Fendt Cargo -etukuormaaja

Fendt CargoProfi.
Uusi etukuormaajien sukupolvi.
Fendtin älykkäät Cargo- ja CargoProfi-etukuormaajat ovat saatavana 300, 500 ja 700 Vario -sarjoille.
Ensimmäistä kertaa rehun voi nyt punnita puhtaasti ja kuormaajalle voi määrittää nostokorkeuden ja
kallistuskulman. Tukivarren älykäs anturijärjestelmä on säädettävissä ja sitä käytetään kätevästi Variopäätteeltä. Näin Fendt CargoProfi tarjoaa optimaaliset asetukset turvalliseen ja tarkkaan kuormaukseen.
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Fendt Cargo.
Yhdistelmä vailla vertaa.
Fendt Cargo -etukuormaaja tarjoaa edistynyttä tekniikkaa ja parantaa tuottavuutta. Täydellisesti
räätälöitynä yleistyökoneena se on Vario-traktorin ihanteellinen kumppani. Kaikissa malleissa on
ainutlaatuinen Cargo-lukitusjärjestelmä sekä vakaajilla varustettu Z-kinematiikka.
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CargoProfin asetusten määrittäminen Variopäätteeltä ei voisi olla enää helpompaa: Päätteeltä
näet ristivivulle määritetyn toiminnon sekä

Etukuormaajan toimintojen anturit

punnitusjärjestelmän mittaamat yksittäisen painon

on sijoitettu kuormaajan oikealle

Punnitustoiminnon kaksi

ja kokonaispainon. Lisäksi voit rajoittaa aisaston ja

Vario-pääte ja etukuormaajan työtietokone on

puolelle, jossa ne ovat hyvin

paineanturia on sijoitettu

työkoneen toiminta-aluetta.

kytketty toisiinsa CargoProfi-liitännän kautta.

suojattuina.

poikkipalkin sisään.

FENDT CARGOPROFI

Älykäs ja tarkka kuormaus

Älykäs CargoProfi

Ravistelutoiminto ja päätyasennon vaimennus

Etukuormaajamalleihin 4X/75, 4X/80, 5X/85 ja 5X/90

CargoProfi-etukuormaajan nopea ja tehokas

saatavana oleva uusi Fendt CargoProfi on traktorin

ravistelutoiminto irrottaa materiaalin kauhasta

ja etukuormaajan jatkuvan kehitystyön tulos.

luotettavasti. Irtomateriaalia käsiteltäessä valumisen

Etukuormaajassa on mittaus- ja kallistusanturi

aiheuttama hukka minimoituu päätyasennon

sekä työtietokone erilaisten tietojen ja asetusten

vaimennuksen ansiosta. Hydrauliikan virtaustilavuus

tallentamiseen ja käsittelyyn. Näytöllä näkyvät

pienenee automaattisesti lähestyttäessä ylintä tai

asetukset on helppo säätää Vario-päätteeltä.

alinta asentoa, jolloin etukuormaaja toimii sujuvasti
ja nykimättä.

Säädettävissä esiasetusten avulla: Nostokorkeus ja
kallistuskulma

Kuorman tarkat kohdepainot punnitustoiminnolla

CargoProfi-etukuormaajan toiminnot helpottavat työtä

CargoProfi-etukuormaajan ainutlaatuisella

edeltä käsin määritettävien asetusten ansiosta.

punnitustoiminnolla kuormat voidaan kirjata osa- ja

Käyttäjä voi rajoittaa nostokorkeutta ja kallistuskulmaa

kokonaispainoina. Kuorma ja kuljetusajoneuvon

ja tallentaa niiden asetukset ennakolta muistiin

kokonaispaino ovat täysin hallinnassasi, jolloin voit

työskennellessään matalakattoisen rakennuksen

hyödyntää koko kuormaustilavuuden. Fendt Varion

sisällä tai kuormatessaan korkeita perävaunuja.

toimintakonseptiin on integroitu täydellisesti napin

Muistitoiminnon avulla aisaston ja työkoneen asennot

painalluksella toimiva punnitus. Tiedot, mukaan

voidaan tallentaa toistuvia työskentelysarjoja varten.

lukien laskuri ja punnitustoiminto, näkyvät aina Variopäätteellä mahdollistaen tarkan kuormauksen.

Etukuormaajatyöt turvallisesti, helposti ja mukavasti
Kiistattomia etuja pellolla. Kallistuskulmaa voi rajoittaa esimerkiksi hyvin korkeiden perävaunujen lastauksen
yhteydessä. Päätyasennon vaimennuksen ansiosta etukuormaaja nousee ylös tasaisesti ja pehmeästi estäen
materiaalin valumisen kauhasta. Muistitoiminto on kätevä erityisesti toistuvissa töissä: esimerkiksi kauhan
ohjaus vaakatasoon voidaan automatisoida. Punnitustoiminto täydelliseen kuorman painon hallintaan.
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Etuikkuna avautuu kokonaan, vaikka etukuormaajan aisasto olisi
työnnetty kokonaan ulos. Valitse oikea ohjaamomalli.

FENDT CARGOPROFI

Varovaisempaa ja tehokkaampaa
materiaalien käsittelyä.
Säätyvä iskunvaimennus – helppo säätää päätteeltä

Turvallinen, helppo ja kätevä

Myös varovasti käsiteltävien tavaroiden helppo kuljetus

Kiistattomia etuja pellolla. Kallistuskulmaa voi rajoittaa

ja lastaus nopeudesta riippuvan vaimennuksen

esimerkiksi hyvin korkeiden perävaunujen lastauksen

ansiosta. Oikea vaimennustaso voidaan asettaa

yhteydessä, jotta perävaunun sivuseinämät eivät

sopivaksi kulloinkin tehtävälle työlle säätämällä

vahingoitu. Päätyasennon vaimennuksen ansiosta

yksilöllisesti nopeusaluetta.

etukuormaaja nousee ylös tasaisesti ja pehmeästi
estäen materiaalin valumisen kauhasta. Punnitustoiminto

Täysin integroitu Variotronicjärjestelmään: CargoProfietukuormaajan asetukset on helppo
määrittää Vario-päätteeltä.

parantaa kuorman painon hallintaa.
Tallenna sopiva asetus muistiin
Fendt CargoProfi -kuormaajan muistitoiminto helpottaa
ja nopeuttaa usein toistuvia töitä. Muistitoimintoon voi
tallentaa painikkeen kosketuksella yleiset etukuormaajan
aisaston ja työlaitteen asennot, joita voi sen jälkeen
käyttää helposti uudelleen. Voit esimerkiksi ohjata
kauhaa tarkasti lattian suuntaisesti irtotavaran
kuormauksen yhteydessä.
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Vaimennusjärjestelmällä varustettu etukuormaaja:
Kaasupainesäiliöt toimivat iskunvaimentimina estäen
tärinän siirtymisen traktorin runkoon. Koneeseen asennettu
vaimennusjärjestelmä yhdessä etuakselin jousituksen ja

ERINOMAINEN KÄYTTÖ- JA AJOMUKAVUUS

Etukuormaaja ilman vaimennusjärjestelmää:

ohjaamon jousituksen kanssa varmistaa erinomaisen

iskujen kuormitukset siirtyvät traktoriin.

ajomukavuuden (lisävaruste).

Miksi Fendtin kuljettajat näkevät
huomattavasti paremmin

Poikkeuksellisen hyvä ja

Erinomainen näkyvyys Fendt VisioPlus -ohjaamosta

Nerokas rakenne tarjoaa parhaan näkyvyyden

Kuormaajatöissä on olennaista, että kaikki on hyvin

Etukuormaajan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä

näkyvissä. Fendt Vario 300-, 500- ja 700-sarjan traktorit

huomiota esteettömään näkyvyyteen, jonka

erottuvat joukosta erittäin hyvän näkyvyyden ansiosta:

varmistavat leveä aisaväli ja kauas eteen sijoitettu

ylhäältä alas ulottuva katselukulma on 77 astetta, ja

poikkipalkki. Poikkiputken sisällä suojassa sijaitsevat

näkökenttä ja tilantuntu ovat erinomaiset. Kattoa kohti

letkut eivät myöskään ole näkyvyyden esteenä.

kaareutuvan tuulilasin ansiosta myös yläasentoon

Etuikkunan voi myös avata helposti: etukuormaajan

nostettu etukuormaaja on kokonaan kuljettajan

aisojen kiinnityskohdat ja Z-palkkinivelistö on

näköpiirissä. Kaarevalta pinnalta roskat liukuvat

suunniteltu siten, että ikkunan voi avata kokonaan

helposti pois häiritsemästä näkyvyyttä.

milloin tahansa kuormaajan käytön aikana (ei malleissa
3X/65 ja 4X/75 compact).

katkeamaton näkymä 77 asteen
katselukulmalla.

Optimaalinen näkyvyys matalan ja virtaviivaisen
konepeiton ansiosta

Tasainen ajo iskunvaimennuksen ansiosta

Myös lokasuojien välissä ja edessä oleva alue on

Poikkipalkin sisään sijoitettu vaimennusjärjestelmä

optimoitu. Fendt-traktorin hyvin muotoillusta

huolehtii poikkeuksellisen hyvästä ajomukavuudesta.

virtaviivaisesta konepeitosta on etua esimerkiksi

Etukuormaajan typpisäiliöt toimivat iskunvaimentimina.

heinäpaalien käsittelyn yhteydessä. Pienemmissä,

Iskukuormitus saa aikaan hydrauliikkaöljyn

Fendt 200 Vario -traktoreissa on kattoikkuna,

puristumisen typpisäiliön kalvoa vasten. Tällöin kaasun

jonka kautta kuljettaja voi seurata etukuormaajalla

tilavuus pienenee ja kuormitushuiput madaltuvat

tehtävää työtä.

luotettavalla tavalla. Erittäin tarkkaa työkoneen
ohjausta vaadittaessa järjestelmä voidaan kytkeä pois
toiminnasta sähköisesti ohjaamossa sijaitsevan
painikkeen painalluksella (mekaaninen 3X-aisastossa).

Myös ulos työnnetyt työlaitteet ovat aina hyvin näkyvissä traktorin
ainutlaatuisen kaareutuvan tuulilasin kautta. Kaarevuus myös estää
roskien kerääntymisen tuulilasille, jolloin näkyvyys pysyy jatkuvasti
hyvänä.

200 Varion vakiovarusteluun kuuluva kattoikkuna tarjoaa hyvän
näkyvyyden yläasennossa olevaan etukuormaajaan.
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Vakiovarusteluun kuuluvalla ristivivulla
etukuormaajan ohjaus sujuu erittäin tarkasti

Kätevillä Cargo-hallintalaitteilla kolmas

Oranssinvärisellä suunnanvaihtovivulla suunta

kahden hallintaventtiilin avulla. Rehu- tai

hydrauliikkapiiri voidaan vaihtaa hydraulisen

vaihtuu helposti vasemmalla kädellä. Kun

paalipihtien käytön yhteydessä ristivivun

työkonelukon käyttöön ja neljäs piiri

vipua pidetään alhaalla, Vario pysähtyy. Kun

painikkeilla ohjataan kolmatta ja neljättä

vaimennusjärjestelmän (lisävaruste)

vipu vapautetaan, traktori lähtee

hydrauliikkapiiriä (lisävaruste).

ohjaukseen.

automaattisesti liikkeelle valittuun suuntaan.

Päisteellä tai etukuormaajatöissä VarioActive-ohjauksesta on

200 Vario: Sähkötoiminen ristivipu (lisävaruste) ohjaa etukuormaajaa erittäin

etua, sillä pyörät kääntyvät kokonaan toiseen suuntaan yhdellä

tarkasti. Ohjauspiirejä 3 ja 4 voidaan käyttää kättä vaihtamatta ohjaussauvan

ohjauspyörän kierroksella. Ohjausavustin toimii rajoituksetta

painikkeilla.

ERINOMAINEN KÄYTTÖ- JA AJOMUKAVUUS

Ajomukavuus parantaa
tuloksia.

Käyttölaitteet on järjestetty
erittäin ergonomisesti, ja
kaikki ohjaukset ovat selkeästi
näkyvissä Vario-päätteeltä.

Herkkä ja tarkka ohjaus vakiovarusteluun

Täydellinen ergonomia: käännä ja ohjaa vasemmalta,

kuuluvalla ristivivulla

kuormaa oikealta.

Fendt Vario -traktoriin täydellisesti integroitua

Vario-traktorin suunnanvaihtoyksikön avulla ajosuunnan

etukuormaajaa on todella helppo käyttää. Kahta

vaihtaminen sujuu nopeasti ja helposti ilman osien

hallintaventtiiliä ohjataan tarkasti vakiovarusteluun

kulumista. Kun traktoria ajetaan TMS-järjestelmän

kuuluvalla ristivivulla tarvitsematta siirtää kättä

poljinkäyttötilassa, kuljettajan kumpikin käsi on

hallintalaitteesta.

vapaana, jolloin hän voi vaihtaa suuntaa vasemmalla
kädellä ja ohjata etukuormaajaa oikealla kädellä. Kättä
ei enää tarvitse vaihtaa. Lisäetu on traktoriin asennettu

Venttiilien toimintoja voi
hienosäätää Vario-päätteeltä

Kätevät Cargo-hallintalaitteet 3. ja 4. venttiilille

Stop-and-Go-toiminto. Sen avulla voi ohjata ja

kosketusnäytöltä ja painikkeilla.

Lisävarusteluun kuuluvilla 3. ja 4. hydrauliikkapiirillä

pysäyttää ajoneuvon tarkasti käännyttäessä.

Esimerkiksi virtausnopeuden

voidaan hallita monimutkaisia työkoneen toimintoja.

säätö sujuu tarkasti ja helposti

Venttiileitä hallitaan ristivivussa sijaitsevilla painikkeilla.

kiertosäätimillä ja

Lisävarusteluun kuuluvia hydraulista työkonelukkoa ja

VarioActive-ohjaus, nopeampaa kääntämistä

toimintonäppäimillä.

värähtelynvaimennusjärjestelmää voidaan myös hallita

Ohjaa nopeammin VarioActive-ohjausjärjestelmällä.

suoraan kuljettajan istuimelta kätevillä Cargo-

Kun VarioActive-ohjaus on aktivoitu, ohjauspyörän

hallintalaitteilla.

käännösten määrä ääriasennosta ääriasentoon
puolittuu. VarioActive-ohjausjärjestelmässä ohjauksen
välityssuhdetta voi suurentaa näppärästi yhdellä
painikkeella. Se mukautuu ohjausliikkeisiin ja
ajonopeuteen, ja tuloksena on parempi käyttömukavuus
etenkin etukuormaajatöissä pienillä pihoilla tai
päisteissä.

aina nopeuteen 8 km/h saakka, nopeudella 8–18 km/h
ohjausvaikutus on lineaarinen.
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CARGO-AISASTO

VÄÄNTÖVOIMAA KESTÄVÄT AISASTOT RASKAISIIN TÖIHIN

Räätälöity Vario-traktorille.

Lisävarusteena 3. ja 4. hydrauliikkapiiri,
myös pikaliittimellä

Puoliautomaattisella Cargo-Lock-lukolla kytkentä ja irrotus
sujuu parilla käden liikkeellä ilman pultteja

Kaikki hydrauliikkakomponentit on sijoitettu poikkipalkin sisään, jossa
ne ovat täysin suojassa likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta.
Venttiilit ja vaimennussäiliöt ovat suojassa poikkiputken sisällä

Kiinteiden hammastettujen tukitankojen
ansiosta tuentaa ei enää tarvitse säätää käsin

1
Laaja valikoima Fendt-kauhoja, jotka on sovitettu
optimaalisesti Fendt Cargo -etukuormaajalle

Yhdistelmä laatua ja käytännöllisyyttä

Z-palkisto varmistaa samansuuntaisen ohjauksen

Kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän

Kaikkien Fendt-koneiden peruslähtökohta on erittäin

Toinen osoitus Cargo-etukuormaajan täydellisestä

Korkealaatuiset materiaalit varmistavat pitkän

korkea laatu. Eräs tärkeä tavoite Cargo-etukuormaajan

yhteensopivuudesta kaikkien Vario-traktoreiden kanssa

käyttöiän. Luja hitsattava teräs (HSLA) on avaintekijä

suunnittelussa oli saada aikaan traktorin ja

Fendt Cargo -etukuormaajan pitkän käyttöiän takana.

etukuormaajan täydellinen yhdistelmä. Traktorin

on käytännössä kokeiltu ja testattu mekaaninen
Z-palkkinivelistö, joka varmistaa erinomaisen näkyvyyden.

ja etukuormaajan tekniset ominaisuudet ja

Samansuuntainen ohjaus varmistaa, että työkone pysyy

Yhdellä jatkuvalla hitsisaumalla toteutettu Fendt-profiili

runkorakenteet on sovitettu täydellisesti toisiinsa.

samassa asennossa koko noston ajan. Kuljettaja voi

takaa äärimmäisen hyvän vakauden ja täten pitkän

seurata asentoa koko ajan kaltevuusnäytöstä (1).

käyttöiän. Reilusti mitoitetut ja voidellut

Lujuuden lisäksi teräsrakenne varmistaa kevyen painon.

pronssilaakeroinnit parantavat myös kestävyyttä
ja minimoivat kulumista.
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CARGO-AISASTO

Helppo kiinnitys ja irrotus

Uuden Fendt Cargo -lukon ansiosta etukuormaajan kiinnittäminen ja

Itsesäätyvät seisontatuet on

Fendt Cargo -lukko varmistaa nopean ja helpon kiinnityksen ja

irrottaminen onnistuvat helposti ja nopeasti. Aikaa säästävän

asennettu kätevästi nostovarsiin.

irrotuksen. Monitoimipikaliittimellä kaikki hydrauliikka- ja

monitoimipikaliittimen avulla kaikki sähkö- ja hydrauliikkaliitännät ovat

sähköliitännät voidaan kytkeä yhdellä kertaa – myös etukuormaajan

helposti kytkettävissä yhdellä käden liikkeellä.

paineistetut letkut.

1
Työkoneen lukitus on helppo avata
pikavaihtorungossa olevalla vivulla
(1) yhdellä käden liikkeellä.
Työkonetta kiinnitettäessä se
lukkiutuu automaattisesti taakse
kallistamalla.

Nopea kiinnitys- ja irrotusmenetelmä

Äärimmäisen helppokäyttöinen Cargo-Lock-lukko

Nerokas monitoimipikaliitin

Vakaasti paikallaan

Uuden Fendt Cargo-Lock-lukon ansiosta etukuormaajan

Puoliautomaattinen Cargo-Lock mahdollistaa nopean

Hydrauliikka- ja sähkölinjojen kytkentä sujuu helposti

Seisontatuet on suunniteltu täydellisesti uudelleen.

kiinnittäminen ja irrottaminen onnistuvat nopeasti ja

kytkennän ja irrottamisen ilman pultteja muutamalla

yhdellä käden liikkeellä. Vakiovarusteluun kuuluvan

Manuaalista asetusta ja säätöä ei tarvita, mikä

helposti. Aikaa säästävän monitoimipikaliittimen avulla

käden liikkeellä. Hankalaa lukitustappien kiinnittämistä

monitoimipikaliittimen ansiosta virheelliset

säästää arvokasta työaikaa. Pulttien tai sokkakiilojen

kaikki sähkö- ja hydrauliikkaliitännät ovat helposti

ei enää tarvita, ja kiinnitys ja irrottaminen sujuvat paljon

letkukytkennät, öljyn likaantuminen ja runsaat

kiinnittäminen ei myöskään ole enää tarpeen.

kytkettävissä yhdellä käden liikkeellä.

nopeammin. Pylväiden sisäpuolella sijaitsevista

öljyvuodot ovat menneiden aikojen harmeja. Myös

Itsesäätyvät seisontatuet on asennettu kompaktisti

ilmaisimista lukitusjärjestelmän tila on jatkuvasti

irrottaminen on aivan yhtä siistiä ja helppoa. Cargo-

nostovarsiin.

kuljettajan näkyvissä ohjaamosta.

etukuormaaja on helppo kytkeä, vaikka kuormaajan
letkuissa olisi painetta traktorin seisottua
voimakkaassa auringonpaisteessa.
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HELPPO HUOLLETTAVUUS

Nopea ja helppo huolto.

Koska etukuormaajan kytkentäosat on suunniteltu varta vasten
Reilusti mitoitetut laakerointikohdat varmistavat välyksettömät

Vario-traktoreille, kaikki huoltokohteet ovat helppopääsyisiä

liitännät, kestävyyden ja minimaalisen kulumisen.

myös etukuormaaja kiinnitettynä traktoriin. Kiinnitysosien

Voitelutaskuilla varustetut holkit on valmistettu

suunnittelussa on huomioitu esimerkiksi ulottuminen öljyn

korkealaatuisesta pronssimateriaalista.

mittatikkuun.

Pyöriin kiinnitettävät lisäpainot optimoivat takaosan
tasapainotuksen. Kiinnitys ja sidonta käytännössä testatulla

Yleispainot täydentävät lisäpainojärjestelmää ja parantavat

Fendt-kytkentäjärjestelmällä.

vakautta.

Huoltotyöt voidaan tehdä myös etukuormaaja

Erittäin vankka ja kestävä

Joustava lisäpainojärjestelmä

kiinnitettynä

Fendt Cargo -etukuormaajan suunnittelussa erityistä

Fendtin kattava lisäpainokonsepti on suunniteltu

Koska etukuormaaja ja traktori on suunniteltu varta

huomiota on kiinnitetty vääntöjäykkyyteen ja

etukuormaajan runsasta käyttöä ajatellen.

vasten toisilleen alusta lähtien, kaikki huoltotyöt

kestävyyteen. Laakerointikohdat ovat reilusti mitoitetut

Käyttökohteen mukaan voit käyttää pyöräpainoja tai

voidaan tehdä etukuormaaja asennettuna paikalleen.

ja erittäin lujatekoiset.

takapainoja, jotka on nopea ja helppo kiinnittää ja

Esimerkiksi öljyn tarkastus sujuu helposti öljyn

irrottaa. Näin Fendt Vario on hyvin tasapainossa ja

mittatikulla. Etukuormaaja on erittäin pitkäikäinen

vakaa kaikissa tilanteissa.

helpon huollettavuuden sekä erinomaisten
valmistusmateriaalien ansiosta.
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ALKUPERÄISET FENDT-KAUHAT

Läpikotaisin Fendt.

Irtotavarakauha on saatavana leveyksillä

Monitoimikauhoja on neljää eri kokoa:

Rehukauhoja on kahta eri kokoa:

2100 mm (tilavuus 1,27m³) ja 2400 mm

leveys 1600 mm (tilavuus 0,538 m³),

leveys 1800 mm (tilavuus 1,00 m³) ja

(tilavuus 1,45 m³). Kauha on jauhepinnoitettu

leveys 1850 mm (tilavuus 0,622 m³),

leveys 2200 mm (tilavuus 1,25 m³).

lakkauksen sijasta ja terä on valmistettu

leveys 2100 mm (tilavuus 0,706 m³) ja

lujasta ja kulutusta kestävästä Hardox 500

leveys 2400 mm (tilavuus 0,807 m³).

-materiaalista.
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Paalipihti on suunniteltu paaleille, joiden

Isossa paalihaarukassa on kolme piikkiä,

Lavahaarukka sopii enintään 2000 kg:n

ulkohalkaisija on 900–1900 mm.

ja sen leveys on 1500 mm.

kuormille, ja piikkien pituus on 1100 mm.

Puoliautomaattinen työkonelukko

Hydraulinen työkonelukko

Työkoneen lukitus on helppo avata pikavaihtorungossa

Käyttäjä voi lukita ja vapauttaa työkalun hydraulisesti

olevalla vivulla, yhdellä käden liikkeellä. Työkonetta

ohjaamossa sijaitsevalla painikkeella, jolloin työkalun

kiinnitettäessä se lukkiutuu automaattisesti taakse

usein tapahtuva vaihto voidaan tehdä nopeasti ja

Multakauha on saatavana leveyksillä 1600 mm (tilavuus 0,53 m³) ja 2000 mm (tilavuus 0,67 m³).

kallistamalla.

mukavasti ohjaamosta käsin. Kahdesta lukon

Pyöristetty ja tasainen kauha estää rehun tarttumisen. Terät on valmistettu karkaistusta, kulutusta

ilmaisimesta kuljettaja voi tarkistaa, onko työkone

kestävästä hiiliteräksestä, ja niiden koko on 150 x 20 mm. Teollisuuskäyttöön tarkoitetut

lukittu kummaltakin puolelta (ei koske 3X-aisastoa).

kuormauspiikit on pultattu terien alapinnan tasolle, jolloin ne eivät muodosta uria lanauksessa.
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FENDT-PALVELUT*

Paras tuote, paras huolto
ja palvelu.
Fendt on viimeisen teknologian mukainen tuote, jonka

100 % laatua. 100 % palvelua: Fendt-palvelut

avulla voitat vaikeimmatkin haasteet. Siksi voit odottaa

Tarjoamme erinomaisia palveluita voidaksemme tarjota

enemmän erittäin tehokkaiden, sertifioitujen Fendt-

sinulle parasta käyttövarmuutta ja tehokkuutta Fendt-

jälleenmyyjien palveluilta:

koneeltasi:

- Nopeat yhteyskanavat asiakkaan ja koulutetun

- Fendt Demo -palvelu

huoltotiimimme välillä.

- Fendt Expert -kuljettajakoulutus

- Varaosien saatavuus 24/7 koko kauden ajan

- AGCO Finance – rahoitus- ja vuokraustarjoukset

- 12 kuukauden takuu alkuperäisille Fendt-osille ja

- Fendt Care – huolto- ja takuupidennykset

niiden varusteille

- Fendt Certified – Vaihtokonepörssi

Fendt-jälleenmyyjäsi on tavoitettavissa aina tarvittaessa
ensisijaisena tavoitteenaan varmistaa Fendt-traktorisi
jatkuva käyttövalmius. Jos jotain kuitenkin sattuu
sadonkorjuuaikana, saat yhteyden valtuutettuun
huoltoliikkeeseesi jokaisena viikonpäivänä vuorokauden
ympäri soittamalla palvelunumeroomme.
* Varmista tarjolla olevat maakohtaiset palvelut omalta Fendt-myyjältäsi.
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AGCO Parts Books to go -älypuhelinsovelluksen

FENDT-PALVELUT*

avulla löydät Fendt-varaosia nopeasti ja helposti

Varmista traktorisi tulevaisuuden
toimintavalmius jo tänään

ja tilaat niitä suoraan. Voit ladata sovelluksen
puhelimesi sovelluskaupasta (App Store tai
Google Play Store). Saat henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset Fendt-jälleenmyyjältäsi.

Täydellinen kustannusten hallinta ja suunnitteluvarmuus
Fendt Demo -palvelu

Laajennettu Fendt Care -takuusopimus varmistaa

Onko kyse uudesta hankinnasta? Tulet rakastamaan

suorituskyvyn ja kustannustehokkuuden jopa 8 vuoden

Fendt-ratkaisujamme ja yleistä tehokkuutta. Anna

/ 8 000 käyttötunnin ajalle.

Fendt Demo -palvelun tehdä päätöksestä helpompaa.

Fendt Care -huoltopaketeissa yhdistyvät toiminta- ja
suunnitteluvarmuus, kustannusten hallinta ja paras

Fendt Care
-huoltopaketit

Bronze

Silver

Gold¹

Platinum¹

Palvelun sisältö

Säännöllinen huolto,
kiinteät
huoltokustannukset

Suojaa korjausriskeiltä
(ei kuluvia osia)

Kattaa kaikki
kustannukset (paitsi
kuluminen)

Kattaa kustannukset ja
käytettävyyden (paitsi
kuluminen)

Edut

Käytön luotettavuus

mahdollinen arvonpysyvyys. Paketit kattavat kaikki
Fendt Expert -kuljettajakoulutus

sopimuksenmukaiset huoltotyöt edullisilla kiinteillä

Autamme sinua saamaan ajoneuvostasi irti kaiken

hinnoilla. Erilaiset Fendt Care -huoltopaketit sisältävät

mahdollisen. Ainutlaatuisen Fendt Expert

määräaikaishuollot sekä jopa 8 000 käyttötunnin tai

-kuljettajakoulutusohjelman avulla voit parantaa

yhteensä 8 vuoden joustavan laajennetun takuun. Fendt

Fendt-traktorisi hyötysuhdetta ja oppia käyttämään

tarjoaa joustavan ja räätälöidyn ratkaisun koneillesi

kaikkia päivittäistä työtäsi helpottavia toimintoja.

Pronssi-tason huoltosopimuksesta kaikenkattavaan

Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa

Platina-pakettiin, joka sisältää myös varatraktorin.

kaiken tehon irti Fendt-koneestasi.

Täysi suoja mahtavin
ehdoin

Täysi suoja, ja kulut
pysyvät aisoissa

Suoja kaikkia
odottamattomia
korjausriskejä vastaan,
kaikki jälkikustannukset
mukaan lukien

Asiakkaille, joilla ei ole
varaa seisokkeihin

490 €

190 €

0€

0€

0€

Säännöllinen huolto
Korjauskustannukset
Omavastuu

Fendt Certified – Vaihtokonepörssi

Korvaa suuret vahingot

Matkakulut, nouto/hinaus,
vianetsintä ja ylimääräiset
diagnostiikkatyökalut,
suorituskyvyn testaus, öljyt ja
suodattimet, jos moottori/
vaihteisto korjataan

Yksilölliset rahoitus- ja vuokrausjärjestelyt

Edelläkävijät ajavat Fendtillä – myös hyväkuntoisilla

Tekniikkaan investointi sitoo huomattavasti pääomaa.

käytetyillä maatalouskoneilla. Sertifioitua Fendt-laatua

AGCO Finance -luottorahoitus tarjoaa houkuttelevat j

edustavat, tarkastetut ja hyväkuntoiset käytetyt

a joustavat ehdot. Voit itse valita Fendt-traktorisi
rahoitusehdot käsirahasta kuukausieriin ja maksuaikaan.

maatalouskoneet ovat ihanteellinen ratkaisu
kustannustietoiselle maatalousyrittäjälle tai

Lisämaksu työajan ulkopuolella ja
viikonloppuisin

Jos tarvitset lyhytaikaista lisäkapasiteettia tai haluat

konekannan kasvattamiseen.

Vaihtokone

käyttää traktoreita pidemmän aikaa ostamatta omaa

Edut:

konetta, Fendt-jälleenmyyjäsi voi tarjota sopivan

- Tiukkojen laatustandardien mukainen sertifiointi

ratkaisun räätälöidyillä vuokrauspaketeilla.

- Kattava kuntotarkastus (tekniikka, kuluminen,

¹ Voimassa Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa. Platinum saatavana vain osallistuvilta jälleenmyyjiltä.

ulkonäkö)
- Täydellisesti huolletut kulutusosat
- Komponenttien vaihto, puhdistus ja maalaus
tarvittaessa
- Yhden vuoden takuu (laajennettavissa)

Joustavalla laajennetulla huoltosopimuksella Fendt tarjoaa erittäin pitkän sopimusajan, jopa 8 vuotta
tai 8000 käyttötuntia. Etuna on myös sopimuksen siirrettävyys myytäessä entinen kone ja hankittaessa

* Varmista tarjolla olevat maakohtaiset palvelut omalta Fendt-myyjältäsi.

8 vuotta / 8 000
käyttötuntia
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uusi. Tämä lisää toimintavarmuutta, minimoi korjauskustannusriskit ja varmistaa asiakkaan koneen
arvon säilymisen.
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste: g
Lisävaruste: c

USEIN KYSYTTYÄ KAIKKI FENDTISTÄ.

Miten voimme
palvella?

FENDT CARGO -ETUKUORMAAJA

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot

Fendtin
yhteystiedot.

3X/65

3X/70

4X/75
compact

4X/75

4X/80

4X/85

5X/85

5X/90

1680
1850
3740
210
860
1170

2000
2190
3740
60
1030
1450

1940
2250
4085
220
1045
1585

1940
2250
4155
150
1145
1685

2260
2620
4155
150
1145
1685

2600
3000
4150
130
980
1610

2600
3000
4460
250
1080
1910

2950
3460
4460
250
1080
1910

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

Tekniset tiedot
Mikä tekee Fendt-palveluista erilaisia?
Meille palvelu tarkoittaa asiakkaidemme
työn tuntemista ja ymmärtämistä, jotta
pystymme vastaamaan heidän
luotettavuus- ja turvallisuusvaatimuksiinsa
ja varmistamaan taloudellisuuden.
Seisomme tuotteidemme takana ja
olemme kehittäneet ne vaativiin tarpeisiin
ja pitkään jatkuvaan käyttöön. Palvelumme
tarkoittavat kumppanuutta sinun työsi
kanssa.
Mitä tarkoittaa Fendtin yhden päätteen
konsepti?
Yhden päätteen periaate tarkoittaa, että
traktorin ja ISOBUS-työkoneiden ohjaus,
VarioGuide-automaattiohjaus, VarioDocdokumentointi, kameratoiminnot ja
erilaiset ohjetoiminnot ovat Fendttraktorissa saatavilla helposti yhdeltä
ainoalta Fendt Vario -päätteeltä. Yhden
päätteen periaate tarkoittaa myös sitä,
että Fendt-koneiden ohjaaminen on
yhdenmukaista ja loogista. Käyttöliittymä
on tuttu kaikissa koneissa – Fendt Vario
-traktorissa, Fendt-puimurissa tai Fendtajosilppurissa – ja osaat käyttää niitä heti
ja olet kuin kotonasi kaikissa Fendtkoneissa.
Miten saan VariotronicTI-päivityksen?
Fendt VariotronicTI on päivitettävissä.
Tämä tarkoittaa, että Fendt-koneessasi
on aina uusin teknologia ja tulevaisuus
päätteelläsi. Lisätietoja saat Fendtjälleenmyyjältäsi.
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Mikä on Fendt Expert?
Opiskele Vario Profi -asiantuntijaksi Fendt
Expert -kuljettajakoulutuksessa: Tunnetko
jo kaikki tekniikan tarjoamat toiminnot?
Hyödynnä Fendt Vario -traktoreiden
sisältämä teknologia ja opettele
käyttämään traktorin kaikkia toimintoja
parhaalla mahdollisella tavalla Fendt
Expert -koulutuksessa.
Ammattikouluttajamme neuvovat, miten
voit ottaa kaiken tehon irti Fendttraktoristasi. Pyydä lisätietoja
jälleenmyyjältäsi ja ilmoittaudu
koulutukseen jo tänään.
Mikä on Fuse™?
Fuse™ Technologies tarjoaa
ultramoderneja täsmäviljelyn ratkaisuja
kaikille AGCO-tuotemerkeille. Sen avulla
viljelijät ja urakoitsijat voivat integroida ja
yhdistää koko kalustonsa saumattomasti.
Ratkaisujen avulla voidaan alentaa
käyttökustannuksia ja tehostaa koneiden
toimintaa ja parantaa kannattavuutta.
www.agcotechnologies.com

fendt.com
Löydät kaiken verkosta – esitteistä
teknisiin tietoihin, asiakas- tai
yritysraporteista Fendttapahtumakalenteriin.

fendt.tv
Tietoja Fendtistä kellon ympäri Fendtmediakirjaston kautta Fendtin Internet-TV
lähettää uutisia ja tietoja Fendtistä joka
päivä vuorokauden ympäri.

Fendt-koneen räätälöinti
Fendtin ajoneuvokonfiguraattorin avulla
voit valita haluamasi varustelun
mahdollisten vaihtoehtojen joukosta ja
räätälöidä liiketoimintasi tarpeisiin
optimoidun koneen. Fendt-konfiguraattori
on käytettävissä verkon kautta sivustolta
www.fendt.com. Linkki räätälöintitoimintoon
on aloitussivulla.

Koeajot
Mene osoitteeseen fendt.com ja valitse
Huolto-sivulta esittelypalvelu, jossa voit
varata haluamasi Fendt-traktorin koeajon.
facebook.com/FendtGlobal
Seuraa meitä Facebookissa ja tutustu
Fendt-maailman uutuuksiin. Käy
tutustumassa!
instagram.com/fendt.global
Seuraa meitä Instagrammissa ja liity
Fendtin seuraajiin. Lue mielenkiintoisia
artikkeleita Fendtistä.

Jatkuva nostokapasiteetti
Maksiminostokapasiteetti
Kaivusyvyys (renkaista riippuen)
Kaivuleveys (renkaista riippuen)
Levitysleveys korkeudella 3,5 m (renkaista riippuen)

daN
daN
mm
mm
mm
mm

Lisävarusteet
Pikakiinnityskehikko
Työvälineen manuaalinen lukitus
Työvälineen hydraulinen lukitus
Vaimennusjärjestelmä da (2-toim)
Cargo-lukko (puoliautomaattinen)
Synkronoitu tyhjennyssylinteri
Mekaaninen vakain
Maskinsuoja
Tason ilmaisin
Putken rikkoutumisen varojärjestelmä (ei vaimennuksen kanssa)
Laskun säätöventtiili
Kuorman pitoventtiili
3. ja 4. hydraulityöpiiri
Monipikaliitin, etukuormaaja
Monipikaliitin, 3. ja 4. piiri

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

CargoProfi-toiminnot
CargoProfi-hallintalaitteet integroitu Vario-päätteeseen
Punnitustoiminto: kuormat punnitaan painiketta painamalla; sekä yksittäinen
että kokonaispaino mahdollinen
Muistitoiminto: Tallenna aisan ja työkoneen asennot
Työskentelyalueen, kuten nostokorkeuden ja kallistuskulman, rajoitus
Ravistelutoiminto
Pääteasennon vaimennus
Nopeudesta riippuva vaimennus (automaattinen käyttöönotto ja käytöstä
poisto)

Traktorin varusteet
Ristivipu
Etuikkuna voidaan avata kokonaan

g

g

g

g

Etukuormaajan määritys
Fendt 200 Vario
Fendt 300 Vario (rengaskokoon Ø 1200 mm asti)
Fendt 300 Vario (rengaskoosta Ø 1200 mm alkaen)
Fendt 500 Vario
Fendt 700 Vario (rengaskokoon Ø 1450 mm asti)
Fendt 700 Vario (rengaskoosta Ø 1450 mm alkaen)

c
c

c
c

c
c
c

c
c

c

c

c

c
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It’s Fendt. K
 oska me ymmärrämme maanviljelyä.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksa

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
Kaikki toimituslaajuutta, ajoneuvojen ulkonäköä, toimintoja, mittoja ja painoja, polttoaineen kulutusta ja
käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Tiedot voivat olla erilaiset
ostohetkellä. Fendt-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle mielellään mahdollisista muutoksista. Ajoneuvoja ei ole
esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.
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