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Perfektionisti.
Kun pelkkä hyvä ei riitä. Vain traktorin ja käyttäjän välinen täydellinen yhteistyö johtaa onnistuneisiin  
tuloksiin. Jotta voisit hoitaa päivittäiset työsi erinomaisella tavalla, olemme yhdistäneet Fendt 700 Varioon  
erinomaisia ratkaisuja – loistavan yhdistelmän voimaa ja käsiteltävyyttä, tarkkuutta, luotettavuutta,  
toimivuutta ja mukavuutta.
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Moottori 714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Nimellisteho ECE R 120 kW/hv 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
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Viimeistelty kaikenlaisiin töihin.
Tämä monipuolinen traktori 150–246 hevosvoiman teholuokassa on vahva kumppanisi kaikissa  
töissä – kevyistä nurmialueiden hoitotöistä dynaamisiin kuljetuksiin ja raskaisiin peltotöihin.
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Koska monipuolisuus kuuluu täydellisyyteen
Fendt 700 Vario -traktori sisältää paljon erilaisia päivittäistä 
työtä helpottavia toimintoja.

- Suurempi nostokyky 10 360 daN
- Sallittu kokonaispaino 14 tonnia
- Korkea hyötykuorma – jopa 6 200 kg
- Kuormantuntevan pumpun tuotto vakiona 109 l/min, 

lisävarusteena 152 l/min tai 193 l/min.
- 4-nopeuksinen takavoimanotto
- 1000E-voimanotto
- Vaiheen V -päästöstandardi
- Tuulilasin pyyhintäalue 300°
- Uusimman sukupolven LED-ajovalot 
- Älypuhelimelta näyttävät 7 ja 10,4 tuuman Vario-päätteet, 

kosketusnäyttö ja näppäimet
- Variotronic-ohjausjärjestelmä ja telemetriatoiminnot

Pyrkimys täydellisyyteen.  
Fendt 700 Variolla.
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Suorituskyky ja mukavuus
Fendt 700 Varion koko runkorakenne on 
suunniteltu vaativiin töihin ja nopeaan 
kuljetukseen.

- Tasosäädetty etuakselin jousitus,  
joustovara 100 mm

- Pneumaattinen kaksipiirinen jarrujärjestelmä, 
yksi poljin tai ohjausjarru

- TMS-poljinkäyttö säätää hidastuksen 
kuormituksen tunnistuksen kautta

- Automaattinen perävaunun ohjaavan  
akselin lukitus

- 100-prosenttiset tasauspyörästön  
lukot edessä ja takana
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MONIPUOLINEN JA JOUSTAVA

Täydellisesti varusteltu.

Painonnostaja parhaassa muodossa
Vahvan suunnittelunsa ansiosta Fendt 700 Varion 
nostokapasiteetti on 10 360 daN, ja se voi hallita 
raskaimpia kuormia. Helppokäyttöisen etunostolaitteen 
kevennyksen ansiosta osa työkoneen painosta siirtyy 
etuakselille. Kevennysasteen voi hienosäätää erityisellä 
etunostolaitteen kaksitoimiventtiilillä. Näin 
varmistetaan sekä traktorin turvallinen ohjaus että 
eteen kiinnitetyn työkoneen vain tarpeen mukainen 
öljynpaineen käyttö.

Vario ja Cargo muodostavat tehokkaan parivaljakon
Fendt 700 Vario sopii erinomaisesti etukuormaajatöihin. 
Näkyvyys ylöspäin on kolminkertaistunut kaarevan 
panoraamatuulilasin ansiosta. Etukuormaaja on hyvin 
kuljettajan näkyvissä myös yläasentoon nostettuna. 
Tuulilasin voi avata kokonaan milloin tahansa 
etukuormaajan käytön aikana. Näin etukuormaajatöiden 
tekeminen on aidosti ilo.

Traktori täydellisiin tuloksiin
Suorat vaot, tarkat kylvölinjat, siisti niitto – Fendt 700 
Variolla työn tulokset hipovat täydellisyyttä ja voit olla 
äärimmäisen tyytyväinen lopputulokseen. Lukuisat 
liitännät ja automaattitoiminnot tarjoavat monipuolisia 
mahdollisuuksia erilaisten työkoneiden asentamiseen. 
Tehokas hydrauliikka helpottaa työtä ja lisää 
käsittelypinta-alaa tehostaen työn tuloksia ja  
parantaen tuottavuutta.

Tehokas hydrauliikka
Fendt 700 Varion kuormantuntevan pumpun öljyn 
tuotto, 193 l/min, tarjoaa suuren tehon hydrauliikalle. 
Profi- ja ProfiPlus-mallien pumput soveltuvat erittäin 
vaativille työkoneille. Lisäpumput virtausmäärillä  
152 l/min ja 109 l/min (Power ja PowerPlus) toimivat 
tehokkaasti kaikkien työkoneiden kanssa. Pumppujen 
suuren tuoton ansiosta moottorin pyörimisnopeus 
voidaan pitää alhaisena, jolloin polttoainetta säästyy 
myös vaativissa töissä.
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Esteetön näkyvyys lasipintojen läpi ja erinomainen hallittavuus tekevät 
Fendt 700 Variosta ihanteellisen etukuormaajatöihin.

Etunostolaitteen kevennyksestä on hyötyä varsinkin lumiauran tai 
etuniittokoneen käytössä, sillä työkoneen ohjaus säätyy nopeasti 
sopivaksi epätasaisiin pintoihin.

Vahva valurautarunko, joka sallii 14 tonnin kokonaispainon, kantaa 
Fendt 700 Varion kuormineen. Suuren sallitun kuormituksen ansiosta 
(6 200 kg) tässä suuritehoisessa traktorissa on runsaasti varantoja 
raskaille työkoneille traktorin pienestä koosta huolimatta.

Nostolaitteen asetukset tehdään Vario-päätteeltä, ja 
laitetta ohjataan nostolaitteen ohjausmoduulin, 
monitoimiohjaussauvan tai takalokasuojien tai 
etuosan ulkoisten hallintapainikkeiden avulla.
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Dieselhiukkassuodatin eli nokisuodatin (CSF)
Passiivinen nokisuodatin regeneroituu ajon aikana eikä vaadi puhdistuksen aktiivista 
käynnistämistä. Regenerointiin ei tarvita lisäpolttoainetta. 

FENDT 700 VARION MOOTTORI 

Täydellisellä yhteensopivuudella 
parhaaseen ajokokemukseen.

Taloudellinen ja vähän huolta vaativa
Polttoaineen esisuodattimen ja termostaattiventtiilin 
ansiosta traktori käynnistyy luotettavasti myös 
pakkasella, koska esilämmitetty polttoaine virtaa 
paluusta esisuodattimeen. Jäähdytin ja suodatin on 
sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä huoltoa varten. 
Polttoaineen ja AdBluen kulutusmittari seuraa kulutusta 
ja rekisteröi erilaisissa töissä kulutetun polttoaineen. 
Lisäksi se opastaa kuljettajaa taloudellisessa ajossa.

Tehokas ja luotettava
Fendt 700 Varion käytännössä testatun 
kuusisylinterisen Deutz-moottorin teho on 150–246 
hevosvoimaa huippunopeudella 50 km/h. 6,1 litran 
kuutiotilavuudella, 4-venttiilitekniikalla ja Common Rail 
-yhteispaineruiskutuksella varustettu moottori tarjoaa 
suurivääntöisen ajokokemuksen. Kompaktin kokoinen 
suuren teholuokan traktori on suunniteltu 
maksimisuorituskyvylle ja kuormituskapasiteetille. 
Moottori ja voimansiirto toimivat täydellisesti 
yhteistyössä suurella kokonaistehokkuudella.

Taloudellinen ja ympäristöystävällinen
Jokaisella litralla on merkitystä.Fendt 700 Varion 
pakokaasujen kierrätys perustuu SCR-teknologiaan, 
joka on erittäin polttoainetaloudellinen ja vastaa 
Euroopan yhteisön vaiheen V -päästöstandardeja. 
Passiivinen dieselhiukkassuodatin, joka ei vaadi 
polttoaineen lisäsyöttöä regenerointia varten, säästää 
polttoainetta. Moottorin ja vaihteiston täydellisen 
sovittamisen ansiosta uusi Fendt 700 Vario antaa 
täyden suorituskyvyn pellolla ja maantiellä.
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Moottorin ominaisuudet – Fendt 724 Vario
Vääntö 1 058 Nm, maksimiteho 246 hv kierrosluvulla 1 800 r/min

SCR-teknologiassa pakokaasut käsitellään AdBlue®-nesteellä, 
32,5-prosenttisella urealiuoksella, joka muuttaa typpioksidit eli NOX-
päästöt myrkyttömäksi typeksi ja vedeksi. Ulkoinen pakokaasun 
kierrätys (AGRex) vähentää typpioksideja ennen niiden pääsemistä 
pakoputkeen, joten AdBlue®-nestettä voidaan käyttää hyvin 
säästeliäästi.

Vääntö
Nm
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750

r/min 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Teho
kW
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110

r/min 1100 1300 1500 1700 1900 2100
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FENDT 700 VARION VOIMANSIIRTO

Suosittu, toimivaksi todettu, 
täydellinen: Fendt Vario ‑vaihteisto.

Hyvin tasapainotettu ja tehokas TMS-järjestelmän 
ansiosta
Yleistraktorilla tehtävät työt vaihtuvat usein. Fendt 700 
Vario on suunniteltu suoriutumaan tehokkaasti niin 
kuljetustöistä kuin raskaista vetotöistäkin polttoaineen 
kulutuksen ja komponenttien kulumisen pysyessä 
pieninä. Traktorin hallintajärjestelmä (TMS) ohjaa 
moottoria ja voimansiirtoa siten, että niiden toiminta 
pysyy aina taloudellisena ilman kuljettajan 
toimenpiteitä. Sinun täytyy vain määrittää haluttu 
nopeus.

Kuormitusrajalle täydellä teholla
Automaattinen maksimitehon säätö 2.0 vähentää 
edelleen polttoaineen kulutusta, sillä moottori  
toimii aina ihanteellisella kierrosnopeusalueella. 
Kuormitusraja, joka on erilainen erilaisissa töissä, 
säätyy automaattisesti. Kuormitusrajaa ei enää tarvitse 
syöttää manuaalisesti, lisäksi moottori ja voimansiirto 
toimivat aina täydellisessä yhteistyössä keskenään. 
Pienemmälle vaihdettaessa traktori kiihdyttää nopeasti 
ja vakuuttaa virkeällä toiminnallaan.

Täydellinen ajaminen on portaatonta.
Ainoastaan portaattomalla Fendt Vario -vaihteistolla 
voidaan ajaa työhön nähden ihanteellisella nopeudella. 
Ajonopeus säätyy portaattomasti välillä 0,02 km/h ja  
50 km/h. Näin voit ohjata traktoria helposti ja  
mukavasti monitoimiohjaussauvalla. Pienemmät 
huoltokustannukset voimansiirron pitempien 
öljynvaihtovälien ansiosta (2000 tunnin välein). Erillinen 
öljypiiri suojaa voimansiirtoa öljyn sekoittumiselta ja 
likaantumiselta.

Oikea nopeus 1000E economy -voimanotolla
Voimanottokäyttöisestä työkoneesta riippumatta  
Fendt 700 Vario antaa käyttöön täsmälleen oikean 
tehon. Saatavana on neljä voimanoton 
pyörimisnopeutta: 540, 540E, 1000 ja 1000E r/min.  
Uusi 1000E-säästövoimanotto on erinomainen 
työkoneille, jotka vaativat suurta nopeutta alhaisella 
teholla, esimerkiksi niittomurskain, lietepumppu tai 
kasvinsuojeluaineen ruiskutuslaite.
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Fendt Vario on hydromekaaninen voimansiirto. Nopeuden 
noustessa planeettavaihteiston kautta siirtyvän mekaanisen 
voiman osuus kasvaa. Korkeasta tehokkuudesta huolehtivat jopa 
45 astetta kääntyvät, korkealla 550 baarin maksimityöpaineella 
toimivat hydrostaatit.

TMS-traktorinhallintajärjestelmän ja automaattisen 
maksimitehon säädön ansiosta traktori säätää 
moottorin käyntinopeutta automaattisesti.

Ajosuuntaa voi vaihtaa joko ohjaussauvalla tai 
ohjauspylvään kytkimen suunnanvaihtovivulla. Stop-and-
Go-toiminto on erityisen käytännöllinen ominaisuus.

Ajotapa voidaan valita yksilöllisesti: Nopeutta voi säätää 
joko polkimella tai ohjaussauvalla.
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FENDT VISIOPLUS -OHJAAMO

Huipputason mukavuutta.

Korkealaatuiset varusteet
Kiireet voivat alkaa: Fendt 700 Varion ohjaamon 
pneumaattinen jousitus varmistaa täydellisen 
ajomukavuuden. Ohjaamon pneumaattinen 
kolmipistejousitus vaimentaa hyvin epätasaisen 
maaston aiheuttaman tärinän. Huippumukava Evolution 
Dynamic Dual Motion -istuin tarjoaa mukavan ja rennon 
istuma-asennon tukien hyvin myös ristiselkää. 
Ajoneuvon kompressorin tuottamalla paineilmalla 
toimiva istuimen jousitus mukautuu kuljettajan 
painoon. Istuin on saatavana joko mustalla kankaalla tai 
nahalla verhoiltuna.

Yksilöllinen työpaikka
Ohjauspylväs on korkeus- ja kaltevuussäädettävä: poljin 
vapauttaa lukituksen, minkä jälkeen ohjauspyörän ja 
mittaristopaneelin voi säätää haluttuun asentoon 
helposti yhtenä yksikkönä. Handsfree-puhejärjestelmän 
ja siirrettävän mikrofonin ansiosta kätesi jäävät 
vapaiksi, kun soitat puheluita parhaalla äänenlaadulla. 
VisioPlus-ohjaamon tuennat on optimoitu hyvän 
äänieristyksen saavuttamiseksi. Automaattinen 
ilmastointi huolehtii ohjaamon hyvästä ilmanvaihdosta 
ja oikeasta lämpötilasta. Aktiivihiilisuodatin varmistaa 
hengitysilman puhtauden myös pölyisissä töissä.

Näkyvyyttä ja tilavuutta
Fendt VisioPlus -ohjaamo on tilava ja mukava. Huomaat 
sen heti noustessasi ohjaamoon leveitä askelmia pitkin. 
Yli kuusi neliömetriä lasipintaa sisältävä ohjaamo on jo 
itsessään pieni tilaihme, ja tilantuntua lisäävät vielä 
2520 litran ilmatila ja komponenttien ergonominen ja 
harkittu sijoittelu. Runsas säilytystila tarjoaa kätevät 
paikat erilaisille tavaroille.

Kaikki hyvin näkyvissä
VisioPlus-ohjaamon panoraamatuulilasi kaareutuu 
ylöspäin kattoa kohti tarjoten hyvän näkyvyyden sekä 
ylös- että alaspäin. 77 asteen katselukulma varmistaa 
täydellisen näkyvyyden myös etukuormaajan 
yläasennossa. Yhteensä 6,2 neliömetriä lasipintaa 
varmistaa, että näkyvyys joka puolelle on jatkuvasti 
hyvä B-pylväiden estämättä näkökenttää. Sateella 
hyvästä ja selkeästä näkyvyydestä traktorin eteen 
huolehtii 300 asteen pyyhkijä.
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300 asteen pyyhin suurentaa 
näkökenttää ja tarjoaa 
esteettömän näkymän traktorin 
koko etuosaan ja etupyöriin.

Kaapelit voidaan kuljettaa siististi 
ohjaamoon suljetun takaikkunan 
kautta. Lika ja kosteus pysyy 
ulkopuolella.

Panoraamatuulilasin 77° katselukulma 
tarjoaa täydellisen näkyvyyden sekä ylöspäin 
että alas etupyöriin.

Yhtenäinen sivuikkuna ja esteetön näkyvyys kaikkiin 
suuntiin ilman tiellä olevaa B-pylvästä.

Sivupeiliin kuuluva laajakulmapeili suurentaa näkökenttää 
huomattavasti.

Jousitusjärjestelmä ja yksilöllisesti säädettävä kyynärnoja varmistavat 
työskentelymukavuuden. Mukava apumiehen istuin sisältää 
kirjoituspöydän.

Virvokkeet ovat aina käden 
ulottuvilla matkustajan istuimen 
takana olevassa kylmälokerossa.
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ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA FENDT 700 VARIO -TRAKTORISSA

Tehokasta työtä  
mukavasti ajaen.

Uusia ajolinjoja Fendt Contour -avustimella
Fendt-traktoreissa, joissa on 10,4 tuuman Vario-pääte  
ja NovAtel®- tai Trimble®-vastaanottimella varustettu 
VarioGuide-järjestelmä, voidaan nyt käyttää Fendt 
Contour -avustinta. Ennestään tuttuihin VarioGuide-
ajolinjatyyppeihin on lisätty Contour-lohkot ja 
yksittäislinjat, joiden ansiosta työskentely on entistäkin 
tarkempaa ja mukavampaa. Lohkot tallentuvat 
ajettaessa pellon ympäri Contour-ajolinjatyyppi 
valittuna. Näin pellon rajat on nopea ja helppo 
määrittää. Yksittäislinjaa käytettäessä kaikki ajoreitit 
luodaan lähes päättymättöminä ajaen pitkin ajolinjaa.

Täydellinen kaikkiin toimintoihin
Fendt Variotronic -järjestelmässä ISOBUS-liitäntä  
on ratkaiseva linkki työkoneisiin. Variotronic-
työkonehallinnan avulla kaikkia ISO 11783 
-yhteensopivia laitteita voidaan käyttää nopeasti  
ja helposti Vario-päätteen avulla ja myös 
monitoimiohjaussauvalla, jos ne tukevat sitä. 
Variotronic TIM -toiminto voidaan asentaa valmiiksi 
tehtaalla Fendt 700 Vario -traktoriin. Tällöin TIM-
yhteensopiva työkone pystyy ohjaamaan 
automaattisesti joitakin traktorin toimintoja. Näitä  
ovat esimerkiksi TIM-yhteensopivan paalauskoneen 
eteenajonopeus ja hydrauliventtiili.

Kokonaisuudessaan hyvin harkittu:  
Fendt-toimintakonsepti
Fendt-traktorin oikeaan kyynärnojaan sijoitettujen 
hallintalaitteiden – Vario-päätteen, 
monitoimiohjaussauvan, ristivivun, lineaarivipujen ja 
kalvonäppäimistön – yhteistoiminta on todistanut 
toimivuutensa käytännössä jo vuosien ajan. Fendt 700 
Vario -traktorin ja työkoneen ohjaukseen on saatavana 
kaksi vaihtoehtoista päätettä: 7 tuuman näyttöpääte ja 
suurempi 10,4 tuuman pääte. Kummassakin päätteessä 
on sekä kosketusnäyttö että näppäimet.

Oikealla ajouralla: Fendt VarioGuide
VarioGuide-ohjausjärjestelmä varmistaa parhaat 
mahdolliset työn tulokset ja korkean mukavuustason. 
Vastaanottimeksi voi valita joko NovAtel®- tai Trimble®-
järjestelmän. NovAtelissa® käytetään SBAS-, 
TerraStar-L & C- ja RTK-korjaussignaaleita. Trimble®-
vastaanottimessa käytetään SBAS-, RangePoint™-, 
RTX™-, CenterPoint RTX™- ja RTK-signaaleita. Jos RTK-
signaali häviää maastossa, VarioGuide toimii edelleen 
luotettavasti jopa 20 minuutin ajan ilman 
korjaussignaalia Trimble®-xFill™-teknologian tai 
NovAtel® RTK -apusignaalin ansiosta.

Fendt VarioGuide -ohjaus pitää 
traktorin oikealla ajouralla 
kahdella vaihtoehtoisella 
tarkkuustasolla: +/- 20 cm 
(VarioGuide Standard) tai  
+/- 2 cm (VarioGuide RTK). 
Vastaanotin ja korjauspalvelu 
ovat valittavissa oman maun 
mukaan.
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VariotronicTI-päisteautomatiikka tallentaa päisteen työmallin.  
Jopa viisi toimintosarjan käynnistintä, 13 tallennettavaa toimintoa 
(myös ohjaus) sekä helppo käyttö traktorin seisoessa varmistavat 
yhdenmukaisen ja erinomaisen työn laadun päisteellä. Toimintosarjat 
käynnistyvät ohjaussauvan painikkeen painalluksella. Säästät jopa  
1920 käden liikettä 160 päistekäännöksen aikana. VariotronicTI-
automatiikkatoiminto on vieläkin helppokäyttöisempi, sillä se käynnistää 
toimintosarjat automaattisesti ja tarkasti. Myös tämän järjestelmän voi 
ohjelmoida traktorin seisoessa.

ISOBUS-työkoneille suunnitellun täysin automaattisen Fendt 
SectionControl -lohko-ohjauksen avulla siementen, lannoitteiden ja 
kasviensuojeluaineiden levittäminen sujuu ilman päällekkäisyyttä. 
Järjestelmä estää päällekkäisen käsittelyn ja muistaa etäisyydet 
automaattisesti. SectionControl-avustimen avulla korjausarvot voi 
asettaa työkoneeseen nopeasti ja helposti. Aloitus- ja lopetuskohdat 
voidaan asettaa tarkasti alusta lähtien, jolloin tuotantopanosten käyttö 
on automaattisesti taloudellista.

Kameroiden käyttö parantaa huomattavasti 
mukavuutta ja turvallisuutta. Koko ympäröivä alue 
näkyy paremmin kameran kuvasta etenkin suuria 
työkoneita käytettäessä. Suuremmassa 10,4 
tuuman Vario-päätteessä on kaksi kameraporttia.
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ÄLYKKÄÄT, RAHAA SÄÄSTÄVÄT RATKAISUT

Täydellinen kaikissa töissä, kaluston 
korvaamaton resurssi – dokumentointi 
ja langaton tiedonsiirtoyhteys.

Annostelun säätö VariableRateControl (VRC) 
-järjestelmällä
VarioDoc Pro -tiedonsiirtovaihtoehto antaa käyttöön 
materiaaleja säästäviä, muuntuvia virtausnopeuksia, 
jotka perustuvat maaperän tai kasvien tarpeisiin. 
Täsmäviljelyn uuden ratkaisun, dokumentoinnin 
VarioDoc Pro -järjestelmän ansiosta käytettävissä on 
nyt vaihtelevan määrän ohjaustoiminto (VRC). 
Siementen, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 
yksilölliset tarpeet näkyvät lohkokartoissa. Kartat 
voidaan hakea työn aikana, ja järjestelmä soveltaa niitä 
automaattisesti. Merkittävä etu: Tuotantopanokset 
voidaan määritellä ja suunnitella peltotietokantaan ja 
levittää sen jälkeen äärimmäisen tarkasti.

Tehokkaasta traktorista tehokkaaseen tietojen 
hallintaan
Investointi traktoriin tarkoittaa investointia 
tulevaisuuteen. Kun koneesi ovat yhteydessä toisiinsa, 
voit optimoida koko kaluston kapasiteetin. Uusimpien 
liittymien ja ohjelmistoratkaisujen avulla koneiden 
tiedot voidaan nykyisin hakea paikasta riippumatta, ja 
niihin voidaan reagoida välittömästi tarpeen mukaan. 
Nopea reagointi yhden painikkeen painalluksella 
pidentää koko kaluston toiminta-aikaa. Uusi AGCO 
Connectivity -moduuli (ACM) huolehtii keskitetysti ja 
langattomasti kaikesta tiedonsiirrosta toimien traktorin 
ja toimiston välisenä liittymänä.

Tiedot yhdellä silmäyksellä Fendt VarioDoc 
-järjestelmästä
Dokumentointi on yksi tärkeimmistä perustoiminnoista 
maatalousyrittäjän tilanhallinnassa. VarioDoc-
järjestelmän avulla tärkeät tiedot voidaan kirjata 
helposti, dokumentoida peltokohtaisiin tiedostoihin ja 
sen jälkeen analysoida. Kaikki tämä sujuu todella 
nopeasti ja helposti. Tiedot siirretään langattomasti 
Vario-päätteessä peltotietokantaan käyttämällä 
ISOBUS-standardia TC-BAS. Tiedot käytettyjen 
siementen ja lannoitteiden määrästä tai polttoaineen 
kulutuksesta hehtaarilla ovat saatavilla välittömästi 
työn päättämisen jälkeen. Lisäksi työt voidaan luoda 
tietokoneella ja siirtää päätteeseen.

Reaaliaikaista tietojen hallintaa: Fendt VarioDoc Pro
VarioDoc Pro tallentaa myös GPS-paikkatiedot ja siirtää 
tiedot lähes reaaliaikaisesti. Siksi automaattinen, 
saumaton tiedonsiirto ISOXML-yhteensopivan 
peltohallintaohjelmiston kanssa ja tosiaikainen 
kartoitus on mahdollista. Käytettyjen tuotantopanosten 
tiedot siirtyvät TC-Geo-standardin mukaisesti ja niitä 
voidaan tarkastella Vario-päätteeltä työskentelyn 
aikana.
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ISOBUS-työkoneohjaus on liitetty täydellisesti 7  
ja 10,4 tuuman Vario-päätteisiin (ei Power-
varustelutasolla). Työkonetta ohjataan päätteeltä ja 
ohjaussauvalla, lisäpäätettä tai -ohjaussauvaa ei 
tarvita.

VarioDoc mahdollistaa langattoman tiedonsiirron 
Vario-päätteestä peltotietokantaan. VarioDoc Pro 
tallentaa jatkuvasti sijainnin ja koneen tiedot, ja 
tiedonsiirto on mahdollista langattoman verkon 
kautta.

Peltoasetukset voidaan siirtää muihin Fendt-traktoreihin USB-portin 
kautta. Lisäksi USB-porttia voi käyttää matkapuhelimen lataamiseen.
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LAATUSTANDARDI JA ARVON SÄILYMINEN

Täydellinen näköala.

Päivitykset ja jälkiasennukset
Kun ostit traktorin, jätitkö pois toimintoja, joita nyt 
haluaisitkin käyttää? Siinä tapauksessa on mainio asia, 
että valitsit juuri Fendt-traktorin, jossa on Variotronic-
ohjausjärjestelmä! Annostelun säätöjärjestelmä 
(VariableRateControl), lohko-ohjaus (SectionControl), 
VariotronicTI-päisteautomatiikka tai VarioDoc Pro 
-dokumentointijärjestelmä: voit lisätä traktoriisi minkä 
tahansa tai vaikka kaikki nämä järjestelmät! Näin 
varmistetaan maksimaalinen suorituskapasiteetti ja 
proaktiivinen arvon säilyminen.

Päivityksillä parempaan
Fendt Variotronic pitää sinut aina ajan tasalla, nyt  
ja tulevaisuudessa. Miten se on mahdollista?  
Uusia lisätoimintoja sisältävillä ainutlaatuisilla 
ohjelmistopäivityksillä, joita Fendt tarjoaa veloituksetta 
jopa kaksi kertaa vuodessa. Helpoin tapa Variotronicin 
päivittämiseen on jättää se jälleenmyyjän tehtäväksi 
määräaikaishuollon aikana (jälleenmyyjä veloittaa 
työstä). Näin varmistat, että Fendt-koneesi on teknisesti 
edistynyt, sen arvo säilyy ja sijoitettu pääoma tuottaa 
tulevaisuudessa kuten sen ostohetkellä.

Etuja koko traktorin käyttöiän ajan
Nauti etujen käyttöiästä Fendt-asiakkaana. Ne alkavat 
ostaessasi Variotronic-koneen ja jatkuvat koko traktorin 
käyttöiän ajan, sillä uudet toiminnot lisätään myös 
aikaisempien vuosimallien traktoreihin (laitteiden 
yhteensopivuuden rajoissa) eikä ainoastaan uusiin 
malleihin. Tehokas, turvallinen ja helppo käyttö eivät 
koskaan menetä merkitystään.
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Vario-pääte tiedottaa seuraavista 
huoltopäivämääristä, ja siinä on myös 
muistutustoiminto.
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FENDT CARGO -ETUKUORMAAJA

Traktorin ja etukuormaajan  
toisiaan täydentävä pari on 
nimeltään Fendt Cargo.

Paras mahdollinen hallinta
Entistäkin helppokäyttöisempi – Fendt Cargo 
-etukuormaajan käyttö sujuu kuin leikki oikeaan 
kyynärnojaan ja Vario-päätteeseen sijoitetuilla 
hallintalaitteilla. Oikealla kädellään kuljettaja ohjaa 
etukuormaajaa ristivivulla, jolloin vasen käsi jää 
vapaaksi ohjaussauvan ja taakseajovivun käyttöön. 
Nopeutta säädetään jalalla. CargoProfi edustaa 
ehdotonta huippua etukuormaajatöissä.

CargoProfin älykkäät toiminnot
Uusi Fendt CargoProfi* on traktorin ja etukuormaajan 
johdonmukaisen tuotekehityksen tulos. Uudet mittaus- 
ja kaltevuusanturijärjestelmät sekä työtietokone antavat 
mahdollisuuden uusille toiminnoille. Näitä ovat osa- ja 
kokonaispainon punnitustoiminto, jota voidaan 
hyödyntää esim. suolan tai soran lastauksen 
valvonnassa, sekä aisaston ja työkoneen asentojen 
tallennus ja lisäksi ravistelutoiminto. Näytöllä näkyvät 
asetukset on helppo säätää Vario-päätteeltä.
* saatavana etukuormaajamalleihin 5X/85 ja 5X/90

Nopea ja helppo kuormaus? Käden ulottuvilla.
Etukuormaajan hallinta on yhdistetty optimaalisesti 
oikean kyynärnojan hallintalaitteisiin ja Vario-
päätteeseen. Etukuormaajaa ohjataan käyttämällä 
ristivipua oikealla kädellä, jolloin vasen käsi jää vapaaksi 
ohjauspyörän kääntämiseen ja taakseajovivun 
käyttöön. Nopeutta säädetään jalalla. 
Taakseajolaitteiston avulla ajosuunta vaihtuu nopeasti 
ja helposti ilman osien kulumista. Fendt 700 Varion 
suuri hydraulinen kapasiteetti varmistaa sujuvan 
lastauksen ja purkamisen: kuormantuntevan pumpun 
tuotto on jopa 193 l/min.

Mainio ohjaus- ja vaimennusjärjestelmä
Vähemmän ohjaamista ja enemmän kivaa työssä 
etukuormaajan kanssa VarioActive-ohjauksen ansiosta. 
Ohjausjärjestelmän avulla pyörät saadaan täyteen 
kääntökulmaan yhdellä ohjauspyörän kierroksella. Edut 
ovat selvät – etenkin ahtailla pihoilla mutta myös 
päisteissä. Kun tähän vielä lisätään etukuormaajan 
aktiivinen vaimennus: kaasupainesäiliöt vaimentavat 
värähtelyt ja iskukuormitukset, jolloin ne eivät siirry 
traktoriin runkoon.

Kalvonäppäimistö työlaitteen 
lukituksen ohjaukseen ja 
vaimennuksen kytkentään.

Monitoimipikaliitin vakiona 
työkoneen nopeaan kiinnitykseen 
ja irrotukseen
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Fendt CargoProfi ‑etukuormaajan kallistuskulmaa voidaan rajoittaa 
esimerkiksi korkeiden perävaunujen kuormauksen ajaksi. Muistitoiminto 
on kätevä erityisesti toistuvissa töissä: esimerkiksi kauhan ohjaus 
vaakatasoon voidaan automatisoida. Punnitustoiminto parantaa 
kuorman painon hallintaa.

Fendt Cargo -etukuormaaja 4X/85² 5X/85¹ 5X/90¹

A Kaivusyvyys (renkaista riippuen) mm 130 250 250

B Kaivukorkeus (renkaista riippuen) mm 4150 4460 4460

C Levitysleveys korkeudella 3,5 m (renkaista riippuen) mm 1610 1910 1910

C Kaivuleveys (renkaista riippuen) mm 980 1080 1080

D Kauhan tyhjennyskulma astetta 55 55 55

E Kauhan taaksekallistus astetta 48 48 48
Jatkuva nostokapasiteetti daN 2600 2600 2950
Maksiminostokapasiteetti daN 3000 3000 3460

¹ Eräät arvot koskevat Fendt CargoProfia
² Fendt 700 Vario (rengaskokoon Ø 1450 mm asti)

Lisävarusteena 3. ja 4. hydrauliikkapiiri, 
myös pikaliittimellä

Laaja valikoima  
Fendt‑kauhoja,  
jotka on sovitettu 
optimaalisesti Fendt 
Cargo ‑etukuormaajalle

Puoliautomaattinen Cargo‑lukko

Venttiilistö integroitu poikkipalkkiin

Seisontatuet asennettu kätevästi 
nostovarsiin
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FENDT-TOIMINTAKONSEPTI

Fendt 700 Vario Power/PowerPlus.

Kaikki käden ulottuvilla: monitoimiohjaussauva
Monitoimiohjaussauvalla hallitset traktoria  
helposti ja tarkasti. Neljään suuntaan siirtyvällä 
monitoimiohjaussauvalla kiihdytetään Fendt 700 
Variota portaattomasti. Ohjaussauva on hyvin käden 
ulottuvilla, ja monet toiminnot voidaan aktivoida 
suoraan vivulla: vakionopeussäädin, kierrosnopeuden 
tallennus, hydrauliikka ja lisäautomaattitoiminnot,  
kuten päisteautomatiikka. Venttiilien toiminnot voidaan 
määrittää vapaasti Vario-päätteeltä ja aktivoida 
monitoimiohjaussauvan painikkeen painalluksella.

Vario-pääte 7”
LED-taustavalollinen 7 tuuman Vario-pääte yhdistää 
kaikki traktorin ja työkoneen toiminnot yhteen 
päätteeseen. Vario-päätteeltä voidaan ohjata suoraan 
myös ISOBUS-yhteensopivia työkoneita. Matalan 
valikkorakenteen ja selkeän näytön ansiosta käyttö on 
erittäin helppoa. Valinnat tehdään koskettamalla valikon 
kohtaa näytöllä tai napsauttamalla painiketta. 
Älypuhelinta muistuttavan LCD-näytön värit ovat 
kirkkaat ja erottelutarkkuus 480 x 800 pikseliä. 
Naarmuuntumaton näyttö on helppo puhdistaa. Näyttö 
himmenee automaattisesti yöllä estäen häikäisyn.

Takanostolaitteen ohjausmoduuli (EPC) sisältää pikanostokytkimen, 
syvyyden säädön ja voimanoton kytkennän (lisävaruste 
etunostolaitteelle)

Nelisuuntainen 
monitoimiohjaussauva, jossa 

lisäpainikkeet 3. ja 4. 
hydrauliohjaukselle sekä 

VariotronicTI-
päisteautomatiikkajärjestelmälle

Ristivipu hydrauliventtiileiden 1 ja 
2 sekä etukuormaajan käyttöä 
varten

7 tuuman Vario-pääte

Kalvonäppäimistö, jonka kautta kuljettaja ohjaa TMS- ja 
VariotronicTI-järjestelmää, valitsee nopeusalueen, kytkee 
nelivedon, tasauspyörästön lukot ja etuakselin jousituksen, 
säätää voimanoton nopeuden ja ohjaa PowerPlussalla 
varustettua VarioGuide-järjestelmää.

Vakionopeussäätimen painikkeet

Moottorin kierrosluvun tallennuspainikkeet

Käsikaasu

Polkimien säätö
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Fendt 700 Vario Profi/ProfiPlus.

25 työkonemuistia
Kaikki asetukset voidaan tallentaa Vario-päätteeseen 
yksilöllisellä nimellä ja hakea käyttöön myöhemmin. 
Kun käyttäjä on kerran säätänyt moottorin kierrosluvun 
tai vakionopeussäätimen, hydrauliikan tai nostolaitteen 
asetukset, ne ovat helposti ladattavissa uudelleen ja 
tarvittaessa säädettävissä. Eri käyttäjät voivat tallentaa 
myös omat mukautetut asetuksensa.

Neljän toiminnon pääte: Vario-pääte 10,4”
Traktorin ja työkoneiden hallinta, kameratoiminto sekä 
ohjaus ja dokumentointi on liitetty täydellisesti 10,4 
tuuman Vario-päätteeseen. Näytön asettelu on selkeä 
ja toiminnot voidaan näyttää joko kokonaisella, 
puolikkaalla tai neljään osaan jaetulla ruudulla. 
Naarmuuntumattomasta lasista valmistetun 
korkealaatuisen kosketusnäytön erottelutarkkuus on 
800 x 600 pikseliä, ja 16 miljoonan värin väritarkkuus 
tuottaa terävän kuvan myös yötilassa. Kosketusnäyttö 
reagoi herkästi ja nopeasti. Myös painikekäyttö on 
mahdollinen.

Ristivipu ulkopuolisen hydrauliikan venttiileiden 1 ja 2 käyttöä varten

Takanostolaitteen sähköhydraulinen ohjausmoduuli: pikanostokytkin, syvyyden 
säätö ja voimanoton kytkentä (lisävaruste etunostolaitteelle)

Polkimien säätö

Kalvonäppäimistö, jonka kautta kuljettaja ohjaa 
TMS- ja VariotronicTI-järjestelmää, valitsee 
nopeusalueen, kytkee nelivedon, tasauspyörästön 
lukot ja etuakselin jousituksen, säätää 
voimanoton nopeuden ja ohjaa VarioGuide-
järjestelmää.

Käsikaasu

Hydrauliventtiilit 5–7

Vakionopeussäätimen painikkeet

Moottorin kierrosluvun 
tallennuspainikkeet

Monitoimiohjaussauva, jossa 
painikkeet 3. ja 4. 
hallintaventtiilille sekä 
VariotronicTI-
päisteautomatiikkajärjestelmälle

10,4 tuuman Vario-pääte
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J	Fendt-ohjaamossa on runsaasti 
erilaisia säilytystiloja ja -lokeroita.

F	Kuljettajan istuimen ja 
ohjauspyörän korkeutta voidaan 
säätää erikseen.

F	Matkustajan istuin voidaan 
kääntää pöydäksi, jossa on pidike 
asiakirjoja varten.

F	Ohjaamon äänentoistosta 
huolehtivat radio, CD-soitin ja MP3-
laite sekä neljä stereokaiutinta.

F	Kattoverhoiluun asennettu 
kattoluukku tarjoaa lisäilmastointia 
kuumina päivinä.

F	 Ilmastointi varmistaa  
hyvän jäähdytyksen ja 
työskentelymukavuuden.  
Ilmastointi on manuaalinen  
Power-mallissa ja 
täysautomaattinen (lisävaruste) 
Fendt 700 Vario PowerPlus-,  
Profi- ja ProfiPlus-malleissa.

Joustava joutsenkaulamikrofoni 
mahdollistaa handsfree-puhelut 
parhaalla äänenlaadulla.

Ulkoisille virtaa tarvitseville laitteille on useita pistorasioita.

F	Puhelinteline on säädettävissä 
puhelinmallin mukaisesti.

F	Fendt VisioPlus -ohjaamon ominaisuuksia ovat helppo sisäänkäynti, 
optimaalinen jousitus, ergonomisesti järjestetyt hallintalaitteet, panoraama-
tuulilasin tarjoama hyvä näkyvyys ja lisätila, tuulilasin pyyhintäalue 300°, 
LED-valaistusjärjestelmä jne.

Vario-päätettä voidaan säätää 
kaikkiin suuntiin uuden 
kuulanivelletyn kiinnikkeen 
ansiosta.

FENDT 700 VARIO

Ohjaamo.
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F	Jarrutus- ja nyökkimisliikkeitä 
vaimentava ohjaamon ilmajousitus 
vähentää tärinää ja tarjoaa 
erinomaisen ajomukavuuden. 
Kolmipistejousituksessa on 
kiinteästi asennettu 
tasonsäätötoiminto. (saatavana 
malleihin Fendt 700 Vario Profi ja 
ProfiPlus). 

J	 Istuimessa on ilmajousitus ja 
helposti säädettävä kyynärnoja.

J	Ohjaamon ilmajousitus vähentää tehokkaasti tärinää ja tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden. Tasonsäädöllä 
varustettu ohjaamo on tuettu neljästä pisteestä: edessä kahdella kartiolaakerilla ja takana kahdella 
ilmajousielementillä.

F	Erittäin mukavassa 
ilmajousitetussa istuimessa on 
säädettävä selkänoja, lämmitys, 
matalataajuuksinen jousitus, 
paineilmatoiminen ristiselän  
tuki ja helppo kyynärnojan  
säätö. Saatavana myös 
kolmipisteturvavyö.

F	Kahteen suuntaan säätyvän 
Evolution-istuimen ominaisuuksien 
lisäksi erittäin mukava Evolution 
dynamic Dualmotion -istuin tarjoaa 
myös aktiivisen jousituksen. 
Istuinpäällinen on saatavana joko 
mustalla kankaalla tai mustalla 
sileällä nahalla yhdessä 
nahkapäällysteisen ohjauspyörän 
kanssa.

F	Selkänojallinen ja turvavyöllä 
varustettu matkustajan istuin on 
turvallinen ja mukava paikka 
apumiehelle pitkinä työpäivinä.

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste:  J	

Lisävaruste:  F	
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F	DCUP-liittimien itsestään 
sulkeutuvat venttiililäpät antavat 
varman suojan likaa tai vettä 
vastaan.

F	Power Beyond -paine- ja 
ohjauslinja tehokkaaseen 
työkoneiden käyttöön ja hallintaan.

J	Fendt 700 Varion hydrauliliittimet voidaan aina kytkeä paineenalaisina (CUP). Paineenalaisina kytkettävät DCUP-
liittimet tekevät työkoneiden kiinnityksestä ja irrotuksesta helppoa.

J	Takavoimanoton nopeudet 540, 540E, 1000 ja 1000E r/min. Traktorin 
ulkopuolella sijaitsevat voimanoton käyttöpainikkeet ovat erityisen kätevät.

Hydrauliikka ja kytkentäkohdat.
FENDT 700 VARIO
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F	 ISOBUS-pistorasia työkoneiden 
ohjauslaitteiden kytkentää varten.

F	Kaksipuolisia suojaohjaimia käyttämällä voidaan käyttää PTO:ta, 
takavetokoukkua ja haluamaasi ohjausventtiiliä traktorin tavarasäiliössä.

Takaosan liitännät: ISOBUS-signaalipistorasia, hydraulinen ylävarsi, viisi kaksitoimista hallintaventtiiliä, paineeton 
paluuvirtaus, paineilmajarru, Power Beyond -paine- ja ohjauslinja, hydraulinen perävaunujarru, 7-napainen pistorasia, 
alavarren pysäyttimet, ABS-pistorasia, takavoimanotto (540/540E/1000/1000E), perävaunun kytkin, alavetolaite ja 
automaattiohjausakseli.

Etuosan liitännät: Ylävarsi, kaksi 2-toimista hallintaventtiiliä, paineeton 
paluuvirtaus eteen, 7-napainen pistorasia, etuvoimanotto (1 000 r/min), 
sulkuventtiili, takavarren pysäytin, taittuva alavarsi, EPC-etunostolaite, jossa 
iskukuormituksen vakautus

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste:  J	

Lisävaruste:  F	
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J	Turvallisesti kotiin: Integroidun 
kotiintulovalon ansiosta kuljettaja 
laskeutuu alas traktorista 
turvallisesti myös pimeällä. Ajovalot 
palavat jonkin aikaa vielä moottorin 
sammuttamisen jälkeen.

Yötilassa näyttö on himmennetty, 
jotta valaistus on miellyttävä 
käyttäjälle. Asetukset ja kuvakkeet 
näkyvät selkeästi vastaväreillä.

FENDT 700 VARIO

Valaistus.

J	Valaistus on helppo säätää 
yksinkertaisen asettelun ansiosta. 
Yhden painikkeen järjestelmässä 
kaikki valitut työvalot voidaan 
kytkeä helposti ja nopeasti 
koskettamalla yhtä 
kalvonäppäimistön painiketta.

F	Kulmavalojen ansiosta koko 
etupyörä on hyvin näkyvissä myös 
pimeällä. Kulmavalot ovat 
saatavana myös erikoiskirkkailla 
LED-polttimoilla.

F	Työvalojen säteet menevät ristikkäin. Järjestely estää varjot ja 
heijastumisen, jolloin kuljettajan näkökenttä on mahdollisimman hyvin 
valaistu.

Fendt 700 Variossa työskentelet turvallisesti ja tehokkaasti myös pimeällä. 360 asteen LED-valaistus valaisee työskentelyalueen tehokkaammin, valaisuteho 
on nyt yhteensä 49 900 luumenia. Käyntiportaiden valot parantavat turvallisuutta ja varmuuden tuntua. Korkealaatuisten LED-ajovalojen ansiosta työskentely 
pimeällä on yhtä turvallista kuin päivälläkin. LED-kaksoispolttimoilla varustetut lähi- ja kaukovalot valaisevat laajasti ja tehokkaasti parantaen maantieajon 
turvallisuutta. Pitkäikäisten LED-valojen valaisuteho on erittäin korkea ja energian kulutus alhainen.
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste:  J	

Lisävaruste:  F	

FENDT 700 VARIO

Ajomukavuus ja vetojärjestelmät.

Lisävarusteluun kuuluva perävaunun ohjautuvan akselin lukitus 
vapauttaa automaattisesti akselin lukituksen tietyllä ajonopeudella 
itseohjautuvilla akseleilla varustetuissa perävaunuissa. Suorilla 
osuuksilla jäykkä akseli varmistaa traktorin vakaan hallinnan. 
Itseohjautuvaa akselia ei tarvitse lukita manuaalisesti valitun 
nopeusalueen ulkopuolella eikä taakseajossa.

Jousituskonsepti varmistaa 
ajomukavuuden niin maantiellä kuin 
pellollakin. Henkilöauton veroisen 
ajomukavuuden tarjoava etuakselin, 
ohjaamon ja istuimen jousituksen 
yhdistelmä on sovellettu 
suuritehoisista traktoreista.

J	Etuakselin jousitus on vakiovaruste, ja jousituksen ominaisuudet on 
sovitettu varta vasten raskaaseen peltotyöhön. Etuakselin vetovoiman voi 
lisätä jopa 7 prosenttiin (toisin kuin jousittamattomassa etuakselissa) 
tasaisemman ajon varmistamiseksi.

Heilahduksenvaimennus estää 
traktorin ja työkoneen pomppimisen 
vaimentamalla heilumisliikkeitä 
hydrauliikan avulla. Järjestelmä 
vähentää nykäysliikkeitä parantaen 
ohjausturvallisuutta ja lisäten 
ajomukavuutta.

Vakioasetukseen verrattuna VarioActive-ohjauksessa ohjauspyörän 
tarvittavien kierrosten määrä on 60 % pienempi, jotta päästään samaan 
kääntökulmaan. VarioActive nopeuttaa ohjauksen reagointia päisteiden 
jyrkissä käännöksissä tai etukuormaajaa käytettäessä. Turvallisuussyistä 
järjestelmää voi käyttää vain nopeusalueella 0–25 km/h.

Ilman VarioActive-järjestelmää
ohjauspyörän yksi kierros = 26,6°

VarioActive-järjestelmän 
kanssa
ohjauspyörän yksi kierros = 43,3°

Joustovara +/- 50 mm Keinumiskulma 8°
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Paras tuote, paras  
huolto ja palvelu.

Fendt tarjoaa huipputekniikkaa edustavan tuotteen 
entistä kovempiin haasteisiin. Siksi voit odottaa 
enemmän erittäin tehokkaiden, sertifioitujen Fendt-
jälleenmyyjien palveluilta:

- Nopeat viestintäreitit sinun ja koulutetun 
huoltotiimimme välillä

- Varaosien saatavuus 24/7 koko kauden ajan
- 12 kuukauden takuu alkuperäisille Fendt-osille ja 

niiden varusteille

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.

100 % laatua. 100 % palvelua: Fendt-palvelut
Tarjoamme erinomaisia palveluita voidaksemme tarjota 
sinulle parasta käyttövarmuutta ja tehokkuutta Fendt-
koneeltasi:

- Fendt Demo -palvelu
- Fendt Expert -kuljettajakoulutus
- AGCO Finance – rahoitus- ja vuokraustarjoukset
- Fendt Care – huolto- ja takuupidennykset
- Fendt Certified – Vaihtokonepörssi

FENDT-PALVELUT
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Fendt Demo -palvelu
Onko kyse uudesta hankinnasta? Tulet rakastamaan 
Fendt-ratkaisujamme ja yleistä tehokkuutta. Anna 
Fendt Demo -palvelun tehdä päätöksestä helpompaa.

Fendt Expert -kuljettajakoulutus
Autamme sinua saamaan ajoneuvostasi irti  
kaiken mahdollisen. Ainutlaatuisen Fendt Expert 
-kuljettajakoulutusohjelman avulla voit parantaa  
Fendt-traktorisi hyötysuhdetta ja oppia käyttämään 
kaikkia päivittäistä työtäsi helpottavia toimintoja. 
Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa 
kaiken tehon irti Fendt-koneestasi.

Yksilölliset rahoitus- ja vuokrausmallit
Tekniikkaan investointi sitoo huomattavasti pääomaa. 
AGCO Finance -luottorahoitus tarjoaa houkuttelevat ja 
joustavat ehdot. Käsirahasta kuukausieriin ja 
kokonaismaksuun – asetat itse Fendt-traktorisi yleiset 
rahoitusehdot. Jos tarvitset lyhytaikaisia lisäresursseja 
tai haluat käyttää traktoreita pidemmän aikaa 
ostamatta omaa konetta, Fendt-jälleenmyyjäsi voi 
tarjota sopivan ratkaisun räätälöidyillä leasing-
paketeilla.

Fendt Certified – Vaihtokonepörssi
Edelläkävijät ajavat Fendtillä – myös käytetyillä koneilla. 
Sertifioitua Fendt-laatua edustavat, tarkastetut ja 
hyväkuntoiset käytetyt maatalouskoneet ovat 
ihanteellinen ratkaisu kustannustietoiselle 
maatalousyrittäjälle tai konekannan kasvattamiseen.
Edut:
- Tiukkojen laatustandardien mukainen sertifiointi
- Kattava kuntotarkastus (tekniikka, kuluminen, 

ulkonäkö)
- Täydellisesti huolletut kulutusosat
- Komponenttien vaihto, puhdistus ja maalaus 

tarvittaessa
- Yhden vuoden takuu (laajennettavissa)

Fendt Care – huolto- ja takuupidennykset
Jotta voisit pitää koneesi jatkuvasti toimintavalmiina, 
tarjoamme räätälöityä huolto- ja korjauspalvelua 
pakollisen takuun lisäksi, sillä pakollinen takuu kattaa 
ainoastaan uuden koneen korjausriskin ensimmäisten 
12 kuukauden aikana luovutuksesta. Tässä Fendt Care 
astuu kuvioihin. Joustavilla kestoajoilla ja joustavilla 
erillä omavastuulla ja ilman voivat antaa koneelle 
takuun jopa ensimmäisen vuoden jälkeen.
Fendt-jälleenmyyjäsi asentaa ainoastaan alkuperäisiä 
Fendt-osia. Ne ovat laadukkaita ja turvatarkastettuja. 
Tämä varmistaa Fendt-koneesi arvon säilymisen.

FENDT-PALVELUT

Varmista traktorisi tulevaisuuden 
toimintavalmius jo tänään.
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”AGCO Parts Books to go” -älypuhelinsovelluksen 
avulla löydät Fendt-varaosia nopeasti ja helposti 
ja tilaat niitä suoraan. Voit ladata sovelluksen 
puhelimesi sovelluskaupasta (App Store ja  
Google Play Store). Saat henkilökohtaiset 
käyttäjätunnukset Fendt-jälleenmyyjältäsi.

Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Palvelun sisältö Säännöllinen huolto, 

kiinteät 
huoltokustannukset

Suoja korjausriskejä vastaan (paitsi kuluminen) Kattaa kaikki 
kustannukset (paitsi 

kuluminen)

Kattaa kustannukset ja 
käytettävyyden (paitsi 

kuluminen)

Edut Käytön luotettavuus Kattaa suuret vahingot 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

Säännöllinen huolto

Korjauskustannukset

Omavastuu 490 € 190 € 0 € 0 € 0 €

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

Lisämaksu työajan ulkopuolella ja 
viikonloppuisin

Vaihtokone

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

Täydellinen kustannusten hallinta ja suunnitteluvarmuus

8 vuotta / 8 000 
käyttötuntia

Uusilla Fendt Care -hinnoillamme Fendt takaa kattavan suojan uusien koneiden luotettavuudelle ja 
korjausriskille. Fendt Caren avulla varmistat täydellisen kustannusten hallinnan ja erinomaisen palvelun. 
Fendt tarjoaa joustavan ja räätälöidyn ratkaisun koneillesi huoltosopimuksesta huolettomaan, 
kaikenkattavaan pakettiin, joka sisältää myös varatraktorin.
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Nopea ja helppo huolto.

Fendtin lisätarvikkeet.
Fendtin lisätarvikkeet ovat erinomainen lisä Fendt-
koneellesi. Voit valita laajasta tuotevalikoimasta, joka 
käsittää voiteluaineita, AdBluen, hoitopaketteja, 
ohjaamotarvikkeita ja paljon muuta. Kaikki 
lisätarvikkeet saat ainoastaan Fendt-jälleenmyyjältäsi.

Myös jäähdyttimeen päästään helposti käsiksi, kun se vaatii 
puhdistusta.

Ylös kääntyvä konepelti ja irrotettavat sivupaneelit tarjoavat 
erinomaisen pääsyn moottoritilaan. Tämä tarkoittaa, että ilmasuodatin 
voidaan poistaa nopeasti ja helposti.
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Miten voimme 
palvella?

Fendtin yhteystiedot.

fendt.com
Löydä kaikki verkosta – esitteistä teknisiin 
tietoihin, asiakas- tai yritysraporteista 
Fendt-tapahtumakalenteriin.

Fendt-koneen 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
24/7 Fendt – Mahdollista 
multimediaratkaisujemme ansiosta. 
Fendtin Internet-TV lähettää uutisia ja 
tietoja Fendtistä joka päivä vuorokauden 
ympäri.

Koeajot
Siirry osoitteeseen fendt.com ja valitse 
kohta ”Fendt Services” (Fendt-palvelut) 
”Service”-sivulla, valitse ”Demo Service”, 
rekisteröidy koeajoa varten haluamallesi 
traktorille.

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.

Miten saan ohjelmistopäivityksen?
Fendt-ohjelmisto on päivitysyhteensopiva, 
joten Fendtissäsi on aina uusin teknologia. 
Näin varmistat, että Fendt-koneesi on 
teknisesti edistynyt, sen arvo säilyy ja 
sijoitettu pääoma tuottaa tulevaisuudessa 
kuten sen ostohetkellä. Lisätietoja saat 
Fendt-jälleenmyyjältäsi.

Mikä on Fendt Expert?
Fendt Expert -kuljettajakoulutuksessamme 
opiskellaan Vario-ammattilaisiksi. Osaatko 
käyttää traktorisi kaikkia mahdollisia 
toimintoja? 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 Fendt-
traktoristasi. Pyydä lisätietoja 
jälleenmyyjältäsi ja ilmoittaudu 
koulutukseen jo tänään.

USEIN KYSYTTYÄ. KAIKKI FENDTISTÄ.
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Moottori
Polttoaineen esisuodatin (lämmitetty) c c c c

Esilämmitysyksikkö (moottori, voimansiirto, hydrauliöljy) c c c c

Pakokaasujarru c c c c

Voimansiirto
Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto g g g g

Peruutussummeri c c c

Vario-käyttö
Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, 
automaattitoiminnot, hydrauliikan hallintalaitteet

g g g g

Vario-pääte 7'', kosketusnäyttö ja näppäimet g g g

Vario-pääte 10,4'', kosketusnäyttö ja näppäimet c g

Variotronic-työkoneohjaus ISOBUS-yhteensopiville koneille c g g

VariotronicTI - päisteautomatiikka g g g g

Automaattiohjausjärjestelmä VarioGuide NovAtel / Trimble c c

VarioDoc - dokumentointijärjestelmä (vain Varioterminal 10.4'') c g

VarioDoc Pro - dokumentointijärjestelmä g

SectionControl viljelylohko-ohjaus c

VariableRateControl c

Elektroninen ajonestolaite g g g g

Ilman ajonestolaitetta c c c c

Ohjaamo
Aktiivihiilisuodatin c c c c

Ohjaamon ilmajousitus g g g g

Ohjaamon kolmen pisteen ilmajousitus, integroitu tasonsäätö c c c

Super comfort -istuin, 3-pisteturvavyö c c c c

Comfort-istuin, ilmajousitettu g g g g

Super Comfort -istuin, ilmajousitettu c c c c

Super Comfort -istuin Evolution Dynamic / CA c c c c

Super Comfort -istuin Evolution dynamic DuMo/CA c c c c

Super Comfort -istuin Evolution dynamic DuMo nahka/CA c c

Comfort apukuljettajan istuin g g

Ilmastointi g g g g

Automaattinen ilmastointi c c

Kaksiosainen tuulilasi ja ovi oikealla c c c c

Yhtenäinen tuulilasi g g g g

Takalasin lämmitys c c c c

Yksivarsipyyhkijä edessä g g c c

Suunnikasvarsipyyhkijä edessä c c c c

300° tuulilasinpyyhkijä (yhtenäisen tuulilasin kanssa) g g

Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä c c c c

Laajakulmapeili g g g g

Radion asennussarja ja kaksi stereokaiutinta g g g g

Radio, CD, MP3, handsfree-laite c c c c

Nopeustutka c c

Kori
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa g g g g

Ohjausjarru c c c

Kaksipiirinen pneumaattinen jarrutusjärjestelmä, 1 poljinta g g g g

Kaksipiirinen pneumaattinen jarrutusjärjestelmä, 2 poljinta c c c

Automaattinen perävaunun ohjaavan akselin lukitus c c

Paineilmatoiminen Duomatic-kytkin c c c c
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Neliveto / tasauspyörästön lukko
Taka-/etutasauspyörästö 100-prosenttisella levylukolla ja kääntökulma-
antureilla

g g g g

Nostolaite
Da-etunostolaite, ulkoinen hallinta (erillinen venttiili, 2-toim.) c c c c

Comfort-etunostolaite 1-toim., asentosäätö, ulkoiset hallintalaitteet c c c c

Comfort-etunostolaite 2-toim., asentosäätö ja kevennys, ulkoiset hallintalaitteet c c c c

Hydraulisen alavarren sivusuunnan vakautus c c

Voimanotto
Edessä: 1000 r/min c c c c

Takana: Voimanoton laippa-akseli 540/540E/1000/1000E r/min g g g g

Hydrauliikka
EHS-venttiilin hallinnan ristivipu, monitoimiohjaussauva g g g g

EHS-venttiilin käytön lineaarimoduuli g g

Takahydrauliikan venttiilien hallintapainikkeet traktorin takaosassa c c c c

Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (109 l/min) g g

Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (152 l/min) c c g g

Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (193 l/min) c c

Power Beyond -hydrauliliitäntä c c c c

Paluu takana g g g g

Paineeton paluuvirtaus taakse c c c c

DUDK-pikaliittimet vipukytkimillä takana c c c c

UDK-pikaliittimet takana g g g g

Biohydrauliöljy c c c c

Lisävaruste
Manuaalinen vetolaite c c c c

Automaattinen perävaunun vetolaite kauko-ohjauksen kanssa, takana g g g g

Korkeussäädettävä kuulapäinen vetokytkin c c c c

Lyhyt kuulapäinen kytkin alavetolaitteessa c c c c

Pitkä kuulapäinen kytkin alavetolaitteessa c c c c

Vetokoukku c c c c

Vetoaisa c c c c

Piton Fix c c c c

Etulisäpainot (ei saatavilla etunostolaitteen kanssa) c c c c

Pyörän lisäpainot takapyörille c c c c

Pakko-ohjaus (yksi- tai kaksipuolinen) c c c c

Kääntyvät etulokasuojat g g g g

ABS-perävaunun pistorasiat c c

Etukuormaaja
Etukuormaajan kytkentäosat c c c c

Etukuormaaja Cargo 4X/85 c c c c

Etukuormaaja Cargo 5X/85 c c c c

Etukuormaaja Cargo Profi 5X/85 c c

Etukuormaaja Cargo 5X/90 c c c c

Etukuormaaja Cargo Profi 5X/90 c c

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste:  g 

Lisävaruste:  c 

FENDT 700 VARIO

Varusteluvaihtoehdot.
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714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Moottori
Nimellisteho ECE R 120 kW/hv 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
Maksimiteho ECE R 120 kW/hv 110/150 126/171 138/188 154/209 168/228 181/246
Sylinterien lukumäärä Lukumäärä 6 6 6 6 6 6
Männän halkaisija / iskunpituus mm 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126
Sylinteritilavuus cm³ 6056 6056 6056 6056 6056 6056
Nimelliskierrosnopeus r/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Maksimivääntö, 1450 r/min Nm 650 725 804 911 988 1072
Vääntömomentin nousu % 43.0 40.0 39.0 39.0 39.0 38.0
Polttoaineen määrä litraa 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
AdBlue-säiliö litraa 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0

Vaihteisto ja voimanotto
Vaihteiston tyyppi ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180
Nopeusalue 1 km/h 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28
Nopeusalue 1 - taakseajo km/h 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17
Nopeusalue 2 km/h 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50
Nopeusalue 2 – taakseajo km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
Suurin nopeus km/h 50 50 50 50 50 50

Takavoimanotto 540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

Etuvoimanotto, lisävaruste 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Nostolaite ja hydrauliikka
Muuttuvavirtauksinen pumppu l/min 109 109 109 109 109 109
Muuttuvavirtauksinen pumppu, lisävaruste 1 l/min 152 152 152 152 152 152
Muuttuvavirtauksinen pumppu, lisävaruste 2 l/min 193 193 193 193 193 193
Työpaine/ohjauspaine bar 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana) Power/Power Plus Lukumäärä 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana) Profi/Profi Plus Lukumäärä 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5
Hydrauliöljyn maksimimäärä litraa 64 64 64 64 64 64
Takanostolaitteen maksiminostokyky daN 10360 10360 10360 10360 10360 10360
Etunostolaitteen maksiminostokyky daN 4418 4418 4418 4418 4418 4418

Renkaat
Eturenkaat (vakio) 480/70R28 540/65R28 540/65R28 540/65R30 540/65R30 540/65R30
Vakiotakarenkaat 580/70R38 650/65R38 650/65R38 650/65R42 650/65R42 650/65R42
1. Valinnaiset eturenkaat 540/65R30 540/65R30 540/65R30 600/65R28 600/65R28 600/65R28
1. Valinnaiset takarenkaat 580/70R42 580/70R42 650/65R42 710/70R38 710/70R38 710/70R38

Mitat
Eturaideväli (vakiorenkaat) mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Takaraideväli (vakiorenkaat) mm 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Kokonaisleveys vakiorenkailla mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Kokonaispituus mm 5240 5240 5240 5240 5240 5240
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakiorenkailla ilman VarioGuide-järjestelmää mm 2946 2946 3050 3050 3050 3050
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakiorenkailla VarioGuide-järjestelmän kanssa mm 2980 2980 3099 3099 3099 3099
Maavara enintään mm 506 506 506 506 506 506
Akseliväli mm 2783 2783 2783 2783 2783 2783

Painot
Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman 
kuljettajaa) kg 7735.0 7735.0 7790.0 7980.0 7980.0 7980.0

Suurin sallittu kokonaispaino 40 km/h asti, maakohtainen poikkeuslupa 
tarvitaan kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Suurin sallittu kokonaispaino 50 km/h asti, maakohtainen poikkeuslupa 
tarvitaan kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Vetoaisan maksimikuorma kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

FENDT 700 VARIO

Tekniset tiedot.
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It’s Fendt.  Koska me ymmärrämme maanviljelyä.

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.

FI/1901

www.fendt.com 




