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Minun  
kumppanini.

Fendt on asettanut uusia vertailuarvoja tehokkaille huipputeknologioille vuodesta 2009 lähtien.  
Löydä Fendt 200 V/F/P Vario -sarja ja sen tehokkuus, tuottavuus ja turvallisuus yhdessä erinomaisen  
ajomukavuuden kanssa viinitarhoissa, hedelmätarhoissa ja humalankasvatuksessa.
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Voittaja kolmella versiolla
Pienin Fendt – kumppanisi erilaisiin tarpeisiin.  
Jokaisella mallilla on omat tekniset tietonsa:

Fendt 200 V Vario
Klassinen kapearaidevälinen traktori. Huipputeknologiaa 
ulkoleveydellä 1,07 m. Valinnaisesti ohjattavuutta parantavan 
leveän etuakselin kanssa.

Fendt 200 F Vario
Fendt 200 F Vario tarjoaa 10 cm leveämmän ohjaamon 
mukavuuden ulkoleveydellä 1,32 m.

Fendt 200 P Vario
Erikoistraktori, jossa on leveämmät akselit ja suurempi 
nostokyky, ulkoleveydellä 1,68 m.

Fendt Vario on oikea kumppani kaikkiin tilanteisiin: viinitarhat, 
hedelmätarhat, humalapellot, kasvihuoneet, puutarhanviljely, 
viherrakentaminen tai urakointityö. Fendt Vario tarjoaa oikeat 
ratkaisut ongelmiisi.

Täydellinen  
kumppani.

207 Vario 
V/F

208 Vario 
V/F

209 Vario 
V/F/P

210 Vario 
V/F/P

211 Vario 
V/F/P

kW/hv 57/77 63/86 71/96 77/104 82/111
Maksimiteho ECE R 120
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Joustava, kompakti, tehokas
Fendt 200 V/F/P Vario on erikoistraktori,  
joka tekee päivittäisestä työstä joustavampaa  
ja tehokkaampaa.  
Se tarjoaa:
–  TIM-automaattiohjausvalmius: esiasennettu 

moduuli ohjausjärjestelmää varten
–  VarioActive: ohjausjärjestelmä
–  Kaksisuuntapuhallin
–  Etuvoimanotto 540E, 750 r/min joustavia 

työkoneyhdistelmiä varten
–  Nostolaitteen ja voimanoton käyttö ulkoa 

kummaltakin sivulta
–  LED-työvalot
–  LED-ilmaisin ja sijaintivalot integroitu A-pilariin
–  Lattialämmitys
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Riippumatta siitä, valitsetko alapakoputken vai yläpakoputken:  
Takaisinjohdetun pakokaasun (EGR) kohdennettu jäähdytys alentaa huomattavasti  
polttoaineen kulutusta. Yhdessä hapetuskatalysaattorin (DOC) kanssa tämä varmistaa 
nykyisten päästömääräysten täyttämisen.

Tehokkuus ja huippusuorituskyky
Traktorin hallintajärjestelmä (TMS) ohjaa moottoria 
ja portaatonta vaihteistoa yhdessä ja tarjoaa aina 
parhaan kustannustehokkuuden. TMS tekee traktorista 
todella helpon ajaa joko ohjaussauvaa tai ajopoljinta 
käyttämällä. Kun TMS-järjestelmä on aktivoitu, traktorin 
elektroniikka säätää moottorin pyörimisnopeuden 
ja oikean välityssuhteen. Kuljettajan tehtäväksi jää 
ainoastaan asettaa haluttu nopeus – TMS huolehtii 
muusta.

Taloudellinen ja vähän huolta vaativa
Polttoaineen esisuodattimen ja termostaattiventtiilin 
ansiosta traktori toimii aina luotettavasti myös 
pakkasella, koska esilämmitetty polttoaine virtaa 
paluusta esisuodattimeen. Jäähdytin ja suodatin on 
sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä huoltoa varten.  
Selkeä kojetaulu näyttää paljon tietoja, esimerkiksi 
voimanoton nopeuden, ajonopeuden tai jopa 
polttoaineenkulutuksen. 

Pelkkää suorituskykyä
Fendt 200 Varion suorituskykyalue on 77–111 hv. 
3-sylinterisessä AGCO Power -moottorissa on intohimoa 
ja dynamiikkaa sekä erinomainen suorituskyky yhdessä 
verrattoman vakauden kanssa. 4-venttiilitekniikka 
yhdessä turboahtimen ja hukkaportin kanssa hyödyntää 
koko tehopotentiaalin.

Helppo puhdistaa
Hapetuskatalysaattorin (DOC) ja ulkoisen pakokaasun 
takaisinkierrätyksen (EGR) ansiosta vaiheen 3b ankarat 
päästöstandardit täyttyvät ilman ylimääräistä huoltoa. 
Kompaktit traktorit ovat erittäin taloudellisia: alhaisemmat 
nopeudet ja suuri vääntömomentti mahdollistavat 
40 km/h ajonopeuden vain 1 750 r/min kierrosnopeudella. 
Uusi jäähdytinyksikkö, tehokas ilmansuodatin ja 
kääntöpuhallin vähentävät keskeytyksettömään käyttöön 
tarvittavia huoltotoimenpiteitä.

FENDT 200 V/F/P VARIO: MOOTTORI

Oma kumppani –  
vahva ja tehokas.
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Tehokas suodatin, jolla on suuri erottelukapasiteetti vaikeissa 
olosuhteissa.

Helppo vaihdos: Monitoiminäyttö näyttää, mitä tarvitset 
työssäsi, esimerkiksi hetkellinen ja keskimääräinen 
polttoaineenkulutus tai käsitelty alue.

Kaksisuuntapuhallin mahdollistaa jäähdyttimen puhdistamisen 
nopeasti ja helposti ilman seisonta-aikaa hyötysuhteen 
varmistamiseksi.
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Voimanoton suora veto varmistaa erinomaisen 
tehokkuuden. Nopeutta alennetaan suoraan 
voimanottoakselilla. 

Hyvin tasapainotettu ja tehokas TMS-järjestelmän 
ansiosta
Sinun täytyy vain määrittää haluttu nopeus. Traktorin 
hallintajärjestelmä (TMS) ohjaa moottorin nopeutta 
ja vaihteiston suhdetta ja tarjoaa aina parhaan 
kustannustehokkuuden. Usein vaihtuvat työt ovat 
osa erikoistraktorin päivittäistä rutiinia. Fendt 200 
V/F/P Vario on suunniteltu suoriutumaan tehokkaasti 
niin kuljetustöistä kuin viini- ja hedelmätarhoistakin 
polttoaineen kulutuksen ja komponenttien kulumisen 
pysyessä pieninä.

Rentoa ajamista
Fendt 200 V/F/P Vario tarjoaa myös täysautomaattisen 
maksimikuormituksen säädön erikoistraktoreiden 
segmentissä. Kuormitus määrittää tehontarpeen 
automaattisesti, ja moottori toimii aina ihanteellisella 
nopeusalueella. Kuljettaja voi säätää maksimitehon 
myös manuaalisesti.

Fendt Vario = erinomainen ajomukavuus
Portaattomasti säätyvä Vario-vaihteisto takaa 
erinomaisen ajomukavuuden ja mahdollisia 
säästöjä nopeudesta 0,02 km/h (20 m tunnissa) 
huippunopeuteen 40 km/h asti jatkuvalla 
voimansiirrolla vaihteita vaihtamatta. Voit työskennellä 
aina juuri työhön sopivalla nopeudella. Jyrkissäkin 
rinteissä voit jarruttaa jatkuvasti pysähdyksiin asti, 
pitää koneen paikallaan rinteessä käyttämällä aktiivista 
pysähdyksenhallintaa ja ajaa sitten pehmeästi pois. 
Tämä suojaa maaperää ja lisää turvallisuutta.

Oikea nopeus
voimanottoa varten voidaan esivalita kätevästi 
painikkeilla: 540, 540E/750 ja 1000 r/min ovat 
käytettävissä takana (ajovoimanotto lisävarusteena). 
Ulkoiset hallintalaitteet takana ovat hyvin 
käytännölliset. Fendt 200 Varion voimanoton teho on 
erinomainen, koska voima välittyy voimanottoakseliin 
suoraan Vario-voimansiirrosta. 540E- (750 r/min 
moottorin nimellisnopeudella) tai 1000-voimanotto on 
saatavana etukoneita varten.

FENDT 200 V/F/P VARIO: VAIHTEISTO

Oma kumppani –  
oikea valinta turvallisuutta ajatellen.
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Kätevä voimanoton mukavuuskytkin 
automaattitoiminnolla kyynärnojassa.

Tehokas prosessien yhdistelmä. 540E/750-etuvoimanoton  
kanssa voit ajaa silppuria käyttönopeudella, vaikka ruisku  
takana ja traktori toimivat alennetulla käyntinopeudella.

Voimanotot toimivat ajonopeudesta riippumatta. Voit esimerkiksi 
ajaa hitaasti, kun muokataan tiheää leikkaamatonta kasvustoa, 
ja ajaa nopeammin jatkuvasti vaihdetta vaihtamatta tai 
sammuttamatta harvassa kasvustossa.

Fendt tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden ja turvallisuuden  
sekä tiellä että maastossa, ja TMS varmistaa aina tehokkaat, 
alhaiset käyntinopeudet.
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Erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin
Laajat ikkunapinnat, kapea ohjauspylväs ja kattoikkuna 
antavat erinomaisen näkyvyyden työkoneisiin. 
Kaikki kytkimet ja painikkeet ovat taustavalaistuja ja 
heijastamattomia, jotta ne näkyvät helposti pimeässä. 
Sisävalaistuksen avulla voit tarkistaa työkoneiden 
valaisemattomat hallintalaitteet yöllä.

Hiljainen ohjaamo
Ohjaamon ja traktorin rungon erottaminen 
kartiolaakereilla estää tärinän ja melun siirtymisen 
ohjaamoon. Hyvin eristetty ohjaamo ja tasaisesti käyvä, 
nestejäähdytteinen moottori alentavat melutasoa 
merkittävästi.

Vaihteistotunneli, vapaa pääsy
Fendt 200 V/F/P Varion erityisesti tätä luokkaa varten 
suunniteltu ohjaamo tarjoaa huippuluokan työtilan: 
verrattomasti esteetöntä jalkatilaa ja täydellinen 
panoraamanäkymä. Kaikki työ- ja käyttötoiminnot on 
integroitu ohjauskonsoliin oikealle puolelle. Korkeus- ja 
kaltevuussäädettävän ohjauspyörän avulla istuinasento 
säädetään tarpeisiin sopivaksi.

Täydellinen työympäristö
Tehokas lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä sekä 
integroitu manuaalinen tai automaattinen ilmastointi 
viimeistelevät miellyttävän työympäristön. Jalat 
lämpiminä – pää kylmänä: Ohjaamon lämmityslaite ja 
valinnainen sähkötoiminen lattialämmitin pitävät jalat 
lämpiminä myös hyvin kylminä päivinä. Ohjaamoon 
kattoon asennettu ilmastointijärjestelmä puolestaan 
pitää ohjaamon lämpötilan miellyttävänä kuumalla 
säällä.

LED-työvalot

LED-työvalot ovat saatavilla 
antamaan täydellinen näkyvyys 
milloin tahansa.

FENDT 200 V/F/P VARIO: OHJAAMO

Oma kumppani –  
yksinkertaisesti saa  
tuntumaan hyvältä.
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Kasvihuoneissa tai ahtaissa tiloissa työskentelyä varten Fendt 
tarjoaa malleja ilman kattoa ja turvakaaren kanssa.

Laajat ikkunapinnat ja kapea ohjauspylväs varmistavat erinomaisen 
näkyvyyden työkoneisiin kaikissa tilanteissa. Kun työskennellään ylöspäin 
esimerkiksi humalapelloilla, kattoikkuna tarjoaa erinomaisen näkyvyyden. 

Ohjauskonsolin leveyttä voidaan säätää,  
ja se sopeutuu istuimen asentoon. 

Ilmanvaihto, lattialämmitys ja automaatti-ilmastointi 
tarjoavat kaiken miellyttävään työskentelyilmastoon 
tarvittavan.

Mukava ergonominen hallinta ja kompakti koko kulkevat  
käsi kädessä Fendt 200 V/F/P Variossa. Kaikki hallintalaitteet  
ovat helposti käden ulottuvilla oikealla puolella.
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Suurempiin haasteisiin: Profi-paketti
Profi-paketti sisältää lisäominaisuuksia vaativampaan 
ammattikäyttöön. Parannettu varustelutaso sisältää 
lisäventtiilien hallinnan ja automaattitoimintoja 
takanostolaitteelle ja takavoimanotolle, joita hallitaan 
monitoimiohjaussauvalla. Jatka aina tärkeiden 
toimintojen hallintaa ja käytä Fendt 200 V/F/P Variota 
ilman jatkuvaa käsien vaihtamista.

Herkät ohjaukset
Ohjaussauvan vieressä olevalla ristivivulla voidaan 
ohjata tarkasti venttiileitä 1 ja 2. Hallintaventtiileitä 
3–5 ohjataan kyynärnojan etuosaan sijoitetuilla kolmella 
lineaarikytkimellä. Myös voimanoton hallintalaitteet 
ovat näppärästi käden ulottuvilla. Voimanotto ja 
voimanoton automaattitila kytketään päälle ja pois 
muovikalvopainikkeilla. Myös EHR-hallintalaitteet, 
hydraulipuolen näppäimistö ja takanostolaitteen 
kallistuksen säätö ovat helposti käytettävissä 
oikeanpuoleisessa ohjauskonsolissa.

Miellyttävä työpaikka
Täydellisesti järjestetyt hallintalaitteet ja ergonomiseksi 
suunniteltu työtila tekevät työstä paljon tehokkaampaa. 
Lisäksi voit nousta traktorista rentoutuneena pitkän 
päivän päätteeksi. Kaikissa Fendt 200 Vario V/F/P 
-malleissa on oikealle puolelle kyynärnojaan sijoitettu 
keskusohjausyksikkö. Lisävarusteluun kuuluva Profi-
paketti on saatavana vaatimusten mukaan.

Vario-ohjaussauva
Vakiolaite on aina ihanteellinen laite helppoa ja 
mukavaa käyttöä varten. Hallinnan ytimen muodostaa 
Vario-ohjaussauva, joka on sovitettu optimaalisesti 
portaattomalle voimansiirrolle. Vario-ohjaussauva ohjaa 
vaihteistoa ja vakionopeussäädintä, aktivoi moottorin 
nopeusmuistin ja aktivoi signaalipistorasiat (3 ja 4), 
joilla ohjataan esimerkiksi työkoneen sähkötoimisia 
solenoidiventtiilejä.

FENDT 200 V/F/P VARIO: KÄYTTÖ

Oma kumppani –  
tekee asiat helpoiksi.
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Kojetaulussa voidaan käyttää monitoiminäyttöä, kytkeä neliveto, 
tasauspyörästön lukko ja etuakselin jousitus ja käyttää traktorin  
TMS-hallintajärjestelmää.

Miellyttävän monitoimiohjaussauvan painikkeiden ansiosta kaikki on käden ulottuvilla: takanostolaite, 
hallintaventtiilit, vakionopeussäädin ja moottorin kierroslukumuisti. Monitoimiohjaussauvan 
painikkeiden määritys voidaan valita kyynärnojan suojuksen alla olevalla kiertokytkimellä.

Vakioversiossa Fendt 200 V/F/P Vario -traktoria ohjataan Vario-ohjaussauvalla, jossa on myös 
moottorin kierroslukumuistipainike ja vakionopeussäätimen muistipainike.

Suunnanvaihtovivun Stop & Go -toiminto saa Fendt V/F/P Varion  
pysähtymään ja kiihtymään suuntaan, johon painike aktivoitiin.
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VarioActive vaihtaa suuntaa vain yhdellä toimenpiteellä
Ohjaa nopeammin seuraavalle riville VarioActive-
ohjausjärjestelmällä. Uudessa 200 V/F/P Vario 
-traktorissa Fendt tarjoaa ensimmäisen kerran 
VarioActive-ohjausjärjestelmän erikoistraktoriluokkaan. 
Kun VarioActive-ohjaus on aktivoitu, ohjauspyörän 
käännösten määrä ääriasennosta ääriasentoon 
puolittuu. Kun työskenneltäessä esimerkiksi ajetaan 
uudelle riville, uudesta toiminnosta on todellista hyötyä, 
koska ohjauspyörää täytyy vääntää paljon vähemmän.

Pienempi taakka, parempi tuottavuus
Nykyiset hedelmä- ja viinitarhojen ja erikoisviljelyn 
hoitomenetelmät vaativat jopa 20 käsittelyä 
vuodessa. Tämä kysyy paljon ihmisiltä ja koneilta, 
mikä puolestaan vaikuttaa tuloksiin. Tästä syystä 
Fendt 200 V/F/P Vario tarjoaa mahdollisuuden käyttää 
automaattisia ohjausjärjestelmiä ISOBUS-standardin 
kautta ja esiasennetun moduulin, jossa on TIM-
automaattiohjausvalmius, ohjausjärjestelmää varten. 
Näin alueella voidaan ohjata tarkasti suhteessa sijaintiin 
tai saada tarkka opastus riviä pitkin anturijärjestelmiä 
käyttämällä. Näin säilytetään aina ihanteellinen etäisyys 
kasveihin, kun käytetään silppuria tai ruiskua.

Anna jonkun muun ohjata
Sijaintiin perustuvilla GPS-järjestelmillä voidaan ohjata 
2 cm:n tarkkuudella työn aikana. Kone käyttää myös 
ultraääniantureita, jotka tallentavat rivin tarkan sijainnin 
reaaliaikaisesti ja ohjaavat siksi Fendt 200 V/F/P Vario 
-traktoria tarkasti esiasetetulla etäisyydellä.  
Moduuli sisältää hydrauliohjausventtiilin, tarvittavat 
anturit ja johdinsarjan. Fendt 200 V/F/P Vario -traktorin 
ohjauskonsolissa on integroidut painikkeet aktivointia 
varten.

FENDT 200 V/F/P VARIO: VARIOTRONIC

Oma kumppani –  
nyt ja tulevaisuudessa.
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VarioActive-ohjausjärjestelmä ja 
automaattiohjausjärjestelmä voidaan  
aktivoida ohjauskonsolista.

VarioActive-toiminnon avulla pyörät saadaan täyteen kääntökulmaan vain 
yhdellä kierroksella.

Ultraääniantureita käytetään uran tunnistamiseen  
rakennuksissa tai peitettyjen kasvien kanssa.

Opastusjärjestelmän pääte on integroitu hyvin,  
ja se on helppolukuinen. 

Fendt 200 V/F/P Varion sijaintiin perustuvat GPS-
ohjausjärjelmät toimivat jopa 2 cm:n tarkkuudella. 
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Etuakselin jousitus, kaltevuuden säätölaite ja 
heilahduksenvaimennus. Turvallista ajamista etenkin 
raskaiden eteen kiinnitettyjen työkoneiden kanssa.  
Täysi pito kaikissa tilanteissa.

FENDT 200 V/F/P VARIO: AJONEUVOKONSEPTI

Oma kumppani –  
voittaa kaikki haasteet

Korkealaatuiset tasauspyörästön monilevylukot
Korkealaatuisten 100-prosenttisesti lukittuvien etu- 
ja takatasauspyörästön lukkojen ansiosta (V ja F) 
lukot voidaan kytkeä ja vapauttaa kokonaan traktori 
kuormitettuna. Lukot kytkeytyvät irti välittömästi 
kytkentätilanteessa. Fendt 200 P -mallin traktorissa 
on toimivaksi todettu automaattisesti kytkeytyvä 
etuakselin Locomatic-tasauspyörästö. 4WD ja 
tasauspyörästön lukko pysyvät aktiivisina, kun moottori 
sammutetaan ja kun se käynnistetään uudelleen – tämä 
lisää turvallisuutta rinteissä.

Erinomainen ajo- ja käyttömukavuus
Kolmen järjestelmän älykäs yhdistelmä takaa 
maksimaalisen ajo- ja käyttömukavuuden: tasosäädetty 
etuakselin jousitus ja heilahduksenvaimennus, 
ohjaamon Silent-laakerointi ja aktiivinen 
iskunvaimennus. Jousitus vähentää huomattavasti 
tärähdyksiä ja epätasaisuuksia tiellä ja pellolla. 
Tasonsäätä tarjoaa jatkuvasti erinomaisen 
ajomukavuuden suurillakin kuormilla.

Verraton ohjattavuus, verraton turvallisuus
Etuakselirakenteessa yhdistyvät erinomainen 
ohjattavuus ja sitkeys sekä turvallinen hallittavuus.  
Siirtyminen uudelle riville päisteellä sujuu todella 
helposti. 58° ohjauskulma, keskeltä kapea muotoilu, 
etuakselin jousitus ja heilahduksen vaimennus ja 
akselien korkea kuormituskyky muodostavat perustan 
ihmisen ja koneen maksimaaliselle suorituskyvylle.

Voimaa kaikissa pyörissä
Jatkuvan nelivedon lisäksi Fendt 200 V/F/P Vario 
-malleissa on automaattinen 4WD. Automaattinen 4WD 
ohjaa nelivedon kytkeytymistä täysin automaattisesti 
ohjauskulman ja nopeuden mukaan. Se takaa täyden 
ohjattavuuden kaikkina aikoina ja vähentää renkaiden 
kulumista ja kuljettajan rasittumista.
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Maaperän suojaaminen on monen tekijän yhdistelmä: Kääntyvät nostolaitteet, joiden vetopiste on edessä, neliveto ja automaattinen tasauspyörästön lukko, kaltevuuden säätölaite ja 
heilahduksenvaimennus etuakselissa. Optimaalinen pito kaikissa olosuhteissa.

Virtaviivainen keskeltä kapea muotoilu mahdollistaa suuren ohjauskulman 
– jopa 58° – ja erinomaisen ohjattavuuden yhdessä VarioActive-
ohjausjärjestelmän kanssa.

Pienin kääntösäde on vain 3,2 metriä rengaskoosta riippuen. 
Huomaat tämän välittömästi rivin päässä voidessasi vaihtaa 
riviä ilman suunnanvaihtoa.
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FENDT 200 V/F/P VARIO: HYDRAULIIKKA

Oma kumppani –  
monien kykyjen yhdistelmä.

Herkät ohjaukset
Ristivivulla voidaan ohjata tarkasti venttiileitä 1 ja 2. 
Hallintaventtiileitä 3–5 ohjataan kyynärnojan etuosaan 
sijoitetuilla lineaarikytkimillä.

Monipuolinen lisäventtiilivarustelu
Profi-paketilla varustettuna Fendt 200 V/F/P Vario 
-mallissa on neljä kaksitoimista sähköisesti ohjattua 
hydrauliventtiiliä, ja valinnaisesti hydrauliventtiileitä 
voi olla enintään kuusi. Hydrauliventtiileitä 
ohjataan ristivivulla, lineaarikytkimillä sekä 
monitoimiohjaussauvalla.

Universaali kaksipiirihydrauliikka
Fendt 200 V/F/P Varion viimeistä piirtoa myöten 
hyvin suunniteltu hydraulijärjestelmä tarjoaa 
riittävästi hallintaventtiilejä, erikseen säädettävät 
virtausnopeudet, priorisointitoiminnon, säädettävän 
herkkyyden ja paljon muuta. Kahta hydraulipiiriä 
käyttämällä voidaan vähentää joutokäyntiä tarpeeseen 
perustuvan öljynjakelun ansiosta. 

Tehokas hydrauliikka
Fendt 200 V/F/P Vario -mallit on varustettu 
kuormantuntevalla hydraulijärjestelmällä (Load-
Sensing). Nykyaikaiset aksiaalimäntäpumput 
syöttävät tarkalleen tarvitun määrän hydrauliöljyä – jopa 
71 l/min ja summaustoiminnolla 104 l/min. Traktorin 
eteen ja taakse kiinnitetyille työkoneille hydrauliöljyä 
on saatavilla enintään 25 litraa. Koska voimansiirron 
ja hydrauliikan öljypiirit ovat erilliset, hydrauliikassa 
voidaan käyttää myös bioöljyjä ilman ongelmia. 
Saatavilla on myös yksinkertaisempi hydraulivaihtoehto, 
jossa on kaksoispumppu.
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Monitoimiohjaussauvan painikkeiden määritystä voidaan muuttaa 
kyynärnojan suojuksen alla olevalla kiertokytkimellä. Yksittäisten venttiileiden 
öljynvirtaus voidaan säätää helposti kiertosäätimillä.

Miellyttävän monitoimiohjaussauvan 
painikkeiden ansiosta kaikki on käden 
ulottuvilla: Ohjattava takanostolaite, 
hallintaventtiilit, vakionopeussäädin ja 
nopeudensäätö. Oikean puolen ristivivulla 
ohjataan venttiileitä 1 ja 2. Ristivivun 
painikkeet ohjaavat 2 sähkötoimintoa.

Oikean puolen neljä kaksitoimista venttiiliä ja vasemman puolen kaksi 
venttiiliä yhdessä paluuvirtauksen ja poikkiliitännän kanssa mahdollistavat 
hydraulisten työkoneyhdistelmien ihanteellisen käytön. Samaan aikaan 
voidaan käyttää enintään 3 kiinnitystä ajan ja kustannusten säästämiseksi.
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FENDT 200 V/F/P VARIO: ETU- JA VÄLIAKSELIN KYTKENNÄT

Oma kumppani –  
yksinkertaisesti korvaamaton.

Keskiosan kytkennät
Yläpakoputkella varustetussa traktorissa työkoneiden 
kiinnityspalkit traktorin keskiosassa ovat mainio 
vaihtoehto työkoneiden kiinnittämiseen.  
Hydraulitoimintojen ja kiinnitysten yhdistelmä sallii 
kustannustehokkaat työkoneyhdistelmät tehokasta 
käyttöä varten.

Voimakas ja sopeutuva: Etunostolaite
Fendt 200 V/F Vario ‑mallin etunostolaitteen nostokyky 
on 2 380 daN. Alavarret taittuvat helposti ylös.  
Jos alavarret irrotetaan kokonaan, saatavilla on 
työkoneiden kiinnityspalkki etutyökoneiden kompaktia 
kiinnittämistä varten. Fendt 200 P Vario ‑mallin 
etunostolaitteen nostokyky on 2 540 daN. Alavarret 
voidaan myös taittaa ylös. Kaikkia vaihtoehtoja voidaan 
käyttää kätevästi suoraan monitoimiohjaussauvalla tai 
ohjaussauvalla. Myös ilman etunostolaitetta traktorin 
ja työkoneen väliin on asennettu kiinnityspalkki 
turvalliseksi ja vakaaksi rajapinnaksi.
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Väliakselikiinnitys joustavien työkoneyhdistelmien 
tehokasta käyttöä varten.

Työkoneet hyvin näkyvissä. Monia hyvin suunniteltuja 
yksityiskohtia ergonomista käyttöä varten.

P-vaihtoehdon etunostolaitteen  
nostokyky on 2 540 daN.

Etuhydrauliikan alavarret voidaan  
taittaa nopeasti pieneen kokoon. 

Etunostolaitteeseen integroidut kiinnityspalkit tarjoavat aina vakaan ja 
turvallisen ja vakaan alustan raskaille eteen kiinnitettäville työkoneille.
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FENDT 200 V/F/P VARIO: TAKANOSTOLAITE

Oma kumppani –  
aina ainutlaatuinen.

Tehokas voimanotto
Sähköhydrauliseen voimanoton hallintaan sisältyy 
kolmen nopeuden esivalinta. Vakiovarusteluun 
kuuluva automatiikka kytkee ja irrottaa voimanoton 
automaattisesti takanostolaitteen korkeuden 
mukaan. Jos se kytketään ulkoisesti, voidaan käyttää 
automaattista moottorin käyntinopeuden nostoa. 
Säädettävä voimanoton kytkentä ja sen muokattu 
ja erittäin tarkka käynnistys suojaa voimanoton 
työkoneita. Sinä hyödyt työkoneiden alhaisista 
ylläpitokustannuksista ja pidemmästä käyttöiästä. 
Erikoissovelluksia varten on saatavana ajovoimanotto.

Fendt 200 V/F/P Varion takanostolaite
Fendt 200 V Vario ‑mallin nostokyky on 2 775 daN, 
F‑mallin 2 417 daN ja P‑mallin 3 143 daN. 
Takalokasuojien ulkoiset hallintapainikkeet helpottavat 
työkoneiden kiinnittämistä. Fendt 200 V/F Variossa 
takanostolaite toimii kääntyvänä nostolaitteena, 
ja hydraulista sivusuuntaista ja kallistuksen säätöä 
ohjataan helppokäyttöisellä näppäimistöllä. Etenkin 
jyrkissä rinteissä Fendtin kääntyvä nostolaite on 
osoittanut toimivuutensa, sillä se on kiinnitetty taka‑
akselin eteen ja tarjoaa luotettavaa pitoa erityisesti 
rinteessä.
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V/F-mallien kääntyvä nostolaite on kiinnitetty taka-akselin 
eteen. Alavarret, joiden leveyttä voidaan säätää, ja koukut 
mahdollistavat yksinkertaisen säädön mitä tahansa 
työkonetta varten.

P-mallissa on käytettävissä täysimittainen Cat2-nostolaite. Kaikki liitännät  
on järjestetty selvästi ja helposti saataville kaikissa malleissa.

Kääntyvän nostolaitteen sivuttais- ja kallistussäätöä sekä kääntöä ja lukitusta 
voidaan ohjata painiketta painamalla. Kallistussäätönäyttö näyttää aina 
sovellukseen sopivan asetuksen.

Kaksi hydraulisylinteriä kallistaa 3-pistenostolaitetta 
kumpaankin suuntaan. Takatyökoneita voidaan ohjata 
tarkasti myös rinteissä.

Alavarsia voidaan säätää vasemmalle ja oikealle kahdella 
hydraulisylinterillä, jotta takatyökonetta voidaan ohjata 
tarkasti rivillä. Kelluminen on mahdollista kellunta-
asennossa.

Takanostolaitetta voidaan säätää helposti 
EHR-ohjauskonsolista. Painike voidaan siirtää 
monitoimiohjaussauvaan automaattitoiminnolla. 
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Investointi, jonka arvo säilyy
Investointi traktoriin tarkoittaa investointia 
tulevaisuuteen. Fendt 200 V/F/P Vario on sijoitus 
erinomaiseen, tuottavaan tulevaisuuteen. Näihin 
sisältyvät tehokas nykyaikainen traktoritekniikka,  
taattu Fendt-laatu sekä uusimmat ohjelmistopäivitykset 
huollon yhteydessä – ainutlaatuinen Fendt-palvelu, 
 joka varmistaa traktorin arvon säilymisen.

Todella helppo käyttää
Oivalliset vianmääritystoiminnot ja pitkät huoltovälit 
varmistavat traktorin käytettävyyden. Kaikki ongelmat 
voidaan analysoida nopeasti näytön vikahälytysten 
avulla. Erillisen öljypiirin ansiosta voimansiirtoöljyn 
vaihtoväli on 2000 käyttötuntia normaaliolosuhteissa. 
Fendt 200 V/F/P Varion seisonta-aika pysyy lyhyenä ja 
huoltokustannukset pieninä monen eri tekijän ansiosta.

Pitkäaikainen taloudellisuus
Hyvä tehokkuus näkyy suurempina tuottoina 
vähäisemmillä resursseilla, kuten polttoaineella, 
tuotantopanoksilla ja ajalla. Fendt 200 V/F/P Vario 
seuraa myös edeltäjiensä jalanjäljissä ja tarjoaa 
maksimaalisen suorituskyvyn alhaisilla nopeuksilla. 
Sen hyvästä kokonaistaloudellisuudesta on etua  
kaikissa töissä.

Fendtin sertifioitu työsuojelun 

hallintajärjestelmä – OHSAS 

18001

Fendtin työsuojelujärjestelmälle 
on myönnetty sertifikaatti jo 
vuodesta 2008 lähtien.

Fendtin sertifioitu 

laadunhallintajärjestelmä – 

DIN EN ISO 9001

Vuodesta 1995 lähtien 
riippumattomat tarkastajat 
ovat auditoineet Fendtin 
laadunhallintajärjestelmän 
säännöllisesti, ja järjestelmälle 
on myönnetty sertifiointi.

Fendtin sertifioitu 

ympäristönhallintajärjestelmä 

– DIN EN ISO 14001

Fendtille on myönnetty sertifiointi 
ympäristöjärjestelmästä jo 
vuodesta 2000 lähtien.

FENDT 200 V/F/P VARIO: HUOLTO

Oma kumppani –  
aina paikalla minua varten
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Paras tuote, parhaat palvelut: 
Valtuutetut Fendt-jälleenmyyjät 
erottuvat ensiluokkaisen 
ammattitaitonsa ja kattavan 
palveluvalikoimansa ansiosta. 
Täällä sinun Fendt-traktorisi on 
hyvissä käsissä.

Älypuhelinsovellus

AGCO Parts Books to go -älypuhelinsovellusta 
käyttämällä voit etsiä ja tilata Fendt-varaosia 
nopeasti ja helposti. Voit ladata sovelluksen 
sovelluskaupasta (App Store) tai Googlen 
pelikaupasta (Google Play Store). Saat 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Fendt-
jälleenmyyjältäsi.
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FF Jos etunostolaitetta ei käytetä, 
lisävastapaino voidaan valinnaisesti 
kiinnittää suoraan runkoon.

FF Pyörien lisäpainot parantavat taka-
akselin pitoa.

FF Lisäajovaloilla varustettuun versioon voidaan  
lisäksi asentaa kaksi työvaloa eteen.

FF Suunta- ja seisontavalot on 
integroitu siististi A-pilariin. 

FF Katon etuosassa olevilla kirkkailla LED-työvaloilla on pitkä kantama.

FF Seuraa katon takaosassa olevia työkoneita LED-työvaloilla.

FF Etupään paino parantaa etuakselin 
voimansiirtotoimintoa. 

FF A-pilariin integroidut työvalot 
antavat lisää valoa ympäristöön ja 
suojaavat kasveja.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Oma kumppani:  
mainio jokaisessa yksityiskohdassa.
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JJ Ajopolkimen herkkyyttä voidaan 
säätää entistä tarkempaa työtä varten. 

JJ Eri ajostrategiat voidaan esivalita kätevästi painiketta painamalla.

JJ Kattoikkunan aurinkosuoja suojaa 
häikäisevältä auringonvalolta.

JJ Lämpömittari antaa aina luotettavia 
tietoja olosuhteista ulkona. 

JJ Reaction-ohjausjärjestelmä varmistaa turvallisen ajamisen tiellä.

JF Bluetoothin kautta voidaan soittaa 
selkeitä häiriöttömiä puheluita handsfree-
puhejärjestelmää käyttämällä.

JJ Tekonahkaistuin hylkii vettä ja 
likaa ja sopii täydellisesti katottomiin 
malleihin. 

JJ Kuljettajan kangasistuin on 
miellyttävästi jousitettu.

JF Sivutaustapeilit voidaan pyynnöstä 
asentaa irrotettaviksi. 

JJ Sivupeilit voidaan taittaa sisään.

Vakio- ja lisävarusteet
Vakio:  JJ

Lisävaruste:  FJ
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FF Kummallakin puolella olevien kiinnikkeiden ansiosta hydrauliletkut ovat aina 
siistejä ja vailla sotkuja.

FJ Ohjauspiirit 3 ja 4 aktivoidaan kätevästi sähkötoimisen ristivivun painikkeella 
tai kytkimellä.

FJ Hydrauliohjausyksiköiden 
herkkyyttä voidaan säätää helposti 
näytössä. 

FF Hydrauliikan yhdyslinja estää löysät 
letkut konepeiton yläpuolella.

FJ Valitse ensisijainen hydrauliventtiili 
käyttämällä priorisointitoimintoa.

FJ Tarvittava voimanoton 
nopeus voidaan valita kätevästi 
kiertokytkimellä.

FJ Hydrauliikan ja voimanoton ulkoiset 
hallintalaitteet ovat takalokasuojissa.

FJ Voimanottoakselien kytkeminen 
on todella helppoa viistetyn profiilin 
ansiosta.

FJ Voimanoton käynnistyksenhallinta 
suojaa kytkettyjä työkoneita. 

FF Kaksipiirinen 
paineilmajarrujärjestelmä on vakiona. 

FF Pikanoston ansiosta työkone ei 
laahaa maassa rinteissä, kun ajetaan 
riviin.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Oma kumppani:  
mainio jokaisessa yksityiskohdassa.
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FENDT 200 V/F/P VARIO

Varusteluvaihtoehdot.
Minun kumppanini.

Vakio- ja lisävarusteet
Vakio:  g 

Lisävaruste:  c 

200 V 200 F 200 P
Neliveto / tasauspyörästön lukko
Nelivedon / tasauspyörästön lukkojen helppokäyttöiset näppäimet g g g

Taka-/etutasauspyörästö 100-prosenttisella levylukolla ja kääntökulma-
antureilla

g g

Nostolaite
Vetovoima ja portaaton sekaohjaus g g g

Väli, asentosäätö g g g

Etunostolaite c c c

Ulkoa ohjattava takanostolaite g g g

Kääntyvä nostolaite g g

Mekaaninen sivuttais- ja kallistuksen ohjaus g g

Hydraulinen sivu- ja kallistuksen säätö uusilla toimilaitteilla c c

Nostaa alhaalta c c

Voimanotto
Edessä: 540E r/min c c c

Edessä: 1000 r/min c c c

Takavoimanotto 540/WZW/750 r/min c c c

Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min g g g

Voimanoton hallintanapit lokasuojassa g g g

Voimanoton helppokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta g g g

Hydrauliikka
Kallistuksen ilmaisin, kääntyvä nostolaite c c

Hydraulinen kaksoispumppu, hydrauliöljylauhdutin (42+33 l/min) g g g

Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (33+71 l/min) c c c

1. EHS-venttiili keskellä ja takana g g g

2. EHS-venttiili keskellä ja takana g g g

3. EHS-venttiili keskellä ja takana c c c

4. EHS-venttiili keskellä ja takana c c c

1. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla/takana c c c

2 EHS-venttiiliä vasemmalla/keskellä c c c

2. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla c c c

Lisävaruste
Manuaalinen vetolaite g g g

Automaattinen perävaunun vetolaite ilman kauko-ohjausta, takana c c c

Etupainot, eri kokoja c c c

Pyörän lisäpainot takapyörille c c c

Työkoneen kiinnityslevy c c c

200 V 200 F 200 P
Moottori
Kaksisuuntapuhallin c c c

Moottorin esilämmitys c c c

Voimansiirto
Vario TMS - traktorin hallintajärjestelmä c c c

Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto c c c

Vakionopeussäädin g g g

Peruutussummeri c c c

Vario-käyttö
Vario-ohjaussauva g g g

Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuis-
ti, automaattitoiminnot, hydrauliikan hallintalaitteet

c c c

valmius automaattiohjausjärjestelmää varten c c c

VarioActive-ohjaus c c c

Ohjaamo
Turvakaari g g

Matalakattomalli c c c

Comfort-ohjaamo c g c

Aktiivihiilisuodatin c c c

Comfort-istuin, ilmajousitettu g g g

Lämmitys 3-portaisilla puhaltimilla g g g

Ilmastointi c c c

Automaattinen ilmastointi c c c

Saranoitu tuulilasi/takaikkuna g g g

Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä c c c

Teleskooppiset sivupeilit c c c

Jarrutasolaite c c c

Päävirtakytkin c c c

Kattoikkuna, saranoitu, rullakaihdin c g c

Valaistus
Lisävalot edessä c c c

Takatyövalot c c c

Työvalot A-pylväässä c c c

A-pilarin LED-työvalot c c c

Katon LED-takatyövalot c c c

Katon LED-etutyövalot c c c

A-pilarin yläosan LED-merkkivalot ja sijaintivalot c c

Pyörivät kattovilkut c c c

Kori
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa c c c

Paineilmajärjestelmä, 1-/2-piirijärjestelmä c c c
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FENDT 200 V/F/P VARIO

Tekniset  
tiedot.

Vakio- ja lisävarusteet
Vakio:  g 

Lisävaruste:  c 

207 V 207 F 208 V 208 F 209 V 209 F 209 P 210 V 210 F 210 P 211 V 211 F 211 P
Moottori
Nimellisteho ECE R 120 kW/hv 53/72 53/72 60/81 60/81 67/91 67/91 67/91 73/99 73/99 73/99 74/101 74/101 74/101
Maksimiteho ECE R 120 kW/hv 57/77 57/77 63/86 63/86 71/96 71/96 71/96 77/104 77/104 77/104 82/111 82/111 82/111
Sylinterien lukumäärä Lukumäärä 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Männän halkaisija / iskunpituus mm 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120
Sylinteritilavuus cm³ 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
Nimelliskierrosnopeus r/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Optimaalinen polttoaineen kulutus g/kWh 214 214 214 214 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Maksimivääntö, 1600 r/min Nm 306 306 348 348 389 389 389 422 422 422 463 463 463
Vääntömomentin nousu % 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.0 27.0 27.0 37.0 37.0 37.0
Polttoaineen määrä litraa 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0

Vaihteisto ja voimanotto
Vaihteiston tyyppi ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70
Nopeusalue eteen km/h 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40
Nopeusalue taakse km/h 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25
Suurin nopeus km/h 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Takavoimanotto 540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan luki-
en maanopeusvoimanotto)

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

540 / 540E 
/ 5,4

Etuvoimanotto, lisävaruste 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Etuvoimanotto, lisävaruste 2 540 E 540E 540 E 540E 540E 540E 540E 540E 540E 540E 540E 540E 540E

Nostolaite ja hydrauliikka
Kaksoishydraulipumppu l/min 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42
Muuttuvavirtauksinen pumppu l/min 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71
Työpaine/ohjauspaine bar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/
takana)

Lukumäärä 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4

Hydrauliöljyn maksimimäärä litraa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Takanostolaitteen maksiminostokyky daN 2775 2417 2775 2417 2775 2417 3134 2775 2417 3134 2775 2417 3134
Etunostolaitteen maksiminostokyky daN 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2540 2380 2380 2540 2380 2380 2540

Sähkölaitteet
Akun varaus / jännite Ah/V 50/12 50/12 50 /12 50/12 50/12 50/12 50/12 50/12 50/12 50/12 50/12 50/12 50/12
Laturi V/A 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120 14 / 120

Renkaat
Eturenkaat (vakio) 7.5L - 15 280/70R18 280/70R16 280/80R18 280/70R16 280/80R18 280/80R18 280/70R16 280/80R18 280/80R18 280/70R16 280/80R18 280/70R20
Vakiotakarenkaat 280/85 R 24 12.4R28 320/85R24 13.6R28 320/85R24 13.6R28 380/85R28 320/85R24 13.6R28 380/85R28 360/70R24 13.6R28 420/70R28
1. Valinnaiset eturenkaat 265/70R16 11LR16 7.5L-15 280/70R18 7.5L-15 11LR16 11LR16 7.5L-15 11LR16 11LR16 280/70R16 11LR16 11LR16
1. Valinnaiset takarenkaat 12.4 R24 420/70R24 280/85R24 12.4 R 28 280/85R24 420/70R24 420/0R24 280/85R24 420/70R24 420/70R24 320/85R24 420/70R24 420/70R24
2. Valinnaiset eturenkaat 280/70R16 280/70R20 280/70R16 11LR16 280/70R24 280/70R18 280/80R18 280/70R16 280/70R20 280/80R18 280/70R16 280/70R20 280/80R18
2. Valinnaiset takarenkaat 360/70R24 340/85R28 360/70R24 420/70R24 360/70R24 12.4R28 420/70R28 360/70R24 340/85R28 420/70R28 380/70R24 340/85R28 380/85R28
3. Valinnaiset eturenkaat 11LR16 320/65R18 11LR16 280/70R20 11lR16 280/70R20 340/65R18 11LR16 280/80R18 340/65R18 11LR16 280/80R18 340/65R18
3. Valinnaiset takarenkaat 440/65 R24 420/70R24 440/65R24 340/85R28 440/65R24 340/85R28 480/65R28 440/65R24 380/70R28 480/65R28 440/65R24 380/70R28 480/65R28

Mitat
Eturaideväli (vakiorenkaat) mm 794 1064 852 1064 852 1064 1212 852 1064 1212 852 1064 1212
Takaraideväli (vakiorenkaat) mm 777 1000 831 1000 831 1000 1288 831 1000 1288 857 1000 1288
Kokonaisleveys vakiorenkailla mm 1070 1322 1151 1372 1151 1372 1679 1151 1372 1679 1217 1305 1717
Kokonaispituus mm 3603 3708 3603 3708 3603 3708 3726 3603 3708 3726 3603 3708 3701
Kokonaiskorkeus – umpiohjaamo mm 2360 2443 2390 2462 2390 2462 2486 2390 2462 2486 2390 2462 2488
Kokonaiskorkeus – matalakattoinen malli mm 2210 2293 2240 2312 2240 2312 2336 2240 2312 2336 2240 2312 2338
Kokonaiskorkeus – turvakaari mm 2383 2413 2413 2509 2413 2509 2413 2511
Akseliväli mm 2185 2185 2185 2185 2160 2185 2185 2185 2185 2185 2185 2185 2185

Painot
Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja 
ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa) 

kg 2860.0 2940.0 2860.0 2940.0 2860.0 2940.0 3160.0 2860.0 2940.0 3160.0 2860.0 2940.0 3160.0

Tyhjäpaino turvakehikon kanssa kg 2660.0 2660.0 2660.0 2940.0 2660.0 2940.0 2660.0 2940.0
Suurin sallittu kokonaispaino kg 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 5300.0 4500.0 4500.0 5300.0 4500.0 4500.0 5300.0
Vetoaisan maksimikuorma kg 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0
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Fendtin  
yhteystiedot.

fendt.com
Löydät kaiken verkosta: esitteet, tekniset tiedot, 
asiakas- ja yritystarinat sekä Fendtin 
tapahtumakalenterin. 

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

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

Koeajot
Mene osoitteeseen fendt.com ja valitse Huolto-
sivulta Esittelypalvelu, jossa voit rekisteröityä 
koeajamaan haluamasi Fendt-ajoneuvon.

facebook.com/FendtGlobal
Yli 200 000 fania on jo tykännyt Fendtistä 
Facebookissa. Käy katsomassa.

Miten voimme 
palvella?

Mikä on Fendt Expert?
Fendt Expert -kuljettajakoulutuksessa 
opiskellaan Vario Pro -kuljettajaksi: Tunnetko jo 
kaikki tekniikan tarjoamat toiminnot? 
Hyödynnä jokaisen Fendt Vario -traktorin 
sisältämä teknologia ja opettele optimoimaan 
toimintojen käyttöä Fendt Expert -koulutuksen 
avulla. Ammattilaiskouluttajamme antavat 
osaavaa ohjausta, jonka avulla voit hyödyntää 
Fendt-traktorisi täyden suorituskyvyn ja 
potentiaalin. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi 
ja ilmoittaudu koulutukseen. 

Mikä tekee Fendt-palvelusta erilaisen?
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.

Voiko Variotronic-järjestelmän päivittää?
Fendt Variotronic voidaan päivittää. Tällä tavoin 
sinulla on aina uusin versio Fendt-koneessasi ja 
tulevaisuus päätteelläsi. Lisätietoja saat 
jälleenmyyjältäsi. 
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www.fendt.com 

Edelläkävijät ajavat Fendtillä!

FI/0917

AGCO GmbH – Fendt Marketing 
87616 Marktoberdorf, Germany

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen brändi. 
Kaikki ajoneuvojen toimituslaajuutta, ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja ja painoa, polttoaineen kulutusta 
ja käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Ne voivat muuttua ennen 
ajoneuvon ostohetkeä. Fendt-jälleenmyyjä kertoo mielellään muutoksista. Ajoneuvoja ei ole esitetty 
kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.




