaküljelt kabiini juhtida. Kaableid 
saab kabiini juhtida läbiviikude 
kaudu olenemata nende 
läbimõõdust. Tagaklaasi võib 
sulgeda, et tolm, mustus, vesi  
ja müra ei pääseks kabiini.

Fendt 300 Vario eripära on tagaklaasi 
vertikaalne käepide, mis võimaldab klaasi 
istmelt mugavalt avada ja sulgeda.
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FENDT 300 VARIO: NÄIDIKUPANEEL –UNIVERSAALNE JOYSTICK- JUHTKANG – KÄETUGI

Juhi uus töökoht FendtONE

Täiuslik ergonoomia: universaalne  
Joystick-juhtkang ja ristlülituskang
Arendamise käigus olid esmatähtsad individuaalsed 
juhtimisvõimalused igale juhile ja ergonoomika. 
Täiustatud käetoega universaalne Joystick-juhtkang  
on näiteks varustatud lisafunktsioonidega ja 
ristlülituskangi on ergonoomiliselt optimeeritud, mis 
muudab erinevate agregaatide juhtimise lihtsamaks. 
Uuel juhtkangil on kokku 16 juhtnuppu ja 2 nuppu 
väljavõtete proportsionaaljuhtimiseks. 13 nupule  
saab rakendusi vabalt määrata.

Ideaalse värvilahendusega juhtpaneel käetoel
Siit leiate ühest kohast ja ülevaatlikult värvidega 
tähistatud ekraaniväljadelt kõik jõuülekande, 
rippmehhanismide, hüdroväljavõtete ja jõuvõtuvõllide 
funktsioonirühmad. Sellele lisandub ka viis vabalt 
määratava rakendusega klahvi, mis võimaldab  
juhtimist kohandada vastavalt Teie soovile. Klahvidele 
rakenduste määramiseks kasutatakse terminalil  
olevat Individual Operation Manager (IOM) 
programmeerimistarkvara. Läbimõeldud värvilahendus 
aitab juhil kiiresti orienteeruda ja juhtimisvigu vältida. 
Juht näeb vastavalt värvilahendusele kohe, kas 
klahvidele on määratud mõni uus rakendus. IOM-
tarkvara võimaldab Teil uuesti programmeerida ka 
tehases seadistatud klahve, nagu näiteks 
paralleelsõidusüsteemi eelaktiveerimine (sisse-/
väljalülitus), pöörlev hoiatustuli (sisse-/väljalülitus)  
ja hüdroväljavõtted.

Keskne armatuurlaud
Tänu moodulehitusele saab Fendt 
300 Variot ideaalselt kohandada 
Teie vajadustele ja teha valikut 
erinevate seadmete hulgast. 
Power mudelitel on tipptasemel, 
seadistatav 10“ digitaalne 
armatuurlaud. Te saate seadistusi 
mugavasti teha paremal käetoel 
oleva uue pööratava-vajutatava 
nupu abil. Juhi kogu töökohta 
saab pedaali abil täielikult ümber 
pöörata ja seadistada.

FendtONE: loogilise juhtimisstruktuuriga  
masina ja kontori ainulaadne ühendamine
Fendt 300 Vario seeria on üle aastate olnud üks Fendti 
edukamaid müügiartikleid. Uusim põlvkond on 
varustatud FendtONE`ga – täiesti uue töökohaga juhi 
jaoks. Loogilise juhtimisstruktuuriga FendtONE 
võimaldab esmakordselt masina ja kontori vahelist 
andmevahetust. See muudab Fendt 300 Vario 
ergonoomia, juhtimise ja kasutuslihtsuse poolest 
absoluutseks teerajajaks. Traktori üldlahendust 
täiendavad teabe- ja meelelahutuspakett ning tellimisel 
lisavarustusena soetatav 4.1 helisüsteem. Kuni iga 
väikseima detailini hoolikalt läbimõeldud FendtONE 
pakub loogilise juhtimise ja funktsionaalsuse 
kogemust. Uus juhi töökoht sisaldab suurt 10" 
näidikupaneeli, universaalse Joystick-juhtkangiga 
käetuge ja varustusversioonist olenevalt 12" terminali. 
Tänu istmele kinnitatud käetoele saate hõlpsasti teha 
kõiki seadistusi ilma liigseid liigutusi tegemata. 
Tellimisel lisavarustusena saate soetada 12“ 
lisaterminali, mis on osaliselt kabiini lakke sisselükatav. 
3L Joystick-juhtkang avab uued võimalused.
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Seadistused ja näidikupaneeli ülevaade
Pildil on näidatud digitaalne juhtimiskeskus, kus saate hõlpsasti seadistada 
funktsioonide gruppe. Maanteesõiduteavet kuvatakse pidevalt paremale ja 
vasakule. Ilma 12" terminalita mudelitel on kõikide põhiliste koostegruppide 
seadistused keskel: ripphaakeseadised, hüdraulika, mootor ja jõuülekanne, 
pardaarvesti koos tarbimismääradega, ventilatsioon, valgustus, esisillavedrustus, 
väljavõtted, aga ka hooldus ja diagnostika. Kõiki seadistusi saate mugavalt teha 
paremal käetoel oleva uue pööratava-vajutatava nupu abil.

4.1 helisüsteemiga teabe- ja meelelahutuspakett
Neli High-End kõlarit ja bassikõlar tagavad VisioPlus-kabiinis parima helikvaliteedi. 
Nautige oma nutitelefonist taasesitust USB, AUX-IN ja Bluetoothi kaudu. FM/AM/
DAB+/HD ja kaks pideva kanaliotsinguga antenni tagavad samuti katkestusteta 
raadiovastuvõtu. Helistage oma Fendt 300 Vario kabiinist fantastilise kvaliteediga 
vabakäekomplektiga. Kaheksa kabiinilakke paigaldatud mikrofoni jätavad Teie 
käed vabaks ja tagavad suurepärase helikvaliteedi. Kasutage juhtimiseks 
Varioterminali ja külgmist pööratavat nuppu.
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JUHTSEADISED, KÄETUGI JA TERMINALID

Töökoht, mis tundub nagu kodu:  
12" terminal – käetoel ja kabiini laes, 
lisaks 3L-Joystick juhtkang.

Ristlülituskang ja 3L-Joystick juhtkang
Olenevalt traktori varustusversioonist saab ristlülituskangi või 3L 
juhtkangi kasutada 3. ja 4. hüdroväljavõtte ning esilaaduri juhtimiseks. 
3L-Joystick juhtkangi abil saate juhtida Fendt Cargo ja Fendt CargoProfi 
esilaadurit koos nende erifunktsioonidega. 

Paindlik klahvidele rakenduste programmeerimine tänu Individual 
Operation Manager (IOM) tarkvarale
IOM pakub väärtuslikke eeliseid tänu klahvidele vabalt määratavatele 
rakendustele vastavalt juhi soovile. Juht saab ise otsustada, millistele 
klahvidele ta enda jaoks olulised funktsioonid määrab. Iga juht võib 
salvestada enda isiklikud eelistused.

Uued 12" terminalid – rohkem funktsioone ja suurem ekraan
Olenevalt varustusversioonist on Fendt 300 Variol nüüd 12" 
terminal, millel on kõik paralleelsõidu abisüsteemid, nagu 
sihijoonte märkimisabi Contour Assistant, sektsioonide lülitus 
SectionControl ja vajaduspõhine täppisviljelus 
VariableRateControl. Terminali rakenduste pidevalt suurenev arv 
tähendab, et Teie käsutuses on rohkem ekraanipindasid. Seepärast 
saab uude Fendt 300 Variosse tellimisel lisavarustusena soetada 
paremale kabiini lakke paigaldatavat teist 12" terminali. 
Terminalidele saab edastada kuni 6 vabalt seadistatavat 
ekraanivälja. Terminale saab lisaks pööratavale-vajutatavale 
nupule hõlpsalt kasutada ka ekraani puudutades. Tänu Individual 
Operation Manager (IOM)-tarkvarale saate klahvidele määrata 
soovitud rakendusi. Läbimõeldud värvilahendus aitab juhil kiiresti 
orienteeruda ja juhtimisvigu vältida. Paremaks ülevaateks saab 
juht tänu omavahel ühendatud terminalidele näidikupindasid 
seadistada vastavalt soovile.

Kabiinilakke sisselükatav 
terminal.
12" lisaterminal paremal 
kabiinilaes on ühendatud kõikide 
teiste terminalidega. Terminale 
saab nihutada nii, et need oleksid 
Teie jaoks ergonoomilises 
asendis. Lisaks saab laeterminali 
maanteedel liiklemise ajal 
paremaks nähtavuseks osaliselt 
lakke sisse lükata. Sel juhul saate 
endiselt ekraani kasutada 50% 
ulatuses koos kolme 
võtmenäidikuga.
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Siin on nelikveo lülitusklahvid, 
vasakul diferentsiaaliluku klahvid, 
paremal ripphaakeseadise 
seadistusklahvid ja keskel viis 
vabalt määratava rakendusega 
valget klahvi.

Alustades vasakult on keskmisel 
juhtseadiste tasandil: käsigaas, 
vabalt määratavate rakendustega 
regulaatorid üks ja kaks, 
jõuvõtuvõlli, eesmise ja tagumise 
ripphaakeseadise juhtimine koos 
töökõrguse muutmisega.

Alumiselt juhtimistasandilt leiate iga juhtseadise jaoks LED-
näidiku. Juht näeb vastavalt värvilahendusele kohe, kas 
klahvidele on määratud mõni uus rakendus. Tehaseseadistuses 
juhitakse siin hüdroväljavõtteid.

Lisaks juba tuttavale ristikheina lehele sarnasele 
juhtimisele on uuel universaalsel Joystick-juhtkangil kaks 
juhtimiselementi väljavõtete proportsionaaljuhtimiseks ja 

neli valget klahvi vabalt määratavate rakenduste jaoks. 

Ristlülituskang võimaldab kahe väljavõtte täpset juhtimist 
ilma käe asendit muutmata. Tellimisel lisavarustusena 

soetatava lisahüdraulika kolmanda ja neljanda ahela abil 
saab töötada keerukate rippmasinatega. Nende 

aktiveerimine ja juhtimine toimub ristlülituskangil asuvate 
nuppude abil.

Kahe sõltumatu pööratava nupu abil saate 
mugavasti seadistada kliimaseadet ning teabe- 
ja meelelahutuspaketti.

Keskse pööratava-vajutatava nupu 
abil saate valida, mida Fendt 300 
Vario peab Teile ekraanile kuvama. 
Nende hulka kuuluvad veel neli 
kiirvalikuklahvi, tagasi, alustusriba, 
ülevaade, Individual Operation 
Manager (IOM) klahvidele 
rakenduste määramiseks ja 
ümberlülitus terminali ja 
armatuurlaua vahel.

Siin saate mugavasti klahvide abil 
reguleerida tavalisi jõuülekande ja 

sõitmisfunktsioone: salvestada 
mootori pöördeid kahel salvestil, 

seadistada püsikiiruste hoidja kahte 
kiirust ja kasutada uut püsikiiruse 

hoidja seadistamise võimalust 
pööratava nupu abil. 

Eesmise ja tagumise jõuvõtuvõlli 
juhtimine

Viis valget klahvi rakenduste vabaks määramiseks. Funktsioonide 
juhtimist saab vabalt määrata erinevatele seadistele. Juhikoht pole 

kunagi olnud erinevatele juhtidele kohandatav sellisel tasemel.
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Fendt 314 Vario nutikas võimsuslahendus DynamicPerformance (DP) annab 
vajadusel kuni 10 hj lisavõimsust. See on saadaval igal sõidukiirusel vastavalt 
töötingimustele. Te võidate jõuvõtuvõlliga käitatavate masinatega töötamisel 
ka seismise ajal, mullaharimisel või transpordisõitudel. Teie eelised: suurema 
võimsusega kerge traktor, suurem pindalajõudlus ja väiksem kütuse 
hektarikulu. 

FENDT 300 VARIO MOOTOR

Sõitmine valmistab rõõmu. Nii põllul 
kui ka raamatupidamise arvestuses.

Ökonoomne ja vähese hooldusvajadusega
Kütuse termostaatklapiga eelfilter võimaldab traktorit 
turvaliselt käivitada isegi väga madalatel 
välistemperatuuridel, kuna tagasivoolusüsteemist liigub 
eelfiltrisse eelsoojendatud kütus. Jahutite ja filtri 
paigaldamisel on arvestatud hoolduse läbiviimise 
lihtsusega. Kütuse ja AdBlue näidikud võimaldavad 
jälgida reaal- ja pikaajalist kulu. Lisaks sellele saate 
terminalil salvestada kulu erinevat tüüpi tööde 
tegemisel. See aitab juhil valida ökonoomset sõidustiili.

Heitmete piiramine passiivse DPF-kübemefiltri, DOC- ja 
SCR-katalüsaatori abil
Heitgaaside järeltöötluse tehnoloogia SCR koos 
passiivse kübemefiltriga (DPF) säästab kütust, sest 
DPF ei vaja põletamise ajal lisakütuse pihustamist. 
Karbamiidilahuse AdBlue täiendav sissepritse 
vähendab lämmastikoksiidide heite miinimumini. 
Kombinatsioonis koos diisli oksüdatsiooni 
katalüsaatoriga (DOC) vähendatakse oluliselt 
heitgaaside heidet ja traktor vastab uusimale 
heitgaasinormile Euro 5 / Tier 4 Final.

DynamicPerformance (DP) - Fendti lahendus 
suuremaks pindalajõudluseks ja lisatootlikkuseks
Fendt 314 Vario DP mootori suurim võimsus on 152 hj 
muljetavaldava pöördemomendi 650 Nm juures. 
Uuenduslik võimsuslahendus DP tagab vajadusel 10 hj 
lisavõimsust. See ei ole seotud sõidukiiruste ega  
eriliste tööülesannetega, vaid töötab ainult vastavalt 
vajadusele. Tavaliselt jaotatakse traktorite mootori 
võimsus arvukate energiatarbijate vahel, milleks on 
näiteks jõuvõtuvõll, hüdraulika, mootori ventilaator ja 
kliimaseade. Süsteem tuvastab, millal teatud 
komponendid vajavad rohkem võimsust, ja pakub seda 
nutika juhtimise kaudu. DP rakendub nii paigalseisu ajal 
jõuvõtuvõlliga töötades - näiteks söödasegisti puhul - 
kui ka sõidu ajal. DP rakendub ka mullatöödel ja 
aeglaste transpordisõitude ajaks vastavalt 
tööagregaatide võimsusvajadusele. 10 hj lisavõimsust 
on oluline ettevõtete jaoks, kus soovitakse kompaktset, 
kerget ja jõulist võimsusvaruga traktorit.

Kompressor 

Ventilaator 

Jõuvõtuvõll 

Tuled 

Kliimaseade 

Mootori võimsus 

Jõuülekanne 

Hüdraulika 

kuni 3,5% 

kuni 6% 

kuni 2%

kuni 8%
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Väljalasketorusse sissepaigaldatud põhjalik 
heitgaaside järeltöötlus DPF, DOC ja SCR abil.

Nutikas võimsuslahendus DP ja  
kuni 10 hj lisavõimsust
- Suurim pöördemoment: 650 Nm  

1500 p/min juures (314 Vario DP)
- Suurendatud tühijooksu pöörded koos 

nutika vähendusega

Uus digitaalse juhtimisega Visctronic ventilaator kohandub 
ülimalt tundlikult tegelike jahutusvajadustega. See säästab  
kuni 1,4% kütust ja töötab vaiksemalt kui tavaline ventilaator. 
Lisanduvad hooldusvajaduse vähenemine ja seisakuteta  
tööaja pikenemine isegi tolmustes tingimustes.

Suured paagid mahutavad pikkade 
vahemaade läbimiseks 210 liitrit diislit ja  
22 liitrit AdBlue lisandit. Te saate kauem 
töötada ilma vahepeal tankimata. Praktiline: 
diislikütuse ja AdBlue paakide täiteavad 
asuvad traktori samal küljel.

Suurepärane juurdepääsetavus hoolduseks. Tänu õhu vahetule 
pealevoolule ja hõlpsale juurdepääsule klapitavale kliimaseadme 
kondensaatorile ning jahutitele on traktor väga hooldussõbralik. 
Jahutite tasapinnaline põhi hoolitseb vähese tundlikkuse eest 
saastumise suhtes.

Võimsus
kW
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

p/min 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

313 Vario 
314 Vario

SCR tehnoloogia heitgaaside järeltöötluseks AdBlue 
sissepritsimisega (Selective Catalytic Reduction) 
vähendab lämmastikoksiidide (NOX) sisaldust

SCR sissepritse

Passiivne kuumutusega 
kübemefilter

Diisli oksüdatsiooni katalüsaator (DOC)

22 l AdBlue paak
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FENDT 300 VARIO JÕUÜLEKANNE JA JÕUVÕTUVÕLLID

Fendt Vario: võitja enam  
kui 25 aasta jooksul

Ideaalne kooslus: Traktori veojõukontroll TMS ja 
püsivõimsuse automaatne regulaator 2.0
Traktori veojõukontroll reguleerib mootorit ja 
jõuülekannet nii, et need töötavad alati parima 
koormusega. Teie peate ainult soovitud kiiruse valima. 
Lisaks on traktoril automaatne püsivõimsuse 
regulaator, mis määrab mootori koormuse vastavalt 
võimsusvajadustele. See tähendab, et mootor töötab 
alati ideaalsete pöörete vahemikus. Soovi korral saab 
juht püsivõimsuse regulaatorit ka käsitsi reguleerida. 
Kickdown-funktsioon maksimaalseks kiirendamiseks 
võimaldab traktorit kiirendada nagu 
automaatkäigukastiga sõiduautot.

Taga: kolmekiiruseline jõuvõtuvõll koos käivituse ja 
ripphaakeseadise tõstekõrguse automaatikaga.
Tööagregaadi säästvaks käivitamiseks eelvalige ja 
aktiveerige jõuvõtuvõll elektro-hüdrauliliselt vaid ühe 
klahvivajutusega Variocenter juhtimiskeskusel. 
Lisaeeliseks on automaatika, mis lülitab jõuvõtuvõlli 
sisse ja välja vastavalt ripphaakeseadise 
tõstekõrgusele.

Ainult Fendtil: tagumise jõuvõtuvõlli välised 
käivitusnupud ja mootori pöörete suurendamise 
võimalus
Praktiline näide lägatanki täitmise kohta: jõuvõtuvõlli 
käivitamine välise nupu abil ja seejärel mootori pöörete 
suurendamine kabiinist jääb nüüd minevikku: ka 
mootori pöörded suurenevad jõuvõtuvõlli välise nupu 
abil käivitamise korral. Seetõttu ei pea Te iga kord enam 
kabiini minema ja sealt väljuma.
Põhiandmed: * Westfalen-Lippe põllumajanduslik nädalaleht, 5-2001; 100 ha suurusel pinnal 
söödakultuuride kasvatajad; **Firmasisesed arvutused: 140 hj traktor, 700 töötundi aastas – kasutusaeg 
10 aastat/7000 töötundi; keskmine kulu 20 l diislit/töötunnis; kasutuskulude sääst: 140 hj traktori 
rendikulud – 20 eurot/töötund*** (rendifirma hinnamäärad 140 hj – http://www.mr-bayreuth.de/images/
inhalte/verrechnungsheft2018.pdf; 460 töötundi = euro 12 800/7 000 töötundi.

Nautige Vario lisatootlikkust – säästke kuni 7% 
tööaega ja 9% diislikütust
Fendt Vario lisatootlikkus tuleneb sellest, et traktor 
töötab maksimaalseks pindalajõudluseks ja 
ökonoomsuseks alati ideaalsel kiirusel. Te saate 
kasutada võimsusvaru, mida poolautomaatsed 
käigukastid tagada ei suuda. Sõltumatud uuringud 
näitavad, et olenevalt ettevõtte tüübist aitab see 
võrreldes käiguvahetustega säästa tööaega kuni 7%*  
ja vähendada kütusekulu kuni 9%*. 100 hektaril 
söödakultuure kasvatava ettevõtte puhul tähendab  
see aastas üle 6 tööpäeva ja kuni 46 tundi ning 7000 
töötunni jooksul säästetud 11 600 liitrit kütust**. 
Rahasse ümberarvutatuna tagab astmevabadus  
säästu üle 25 000 euro**!

Laitmatu juhitavus: astmevabalt alates 20 m/h – revers 
ja püsikiiruse hoidjal kaks kiirust ilma käiguvahetuseta
Tänu astmevabale jõuülekandele saate käiku 
vahetamata töötada alates 20 m/h kuni 40 km/h 
mootori pööretel vaid 1550 p/min. Ka kallakutel saate 
Te traktorit aeglustada sujuvalt kuni turvalise seisma 
jäämiseni tänu aktiivsele mägipidurile ning seejärel 
sujuvalt ja ühtlaselt kiirendada. See säästab nii Teid kui 
ka mulda. Lisaeeliseks on astmevaba mittekuluv revers 
– valikuliselt kas paremal asuva Joystick-juhtkangi või 
rooli all vasakul asuva sissepaigaldatud 
hoidmisfunktsiooniga reversihoova abil. Revers on eriti 
oluline laadimistööde tegemiseks. Püsikiiruse hoidjal ja 
pööratava nupu abil saate salvestada, rakendada ja 
täppisseadistada kahte erinevat kiirust.
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Pedaal või Joystick-juhtkang: juhtimisrežiimi saab soovikohaselt valida. 
Kiirust saab muuta pedaali või Joystick-juhtkangiga. Muutke 
sõidusuunda kas Joystick-juhtkangiga või seisa-ja-sõida funktsiooniga 
reversihoova abil.

Teravmeelne Fendt Vario käigukast on hüdrostaatilis-
mehaanilise jõujaotusega ülekanne. Jõuvõtuvõlli ots  
on vabalt pööratav.

Kulumiskindel revers koos neutraalasendi 
ning seisa-ja-sõida funktsiooniga. Alati 
katkematu jõu ülekanne – sujuvaks ja  
pinnast säästvaks kiirendamiseks.

Suurim tootlikkus tänu Vario lisavõimsusele
- Nautige alati laitmatut töökiirust, võimsuskaota jõuülekannet,  

käeasendi muutmiseta ühe hoovaga juhtimist
- TMS - veojõukontroll mootori ja käigukasti ideaalseks koostööks  

koos automaatse püsivõimsuse regulaatoriga 2.0
- Sujuv kiirendamine ja sõitmine koos Kickdown-funktsiooniga maksimaalseks 

kiirendamiseks nagu automaatkäigukastiga sõiduautol
- Sisseehitatud roomekäigud alates 20 m/h, püsikiiruse hoidjal 2 kiirust
- Astmevaba, kulumiseta revers
- 40 km/h mootori kütusesäästlikel pööretel 1550 p/min
- Kuni 7% tööaja kokkuhoidu ja kuni 9% väiksem kütusekulu võrreldes 

poolautomaatse käiguvahetusega
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MITMEKÜLGSUS JA PAINDLIKKUS: HÜDRAULIKA - EESMINE JA TAGUMINE RIPPHAAKESEADIS

Teistest ees rohkem  
kui ühel moel 

Kolm eesmise ripphaakeseadise versiooni iga töö jaoks
Teise käsutuses on standardvarustuses asendi 
reguleerimise ja õõtsumisleevendiga ripphaakeseadis 
ning tellimisel lisavarustusena saate soetada asendi  
ja haardekaalu regulaatoriga eesmist 
komfortripphaakeseadist. See aitab optimeerida sööda 
kvaliteeti. Eesmine komfortripphaakeseadis võimaldab 
Varioterminalil muuta rippmasina toetusjõudu ja 
töötada ujuvasendis masinaga. Sellest on suur kasu 
esiniidukiga niitmisel, sest rippmasin järgib 
mittemuutuval kõrgusel täpselt maapinna kontuuri. 
Tavapäraseid tõmbevedrusid pole enam vaja. 
Rippmasinalt esisillale ülekantav mass suurendab 
pinnasega haarduvust ja hoiab ära libisemise kallakul. 
Uuringud kinnitavad, et see optimeerib sööda kvaliteeti, 
sest toortuha sisaldus söödas väheneb, kui rippmasina 
tööorganid ei puuduta rohukamarat. Talvel lumesahaga 
töötamisel tagab konstantne surve pinnasele lume 
ühtlase koristustulemuse.

Sõltumatud õliahelad - suur õlivõtujõudlus
Eraldi õli etteanne hüdraulikale ja käigukastile väldib 
erinevate õlide segunemise, mis on eriti oluline 
haakeriistade sagedasel vahetamisel. Suur õlivõtt -  
43 liitrit võimaldab töötamist ka suurte 
kallurhaagistega.

Hüdrosüsteem jõudlusega kuni 110 liitrit.
Fendt 300 Vario Profi-versiooni seeriavarustusse 
kuulub võimas muutuva tootlikkusega 110 l 
LS-koormusanduriga pump. Selline pumba tootlikkus 
võimaldab mootori pöördeid hoida madalal, mis 
säästab oluliselt kütust – isegi raskete tööde korral. 
Power-versiooni standardvarustusse kuulub 
tootlikkusega 84 l püsivoolupump, lisavarustusena  
saab paigaldada tootlikkusega 110 l/min pumpa.

EHR – parima ülevaatega ja funktsionaalsusega 
tagumine ripphaakeseadis
Tagumine ripphaakeseadis, mille tõstejõud on  
5960 daN, võimaldab ka kõige raskemad rippmasinad 
alati täielikult üles tõsta. Õõtsumisleevendi tagab 
sujuva sõitmise ilma stressi tekitava õõtsumiseta. 
Kabiinist on suurepärane nähtavus aistele, kuul-tüüpi 
liitmikule ja haakenallile. Teile meeldivad kindlasti 
traktori taga olevad praktilised eelised: sh konkurentsitu 
ühe käega lukustatav alumiste aiste lukustus ja 
tõsteaiste keermetõmmitsate lihtne seadistamine 
skaala abil. Alumiste aiste kuulist kuulini kaugust saab 
muuta tööriistavabalt vaid poltide ümberpaigutamisega. 
Ripphaakeseadiste eeliste täielikku ülevaadet vaadake 
prospekti lõpus lisavarustuse peatükist.
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Traktori taga asuvad hüdroliitmikud on 
puhtana üksteise kõrval ja varustatud 
värvitähistega. Tolmukatted sulguvad 
automaatselt. Ühendamise lihtsustamiseks 
on liitmikud nihutatud asetusega ja rõhu all 
ühendatavad.

Eesmine ja tagumine ripphaakeseadis

Eesmine riphaakeseadis on täielikult ühildatud ja asub 
vahetult traktori lähedal. See tagab ühendatud rippmasinate 
väga hea manööverdusvõime. Alumised aisad võimaldavad 
optimaalset rippmasinate muldaviimist ja neid saab 
hoiustamiseks üles klappida. Õhkvedrud kaitsevad 
tõstesilindreid kividest tulenevate löökide eest. 
Põhivarustusse kuuluv õõtsumisleevendi hoiab ära 
rippmasina õõtsumise ja tagab mugava ning ohutu sõitmise.

Ainulaadne eesmine haardekaalu regulaatoriga ripphaakeseadis 
järgib esiniiduki, tihendusrulli või lumesahaga töötamisel täpselt 
maapinna kontuuri. Sõltuvalt kasutusest saate töötada pinnast 
ja rippmasinat säästval viisil koos parima pinnasega haarduvuse 
ja töökäigul hoidmisega tänu rippmasina massi ülekandmisele 
traktori esisillale.

Eesmise rippmasina ujuvasend (nt metsandusmultšija jaoks)

Eesmise ripphaakeseadise lukustus

Esihüdraulika töösügavuse seadistamine (komfortvarustus)

Esihüdraulika (tõstmine/langetamine/kiirtõste) 

Tagumise ripphaakeseadise lukustus

Eesmise rippmasina asendi regulaator

Tagumise rippmasina asendi regulaator

Tagahüdraulika (tõstmine/langetamine/kiirtõste)

Tagahüdraulika töösügavuse seadistamine

Vajutatav nupp ripphaakeseadise reguleerimiseks

Tagumine jõuvõtuvõll

Tagumise rippmasina ujuvasend (nt kultivaatori jaoks)

Eesmine jõuvõtuvõll
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TRAKTORI TEHNOLOOGILISED LAHENDUSED - KONSTRUKTSIOON - KANDEVÕIME - VEERMIK - MANÖÖVERDATAVUS

Sest pisiasjad on väga tähtsad.

Ohutu sõit isegi raskete veoste korral
Fendt 300 Vario toetub tugevale valumetallist 
poolraamile, mis tuleb toime lubatud üldmassiga  
9000 kg ja kandejõuga 3500 kg. Ruumisäästlik 
poolraamiga konstruktsioon jätab ruumi pikisuunalise 
õõtshoovaga varustatud vedrustusele, mis tagab  
eriti mugava sõitmise.

Nutikas nelikvedu ja automaatne diferentsiaalilukk
Automaatne juhtimine ja kiirusest sõltuv süsteem 
nelikveo jaoks ning tagumine mitme kettaga 
diferentsiaalilukk on suureks abiks põlluotstes. 
Tulenevalt tingimustest lülitatakse mõlemad süsteemid 
sisse või välja olenevalt roolimisnurgast või kiirusest. 
Tulemuseks on optimaalne veojõud ja pinnase kaitse 
koos täieliku manööverdatavusega.

Nutikad abimehed veel suurema ohutuse nimel
Fendt 300 Variol on kaks aktiivset aeglustusabi ja 
pidurituled, mis tagavad veelgi parema sõiduohutuse. 
Traktori aeglustamisel ka pidureid kasutamata lülituvad 
sisse pidurituled, tänu millele märkavad taga liiklejad 
aeglustamist varem. Aeglustusabi hoolitseb traktori  
ja haakemasinaga sõitmisel tänu nühamuse 
tuvastamisele suurema sõidustabiilsuse ja 
aeglustamise paindliku kohaldamise eest. See 
minimeerib jõuülekandele rakenduvat koormust,  
mis omakorda suurendab vastupidavust.

Suurepärane sõitmis- ja töömugavus,  
nagu kaugsõidu veoautos
Kolm-ühes süsteem tagab parima sõidumugavuse ja 
kasutuslihtsuse: kõrgusregulaatoriga esisillavedrustus, 
valikuline kabiinivedrustus ja aktiivne õõtsumisleevendi. 
Koos eksklusiivse Fendt Reaction roolisüsteemiga 
saate tänu heale reageerimisele traktorit eriti tundlikult 
ja turvaliselt juhtida.

Esisillavedrustus - kuni 7% suurem pindalajõudlus  
ja suurim mugavus.
Kõrguse regulaatoriga ja käigupikkusega 80 mm 
esisillavedrustus tagab pinnasega optimaalse 
haarduvuse ja suurendab pindalajõudlust kuni 7%. 
Sellele lisandub tänu Vario katkematule jõuülekandele 
parim sõiduohutus, ka kallakutel ja esilaaduriga 
töötamisel.

Täielikult väljalülitatav kõrgusregulaatoriga 
esisillavedrustus
Sisseehitatud automaatne asendianduriga kõrguse 
regulaator tagab koormusest sõltumatu ühesuguse 
vedrustusmugavuse. Vedrustust saab nupuvajutusega 
täielikult välja lülitada, nt laadimistöödeks, mis vajavad 
erilist täpsust.
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Kõrgusregulaatoriga esisillavedrustus suuremaks 
pindalajõudluseks ja paremaks pinnasega haarduvuseks.
Kõrgusregulaatoriga ja lukustatav esisillavedrustus on ehitatud 
sarnaselt pikisuunalise õõtshoovaga, selle käigupikkus on 80 mm. 
Selline ehitus ühendab sujuva sõidu ja pinnasega parima 
haarduvuse. Sisseehitatud asendiandur koos kõrgusregulaatoriga 
tagavad pideva haarduvuse pinnasega ja mittemuutuva 
sõidumugavuse. Isegi vedrustuse lukustamisel, näiteks eesmise 
tihendusrulliga töötamiseks, säilib optimaalseks pinnasega 
haarduvuseks esisilla vertikaalpendeldus.

Parim manööverdusvõime tänu kitsa kontuuriga poolraamile
Põllumajandusajakirjas Profi kiideti esmaklassilist manööverdusvõimet 
- tänu esirataste pööravatele porikaitsetele on pöörderaadius vaid  
10,20 m (11/2016). Poolraami kitsas kontuur võimaldab kasutada 
optimaalset roolimisnurka, mis lisab traktorile veelgi rohkem 
manööverdatavust.

VarioActive aktiivvõimendusega roolisüsteem* on kasulik nii 
põlluotstes ümberpööramisel kui ka esilaaduriga töötamisel, 
sest rataste täielikuks pööramiseks piisab vaid rooli ühest 
pöördest. Kuni kiiruseni 8 km/h on roolisüsteemi 
aktiivvõimendus piiranguteta, alates kiirusest 8 kuni 18 km/h 
väheneb aktiivvõimendus vastavalt kiiruse suurenemisele.

* tellimisel lisavarustus

Pöördsilla automaatlukustus: abisüsteem vabastab valitud kiirusel haagise 
järeljooksu pöördsilla lukustuse. Otsesuunas sõitmisel tagab lukustatud järeljooksu 
pöördsild masinate stabiilsed sõiduomadused. Väljaspool valitud kiirusvahemikku 
või tagurdamisel pole juhil vaja järeljooksu pöördsilda käsitsi lukustada.
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FENDT CARGO/CARGOPROFI ESILAADUR

Ideaalne kombinatsioon 
laadimistöödeks.

Ideaalne ergonoomika: pööra ja juhi vasakul, teisalda 
paremal.
Esilaaduri juhtseadised on laitmatult integreeritud 
paremal käetoel asuvale üldisele juhtimiskeskusele ja 
Varioterminalile. Puudub vajadus kusagilt midagi 
otsida. Vasaku käega valite sõidusuuna, samal ajal kui 
parema käega juhite esilaaduri ristlülituskangi. 
Olenevalt traktori varustusversioonist saab esilaadurit 
juhtida ristlülituskangi või 3L Joystick-juhtkangi abil. 
Kiirust saate muuta jalaga. Reversifunktsioon 
võimaldab sõidusuunda muuta kiiresti ja lihtsalt, 
väsimust tekitamata. Fendt 300 Vario suure jõudlusega 
hüdraulika tagab kiire peale- ja mahalaadimise: 
LS-koormusanduriga pump edastab hüdroõli kuni  
110 l/min. Kuna esilaadur ja traktor on üksteisega 
eriliselt kohandatud, saab kõiki hooldustöid teha ka  
siis, kui esilaadur on traktoriga ühendatud.

CargoProfi: nutikas ja täpne laadimine vastavalt 
soovitud kogusele ja töökõrgusele
Tänu CargoProfi 4X75 mõõte- ja kaldeandurite 
süsteemile teate täpselt, kui palju laadite. Kaaluge  
veos ühe klahvivajutusega ja kasutage täielikult ära 
transpordimasina kogu kandevõime. Nii säästate ka 
kaalukoja sõitude pealt. CargoProfi võimaldab juhil 
piirata tõste- ja langetuse käigupikkust ning 
kallutusnurka. Kopp tühjendatakse täielikult tänu 
sisseehitatud raputusfunktsioonile, mis vabastab 
igasuguse kleepuva materjali. Mälufunktsioon 
salvestab asendid ja lihtsustab korduvate tööde 
tegemist.

Ideaalne ülevaade tänu VisioPlus kabiinile ning kitsale, 
madalale mootorikattele
Teile hakkab suurepärase 77-kraadise 
panoraamvaatega Fendt 300 Vario meeldima – see on 
tõeline nähtavuse ja avaruse ime. Esiklaas on võlvitud 
kabiinikatusesse, et tagada takistuseta ülevaade 
täielikult ülestõstetud esilaadurist. Tänu kumerale 
kujule libiseb teisaldatav materjal klaasilt hõlpsalt 
maha. Optimeeritud on ka nähtavust esirataste vahele 
ja jooksuteele – mootorikate ja raam on eriti kitsa 
kontuuriga ning hästi jälgitavad. VarioActive 
aktiivvõimendusega roolisüsteem muudab 300 Vario 
ProfiPlusi manööverdatavuse paremaks kui kunagi 
varem.

Neli esilaaduri versiooni – Compactist kuni Profini
Cargo esilaadur on Fendt 300 Vario jaoks saadaval 
neljas versioonis: Cargo 3X70, 4X75, 4X75 Compact ja 
CargoProfi 4X75. 4X75 Compact versioonil on nool 
kabiinile stabiilsuse suurendamiseks kinnitatud  
100 mm võrra lähemale.

Cargo integreeritud leevendussüsteem
Rõhu all olevad gaasiballoonid kompenseerivad 
vibratsiooni ja toimivad löökide leevenditena, see  
hoiab ära koormuse ülekandumise traktorile. See 
vähendab traktori agregaatide kulumist ja tagab  
pika eluea. Sisseehitatud leevendi koos esisilla- ja 
kabiinivedrustusega tagab võrratu sõidumugavuse ja 
teeb esilaaduriga töötamise tõeliselt nauditavaks.

Õõtsumisleevendiga esilaadur
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Ristlülituskangiga saab esilaadurit väga täpselt 
juhtida hüdraulika kahe väljavõtte abil. Silo- või 
rullihaaratsiga töötamisel saate kolmandat ja 
neljandat hüdroahelat (tellimisel lisavarustus) 
aktiveerida ristlülituskangil asuvate lülititega.

Oranži reversihooba kasutades saab juht 
sõidusuunda lihtsal viisil vasaku käega muuta. 
Hoidke hooba all ja Vario jääb seisma. Hoova 
vabastamisel jätkab traktor automaatselt  
sõitmist eelvalitud suunas.

Kallutusnurga piiramine ohutuse tagamiseks: Fendt 
CargoProfi kallutusnurka saab väga kõrgete haagiste 
laadimiseks piirata. Mälufunktsioon on eriti praktiline 
korduvate töökäskude korral, näiteks saab laadurit 
automaatselt liigutada uuesti alumisse 
horisontaalasendisse. Kaalumisfunktsioon annab 
veelgi enam teavet veose massi kohta.

Fendt Cargo frontaallaadur 3X/70²
4X/75  

compact 4X/75¹

A Kaevesügavus (oleneb rehvidest) mm 60 220 150

B Tõstekõrgus (oleneb rehvidest) mm 3740 4085 4155

C Tühjenduskaugus kõrgusel 3,5 m (oleneb rehvidest) mm 1450 1585 1685

C Tühjenduskaugus (oleneb rehvidest) mm 1030 1045 1145

D Kopa tühjendusnurk kraadi 55 55 55

E Kopa tagasikallutusnurk kraadi 48 48 48
Kiirtõstejõud daN 2000 1940 1940
Max. tõstejõud daN 2190 2250 2250

¹ Samad väärtused kehtivad ka mudelile Fendt CargoProfi
² Fendt 300 Vario (kuni max rehvi Ø 1200 mm)
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FENDT SMART FARMING

FendtONE
Kontori ja masina vaheline püsiühendus

Teie jaoks kasulike eeliste kokkuvõte: 
- Loogilise struktuuriga ja ühesugune juhtimine nii 

traktoris kui ka kontoris (ühesugused klahvid 
sarnastes asukohtades ja samade sümbolitega)

- Põhiandmete (põlluandmed, masinad jne)  
keskne haldamine

- Lihtne kahesuunaline andmevahetus masina terminali 
ja kontori vahel – kõikjalt ja alati.

- Avatud ja tarnijast sõltumatu süsteem, mis  
võimaldab hallata kõiki masinaparke

- Reaalajalised andmed on alati kliendile 
kättesaadavad.

Traktoril (onboard) asuvat uut töökohta juhi jaoks 
täiendab pardaväline, kontoris asuv FendtONE 
(offboard). Sellele moodulrakendusele pääsete  
juurde aadressil www.fendt.one kas kontorist või 
mobiilseadme vahendusel. FendtONE Offboard 
võimaldab hallata põllu-, töökäsu- ja masinaandmeid 
ning korraldada meeskonna tööd. Juhtimisstruktuur  
on sama, nagu traktori terminalil. Ka FendtONE puhul 
saate alustuslehte tänu individuaalsele juurdepääsu 
haldusvõimalusele kohandada vastavalt oma 
vajadustele.

Katkestuseta ja loogilise struktuuriga juhtimine
FendtONE ühendab Teie masinad ja kontori 
esmakordselt ühtseks tervikuks. FendtONE ühendab 
traktori juhtimise juba tuttaval terminalil ja harilikult 
kontoris toimuva planeerimise ning tööülesannete 
koostamise. Te saate põlluandmeid jälgida ja 
töökäskusid koostada oma arvutis või nutiseadmes 
asukohast sõltumatult ja need masinatele edastada. 
Seejuures on ekraanivaade juhikabiinis (onboard) 
samasugune, nagu kontoris või teel olles (offboard). 
FendtONE hõlbustab seadusandlusega kehtestatud 
nõuetele vastava dokumentatsiooni koostamist ja 
optimeerib kõikide tööde tegemist.

Asukohast sõltumatu ja igas seadmes kasutatav  
(tahvelarvuti, mobiiltelefon, kontoriarvuti)
Pidev andmevahetus võimaldab hallata paralleelsõidusüsteemi 
sihijooni või koostada töökäskusid sõltumatult asukohast.

Masinal (terminal)
Valmis tulevikuks uue 12" terminaliga! Suuremaks ekraanipinnaks, 
paremaks ühilduvuseks ja paindlikkuseks.

Alati, kui ostate Fuse’i logoga 
toote või teenuse, saate nautida 
tagatud ja avatud ühendatavust ja 
ühilduvust meie tooteseeriate 
piires, aga ka teiste tootjate 
toodetega. Lisateavet leiate 
veebilehelt
www.FuseSmartFarming.com
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Fendt Smart Farming täppisviljelus Valikuvõimalused
Paralleelsõidusüsteemi põhipakett
• Sisaldab paralleelsõidusüsteemi valmidust traktoril ja Fendt Guide rakendust

• Võimalus valida erinevaid vastuvõtjaid (NovAtel või Trimble)
• Fendt Contour Assistant
• Fendt TI
• Fendt TI Auto

Agronoomia põhipakett
• Sisaldab dokumenteerimissüsteemi Task Doc ja töökäskude haldusrakendust Fendt Task Manager
• Töökäskude ja aruannete koostamine otse masinal
• Täielik tehtud tööde ülevaade

• NEXT Machine Management
• agrirouter

Telemeetria põhipakett
• Optimaalseks analüüsiks ja masinapargi haldamiseks 
• Fendt Connect telemeetrialahendus huvipakkuvate andmete, nagu masina asukoha, kütusekulu, kiiruse ja veakoodide 
jälgimiseks ja salvestamiseks
• Salvestamine tööde käigu ja masinate seisukorra hindamiseks 
• Andmeid edastatakse mobiilivõrgu kaudu, seega saate masina andmeid kõikjalt jälgida

Masinajuhtimise põhipakett
• ISOBUS-lisafunktsioonide kasutamise valmidus
• ISOBUS-ühilduvusega rippmasinate lihtne ja loogilise struktuuriga juhtimine vastavalt tootjateülesele standardile ISO 11783
• Traktori terminal ja rippmasin ühendatakse tagumise pistikupesa abil

• Fendt SectionControl (SC) sektsioonide lülitus
• Fendt VariableRateControl (VRC) - vajaduspõhine täppisviljelus

Kohandatud Teie vajadustele

Kasutage FendtONE Offboardi koos agrirouteriga
FendtONE Offboardi ja agrirouter andmevahetusplatvormi vaheline liides lisab Teile uusi kasutusvõimalusi. FendtONE annab Teile 

tulevikus võimaluse hallata ka teistest masinatest koosnevaid masinaparke* ja kasutada neid tööülesannete täitmiseks. 
Rakendusega FendtONE Offboard saab ühendada ka teisi põllumajanduse tarkvaralahendusi*. Kasutage FendtONE`i kõigepealt 

lihtsaks juurdepääsuks tööülesannete põhisele dokumentatsioonile ja teisaldage hiljem andmed FendtONE'ist edasiseks 
töötlemiseks põllumajandustarkvara süsteemidesse.

Valikus on neli moodulit
Fendt pakub nutika põllumajanduse valdkonnas laias valikus tooteid, mis aitavad Teil 
masinaid veelgi sihipärasemalt kasutada ja samal ajal mugavamalt töötada. Saadaval on 
kokku neli moodulit, mille hulgast saate valida vastavalt vajadusele järgmisi rakendusi: 
Paralleelsõidusüsteem – Agronoomia – Telemeetria – Masina juhtimine
Iga moodul sisaldab vajalike põhirakenduste paketti. Igat moodulit saab laiendada 
täiendavate lisarakendustega.

* Eeldusel, et põllumasinate või tarkvara tootja on kantud agrirouteri registrisse. 
Lisateavet leiate veebilehelt www.my-agrirouter.com
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Trimble® vastuvõtja

NovAtel® Standard
Parandussignaal SBAS (EGNOS & WAAS)
±15...30 cm töökäikude vaheline täpsus; ±150 cm korratav täpsus

NovAtel® – laiendatavad parandussignaalid
Parandussignaal TerraStar-L
± 15 cm töökäikude vaheline täpsus; ±50 cm korratav täpsus
Parandussignaal TerraStar-C Pro
±2 cm töökäikude vaheline täpsus; ±2 cm korratav täpsus

RTK
Parandussignaal RTK
±2 cm töökäikude vaheline täpsus; ±2 cm korratav täpsus

Mobiilivõrk/raadio

Trimble® Standard
Parandussignaal SBAS (Egnos & Waas)
±15...30 cm töökäikude vaheline täpsus; ±150 cm korratav täpsus

Trimble® – laiendatavad parandussignaalid
Parandussignaal RangePoint® RTX
± 15 cm töökäikude vaheline täpsus; ±50 cm korratav täpsus
Parandussignaal CenterPoint® RTX ja CenterPoint® RTX Fast 
±2 cm töökäikude vaheline täpsus; ±2 cm korratav täpsus

RTK
Parandussignaal RTK
±2 cm töökäikude vaheline täpsus; ±2 cm korratav täpsus

Satelliit

15...30 cm

2...15 cm

2 cm

15...30 cm

2 cm

2...15 cm

Satelliit

Satelliit Satelliit

Mobiilivõrk/raadio

NovAtel® vastuvõtja

Kuna vastuvõtjad paigaldatakse katuseluugi alla, on need täielikult varguse, ilmastiku ja kahjustuste eest kaitstud.
Põlluharimise jaoks on olulised kaks põhitegurit:
- Töökäikude vaheline täpsus: näitab kahe külgneva töökäigu kokkupuute täpsust.
- Korratav täpsus: määrab, kui suure täpsusega saate korrata olemasolevat sihijoont või eelmise aasta põllukontuuri.

Fendti paralleelsõidusüsteemi saab kohanda vastavalt vajadusele. Ühendage paralleelsõidusüsteem kas NovAtel või Trimble satelliitvastuvõtjaga.
Sõltuvalt tehtavatest töödest ja Teie vajadustest on võimalik valida erineva täpsusega parandussignaali.

FENDT SMART FARMING

Paralleelsõidusüsteem ja  
põlluotstes ümberpööramine
Neile, kes eelistavad täpsust.
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Fendt TI ja TI Auto teevad põlluotstes  
ümberpööramise lihtsaks
See nutikas abiline on väga kasulik korduvate 
töökäskude täitmiseks, eriti põlluotstes automaatseks 
ümberpööramiseks. Fendt TI-ga põlluotstes 
ümberpööramisel säästate 160 pööramise korral kuni 
1920 käeliigutust päevas. Te saate kõik vajalikud 
töökäskude jadad koostada kas seismise või sõitmise 
ajal ja terminalile salvestada. Hiljem piisab põlluotstes 
ümberpööramisel töökäskude jada automaatseks 
käivitamiseks ühest nupuvajutusest. Töötage asendit 
muutmata. Viis käivitit (teekond, aeg, eesmine, 
tagumine ripphaakeseadis ja käsitsi) ning  
13 töökäskude jada aitavad juhtida koguni 74 töökäsku. 
Te saate üksikuid töökäskude jadasid vastavalt 
vajadusele probleemideta muuta. Hiljem piisab 
põlluotstes töökäskude automaatse jada käivitamiseks 
ühest nupuvajutusest.

Fendt TI koos paraleelsõidusüsteemiga Fendt Guide 
(Fendt TI Auto) ja asukohatuvastusega käivitavad 
põlluotsas automaatselt kõik salvestatud töökäskude 
jadad.

Tööagregaatide põhised seadistused ja ideaalselt 
seadistatud masinad ka juhtide vahetamise korral
Agregaadipõhiste seadistuste abil saate salvestada  
iga oma masina spetsiifilisi seadistusi. Nii ei pea Te 
seadistusi iga kord uuesti kordama. Isegi kui traktoril on 
mitu juhti, saavad nad töötada tõhusalt ja optimeeritult 
seadistusi tegemata. Te saate seadistada järgmiste 
koosteseadmete parameetreid: ripphaakeseadis, 
jõuvõtuvõll, hüdraulika, püsivõimsuse regulaator, 
püsikiiruse hoidik, mootori pöörded, nelikveo ja 
diferentsiaali lukustuse lülitused.

Fendt TaskDoc: ennetage paberitööd
Töökäsupõhise dokumenteerimissüsteemi Fendt 
TaskDoc abil kogub Teie traktor töötamise ajal kõik 
vajalikud andmed. Seejärel saate edastada andmed 
standardiseeritud failina elektroonilisse 
põlluraamatusse – kas USB-mälupulgalt, Bluetoothi  
või mobiilivõrgu juhtmevaba ühenduse kaudu.

Lihtne tööülesannete haldus: Fendt Task Manager 
Kui Teie masin on varustatud agronoomia põhipaketiga, 
saate teel olles või kontoris koostada töökäskusid vaid 
mõne klahvivajutusega ja need juhtmevaba ühenduse 
kaudu masinale edastada. Lõpetatud töökäsud saab 
seejärel masinalt tagasi saata kontoris olevasse 
FendtONE Offboard rakendusse. Seal saate vaadata 
tehtud tööde aruandest Teile vajalikke üksikasju,  
nagu töödeldud pindala ja kulumaterjalide mahud. 
Kaardivaade annab samuti ülevaate valitud 
parameetritest.

Agronoomia
Säästke kontoris  
töötamise aega.

FENDT SMART FARMING
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Sektsioonide lülitus (SC)
Sektsioonide lülitus tagab täpse 
töökäik töökäigu kõrval töötamise 
isegi ebakorrapärase kontuuriga 
põldudel. 

Laitmatu koostöö ISOBUS-i abil:
sektsioonide lülitus, vajaduspõhine 
täppisviljelus ja sihijoonte märkimisabi Fendt 
Guide Contour Assistant annavad kogu 
täpseks, kvaliteetseks tööks vajaliku tarkvara.

- Parandab töö kvaliteeti tänu töökäigu õigele 
alustamisele põlluotstes.

- Põlluotstes pööramise režiim: võimalik töödelda 
esmalt põllu siseosa ja seejärel põlluotsad.

Traktori ressursi täielik kasutamine: Fendt 
VariableRateControl (VRC) vajaduspõhine 
täppisviljelus
VRC haldab ressursside (seemned, pestitsiidid, 
väetised) kulu igal põlluosal. Selle nutika lahenduse 
kasutamiseks peab Teil olema rakenduse Fendt 
TaskDoc ja ISOBUS TC-GEO standardlitsents.
Fendt VariableRateControl vajaduspõhise 
täppisviljeluse eelised
- Suurendage efektiivsust: saagi suurendamine samal 

ajal kulumaterjale säästes
- Säästke aega: kasutage töökäskude täitmise aruannet 

seadusandlusele vastava dokumentatsiooni 
koostamiseks (nt väetiste kasutamise piirangud)

- Paindlikkus: ühilduv ISO XML ja Shape failidega

Fendt ISOBUS on traktori ja tööagregaadi vaheline 
isehäälestuv standardiseeritud liides: ühendage lihtsalt 
ISOBUS-pistik ISOBUS-pistikupessa ja terminalile ilmub 
rippmasina juhtimisväli.

Ülim täpsus: Fendt SectionControl (SC)  
sektsioonide lülitus
SectionControl (SC) võimaldab ISOBUS-ühilduvusega 
rippmasinate sektsioonide automaatset lülitust. Fendt 
SectionControl toetab kuni 36 osalist töölaiust. 
ISOBUS-standard tagab lihtsa juhtimise: ISOBUS-pistiku 
pistikupessa ühendamisel ilmub terminalile 
automaatselt rippmasina juhtimisväli. Käivitamiseks 
piisab vaid lüliti vajutamisest.
Fendt SectionControl sektsioonide lülituse eelised
- Säästab soovimatute ülekatete vältimisega kuni 15% 

kulumaterjale
- Vähendab haiguste, kahjurite ja umbrohtude ohtu, 

vältides liiga tihedaid külve ja vahelejätmisi
- Väiksem koormus, et juht saaks täielikult keskenduda 

rippmasina jälgimisele.

Masina juhtimine
Traktori ja rippmasina laitmatu koostöö.

FENDT SMART FARMING
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Puudub vajadus välise ISOBUS-terminali järele
Täiendav 12" laeterminal pakub veelgi rohkem ekraanipinda. Näiteks 
saate Te ISOBUS-rippmasina andmeid edastada laeterminalile, kuid 
paralleelsõidusüsteemi juhiseid jälgida käetoel asuvalt terminalilt. 
Välised terminalid pole enam vajalikud.

FENDT SMART FARMING

Telemeetria
Parendage oma masina 
ressursi kasutamist.

Fendt Connect
Mobiilne andmeedastus 
tähendab, et Te saate oma 
masina reaalajalisi andmeid 
jälgida kõikjalt - lauaarvuti, 
tahvelarvuti või nutitelefoni 
kaudu.

Vaadake masina andmeid mis tahes 
kohast: Fendt Connect
Fendt Connect on Fendti masinate keskne 
telemeetrialahendus. Fendt Connect 
võimaldab koguda ja hinnata 
masinaandmeid nii, et põllumehed ning 
teenuseid osutavad ettevõtted saavad 
masinate seisukorda ja kasutamist jälgida, 
analüüsida ning optimeerida.

Fendt Connect pakub järgmisi andmeid:
- Masina asukoht ja teekond
- Kütusekulu ja AdBlue tase paagis
- Kiirus ja tööaeg
- Masina koormus
- Veateated
- Saabuvad hooldustähtajad

Fendt Guide Contour Assistant - sihijoonte märkimise 
abisüsteem
Fendt Guide Contour Assistant täiendab olemasolevaid 
sihijooni kontuuride segmentide ja katkestuseta 
sihijoonega.

Contour Segments sihijooned
Salvestage üksikud segmendid ja sihijooned põllu 
ühekordsel läbimisel või võtke need otse üle juba 
olemasolevast põllukontuurist:
- Pole vaja põllu erinevate osade töötlemiseks  

erinevaid sihijooni salvestada.
- Pole vaja põllul töötamise ajal käsitsi sihijoonte  

vahel ümber lülitada.
- Kõikide töökäikude sihijoonte ühendamine  

üheks üksuseks
- Contour Assistant tuvastab automaatselt  

õige sihijoone.

Katkestuseta sihijoon (Single Track)
Salvestab peaaegu lõputu avatud kontuuriga sihijoone.
- See rakendus on parim taimekaitsetöödeks, sest 

saate salvestada tehnoraja ja kasutada seda kogu 
põllul.
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Täiuslik ergonoomika: rooli ja juhtimiskeskust saab pedaali abil kiiresti ja lihtsalt seadistada. Parima isteasendi hoidmiseks peavad rool ja juhtimiskeskus olema õigel kõrgusel ja õige nurga all. Teie 
eelis: parim vaade juhtimiskeskusele ja vähene peegeldus. Mugavaks väljumiseks vabastage vaid roolisammas ja juhtimiskeskus pedaali abil ja kallutage ette.

J	Kabiiniastmed on kaitstud küljelt 
tuleva saastumise eest. Laiad 
astmed ja mugavalt paigaldatud 
käsipuu võimaldavad ohutult kabiini 
siseneda ja sealt väljuda. Ukse 
käepidemeni on maapinnalt lihtne 
ulatuda.

J	Katusesse paigaldatud luuk 
annab kuumadel päevadel 
võimaluse täiendavaks 
ventilatsiooniks.

J	Käetoe alune avatav laegas:  
siit leiate lisaks hoiuruumile ka  
kuni 4 USB pesa erinevate 
seadmete laadimiseks ja nendega 
töötamiseks. 

F	Väliste voolutarbijate jaoks on 
olemas rohkesti pistikupesasid.

FENDT 300 VARIO

VisioPlus kabiini ülevaade

J	Eriti praktiline ja mugav nagu 
sõiduautos - suunatulede lüliti 
lähtestamiseks on 3 võimalust: 
roolimisnurk, aeg ja kiirus.

J	Teise peeglina raami sisse 
paigaldatud lainurkpeegel pakub 
suurepärast nähtavust kurvide 
läbimiseks ja varjatud kohtade 
vältimiseks. Teiseks peeglite 
versiooniks on elektriliselt 
seadistatav soojendusega 
tahavaatepeegel (Profi/Profi+).

F	Avatava panoraamklaasi ja 
uksega paremal küljel versioon. 
Koos teise käepidemega klaasi 
sulgemiseks. See hoolitseb klaasi 
stabiilse ja täielikult tiheda 
sulgemise eest ja tagab müravaba 
töökeskkonna kabiinis.

J	Seljatoe ja turvavööga 
komfortiste pakub kaassõitjale 
pikkadel tööpäevadel juhiistmega 
samaväärset ohutust ja mugavust. 
Istme all on käepärane hoiuvõrk 
töökinnaste ja muude esemete 
jaoks.
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F	 Infotainment – meelelahutus ja 
raadiovastuvõtt. Mitme antennga 
süsteem parimaks 
raadiovastuvõtuks, automaatseks 
kanaliotsinguks ja häälestamiseks; 
lisab laia valiku audiosignaali 
allikaid (Bluetooth, USB, AUX-IN), 
seadistamine käetoel asuva 
pööratava nupu abil ja terminalil.

F	Universaalne tahvelarvuti või 
terminali hoidik. Valida saab ka 
sisseehitatud juhtsiiniga 
seadistatavat hoidikut. See toetub 
kuulliigendile.

 Te saate teha valikut kabiinivedrustuse kahe versiooni vahel:
F	Mehaaniline kabiinivedrustus. Koonuslaagrid ees ja mehaanilised vedru-
leevenduselemendid muudavad sõitmise eriti mugavaks. See väldib tänu 
kabiini ja traktori kere eraldamisele müra ja vibratsiooni levimist kabiini.

F	Pneumaatiline kabiinivedrustus (Profi ja Profi+) koos automaatse 
kõrgusregulaatoriga vähendab vibratsiooni ja tagab suurima sõidumugavuse. 
Kabiin toetub neljale punktile: ees toetub kabiin kahele koonuslaagrile ja taga 
kahele pneumaatilisele vedrustuselemendile.

J	Fendt VisioPlus kabiinist leiate palju erinevaid hoiukohti ja panipaiku,  
et kõik asjad oleksid omal kohal. Pildil on näidatud vasakul küljel asuv 
avatav hoiuruum. 

J	Vasakul asuvas külmikus on ruumi toidu jahutamiseks ja jookide jaoks.

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  J	
Lisavarustus:  F	

J	Kaks programmeeritavat 
valgustusrežiimi: salvestatud tee- ja 
põllurežiimi vahel kiireks 
ümberlülitamiseks kasutatakse 
reversihooval asuvat lülitit.

F	Alati nähtav: hoidke oma 
nutitelefoni hoidikus.
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Tagumist ripphaakeseadist, 
jõuvõtuvõlli ja ühte hüdroväljavõtet 
saab juhtida mõlemalt tagumise 
ratta porikaitselt.

FENDT 300 VARIO

Eesmised ja tagumised ühendused.

Kolm kvaliteetset sissepaigaldatud eesmist ripphaakeseadist: 
- Põhivarustuses asendi reguleerimise ning asendi reguleerimise ja haardekaalu regulaatoriga
- Asub kompaktselt traktori lähedal, mis tähendab, et traktor ja rippmasin on väga hästi 

manööverdatavad
- Suurim tõstejõud 3130 daN
- Alumiste aistega saab eriti hästi muuta rippmasina töösügavust, seisuasendisse ülesklapitavad
- Õhkvedrustus kaitseb tõstesilidrit kividest tulenevate löökide eest
- Põhivarustusse kuuluv õõtsumisleevendi väldib hüplemist ja tagab mugava ning ohutu sõitmise
- Tugeva hoidikuga ja lihtsalt käsitsetav kesktõmmits

Ideaalsed mehhanismid traktori taga: 18 väga olulist eelist praktikutele

Laitmatu kesktõmmitsa hoidik

Astmeline ehitus alumiste aiste 
paremaks nähtavuseks traktorikabiinist

Lihtne tõsteaiste pikkuse seadistamine 
tänu sisseehitatud pikkusskaalale

Ühe käega lukustatav  
alumiste aiste lukusti

Tõsteaiste vertikaalpendelduse ja 
külgkalde kompenseerimine Alumiste aiste laiuse seadistamine 

suuruselt 2 suurusele 3 poldi lihtsa 
ümberpaigaldamisega

Hülsi sissepaigaldatud väändekaitse

Täielikult tsingitud ja värvitud 
tagahüdraulika – pikaajaline kaitse

Tõsteaiste võlli kaitsehülss

Ülisuur tõste käigupikkus kuni 80 cm

Rõhu all ühendatavad (CUP) 
värvitähistega ühesuunaliste 

hüdroahelate ühendused

Täielik rataste kaitse taga ja külgedel 
tänu eriti laiadele porikaitsetele – kaitse 

saastumise eest

Sisseehitatud, kaitstud kuulihoidik

Kliirens kuni 50 cm – pole madalal 
asuvaid seadmeid, nagu piirikud või 

kaablid

Tolmukindlad kaablite läbiviigud

Automaatselt sulguvad tolmukatted

Ühe käega ühendatavad  
hüdrovoolikute liitmikud

Lihtne jõuvõtuvõlli ühendamine tänu 
otsa vabale pööratavusele ja 
kalduasetusega profiilile
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Täielik rataste kaitse taga ja 
külgedel tänu eriti laiadele 
porikaitsetele – kaitse saastumise 
eest

Kindel hoiukoht: täielikult 
sisseehitatud kuulihoidik ratta 
porikaitse siseküljel.

Ühendatud tööagregaatide ebaõige 
juhtimise ja kahjustamise 
ärahoidmine: alumised aisad 
fikseeritakse lukustuskraaniga.

J	Tegelik kliirens kuni 50 cm – 
pole madalale paigaldatud 
seadmeid, nagu piirikuid või 
kaableid

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  J	
Lisavarustus:  c	

Taga kuni kuus töötuld. Tellimisel lisavarustusena  
kvaliteetsed LED-töötuled.
- Täisvarustuse LED-tulede valgusvoog on kuni 48 300 luumenit
- Kõik LED-tuled on vibratsiooni- ja survepesukindlad, läbinud EMC 

keskkonna- ja häiringukaitse (paralleelsõidusüsteem, raadio) ja 
soolakindluse testid.

Valgustus - esilaadur - ülevaade

Rikkalik valgustussüsteem koos Coming Home-
kojusaatmistuledega.
- Seadistused armatuurlaua valgustuse menüüs
- Kaks programmeeritavat valgustusrežiimi
- Coming Home-kojusaatmisfunktsiooniga tuled –  

valgustusaeg on seadistatav

FENDT 300 VARIO

Cargo-esilaaduri ülevaade

Eesmine seesemine töötuli 
kabiinikatusel (tellimisel 

lisavarustusena LED – 3400 lm)
Eesmine välimine töötuli kabiinikatusel - ristuvate 

valgusvihkudega töötuled (tellimisel lisavarustusena 
LED-töötuli - 3200 lm)

Lisatuled

Töötuli kabiini A-tugipostil (tellimisel 
lisavarustusena LED-tuli – 4000 lm)

Bihalogeen-esituled

Tagumine töötuli ratta porikaitsel (tellimisel 
lisavarustusena LED-tuli – 4000 lm)

Tagumine välimine töötuli kabiinikatusel 
(tellimisel lisavarustusena LED-tuli –  
4000 lm)

Tagumine seesmine töötuli kabiinikatusel 
(tellimisel lisavarustusena LED-tuli –  
4000 lm)

Tagatuled

Poolautomaatne lukustus Cargo-Lock võimaldab 
kiiret, poltideta ühendamist ja lahti ühendamist ühe 
või kahe töövõttega.

Risttoru kaitseb sellesse paigaldatud hüdroklappe 
ja õõtsumisleevendi rõhuakusid.

Integreeritud, hammasprofiiliga 
seisutugesid pole vaja enam käsitsi 
reguleerida.

Suur valik Fendti tööorganeid, mis 
ühilduvad optimaalselt Fendt Cargoga

Tellimisel lisavarustusena 
3. ja 4. hüdroahel, samuti 

koos kiirliitmikuga
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Parim toode parima hoolduse ja 
teenindusega.

Fendt 300 Vario 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 ööpäevaringselt kogu hooaja 
jooksul

- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja 
nende paigaldusele

Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja 
neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad 
oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb 
midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud 
teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiliinile.

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused
Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile Fendti 
masina parim võimalik kasutuskindlus ja tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- Fendt Expert juhikoolitus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused ja 

liisingupakkumised
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
- Fendt Certified – kasutatud masinate programm

FENDTI TEENUSED
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Fendti esitlusteenus
Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie 
Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti 
esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.

Fendt Expert juhikoolitus
Me aitame Teil oma masina ressurssi maksimaalselt 
kasutada. Meie eksklusiivne Fendt Experti 
juhtimiskoolituse programm võimaldab Teil optimeerida 
oma Fendti majanduslikku efektiivsust veelgi ja õppida 
tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad Teil 
igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste 
koolitajate meeskond annab Teile soovitusi Fendti 
masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

Fendt Care – pikendatud hooldus ja garantii  
kuni 8 aastat / 8000 töötundi
Et Teie masin oleks alati kasutusvalmis, pakub Fendt 
kohandatud hooldus- ja remonditeenust, mis ületab 
seadusega ettenähtud garantiid, mis katab uue masina 
remondiriski ainult esimese 12 kuu jooksul peale 
tarnimist. See teenus on Fendt Care. Paindliku 
kestusega kuni muljetavaldava 8 aasta /  
8000 töötunnini ja paindliku 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.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid
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. Kui Teil on vaja kiiresti 
lisaressurssi või soovite pikemat aega traktoreid 
kasutada neid ostmata, pakub Fendti edasimüüja 
ideaalselt kohandatud sobivaid rendipakette.

Fendt Certified – kasutatud masinate programm
Fendti juhivad liidrid – kaasaarvatud kasutatud 
põllumajandusmasinaid. Tõestatult suurepärases 
seisukorras ja Fendti kvaliteedisertifikaadiga kasutatud 
põllumajandusmasinad on ideaalne lahendus 
kulusäästlike põllumeeste jaoks või kasvava 
masinapargi täiendamiseks.
Eelised:
- sertifitseerimine kooskõlas rangete Fendti 

kvaliteedistandarditega;
- põhjalik vastavuskontroll (tehnoloogia, kulumine, 

välimus);
- hoolikalt hooldatud kuluosad ning vajadusel osade 

asendamine, puhastamine ja värvimine;
- garantii üks aasta (pikendamisvõimalus).

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 Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Teenus Korraline hooldus, 

fikseeritud 
hoolduskulud

Kaitse remondiriski eest (v.a kulumine) Kõik kulud kaetud (v.a 
kulumine)

Kulud ja töövalmidus 
kaetud (v.a kulumine)

Eelised Töökindlus Kate suuremate kahjude 
eest

Täielik kate 
suurepäraste 
tingimustega

Täielik kaitse, samas kui 
hoiate kulusid kontrolli 

all

Kaitse kõigi ootamatute 
remondiriskide eest, 
kaasa arvatud kõik 

lisakulud

Klientidele, kes ei saa 
endale lubada 
tööseisakuid

Korraline hooldus

Remondikulud

Omaosalus 490 € 190 € 0 € 0 € 0 €

Reisikulud, hoiustamine/
pukseerimine, lisa 
diagnostikavahendid, kontrollstendi 
kasutamine, õlid ja filtrid mootori/
käigukasti remondiks

Tööajaväliste ja nädalavahetuse 
tundide lisatasu

Asendusmasin

¹ Kohaldub Ühendkuningriigile, Saksamaale ja Prantsusmaale. Platinum on saadaval ainult osalevate edasimüüjate juures.

Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne planeerimine

8 aastat / 8000 
töötundi

Paindliku pikendatud Care-garantii puhul pakub Fendt eriti pikka garantiiperioodi kuni 8 aastat /  
8000 töötundi. Lisaeeliseks on garantii ülekantavus masina müümisel uuele omanikule ja uuendamise 
võimalus. See suurendab masina kasutuskindlust, minimeerib remondiriski ja tagab kasutatud masina 
kõrge jääkväärtuse.
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FENDT 300 VARIO – HOOLDUS JA JÄÄKVÄÄRTUS

Lihtne hooldada, konkurentsitult 
parim jääkväärtus.

Fendti lisatooted
Fendti lisatooted on suurepärane täiendus Teie Fendti 
masinale. Valikus on palju erinevaid tooteid, sh 
määrdeained, AdBlue, hoolduskomplektid, 
kabiinitarvikud ja palju muud. Kõiki lisatooteid saab 
osta ainult Fendti edasimüüjalt.

Vähem vaeva: kompaktne radiaator on väga hästi juurdepääsetav ning 
seda saab hõlpsasti ja kiiresti puhastada tänu suurele kaugusele 
jahutite vahel ja tasapinnalisele jahutitepõhjale.

Suure jõudlusega õhufilter saavutab õhu optimaalse sissevõtu ja 
puhastamise ning seda on lihtne uuega asendada.

Fendt Vario ülihea jääkväärtus on tugev nurgakivi selle üldisele 
majanduslikule ökonoomsusele. Sellised lahendused ei tule sageli 
turule, kui, siis alles aastaid hiljem. Teie eelis: kasumlik investeering  
ka aastate möödumisel.

Mootoriruum on ülevaatuseks ja hoolduseks väga hõlpsasti 
juurdepääasetav, isegi ühendatud esilaaduriga. Mootorikattel  
on kaks eraldi küljepaneeli, et seda oleks lihtne avada.
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MIDA ME SAAME 
TEIE HEAKS TEHA?

Võtke Fendtiga 
ühendust

fendt.com
Siin leiate internetist kõik, alates 
prospektidest kuni tehniliste andmeteni, 
aruanneteni klientide või ettevõtte kohta ja 
Fendti sündmuste kalendrini. 

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

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

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

Mis muudab Fendti teeninduse eriliseks?
Meie jaoks tähendab hooldus Teie töö 
tundmist ja sellest arusaamist, et täita Teie 
vajadusi töökindluse ja ohutuse osas ning 
tegutseda Teie majanduslikes huvides. Me 
vastutame oma toodete eest ning oleme 
need välja töötanud kõige rangemaid 
nõudeid ja pikka kasutusiga silmas 
pidades. Meie teenused kujutavad endast 
Teie tööst lähtuvat partnerlust.

Kuidas tarkvara värskendada?
Fendti tarkvara saab värskendada, mis 
tähendab, et Teie Fendtis on alati kasutusel 
uusim tehnoloogia. See tagab, et Teie 
Fendti masin on tehnoloogiliselt 
kaasaegne, säilitab oma väärtust ja hoiab 
Teie investeeringu tulevikus samaväärse, 
nagu see oli uuena ostes. Põhjalikumat 
infot küsige oma Fendti edasimüüjalt.

Mis on Fendt Expert?
Fendt Expert juhikoolituse läbimisel saate 
Vario Profi kasutamise professionaaliks. 
Olete juba tuttav kõigi tehnoloogia poolt 
pakutavate funktsioonidega? Kasutage igal 
Fendt Variol leiduva tehnoloogia eeliseid ja 
õppige Fendt Expert koolitusel, kuidas 
traktori kõiki funktsioone kõige paremini 
rakendada. Meie kutseliste koolitajate 
meeskond annab Teile nõu Fendti traktori 
kogu potentsiaali kasutamise kohta. Võtke 
ühendust oma edasimüüjaga ja 
registreeruge juba täna.

Kas soovite lisateavet Fendt Smart 
Farming lahenduste kohta?
Põhjalikumaks tutvumiseks Fendt Smart 
Farming lahendustega vaadake välja antud 
prospekti ja peagi Fendti kodulehel ilmuvat 
online teavet. 

KKK. KÕIK FENDTIST.
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Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

Varustusversioonid.*

Po
we

r

Pr
of

i

Pr
of

i+

Mootor
Eelsoojendi (mootori-, transmissioonõli) c c c

Jõuülekanne
Revers, funktsioon “seisa-ja-sõida” g g g

Tagasisuunas sõidu hoiatussignaal c c c

Paralleelsõidusüsteem
Paralleelsõidusüsteemi põhipakett g

Standard Trimble / NovAtel vastuvõtja c

RTK Trimble / NovAtel vastuvõtja c

Contour Assistant abi sihijoonte tegemiseks c

Agronoomia
Agronoomia põhipakett g

Telemeetria
Telemeetria põhipakett c c

Masina juhtimine
Masina juhtimise põhipakett c g

Sektsioonide juhtimine c

Variable Rate Control* vajaduspõhine täppisviljelus c

Vario juhtimine
Universaalne joystick-juhtkang koos püsikiiruse hoidja, mootori pöörete salvesti, 
automaatfunktsioonide, hüdraulika juhtimisega

g g g

3L joystick juhtkang c c

Individual Operation Manager – paindlik funktsioonide määramine klahvidele g g g

10“ digitaalne armatuurlaud g g g

Puuteekraani ja juhtklahvistikuga 12'’ terminal c g

Teine 12" terminal kabiinilaes c c

Fendt Active aktiivvõimendusega roolisüsteem g

Kabiin
Aktiivsöefilter c c c

Mehaaniline kabiinivedrustus c g g

Pneumaatiline kabiinivedrustus c c

Õhkvedrustusega super-komfortiste, kolmepunkti turvavööga c c c

Komfortiste, õhkvedrustus g g g

Super-komfortiste, õhkvedrustus c c c

Kliimaseade g g g

Sisseehitatud automaatne kliimaseade c c c

Jagatud esiklaas ja uks paremal c c c

Terviklik esiklaas g g g

Terviklik esiklaas ja uks paremal c c c

Tagaklaasi pesur/klaasipuhasti c c c

Tahavaatepeegel ja lainurkpeegel, elektriliselt reguleeritavad, soojendusega c c

Lisaseadmete hoidik c c c

Universaalne mobiiltelefonihoidik c c c

Raadio kinnituskomplekt koos kahe stereokõlariga g g g

Teabe- ja meelelahutuspakett c c

Teabe- ja meelelahutuspakett + helisüsteem 4.1 c c

Neli kaameraühendust c c

Neli USB-pesa c c c

Fendt Reaction roolisüsteem g g g

Haagise pidurihoova hoidik c c c

Aku kaitselüliti c c c

Valgustus
Lisatuled ees c c c

Töötuled kabiini eesmistel tugipostidel c c c

LED-töötuled kabiini eesmistele tugipostidele c c c

Po
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r
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i
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Valgustus
Tagumised töötuled rataste porikaitsetel c c c

Tagumised LED-töötuled rataste porikaitsetel c c c

Tagumised katuse töötuled / 2 paari g g g

Tagumised katuse LED-töötuled / 2 paari c c c

Eesmised katuse välimised töötuled g g g

Eesmised katuse välimised LED-töötuled c c c

Eesmised katuse sisemised töötuled c c c

Eesmised katuse sisemised LED-töötuled c c c

Veermik
Kõrguse regulaatoriga esisillavedrustus, lukustatav g g g

Külgpidur g g g

Automaatne haagise pöördsilla lukustus c c

Suruõhusüsteem, kahekontuurne c c c

Nelikvedu / diferentsiaali lukustusele
Tagumine/eesmine diferentsiaal 100% ketaslukustusega ja roolimisnurga andurid g g g

Ripphaakeseadised
Ühesuunalise hüdrosüsteemi eesmine ripphaakeseadis, väliste juhtnuppudega 
(sõltumatu väljavõte)

c c c

Asendiregulaatoriga kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine komfortripphaakeseadis, 
väliste juhtnuppudega

c c c

Rippmasina haardekaalu regulaatoriga kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine 
komfortipphaakeseadis, väliste juhtnuppudega 

c c c

Ühesuunalise hüdrosüsteemi elektrohüdrauliline ripphaakeseadis (EHR), väliste 
juhtnuppudega

g g g

Väliste juhtnuppudega tagumine ripphaakeseadis g g g

Jõuvõtuvõll
Ees: 1000 p/min c c c

Tagumine jõuvõtuvõll 540 / sünkroonajamiga / 1000 p/min c c c

Tagumine jõuvõtuvõll 540/540E/1000 p/min g g g

Taga: jätkuga jõuvõtuvõll 540/540E/1000 p/min c c c

Tagumise jõuvõtuvõlli välised juhtnupud g g g

Jõuvõtuvõlli komfortlülitus, elektrohüdr. eelvalimine g g g

Hüdraulika
Ristlülituskang väljavõtete juhtimiseks, joystick-juhtkang g g g

Lisaahela väljavõtte juhtimise lineaarmoodul (klahvlüliti)* c g g

Tagumiste lisaahelate välispidine juhtimine c c c

Kahesektsiooniline hüdropump, hüdroõli jahuti  (46+38 l/min) g

Aksiaalkolbpumbaga (110 l/min) Load Sensing-koormustundlik hüdrosüsteem c g g

1. ja 2. lisaahela väljavõte taga g g g

3. lisaahela väljavõte taga c c c

4. lisaahela väljavõte taga või 1. lisaahela väljavõte ees c c c

Rõhuvaba tagumine tagasivool c c c

Tagumised DCUP-haakeseadised (ühendage rõhu all) c c c

Rõhu all ühendatav hüdroliitmik, taga g g g

Koosteseadmed
Käsitsi ühendatav haakeseadis g g g

Automaatselt ühendatav tagumine haakeseadis koos lukustuse avamistrossiga c c c

Muudetava kõrgusega raamiga kuulühendus c c c

Hitch-hüdrokonks c c c

Veolatt c c c

Piton-fix haakesõrm c c c

Lisaraskused tagaratastele c c c

Pööravad esirataste porikaitsed c g g

Frontaallaadur
Frontaallaadur Cargo 4X/75 c c

Frontaallaadur Cargo 4X/75 Compact c c c

Frontaallaadur Cargo 4X/75 Profi** c c
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 Tehnilised andmed. 

311 Vario 312 Vario 313 Vario 314 Vario
 Mootor 
 Nimivõimsus vastavalt normile ECE R 120  kW/hj  74/100  83/113  90/123  97/132 
 Nimivõimsus koos lisavõimsusega vastavalt normile ECE R 120 (tüübikinnituse nimivõimsus)  kW/hj  104/142 
 Suurim võimsus vastavalt normile ECE R 120  kW/hj  83/113  90/123  98/133  104/142 
 Max. võimsus koos lisavõimsusega vastavalt normile ECE R 120  kW/hj  112/152 
 Silindrite arv  Arv  4  4  4  4 
 Silindri läbimõõt / kolvi käik  mm  108 / 120  108/ 120  108/ 120  108/ 120 
 Töömaht  cm³  4400  4400  4400  4400 
 Nominaalpöörded  p/min  2100  2100  2100  2100 
 Suurim pöördemoment pööretel 1500 p/min  Nm  497  536  571  608 
 Max. pöördemoment koos lisavõimsusega pööretel 1500 p/min  Nm  650 
 Pöördemomendi kasv  %  48.3  41.5  38.9  37.2 
 Kütusepaagi maht  Liitrid  210.0  210.0  210.0  210.0 
 AdBlue paagi maht  Liitrid  23.0  23.0  23.0  23.0 

 Jõuülekanne ja jõuvõtuvõll 
 Jõuülekande tüüp  ML 75  ML 75  ML 75  ML 75 
 Käigugrupid edasisuunas  km/h  0,02-40  0,02-40  0,02-40  0,02-40 
 Käigugrupid tagasisuunas  km/h  0,02-25  0,02-25  0,02-25  0,02-25 
 Tippkiirus  km/h  40  40  40  40 

 Tagumine jõuvõtuvõll  540/ 540E/ 
1000 

 540/ 540E/ 
1000 

 540/ 540E/ 
1000 

 540/ 540E/ 
1000 

 Tagumine jõuvõtuvõll, tellimisel lisavarustus (sh sünkroonajamiga jõuvõtuvõll)  540/1000/4,2  540/1000/4,2  540/1000/4,2  540/1000/4,2 
 Eesmine jõuvõtuvõll, tellimisel lisavarustus  1000  1000  1000  1000 

 Ripphaakeseadised ja hüdraulika 
 Kahesektsiooniline hüdropump  l/min  46+38  46+38  46+38  46+38 
 Muutuva tootlikkusega pump  l/min  110  110  110  110 
 Töö-/reguleerimisrõhk  bar  200  200  200  200 
 Max väljavõtteid (ees/keskel/taga)  Arv  0/0/4  0/0/4  0/0/4  0/0/4 
 Suurim valikuline väljavõtete arv (ees/kõrval/taga)  Arv  1/0/3  1/0/3  1/0/3  1/0/3 
 Maksimaalne õlivõtt  Liitrid  43  43  43  43 
 Tagumise ripphaakeseadise max. tõstejõud  daN  5960  5960  5960  5960 
 Eesmise ripphaakeseadise max. tõstejõud  daN  3130  3130  3130  3130 

 Rehvid 
 Esirehvid (põhivarustus)  440/65R24  440/65R24  480/65R24  480/65R24 
 Tagumised standardrehvid  540/65R34  540/65R34  540/65R38  540/65R38 
 1. lisavarustuse esirehvid  480/65R24  480/65R24  16.9R24  16.9R24 
 1. lisavarustuse tagarehvid  540/65R38  540/65R38  18.4R38  18.4R38 
 2. lisavarustuse esirehvid  540/65R24  540/65R24  540/65R24  540/65R24 
 2. lisavarustuse tagarehvid  600/65R38  600/65R38  600/65R38  600/65R38 

 Mõõtmed 
 Rööpmelaius ees (standardrehvidega)  mm  1685  1685  1820  1820 
 Rööpmelaius taga (standardrehviddega)  mm  1660  1660  1800  1800 
 Üldlaius standardrehvidega  mm  2220  2220  2320  2320 
 Üldpikkus  mm  4336  4336  4336  4336 
 Kabiini üldkõrgus standardrehvidega ilma VarioGuide paralleelsõidusüsteemi vastuvõtjata  mm  2820  2820  2860  2860 
 Kabiini üldkõrgus standardrehvidega koos VarioGuide paralleelsõidusüsteemi vastuvõtjaga  mm  2870  2870  2910  2910 
 Max. kliirens  mm  510  510  510  510 
 Sillavahe (baas)   mm  2420  2420  2420  2420 

 Massid 
 Tühimass (baastraktor koos kabiiniga – paagid täis, ilma juhita)   kg  4850.0  4850.0  5010.0  5010.0 
 Suurim lubatud üldmass **  kg  9000.0  9000.0  9000.0  9000.0 
 Suurim lubatud koormus haakeseadisele  kg  2000.0  2000.0  2000.0  2000.0 

*  Varustusvariantide kohta lugege jaotisest Settings  **  Saadaval alates veebruarist 2023 
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Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning 
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