Teollisuus, tiet ja ympäristö

Maisemanhoito
Golf-kenttien ylläpito
Puistojen ylläpito
Puutarhanhoito
Ruohoalueiden ylläpito
Suurten ruohikkojen
leikkaaminen
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Metsänhoito | Metsämaa
Pensasaidan ylläpito
Metsämaan ylläpito
Metsänhoito
Haketus
Vesakontorjunta

Rakennus | kuljetus
Kuljetus
Tienvarsien ylläpito
Rakennus
Tienrakennus
Ympäristötyö

Talvikunnossapito
Talvikunnossapito
Auraus ja hiekoitus
Vakauttaminen

Fendt Vario.
Täydellinen tarpeisiisi.
Voit hyödyntää Fendt-traktorien kapasiteettia täysin keväästä talveen.
Sovelluksesta riippumatta nämä monitaiturit tekevät vaikutuksen huipputeknisillä
ratkaisuillaan ja erinomaisella joustavuudellaan.
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Fendtiltä löytyy aina oikea traktori viheralueiden
ylläpitoon – oli kyseessä sitten golf-kentän tai puiston
ylläpito, nurmikon reunojen leikkaaminen tai suurten
alueiden ylläpito. Kapea ja erittäin helposti ohjattava
Fendt 200 V/F/P Vario, jonka ulkoinen leveys on vain
107 cm, on kotonaan pyöräteillä ja jalkakäytävillä.
Erinomaisen joustavuutensa ja sitkeytensä ansiosta
Fendt 200-, 300- ja and 500 Vario -mallit sopivat mihin
tahansa kunnan tarvitsemaan työhön. Niiden isoveljet
Fendt 700, 800, 900 ja 1000 Vario ovat ihanteellisia
suurten alueiden niittoon ja tienrakennus-/kaivutöihin.

Metsämaalla tai tiellä – Fendt Variolla siirrät vuoria:
Nelivedon ja portaattoman vaihteiston ansiosta se
on joustava kaikissa maastoissa. 70–240 hv:n sarjan
mallit ovat spesialisteja pensasaitojen ja metsämaan
ylläpidossa esimerkiksi puomien päässä olevien
pensasleikkureiden ansiosta. Suuret, jopa 517 hv:n
traktorit ovat ihanteellisia haketuksessa hakkurin kanssa.
Fendt 800-, 900- ja 1000 Vario -malleihin on saatavana
myös täysin integroitu taakseajon hallinta.

Mainio viheralueilla.
Mahtava metsämaalla.
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Rakennustyössä tarvitaan voimaa, joustavuutta ja
tehoa. Fendtin tehokkaat traktorit todistavat tässä
arvonsa yhdessä erinomaisen käsiteltävyyden ja
monipuolisuuden kanssa. Kuljetustyökään ei ole
ongelma, sillä ajomukavuus on erinomainen jopa
60 km/h nopeudella. Päällystämättömilläkin urilla
traktorit tarjoavat erinomaisen mukavuuden ja
turvallisuuden VarioGripin ansiosta, jolla voidaan
säätää rengaspaineita nopeasti ja helposti ja jakaa
paino suuremmalle alalle maksimaalista nurmikon
suojausta ja pitoa varten. Ja Fendt-traktorin
valitsemiseen on muitakin syitä: Kaivutyössä
Fendtin tehokkaiden traktoreiden erinomainen
materiaalinkäsittelykapasiteetti on suuressa arvossa,
samalla kun suuresta voimanoton ja hydrauliikan
tehosta on paljon hyötyä maan kunnostamisessa ja
lujittamisessa. Fendt tarjoaa myös tehdasasenteisen
turvakaaren, joka on hyväksytty rakennusryhmän
suositusten mukaisesti.

Traktoreita käytetään yhä enemmän talvikunnossapidossa
niitä hyödynnetään täysin ympäri vuoden. Käytit sitten
lumiauraa, lumilinkoa tai leikkurilinkoa, kyse on leikkausvoimasta, voimanoton tehosta ja käyttömukavuudesta.
Fendt 200- ja 200 V/F/P Vario -malleihin lisävarusteena
saatavan jalkatilan lämmittimen ansiosta pidät aina
pään kylmänä ja jalat lämpiminä talvisin. Fendt 300 Vario
-mallista alkaen saatavana oleva etunostolaitteen kevennysohjaus antaa mahdollisuuden siirtää osa työkoneen
painosta etuhydrauliikalta etuakselille. Näin hyödyt
paremmasta ajoturvallisuudesta ja suojelet samalla
työkoneita. Ohjaamon suuret ikkunat tarjoavat
täydellisen näkyvyyden ympäristöön ja työkoneisiin.

Suorituskykyä, vetoa ja joustavuutta.
Lyömätön talvella.
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Miksi Fendt Vario on
aina hyvä sijoitus?
Koska maatilallasi on huippusesonki ympäri vuoden, voit tehdä työn mukavasti ja tehokkaasti kaikkina vuodenaikoina
Fendt-traktorilla. Oli kyse ruohonleikkuusta, pensasaitojen trimmauksesta, maan kunnostamisesta, lujittamisesta,
lastaamisesta, kuljettamisesta tai lumen auraamisesta, Fendt-traktori on yleistyökalu, johon voit luottaa monta vuotta
ympäri vuoden. Fendt-traktorin kaikkien toimintojen käyttäminen ympäri vuoden on erityisen kätevää kunnallistöissä.
Monipuolisuutensa ansiosta Fendt voi hoitaa monen itseliikkuvan koneen työt.
8
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Fendt 200 V/F/P Vario

57 – 82 kW / 77 – 1110 hv
Fendt 200 Vario

57 – 82 kW / 77 – 1110 hv

Tiukkojen paikkojen
spesialisti
Työskenteletpä jyrkässä maastossa tai kapeissa paikoissa, kompakti
Fendt 200 Vario näyttää vahvuutensa. Sen keskeltä kapea muotoilu
lisää erinomaista ketteryyttä, sillä etupyörien kääntökulma on
52 astetta. Fendt 200 V/F/P Vario -versiossa pieni traktori aloittaa
vain 1,07 m:n ulkoleveydestä – ihanteellinen ruohopiennarten
hoitoon leikkuripuomeilla pyöräteillä tai pysäköintialueilla.
Fendt 200 V/F/P Vario on myös olennainen jalkakäytävien
talvikunnossapidon aikana. Kompaktista rakenteesta huolimatta
saat silti tilavan ja selkeän ohjaamon ja helpon käytettävyyden
Fendt VariotronicTI:n ja portaattomasti säätyvän Vario-vaihteiston
ansiosta. Toinen plussa talvella on kuumavesilämmitin
lattialämmityksellä, joka pitää jalkasi aina lämpiminä. Koska
ohjaussauva voidaan kiinnittää käsinojaan työkoneiden hallinta
varten, myös monimutkaiset työkoneet pysyvät hyvin hallinnassa.
Tehokas hydrauliikka tarjoaa siihen luotettavan tavan.

– Ruohonleikkuu, ylläpitoa ja ruohon uudistaminen puistoissa,
golf-/urheilukentillä, suurilla aluilla, ojissa ja pientareilla
ilmastuslaitteilla, sylinterillä, kääntö- ja varstaleikkureilla.

– Pensasaidan ylläpito puomin päässä olevilla leikkureilla
– Vesakontorjunta silppurilla

– Kuljettaminen konttilavalla tai perävaunulla
– Tienvarsien ylläpito:
· ojanpohjahöylä
· oksasakset tai pensasleikkuri
· pesuharja
· penkereen puhdistuslaite jne.
– Lakaisu

– Pysäköintialueiden, kävelyteiden ja pyöräteiden auraus
ja hiekoitus
– Lumilinkous sivuleikkurilingolla tai lumilingolla
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Fendt 300 Vario

74 – 97 kW / 101 – 132 hv

Fendt 300 Vario –
kunnallistyötraktori
300-sarja yhdistää sukupolvien kokemuksen vuodesta 1980:
Traktori soveltuu yhtä hyvin niin nurmialueiden hoitoon kuin
pelto-, kuljetus- tai kunnallistöihinkin. Mukavuutta, toimivuutta
ja tehokkuutta lisäävä varustelu tekee Fendt 300 Variosta
luotettavan kumppanin päivittäisen työn haasteisiin.
Fendt VisioPlus -ohjaamo tarjoaa tilaa ja mukavuutta pitkiin
työpäiviin. Yli 6 neliömetriä lasipintaa sisältävä ohjaamo ei ole
ainoastaan silmin nähden suurempi: tilaa on enemmän 2520 litran
ilmatilan ja komponenttien ergonomisen sijoittelun ansiosta.
Esimerkiksi 300-sarjassa on vakiona monitoiminen sauvaohjain
ja 7" Vario-pääte jatkuvaa helppoa käyttöä ajatelleen. Sen hyvin
houkutteleva hinta-hyötysuhde on erittäin vakuuttava ominaisuus.
Uusi Fendt 300 Vario täyttää vaiheen 4 / Tier 4 Final -päästövaatimukset.

– Puistojen ja suurten alueiden ruohonleikkuu ja
ylläpito kääntö- tai varstaleikkureilla

– Pensasaidan ylläpito puomin päässä olevilla leikkureilla
– Metsäsilppuri
– Vesakontorjunta silppurilla

– Kuljettaminen konttilavalla tai perävaunulla
– Tienvarsien ylläpito:
· ojanpohjahöylä
· oksasakset tai pensasleikkuri
· pesuharja
· penkereen puhdistuslaite jne.
– Lakaisu

– Pysäköintialueiden, katujen ja teiden auraus ja hiekoitus
– Lumilinkous
· sivuleikkurilingolla
· lumilingolla
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Fendt 500 Vario

91 – 120 kW / 124 – 163 hv
Fendt 700 Vario

106 – 174 kW / 144 – 237 hv

Täydellinen
ympärivuotiseen käyttöön
Keskiteholuokan suosittujen traktoreiden teho on 125–240 hv.
Fendt 500 ja 700 Vario toimivat joustavasti ja tehokkaasti kevyestä
ruohoalueiden ylläpidosta dynaamiseen kuljetukseen.
Voimanoton neljännen nopeuden 1000E avulla säästät polttoainetta
Fendt 700 Variolla, kun työskennellään suurta moottorin käyntinopeutta
vaativien sovellusten, kuten ruohon leikkaaminen puomilla, kanssa.
Muita Fendtin erikoisratkaisuja kunnalliskäyttöön ovat järeät Fendtkannatinrungot, jotka sallivat suuret kuormat ja tarjoavat tarkkuutta
ja vakautta sekä suuret puomin alueet.

– Puistojen ja suurten alueiden ruohonleikkuu ja ylläpito
kääntö- tai varstaleikkureilla

– Pensasaidan ylläpito puomin päässä olevilla leikkureilla
– Metsäsilppuri
– Vesakontorjunta silppurilla

– Kuljettaminen konttilavalla tai perävaunulla
– Tienvarsien ylläpito:
· ojanpohjahöylä
· oksasakset tai pensasleikkuri
· pesuharja
· penkereen puhdistuslaite jne.
– Lakaisu

– Pysäköintialueiden, katujen ja teiden auraus ja hiekoitus
– Lumilinkous
· sivuleikkurilingolla
· lumilingolla
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Fendt 800 Vario

166 – 211 kW / 226 – 287 hv
Fendt 900 Vario

202 – 291 kW / 275 – 396 hv

Tehoa ja pitoa Fendtin
suuritehoisilla traktoreilla
Fendt 800 ja 900 Vario kuuluvat Fendt-traktoreiden suuritehoisimpaan
luokkaan. Jopa 390 hv:n maksimiteholla ja 60 km/h huippunopeudella
ne kuljettavat raskaita kuormia ja säästävät arvokasta aikaa. Fendtin
vakaudenhallinta tarjoaa erinomaisen ajovakauden ja turvallisuuden,
joka lukitsee käännön kompensoinnin nopeudesta 20 km/h alkaen.
900 sarjaan on saatavana ABS jarrut lisävarusteena. Alhaiset nopeudet
20 metriä tunnissa ovat mahdollisia maan lujittamisen aikana,
ja ne asetetaan vakionopeussäätimellä. Fendt tarjoaa standardin
DIN EN ISO 3471 ROPS mukaisen ohjaamon kummankin tehokkaan
traktorin rakennuskoneille. Tämä on sallittu 22 tonnin kokonaispainoon
asti. Traktorin täydellinen säätö takaa kuljettajalle poikkeuksellisen
näkyvyyden ja turvallisuuden.
Uudet mallit täyttävät vaiheen 4 / Tier 4 Final -päästövaatimukset.

– Ruohonleikkuu ja ylläpito suurilla alueilla

– Käyttö silppurin kanssa
– Biomassan luominen puuhakkurilla

– Kuljetus
· perävaunulla
· kippiperävaunulla
· push-off-perävaunulla
– Tienvarsien ylläpito
– Maan poisto vetokauhalla/kaapimella
– Maan lujittaminen maanmuokkauskoneella

– Lumen linkoaminen taakseajolaitteiston kanssa
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Fendt 1000 Vario

291 – 380 kW / 396 – 517 hv

Fendt 1000 Vario.
Omaa luokkaansa.
Fendt 1000 Vario valtaa uuden segmentin huikealla lähtötehollaan.
Vakiotraktorin uudentyyppisessä rakenteessa yhdistyvät kaikki peltoja kuljetustyön edut. Voimansiirron asiantuntijana sille on ennalta
määrätty kestävä suorituskyky, ja se täyttää vaativat toiminnot
dynaamisella vääntömomentin kehittämisellä pienillä nopeuksilla
ja pienellä kulutuksella. Sen suurikokoiset renkaat, älykäs lisäpainojen
käyttö ja rengaspaineen säätö sekä ainutlaatuinen säätyvä neliveto
tarjoavat oikean määrän pitoa kaikissa tilanteissa – upea ohjattavuus.

– Ruohonleikkuu ja ylläpito suurilla alueilla

– Käyttö silppurin kanssa
– Biomassan luominen puuhakkurilla

– Kuljetus
· perävaunulla
· kippiperävaunulla
· push-off-perävaunulla
– Tienvarsien ylläpito
– Maan poisto vetokauhalla/kaapimella
– Maan lujittaminen maanmuokkauskoneella

– Lumen linkoaminen taakseajolaitteiston kanssa
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Fendt Cargo / Fendt Cargo Profi

Fendt 200 Vario – Fendt 700 Vario

Kuormaa, nosta, työnnä,
paina, täristä…
Fendt Cargo- ja Fendt CargoProfi -etukuormaajat ovat täydellinen
lisä traktoriisi, ja ne varustavat sen kaikenlaista kuormaustyötä varten.
Kuorma voidaan sijoittaa senttimetrin tarkasti ristivivulla. Sen kompakti
rakenne ja suuri ohjauskulma tekevät ajamisesta ketterää kuormauksen
aikana. Tehokkaat hydrauliset ominaisuudet takaavat nopeat nostoliikkeet
ja kuormaajan täsmälliset liikkeet hitaillakin kierrosluvuilla.

Fendt Cargo- ja CargoProfi-etukuormaajat on suunniteltu ja testattu
Fendt-traktorien kanssa. Valurautarakenne mahdollistaa osien tarkan
yhteensovittamisen ja takaa näin pitkän käyttöiän työkoneelle ja koneelle.
Tämä yhdistelmä tarjoaa myös optimaalisen pääsyn huoltokohteisiin
myös etukuormaaja kiinnitettynä.
Fendt Cargo- ja Fendt CargoProfi -etukuormaaja auttaa pitämään kuorman
aina hallinnassa.

– Täydellinen näkyvyys ja optimaalisesti integroitu käyttöliittymä kaikille
Fendt Vario -malleille
– Kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän
– Hienostunut rinnakkaisopastus Z-tangon kytkennällä
– Automaattinen lisävarustelukitus/CARGO-lukitus
– Monitoimikytkin etukuormaajan helppoa asennusta ja irrottamista
varten, pysäköintitukien kompaktia kiinnitystä varten puomiin,
kaasuiskunvaimennin ja venttiilikokoonpano sijaitsevat suojassa
poikkipalkissa
– Lisävarusteena saatava vaimennusjärjestelmä maksimoi ajomukavuuden
– CargoProfin älykkäät toiminnot:
· Älykäs etukuormaajan säätö Vario-päätteellä, jossa on muistitoiminto
toistuvia töitä varten ja ravistelutoiminto
· Integroitu punnitusjärjestelmä yksittäistä ja kokonaispainoa varten
· Nostokorkeus ja kallistuskulma voidaan asentaa kääntövartta,
työkonetta yms. varten.
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Miten Fendt tekee vaikutuksen:
Hyvin suunniteltu viimeistä yksityiskohtaa myöten
Usein pienet arkipäiväiset yksityiskohdat tekevät elämästä helpompaa ja parantavat sekä ihmisen että koneen
suorituskykyä. Fendtissä on monia pieniä, yksityiskohtaisia ja automaattisia ratkaisuja, jotka auttavat suorittamaan
päivittäiset tehtävät nopeammin, tehokkaammin ja hymyillen. Kone voidaan muuntaa lumiaurasta lumilingoksi
vain 2 minuutissa hyvin suunniteltujen järjestelmäratkaisujen ansiosta.
22
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakio: g 
Lisävaruste: c 

OHJAAMO JA ERGONOMIA

Hyvä olo
työpaikalla
Aika kiivetä sisään
Fendt-kuljettajan istuin on laadukas ja ergonominen.
Ohjaimet on sijoitettu loogisesti ja tarkkaan harkitusti,
ja Variota on helppo hallita. Ilmastoinnin ansiosta
ohjaamon lämpötila voidaan asettaa tarpeen mukaan.
Istuimen ja ohjauspyörän asentoa voidaan säätää
myös erikseen. Lopputulos: Kuljettaja pystyy
työskentelemään ja keskittymään pidempään.

Täydellinen työskentelyilmasto Fendt 200- ja
V/F/P Vario -malleissa
Tehokas lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä sekä kiinteä
manuaalinen tai täysautomaattinen ilmastointi
takaavat ihanteellisen työympäristön. Jalat
lämpiminä – pää viileänä: Ohjaamon lämmityslaite
ja lattialämmitin pitävät jalat lämpiminä myös hyvin
kylminä päivinä. Ohjaamoon katossa oleva
ilmastointijärjestelmä puolestaan pitää ohjaamon
lämpötilan miellyttävänä, kun ulkona on kuuma.

Tehokasta iskunvaimennusta pitkille työpäiville
Fendt-ohjaamon mekaaninen tai paineilmajousitus
takaa erinomaisen ajomukavuuden. Istuimessa on
ilmajousitus vakiona Fendt 300 Vario -mallista alkaen,
mikä tarjoaa kuljettajalle mukavan istuimen työtä
varten. Valittavana on kolme istuinmallia, joihin
voidaan asentaa myös ilmastointi ja paineilmatoiminen
ristiselän tuki.

Lasipinnat on optimoitu takaamaan täydellinen
näkyvyys
Virtaviivaisten A- ja B-pilarien paikat on suunniteltu
niin, että saadaan mahdollisimman paljon lasipintaalaa hyvää näkyvyyttä varten joka puolelle. Tämä
lähestymistapa on saatu valmiiksi VisioPlus-ohjaamossa,
jossa on katolle ulottuva kaareva etutuulilasi. Se
kolminkertaistaa katselukulman: Kuljettajalla on
esteetön 77 asteen näkymä ylöspäin – jopa täysin
nostettuun etukuormaajaan. VisioPlus-ohjaamossa
on hyvä näkyvyys esim. leikkurin puomiin ilman
näköesteenä olevaa B-pilaria.

Turvallisuus rakennustyömaalla:
Fendt-ohjaamoiden FOPS-tarkastus
Fendt-ohjaamot luonnollisesti täyttävät FOPSvaatimukset (putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet).
Tämä tarkoittaa, että ohjaamo ja siksi myös käyttäjä
on suojattu putoavilta esineiltä rakennustyömaalla
1365 joulen energiapanokseen asti. Akkreditoitu DLG
Testing Station Groß-Umstadtissa on testannut
kaikkien ohjaamolla varustettujen Fendt-traktorien
käyttöturvallisuuden rakennustyömailla standardin
DIN EN ISO 3449 mukaisesti.

300, 500 ja 700 Vario -malleissa on VisioPlus-ohjaamo, jossa on täydelliset
näköakselit ja huomattava tilan tuntu 6,1 m² lasipintojen ansiosta.
JJ

77°

200 Varion vakiovarusteluun kuuluu kattoikkuna, jonka kautta näkyvyys ylöspäin on paras mahdollinen. Kattoikkuna voidaan avata ylöspäin tehostamaan ohjaamon tuuletusta. Sisään vedettävä varjostin suojaa kirkkaalta auringonpaisteelta.

Vertailun vuoksi VisioPlusohjaamon näkyvyys ylöspäin
kolminkertaistettiin 77 asteeseen.
Myös näkyvyys alaspäin on optimoitu,
ja pyöräkotelot on helppo nähdä.
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Fendt tarjoaa hienostuneen iskunvaimennuksen kaikkiin sarjoihin. Fendt 200- ja
300 Vario -sarjat voidaan varustaa tilauksesta ohjaamon jousituksella, joka on
vakiovaruste 500 Vario -sarjasta eteenpäin. Kuvassa: Ohjaamon nelipistejousitus ja
automaattinen tasonsäätö vähentävät värähtelyt minimiin.
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Vakiovarusteena asennettu tuulilasi (jossa on ovi vasemmalla) tarjoaa
keskeytyksettömän näkymän koko näkökentässä.
JJ

Paljon löydettävää
Fendt-ohjaamoiden pienet ekstrat ovat käytännöllisiä
jokapäiväisessä käytössä. Erilaiset säilytyslokerot tai
verkot tarjoavat tilaa työpäivän aikana tarvittaville
työkaluille. Ruoka ja juomat pysyvät viileinä ja puhtaina
ilmastoidussa jäähdytystilassa.
VisioPlus-ohjaamossa on
turvallinen ja mukava matkustajan
istuin.
FF
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Tehokkaan traktorin x5-ohjaamo tarjoaa runsaasti tilaa ja erinomaisen näkyvyyden suuren lasipintojen ansiosta. Istuinta,
ohjauspyörää ja käsinojaa voidaan säätää itsenäisesti, joten jokainen kuljettaja voi löytää ihanteellisen ergonomisen asennon.
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FF Ohjaamoon on sijoitettu käden
ulottuville käytännöllisiä säilytystiloja,
jotka voidaan myös jäähdyttää.

Avattava tuulilasi ja ovet
vasemmalla ja oikealla puolella
(lisävaruste).
FF

VisioPlus-ohjaamossa on
valinnainen säädettävä pääteteline
ulkoisia lisäpäätteitä varten.
FF

Valinnainen lattialämmitys on
ihanteellinen käytettäväksi talvella.
Jalkatila lämpenee nopeasti ja
tehokkaasti lämpötila-anturien
ohjaamana.
FF
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakio: g 
Lisävaruste: c 

Vario-pääte 10,4” täyttää kaikki kuljettajan toiveet. Traktorin
toimintojen ja Variotronic-työkonehallinnan lisäksi ulkopuolisia
kameroita ja VarioDoc-dokumenttijärjestelmää voidaan nyt
hallita yhdeltä ainoalta päätteeltä.

200 V/F/P Vario -malleissa on Vario-ohjaussauva vakiona.
Sillä hallitaan vaihteistoa ja vakionopeudensäätöä, aktivoidaan
moottorin kierroslukumuisti ja käynnistetään 3. ja 4. hydraulipiiri.

JJ
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TOIMINTAKONSEPTI

Kun huipputekniikka
on yksinkertaista...
... sen nimi on Fendt VariotronicTI.
Vario-pääte on keskusohjausyksikkö kaikille traktorin
ja laitteiden asetuksille. Lisäksi voit käyttää ja seurata
VariotronicTI:n ominaisuuksia suoraan päätteestä
kosketusnäytöllä tai painikkeilla. ISOBUS-ominaisuutta
tukevia laitteita voidaan hallita Vario-päätteellä. Et
tarvitse muita laitepäätteitä, mikä säästää tilaa ja
tarjoaa paremman yleiskuvan.

Uusimman sukupolven Vario-pääte
Vario-pääte 10,4” asettaa uudet standardit modernille
kosketusohjaukselle. Kehyksetön LCD-näyttö täysin
lasisella edustalla toimii keskusohjauselementtinä,
ja sen älypuhelintyylinen ulkomuoto kääntää
katseita. Naarmuuntumattomasta lasista valmistetun
korkealaatuisen kosketusnäytön erottelutarkkuus
800 x 600 pikseliä ja 16 miljoonan värin väritarkkuus
tuottavat erittäin kirkkaan ja selkeän kuvan.
Vaihtoehto on pienempi Vario-pääte 7”.

Looginen, intuitiivinen ja yhdenmukainen
Kaikissa Fendt-sarjoissa keskusohjausyksikkö on
sijoitettu ergonomisesti oikealle puolelle. Kuljettaja
löytää kaikki hallintalaitteet, ajo-ohjaussauvan ja
ristivivun sieltä. Fendt 500 – 1000 Vario -malleissa
Vario-pääte on kiinnitetty optimaalisesti oikeaan
käsinojaan.

Joustavuutta ja yksilöllisyyttä hallintaan
Ohjaussauvalla varustetut Fendt-traktorit tarjoavat
optimaalisen manuaalisen ohjauksen. Kuljettaja
voi valita toiminnot, joita hän haluaa hallita
ohjaussauvalla, ja määrittää painikkeet yksittäin.
Traktoria voidaan luonnollisesti kiihdyttää ja
hidastaa ohjaussauvaa käyttämällä.

Vario-päätteessä 10,4” on erilaisia näyttövaihtoehtoja. Kuljettaja voi näyttää jopa neljä varustetta päätteessä.
Kameranäkymä on erityisen hyödyllinen: Jopa kaksi peruutuskameraa puolen ruudun näkymässä tai yksi kamera koko ruudun
näkymässä tarjoaa hyvän yleiskuvan ja siksi paremman turvallisuuden.
JJ

Peruutusvivulla on helppo vaihtaa
suuntaa vasemmalla kädellä. Stop & Go
-toiminto hidastaa traktorin pysähdyksiin ja kiihdyttää sitä sitten toivottuun
suuntaan aikaisempaan välityssuhteeseen saakka.

200 V/F/P Vario -malleissa on takanostolaitteen ja takavoimanoton lisäventtiileitä ja automaattitoimintoja, joita hallitaan monitoimiohjaussauvalla. TMS on
integroitu vakiovarusteena, ja ohjausyksiköitä voi olla jopa kuusi.
JJ

Jokainen kuljettaja voi löytää parhaan istuma-asennon korkeus- ja kallistussäätöisen ohjauspyörän ansiosta.
Moottorin kierrosluvun, kerrannaisen ja
ajonopeuden ilmaisimet on järjestetty
selkeästi kojetauluun.

JJ

FF

Kaikkiin traktoreihin voidaan
asentaa digitaalinen ajopiirturi.

FF

Kaikissa Fendt-traktoreissa
on polttoaineenkulutusmittari.
Nykykulutuksen valvonnan lisäksi
ne kirjaavat kulutuksen erilaisissa
toiminnoissa.

FF

Vario-päätteen valikkoasetuksia on helppo muuttaa joko koskettamalla näyttöä
tai painamalla navigointipainikkeita. Voit navigoida valikoissa joko painikkeilla tai
kosketusnäytöllä. Traktorin hallintalaitteet molemmissa päätteissä ovat identtiset.
Käyttöliittymässä on myös vaihdettava päivä- ja yötila.

FF
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JJ Vario-pääte 7", jonka näytön lävistäjä on 17,7 cm, on kätevä ja toimiva
apuväline traktorin ja VariotronicTItyökoneohjauksen hallinnassa.
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakio: g 
Lisävaruste: c 

Kaksi venttiiliä voidaan aktivoida
kättä vaihtamatta ristivipua
käyttämällä (sähkötoiminen
vaihtoehto malleissa Fendt 200 Vario
ja 300 Vario Power). Tästä syystä
etukuormaaja nostamista/laskemista
ja tyhjentämistä/täyttämistä voidaan
ohjata vain yhdellä vivulla.

JJ

Ajotila voidaan valita yksistään
ja vapaasti riippuen käyttöalueesta.
Käyttäjät voivat valita poljintilan
ja hallita traktorin nopeutta jalka
ajopolkimella. Vaihtoehtoisesti sitä
voidaan ohjata ohjaussauvalla.

JJ

AUTOMAATTINEN | LIITTYMÄT

Automaattinen tehokkuus
ja täydelliset liittymät
Automaattisesti tehokas
Fendt VariotronicTI tarjoaa paljon automaattisia
toimintoja käyttötehokkuuden parantamiseksi,
sillä tarkasta työstä oikealla nopeudella on hyötyä.

Täydellinen yhdistelmä tekee vaikutuksen
Moottori ja vaihteisto toimivat täydellisessä
harmoniassa Fendt Variossa. Ajostrategiaa ja
-säätöä voidaan muuttaa sovellukseen sopivaksi.
Oletusasetusten, kuten moottorin käyntinopeus
ja ajonopeus, avulla työ voidaan tehdä paljon
tehokkaammin.

Keskity tärkeisiin asioihin
kääntyessäsi. Sillä välin voimanoton
automaattitila vaihtuu voimanoton
päälle/pois-tilaksi heti, kun työkone
lasketaan alas tai nostetaan pois.

JJ

Automaattinen maksimikuorman
hallinta varmistaa, että ajoneuvo
liikkuu aina mahdollisimman
tehokkaasti ilman, että moottoria ja
vaihteistoa täytyy säätää.

JJ

Joustavuutta kaikkiin tilanteisiin
Fendt-traktorit tarjoavat erinomaisen joustavuuden
ympärivuotiseen käyttöön monipuolisilla liittymillä
ja kattavilla kytkennöillä edessä ja takana.
Älykkäät tekniset ratkaisut, kuten etunostolaitteen
kevennysjärjestelmä, tekee työstä yksinkertaisempaa
ja helpompaa.

Fendtin TMS-traktorinhallintajärjestelmä varmistaa automaattisesti optimaalisen koordinaation moottorin ja vaihteiston välillä.
Näin Fendt Vario toimii automaattisesti polttoainetehokkaimmalla alueella mahdollisimman tehokkaasti.
FF

Fendtin etunostolaite on integroitu
kompaktiin laitekäsitteeseen ja
sijoitettu älykkäästi eteen.

FF
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Moottorin nopeus ja
vakionopeussäätimen nopeus voidaan
asettaa erikseen ja yksitellen Fendt
Variossa. Tämä helpottaa voimanottoon
kytkettyjen laitteiden käyttöä, koska
moottorin kierrosnopeus pysyy
automaattisesti oikealla tasolla.

JJ

FF 300–900 Varion etukytkennässä on valinnainen kuorman tasaushallinta.
Työkonetta voidaan siksi laskea käyttämällä etuhydrauliikkaa ja riiputtaa
määritetyllä paineella samaan aikaan. Tästä on hyötyä erityisesti talvikäytössä sekä
silppuria käytettäessä, sillä paino siirtyy pois etuakselilta, mikä parantaa ohjausta.

Fendt Varion takaluukussa on liitäntöjä erilaisten työkoneiden kiinnittämistä
varten, esim. hydrauliliitännät, voimanotto tai perävaunujärjestelmä. Takaluukun
tärkein ominaisuus on erinomainen näkyvyys ja käytettävyys.

JJ

500 Vario -mallista eteenpäin
Fendt tarjoaa 12 V ABS-pistorasian
ABS-perävaunujen vetämistä varten.
FF

Fendt Variossa on ulkoiset
hallintalaitteet kytkennöille ja
takavoimanotolle. Laitteet on helppo
asentaa taakse. Moottorin kierroslukua
voidaan kasvattaa takavoimanoton
kautta automaattisesti, ja voimanoton
nopeudelle voidaan säätää toivottu
arvo. Tämä säästää tarpeettomalta
työltä esimerkiksi käynnistettäessä
puuhakkuria.

FF
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakio: g 
Lisävaruste: c 

Fendt-traktoreissa on uusin moottoritekniikka, jolle on ominaista korkea
ruiskupaine ja optimoitu polttoprosessi. 300–1000 Vario -sarjoissa on erittäin
tehokas ja ympäristöystävällinen SCR-tekniikka, ja ne täyttävät vaiheen 4 / Tier 4 Final
-päästövaatimukset. Uusin päästövaihe täytetään 200 Variossa käyttämällä
dieselhiukkassuodatinta.
JJ

TRAKTORIKONSEPTI

Tehokas, dynaaminen,
hyvin suunniteltu
Täydellinen ajaminen on portaatonta.
Ainoastaan portaattomalla Fendt Vario -vaihteistolla
voidaan ajaa työhön nähden ihanteellisella nopeudella.
Portaattoman vaihteiston avulla voit ajaa nopeudesta
20 metriä/h huippunopeuteen 60 km/h asti käyttämällä
joko monitoimiohjaussauvaa tai poljinta. Lisäksi Variovaihteisto ja moottori on koordinoitu minimoimaan
polttoaineen kulutus.

Kompakti, joustava ja mukava
Fendt Vario on suunniteltu kompaktiksi ja
yksinkertaiseksi erinomaisen käsiteltävyyden
varmistamiseksi. Räätälöity jousituskonsepti
aina etuakselista ohjaamon iskunvaimentimiin
ja istuimeen takaa erinomaisen mukavuuden.

Leveä näkökenttä
Tehtävästä riippumatta on aina erittäin tärkeää,
että näet ympäristön ja työkoneet selvästi. Fendttraktoreiden kompakti rakenne ja virtaviivainen
konepelti tarjoavat erinomaisen näkyvyyden
esimerkiksi etutyökoneeseen. Suuren sivupeilin
ansiosta kuljettaja näkee hyvin traktorin vieressä
ja takana olevan alueen. Laajakulmapeili leventää
näkökenttää entisestään. Rullakaihtimet suojaavat
häikäisyltä, ja tehokas valaistus tarjoaa täydellisen
valon työskenneltäessä illalla ja yöllä.

Fendt asettaa uusimman ajoteknologian standardin portaattomalla
Vario-vaihteistolla. Vaihteisto on poikkeuksellisen tehokas ja mahdollistaa
nopeudet 20 m/h – 60 km/h tehokkaasti ilman vaihteiden vaihtamista.
JJ

Fendt Varion suuri polttoainesäiliö
on suunniteltu pitkiin työpäiviin ja
työvuoroihin, ja siihen on helppo
ulottua koneen vasemmalta puolelta.
SCR-moottoriteknologiaa käyttävissä
malleissa AdBlue®-säiliö on integroitu
siten, että se voidaan täyttää suoraan
dieselsäiliön vieressä.

JJ

Fendtin valot ovat vertaansa vailla
sekä lähi- että kaukovaloilla. Työvaloja
voidaan säätää itsenäisesti jopa 360
asteen valaistukselle. Valinnaisesti
saatavana LED-valoina. Myös lokasuoja
voidaan valaista hyvin kulmavaloilla.

JJ

Laajakulmapeili laajentaa
näkökenttää, mikä parantaa
turvallisuutta merkittävästi.
Kuljettaja saa paremman yleiskuvan
etenkin traktorin sivuilla tapahtuvista
asioista. Vaaravyöhyke, joka tavallisesti
sijaitsee kuolleessa kulmassa, on paljon
helpompi nähdä.
JJ

Segmentoidut pyyhkimet voidaan
säätää pyyhkimään ajastetusti kuten
henkilöautoissa, ja ne puhdistavat
etuikkunan luotettavasti.
Ainutlaatuinen rinnakkaispyyhin
(300/500 Vario) pyyhkii lasin
optimaalisesti.
FF

Runkorakenteen ansiosta ajomukavuus ja ergonomia ovat huippuluokkaa.
• tasonsäädöllä varustettu etuakselin jousitus
• heilahduksenvaimennus
• Fendt Reaction -ohjausjärjestelmä
• heilahduksenvaimennusjärjestelmä
• ohjaamon jousitus
• istuimen jousitus
• automaattinen ohjausakseli.
FF

300 asteen pyyhkijä tarjoaa täysin kirkkaan näkymän. Jotta lokasuojat
ja etutyökone pysyisivät näkyvissä, pyyhkimen toiminta-alue on lähes
kaksinkertaistettu – sisältää integroidun tihkukytkimen.
FF

Fendt 300 – 1000 Vario
malleihin voidaan asentaa
sähköisesti säädettävät ja
lämmitettävät sivupeilin.

FF

JJ Läpikuultamaton rullakaihdin
edessä (Fendt 300 Vario ja ylöspäin)
ja takana (Fendt 800/900/1000 Vario)
vakiona suojaamaan nousevalta/
laskevalta auringolta.
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakio: g
Lisävaruste: c 

Fendtin tehokkaiden traktorien
(700/800/900/1000 Vario) ja
valinnaisesti Fendt 500 Varion
virta-avaimet on koodattu kyseistä
ajoneuvoa varten. Ajonestolaite
esimerkiksi takaa turvallisen
pysäköinnin rakennustyömaalla.

JJ

Voit aina luottaa Fendtiin
hätätilanteessa. 300–1000 Vario
-sarjoissa on ensiapupakkaus,
huomioliivit ja varoituskolmio.
Polttoainesäiliöön on kiinnitetty
sammutin.

FF

TRAKTORIKONSEPTI

Turvallinen ja
mukautettu

Fendt-vakiotraktorit voidaan
tilauksesta varustaa kääntyvillä
etupyörien lokasuojilla. Ne sallivat
maksimaaliset pyörien ääriasennot ja
parhaan mahdollisen käsiteltävyyden.

FF

Enintään kolme metriä leveiden
ajoneuvojen varoituskyltit on kiinnitetty
kätevästi ohjaamoon 300–1000 Vario
sarjoissa, ja ne on helppo taittaa piiloon.

FF

ROPS on sertifioitu
rakennuskonestandardin DIN EN ISO
3471 ROPS mukaisesti. Tämä on sallittu
22 tonnin kokonaispainoon asti.

FF

Vaatimusten täyttäminen
Fendt voidaan varustaa yksilöllisesti työn tarpeiden
mukaan. Fendtillä on esimerkiksi tarjolla kattava
vastapainokonsepti, kun tarvitaan suurta pitoa. Eri
perävaunujärjestelmien valikoima tarjoaa ihanteellisen
ratkaisun olemassa olevalle kalustolle.

Sisäänrakennettu turvallisuus
Erikoissovellukset vaativat erikoisratkaisuja. Mitä
turvallisuuteen tulee, Fendtin turvakaari on
vertaansa vailla kaivutyössä. Turvakaari on kehitetty
Fendtin tehokkaita traktoreita yhteistyössä
rakennusalan eksperttien kanssa, ja se suojaa
kuljettajaa ohjaamossa tapaturmilta, joihin liittyy
hyvin painavia kuormia.

Yhtä pehmeästi taakse- ja eteenpäin
Integroitu taakseajon hallinta on osoittautunut hyvin
joustavaksi metsänhoidossa ja talvikunnossapidossa
lumilingon kanssa. Kaikki hallintalaitteet kääntyvät
yhdessä, kun kuljettajan alustaa käännetään nopeasti
ja helposti.

Etukamerajärjestelmän avulla voit ajaa turvallisesti etuosasta ulkonevien
työkoneiden kanssa myös tiellä.

FF

Ajaminen taakse- ja eteenpäin – täydellinen mukavuus kaikkiin suuntiin: Kuljettajan istuin kääntyy ympäri 180 astetta
yhdessä ohjauspyörän, monitoimikyynärnojan ja kaikkien ohjauselementtien kanssa kätevästi vain muutamalla toimenpiteellä.

FF

Maksimaalinen turvallisuus kaikissa tilanteissa
Alusta takaa optimaalisen hallittavuuden tiellä ja
pellolla. Ajaessasi Fendtin suuritehoisilla traktoreilla,
joissa on ainutlaatuinen Fendt Stability Control (FSC),
tunnet olosi aina turvalliseksi tiukoissakin kaarteissa.
Samalla käytännössä huoltovapaa jarrutusjärjestelmä,
joka koostuu märistä monilevyjarruista etu- ja
takapyörissä, takaa ajoturvallisuuden ja erinomaisen
hidastuvuuden.
Pito riippuu kaikissa tilanteissa
oikeista lisäpainoista. Fendtillä on
tarjolla valikoima etupainoja, joiden
paino on 400, 870, 1 250, 1 800,
2 500 tai 3 300 kg.
FF
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JJ Voima ja siitä johtuva pito
kohdistetaan maahan takarenkaiden
kautta. Fendtin tehokkaissa
traktoreissa näihin voidaan lisätä
lisäpainoja pyöriin 300–1 250 kg.

Fendtillä on tarjolla
tehdasasenteiset liitännät pakotetulle
ohjaukselle standardin ISO/DIS 26402
mukaisesti. Ne voidaan asentaa
molemmille puolille, ja niissä on
standardoidut kuulapäät. Laajennettu
kuulatyyppinen kytkin on saatavana
tilauksesta. Se tarjoaa paremman
ohjauskulman ja vastaavasti paremman
turvallisuuden jyrkissä kaarteissa.

FF

Piton-kiinnike (raskas käyttö)
on suunniteltu kuormien nostoon
pystysuunnassa aina neljään tonniin
saakka Saksassa (EU:ssa kolmeen
tonniin).

FF

Kääntyvän vetopuomin
auki-asentoa voidaan säätää
tarpeen mukaan.
FF
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STARSERVICE-PALVELUSOPIMUS JA LAAJENNETTU FENDT PROSERVICE -TAKUU

Moniturva on uskomattoman
mutkaton.
Täysin suojattu kattavalla laajennetulla takuulla
Fendt on asettanut uudet laajennetut valmistajan
takuun lisämaksut tarjotakseen entistä kattavamman
tuotteen, joka kattaa uusien koneiden luotettavuusja korjausriskin. Tämä on tärkeä etu asiakkaille,
joilla on hyvin pitkät vakuutuskaudet ja suuret
käyttötuntien kokonaismäärät ja joiden täytyy ottaa
ammattimainen vakuutusturva suorituskyvylle,
luotettavuudelle ja tehokkuudelle.

Vain Fendt-asiakkaille*:
• Fendt tarjoaa alan kattavimman vakuutusturvan ja
vakuutuskauden. Kattaa myös alkuperäiset AGCOvaraosat. Niihin sisältyvät leikkurit tai etukuormaajat
• Uudet joustavat ehdot ja pitkäaikaiset vakuutusmaksut
– omavastuuosuuden kanssa ja ilman
• Uusien vakuutusmaksujen ansiosta muut riskit, kuten
konerikon korjaus ja hinaus, ajoneuvon diagnostiikka
voimanottodynamometrit mukaan lukien, voidaan
nyt kattaa ensimmäistä kertaa täydellisessä paketissa
normaalien korjauskustannusten ohella.
• Lisäksi Fendt tarjoaa nyt asiakkaille, joilla on voimassa
oleva takuu tai laajennettu takuu, mahdollisuuden
jatkaa vakuutusta lisävuosilla

Vakiopalvelut pitävät kustannukset matalina
Jotta koneesi olisi aina täydessä toimintakunnossa,
tarjoamme räätälöiden kunnossapito- ja
korjauspalvelun lakisääteisen takuun lisäksi.
Fendt ProService tarjoaa joustavat vakuutuskaudet
konetyypin mukaan ja joustavat vakuutusmaksut
omavastuuosuuden kanssa ja ilman sitä.

Hyödyt
– Pisin mahdollinen vakuutussuoja traktoreille
– Kattaa myös alkuperäiset AGCO-varaosat
– Valmistajan kattama
– Suuri joustavuuden ja riskinhallinnan aste
– Kustannukset täysin hallinnassa ja suunnittelun
varmuus
Erityisesti traktoreita varten luodut ProServices Goldja Platinum -palvelut räätälöiden yksilöllisesti jopa 500
vuosikäyttötunnin tai jopa 8 000 kokonaiskäyttötunnin
mukaan. ProService Platinum -vakuutusmaksuun
sisältyy myös vaihtokoneen toimittaminen.

* Koskee osallistuvia markkina-alueita ja malleja. Emme vastaa virheistä ja puutteista.
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Paketit

Bronze

Silver

Gold¹

Platinum¹

Power

Määräaikaishuollot,
kiinteät huoltokustannukset

Suoja korjausriskejä vastaan
(paitsi kuluminen)

Kattaa kaikki kustannukset
(paitsi kuluminen)

Kattaa kustannukset ja
käytettävyyden
(paitsi kuluminen)

Edut

Huoltokustannukset
voidaan suunnitella

Suoja suuria
vahinkoja vastaan

Suoja suuria
ja kohtalaisia
vahinkoja vastaan

Suoja kaikkia
ennalta
arvaamattomia
korjausriskejä vastaan

Suoja kaikkia ennalta
arvaamattomia
korjausriskejä vastaankaikki
lisäkustannukset mukaan
lukien

Asiakkaille,
joilla ei ole
varaa seisokkeihin













Korjauskustannukset











Omavastuuosuus





Í

Määräaikaishuollot

Í

Í

Matkataksat





Korjaus ja hinaus





Ajoneuvon diagnostiikka





Pakokaasujarrun asennus





Öljy ja suodatin, jos moottori, vaihteisto korjataan





Lisämaksu työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin



Vaihtokone



1Koskee Saksaa, Britanniaa ja Ranskaa. Platinum saatavana vain osallistuvilta jälleenmyyjiltä.
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Edelläkävijät ajavat Fendtillä!

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

Fendt on AGCO:n kansainvälinen tuotemerkki.
Kaikki ajoneuvojen toimitusta, ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja ja painoa, polttoaineen kulutusta ja
käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat tuoreimpia tietojamme painohetkellä. Saatamme tehdä
muutoksia ennen hankintaa. Fendt-jälleenmyyjä toimittaa mielellään tuoreimmat tiedot. Ajoneuvoja
ei ole esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.
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