Fendt Former -karhotin

Sadan vuoden asiantuntemus sadonkorjuusta
Perinteet, innovaatio ja intohimo – se on menestyksen
resepti Saksan Feuchtissa sijaitsevassa
sadonkorjuuteknologian osaamiskeskuksessa.

Siistiä työtä.
Fendt Former -karhottimella.
Etkö haluakin tuottaa mahdollisimman korkealaatuista rehua? Siinä tapauksessa sinun kannattaa
ehdottomasti tutustua innovatiiviseen Fendt Former -karhottimeen. Jopa 14 metrin työleveydellään
se ohjaa rehun karholle puhtaasti ja tarkasti. Milloin tahansa ja kaikissa olosuhteissa.
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Parhaat ominaisuudet yhdessä. Innovatiivinen
teknologia puhtaampaa rehua varten.
Yksi-, kaksi tai neliroottorinen karhotin: Kaikki Fendt Former -karhottimet on suunniteltu tekemään laadukkaan
rehun tekeminen helpoksi. Älykkäät yksityiskohdat, kuten flexHigh, CamControl, SteerGuard ja Jet-Effect pitävät
karhon tasaisena myös päisteellä, ja vankka rakenne varmistaa pitkän käyttöiän.
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FENDT FORMER -KARHOTIN

Viimeiselläkin korrella on
merkitystä rehunkorjuussa.
Hiuksentarkasti säädetty

Optimaalinen rehunlaatu Jet-Effectin ansiosta

Kaikissa Fendt Former -moniroottorikarhottimissa on

Koska roottorit on nivelletty painopisteen ulkopuolelta,

nivelletty roottoriripustus. Sen ansiosta ne seuraavat

nostettaessa etuosa nousee ensin ja vasta sitten

erittäin hyvin maanpintaa sekä pituus- että

takaosa. Roottoreita laskettaessa prosessi toimii

poikkisuunnassa, jolloin myös ajourissa tai

päinvastoin: Roottori koskettaa maata ensin takana ja

painaumissa oleva rehu saadaan hyvin talteen. Näin

sen jälkeen edessä, jolloin piikit eivät painu maahan.

nurmikasvusto on hyvin suojattu myös epätasaisella

Näin sekä piikkejä että maaperää suojataan, eikä rehun

pellolla.

joukkoon pääse likaa.

Hyvänmuotoinen karho

Erinomainen roottorialusta

Karhon hyvä muoto on tulosta optimaalisesta

Fendt Former -karhottimen leveä runko varmistaa

nokkaurasta. Fendt Former -karhottimen karhotinvarren

hyvän maanpinnan seurannan myös kumpuilevalla ja

ohjausradan erikoismuotoilu varmistaa piikkien tarkan

viettävällä pellolla. Teliakselisto tarjoaa tasaisen

nousemisen ja laskeutumisen. Vakiovarusteluun

käynnin ja vakauden. Fendt Former -karhottimella työ

kuuluvan karhotinvarren säädön avulla karhotusaika

sujuu tehokkaasti ja puhtaasti kaikissa olosuhteissa

voidaan säätää yksilöllisesti rehun laadun mukaisesti,

ja kaikilla rehulajeilla. Parhaan mahdollisen

jolloin karhosta tulee hyvänmuotoinen kaikissa

karhoamistuloksen aikaansaamiseksi roottorialustaa

olosuhteissa. Näin jäljessä tulevan sadonkorjuukoneen

voi kallistaa pituussuunnassa ja vaakatasossa.

tuotantoteho nousee huomattavasti. Suljettu rakenne
suojaa roottorikeskiötä lialta ja pölyltä, ja roottorit
toimivat tasaisesti kestovoitelun ansiosta.

6

Olipa rehu pitkää ja painavaa tai lyhyttä ja kevyttä: Karhotinvartta

Laskettaessa piikkejä alas päisteellä takapyörät koskettavat ensin maata ja sen jälkeen etupyörät.

voidaan säätää helposti korjuuolosuhteisiin sopivaksi.

Ylös nostettaessa nousee ensin roottorin etuosa. Jet-Effect suojaa nurmikasvustoa.
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FENDT FORMER -KARHOTIN

Karhotinvarret on järjestetty

Voimansiirto koostuu yksivaiheisesta

Karhotinvarsien laakeriputket voidaan

Piikkien pulttikiinnitys kannattimiinsa saa

tangentiaalisesti korkean karhoamislaadun

kartiopyörästä ja kaksoislaakeroidusta

vaihtaa erikseen purkamatta koko

aikaan tasaisen pinnan, johon rehu ei takerru.

ja hyvien karhojen aikaansaamiseksi.

hammaspyöräakselista.

roottorikeskiötä.

Pienillä yksityiskohdilla
on ratkaiseva merkitys.
Erittäin kestävät roottorikeskiöt
Erilaiset karhottimet on varustettu mallin mukaan,
mutta kaikki ovat vakaita ja pitkäikäisiä. Helposti
huollettavat Former 3- ja Former 4 -roottorikeskiöt on
pultattu kartiorenkailla yhdeksi tukevaksi yksiköksi,
joka saa aikaan hyvän keskityksen. Ruuvit eivät joudu
alttiiksi leikkuuvoimille. Former 5- ja Former
6 -roottorikeskiöissä on huoltovapaat roottorivarren
laakerit. Niissä käytetään suuren laakerivälin
kuulalaakereita, jotka antavat karhotinvarsille
erittäin hyvän vakauden.

Tehokas keruu
SteerGuard-ohjausjärjestelmä on

Tarkka maanpinnan seuranta

Fendt Former -karhottimen karhotinvarret on järjestetty

yksinkertainen mutta tehokas.

Patentoitu SteerGuard-ohjausjärjestelmä on

tangentiaalisesti. Näin saavutetaan erinomainen

Karhotin seuraa maanpintaa

yksinkertainen, kulutusta kestävä, pitkäikäinen ja ennen

karhoamislaatu ja optimaalinen rehun noukkiminen,

erinomaisesti, vaikka nivelpisteitä

kaikkea tarkka. Tappiakselin raidetankojen säädettävät

sillä kaksoispiikit on ruuvattu karhotinvarsiin

on vähän.

päät ovat samanlaiset kuin hyötyajoneuvoissa. Ne

alapuolelta, jolloin saadaan aikaan tasainen pinta,

varmistavat tarkan ohjattavuuden ja erinomaisen

johon rehu ei takerru. Lisäksi piikkien liikkumisvapaus

vakauden. Ohjausvoimien kohdistamiseksi takaosaan

kierteissä on rajoittamaton. Karhotinvarret voidaan

ohjausakseli on sijoitettu rungon sisään suojaan

irrottaa nopeasti poistamalla ainoastaan yksi

vaurioitumiselta. Akselista lähtee vain muutama varsi,

sokkatappi, ja karhotinvarsien laakeriputket voidaan

joten se säilyttää tarkkuutensa vuodesta toiseen.

vaihtaa erikseen roottorikeskiötä purkamatta.
Muutaman ruuvin löysääminen riittää.
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Helpommaksi ei ohjaus voi enää tulla: ISOBUS-

gapCONTROL-järjestelmän avulla valvotaan

yhteyden avulla voi ohjata kaikkia neliroottorisen

NELIROOTTORINEN FENDT FORMER -KARHOTIN ISOBUS-YHTEYDELLÄ TAI ILMAN

etu- ja takaroottoreiden päällekkäisyyttä.

Fendt Former PRO -karhottimen toimintoja

Kuljetuskorkeus on alle neljä metriä Fendt Former 14055

Äänimerkki varoittaa käyttäjää, jos kriittinen

näytön kosketuspainikkeilla.

PRO -karhottimen suuresta työleveydestä huolimatta.

raja saavutetaan.

Askeleen edellä mukavuudessa
ja tehokkuudessa.
Vakuuttavia ratkaisuja

Oikea karhoamiskorkeus automaattisesti

Fendt tarjoaa oikean ratkaisun kaikkiin neliroottorisen

Fendt Former 14055 PRO -karhotin säätää

karhottimen tarpeisiin. Vaihtoehtoja ovat tehokas

karhoamiskorkeuden työnopeuden mukaan flexHIGH-

Fendt Former 14055 PRO, jossa on jopa 14 metrin

järjestelmän avulla. Kun ajetaan nopeammin, rehun

työleveys ja proConnect ISOBUS -erikoistoiminnot,

suurempi määrä lisää roottorin vastusta edessä. Tällöin

ISOBUS-ohjattava Fendt Former 12545 PRO 12,5 metrin

piikit taipuvat taaksepäin, jolloin asetettu työkorkeus ei

maksimityöleveydellä sekä vastaava Fendt

säily. flexHIGH ratkaisee tämän ongelman laskemalla

Former 12545 -vakiokone, joita ohjataan kahdella

roottoria vähän alemmas suuremmilla nopeuksilla

hydrauliikkaventtiilillä ja manuaalisilla asetuksilla.

varmistaen kaiken rehun karhoamisen. Asentoanturi
näyttää asennon jatkuvasti näytössä. Pysähdyttäessä
roottori nousee ylös, jotta piikit eivät raavi maata.

Älykäs ohjaus
Päistekäännöstä ohjataan älykkäällä
päisteautomatiikalla, joka huolehtii roottoreiden

Korkea suoritustaso sormenpäiden ulottuvilla

nostosta aikaperusteisesti tai traktorin kulkusignaalin

Koe työkoneohjauksen uusi ulottuvuus ISOBUS-

mukaan. Myös nostokorkeutta voi säätää päisteellä

ohjauksella ja jopa 14 metrin työleveydellä varustetulla

neljälle eri tasolle. Kaikkia arvoja on helppo muuttaa

Fendt Former -karhottimella. myMemory-

Vario-päätteeltä tai muulta ISOBUS-yhteensopivalta

muistitoiminnon avulla ennalta määritetyt asetukset,

monitorilta. Toiminnot aktivoidaan kätevästi

kuten karhoamiskorkeus, työleveys ja karhon leveys,

kosketuspainikkeilla tai Fendt Vario -ohjaussauvalla.

voidaan hakea käyttöön Vario-päätteen yhden

Fendt Vario -traktoreiden innovatiivisen Fendt
VariotronicTI -päisteautomatiikan avulla toiminnot

painikkeen kosketuksella. Tämä säästää aikaa

päisteellä toimivat kellontarkasti.

metrin kuljetuskorkeus karhotinvarsia irrottamatta

matkalla seuraavaan työkohteeseen. Alle neljän
sujuvoittaa ja turvallistaa kuljetusajoa.

Työleveys
karhotinvarsia/roottori
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m
Määrä

Former
12545

Former
12545 PRO

Former
14055 PRO

10,0 - 12,50
4 x 12

10,0 - 12,50
4 x 12

11,50 - 14,00
4 x 13
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Fendt Formerin voimansiirtoon on asennettu

KESKELLE KARHOTTAVA KAKSIROOTTORINEN FENDT FORMER -KARHOTIN

vapaapyörä, ja jokaisessa roottorissa on

Mekaaninen työleveyden säätö sujuu

erillinen ylikuormitussuoja.

helposti neljässä vaiheessa.

Työleveydestä riippumatta: Karhotin säilyttää aina kuljetuskorkeutensa.

Hydraulisella työleveyden säädöllä työleveys on

Fendt Former -karhottimet ovat helposti hallittavia ja pienikokoisia

kätevästi säädettävissä poistumatta traktorin

kuljetusasennossaan. Tällöin jopa 40 km/h kuljetusnopeus on

ohjaamosta. Asetettu työleveys näkyy aina

mahdollinen.

Oikea kone parhaaseen
mahdolliseen sadonkorjuuseen.
Monipuolisuus täyttää vaatimukset

Erittäin helppo säätää

Keskelle karhottava kaksiroottorinen Fendt Former

Keskelle karhottavassa kaksiroottorisessa Fendt

-karhotin vastaa kaikkiin haasteisiin. Karhottimet

Former -karhottimessa on vakiovarusteena näppärä

toimivat tehokkaasti alkaen pienen tehontarpeen

työleveyden säätö. Fendt Former 671 -karhottimessa

aloitustason mallista Former 671 yleismalleihin Former

neljä erilaista työleveyttä voidaan säätää vivusta ilman

801/880 ja 10065 sekä ammattikäyttöön tarkoitettuihin

mitään työkaluja. Joissakin malleissa vakiovarusteena

Former 8055 Pro- ja Former 10065 Pro -työkoneisiin.

on portaaton hydraulinen työleveyden säätö. Kaikki

Kestävyyden ja työnlaadun osalta ne ovat vertaansa

muut mallit paitsi 8055 PRO: Kuljetuskorkeus pysyy

vailla.

aina alhaisena asetetusta työleveydestä riippumatta.

Oikea käyttö

Erinomainen päisteellä

Fendt Former -karhottimen nivelakselikäytössä on

Keskelle karhottava kone muodostaa hyvän karhon.

huoltovapaa vapaapyörä ja liukukytkin jokaiselle

Jotta korkeat ja päisteellä olevat karhot eivät

roottorille. Edut ovat selkeästi nähtävissä: Kun

tarpeettomasti irtoa toisistaan, ohjainkangas nousee

voimanotto kytketään pois päältä, roottorit eivät

automaattisesti ylös roottorivarsien siirtyessä

pysähdy äkillisesti, vaan niiden pyörimisnopeus

päisteasentoon. Ohjainkangas nousee automaattisesti

hidastuu vähitellen pysähtymiseen saakka.

ylös myös kuljetusasennossa. Lisävarusteluun kuuluva

Roottorivarret voidaan asettaa kuljetusasentoon

virtauksenjakaja (mallin mukaan) huolehtii roottoreiden

heti voimanoton poiskytkennän jälkeen, jolloin

samanaikaisesta nostosta.

voimansiirron suojaus on luotettava. Suora
voimansiirto varmistaa pitkän käyttöiän.

Työleveys
karhotinvarsia/roottori
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m
Määrä

Former
671

Former
801

Former
880

Former
8055 PRO

Former
10065

Former
10065 PRO

5,80 - 6,60
10 / 10

6,80 - 7,60
12 / 12

7,20 - 8,00
12 / 12

7,20 - 8,00
12 / 12

8,80 - 10,00
15 / 15

8,80 - 10,00
15 / 15

helppolukuisesta osoittimesta.
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Vasemmalla näkyvät CamControl-järjestelmän nostamat piikit. Erittäin suuri maavara suojaa karhoa.

SIVULLE KARHOTTAVA KAKSIROOTTORINEN FENDT FORMER -KARHOTIN

Oikeanpuoleisessa kuvassa on perinteinen järjestelmä, joka on vahingoittanut karhoa.

Erittäin joustava ja
helposti käsiteltävä.
Yksilöllinen läpikotaisin

Tehokas keruu

Sivulle karhottava kaksiroottorinen Fendt Former

Automaattinen hydraulinen ohjaussarja kuuluu

-karhotin tarjoaa päivittäisen työn vaatimaa

vakiovarusteluun, jotta kaksiroottorinen karhotin kerää

joustavuutta. Voit valita nopeasti ja helposti ja ilman

rehun karholle hyvin päisteellä. Tämä varmistaa, että

työkaluja, tehdäänkö kaksi vai yksi karhoa. Yhden

roottorit nousevat ja laskevat eri aikaan, jolloin karho on

karhon karhoamisessa kahden roottorin päällekkäisyys

aina hyvä muodoltaan, myös päisteellä. Nostoprosessin

on suuri, mikä varmistaa rehun puhtaan siirtymisen

voi säätää ajonopeuteen ja työskentelyolosuhteisiin

ensimmäisestä toiseen roottoriin ja samalla parhaat

sopivaksi.

tulokset myös hankalissa tilanteissa ja käännöksissä.
Hyvä järjestys
Täydellinen ohjausradan säätö

Tyypillistä Fendtiä: Fendt Former -karhottimet on

CamControl-järjestelmän ansiosta Fendt Former
-karhottimissa 7850 ja 7850 Pro on erittäin suuri

harkittu viimeistä piirtoa myöten, minkä näkee myös
hydrauliliitännöistä. KENNFIX® -liittimen ansiosta

maavara päisteellä. CamControl- hydraulinen

letkujen selvittelyyn ei enää mene aikaa ja yhteen

ohjausradan säätö. Päisteelle tultaessa piikit nousevat

kuuluvat liittimet ovat pysyvästi tunnistettavissa.

automaattisesti vaaka-asentoon. Suuremman
maavaran ansiosta painopiste on edelleen yhtä alhaalla
kuin ennenkin ja karho on suojattu päisteellä.

Ohjaussarja nostaa Fendt Former -karhottimen roottorin päisteellä juuri oikeaan aikaan.

Myös sivulle karhottava kaksiroottorinen Fendt Former -karhotin
on nopea ja turvallinen kuljetusajossa ja taitettavissa kompaktiksi
paketiksi.

Työleveys
karhotinvarsia/roottori
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m
Määrä

Former
1402

Former
1452

Former
1603

Former
7850

Former
7850 PRO

5,75 / 6,65
10 / 12

5,80 / 6,70
12 / 12

6,60 / 7,70
12 / 12

7,80 / 8,40
13 / 13

7,80 / 8,40
13 / 13
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SIVULLE KARHOAVA KAKSIROOTTORINEN FENDT FORMER -KARHOTIN

Eturoottorissa on 4 hyperpallopyörää 18/8.50-8.

Roottorien vaakakallistusta voidaan säätää helposti

Vasemmalle ja oikealle puolelle voidaan valinnaisesti

löysäämällä kiristyspulttia ja kiertämällä sitten

Säädettävä työleveys 3,60–6,30 m

asentaa samankokoiset johtopyörät.

nokkapultteja.

(kahden karhon luovutus maks. 7,00 m).

Fendt Former: Edustaa
monipuolisuutta ja tarmoa.
Puhdasta joustavuutta

Taattu tasainen käynti

Fendt Former 1502 on kevytsarjalainen, joka pystyy

Isot renkaat (18/8.50-8) tekevät ajosta erittäin tasaista.

lyömään lujaa. Taakse kiinnitettävän rakenteensa

Se ei pelkästään takaa, että voit työskennellä hyvin ja

ansiosta tämä helposti hallittava ja monipuolinen

mukavasti, vaan varmistaa myös turvallisen kuljetuksen,

kone sopii ihanteellisesti suurille, jopa 7,00 metrin

jonka aikana jokainen roottori kulkee 4 pyörällä. Koneen

työleveyksille (kaksi karhoa) myös pienempien

kytkeminen ja irrottaminen on todella helppoa

traktoreiden kanssa. Yhden karhon kanssa

hinaustankojen tai säädettävien vetotankojen avulla.

työleveydeksi voidaan asettaa hydraulisesti 3,60–

Turvallisuudesta roottorikarhotin saa hyvät pisteet

6,30 m portaattomasti. Tämä mahdollistaa erittäin

voimansiirron vakiovarusteisen vapaapyörän ja

joustavan käytön. Räätälöi karhottu karho olemassa

ylikuormasuojan ansiosta.

oleviin sadonkorjuuolosuhteisiin sopivaksi. Vakioohjaussarjan ansiosta roottorit nostetaan ylös pellon
päässä aikaviiveen mukaisesti, mikä tuottaa täydellisiä
karhon päitä.

Optimaalinen säätö
Voit luottaa aina täydelliseen maanpinnan seurantaan
ankarissakin olosuhteissa nivelletyn roottoriripustuksen
ja kiertyvän rungon ansiosta. Koska roottorit ovat
rungosta riippumattomia, niitä voidaan säätää tarkasti
sekä pituussuunnassa että diagonaalisesti. Tämä
minimoi rehun likaantumisen ja tarttuu kaikkeen
puhtaasti. Jopa koloihin ja syvennyksiin joutuva sato
paalataan ilman hävikkiä. Roottorien vaakakallistusta
voidaan säätää helposti nokkapulteille tarkempaa
karhoamista varten. Karhotinvartta voidaan säätää
erikseen karhon luovutuksen optimoimiseksi
rehutyypistä riippumatta.

Roottorien rinnakkaisnosto takaa hyvän maavaran hydrauliportaaliakselin ansiosta.

Valinnaisesti takakarhotinta voidaan käyttää myös hydraulisesti.

Former
1502
Työleveys
karhotinvarsia/roottori
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m
Määrä

3,60 - 6,30 / 7,00
12 / 12
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YKSIROOTTORINEN FENDT FORMER -KARHOTIN

Työsyvyys on nopea ja helppo säätää

Leveä raideväli ja teliakselisto varmistavat

Karhon leveys on säädettävissä nopeasti ja portaattomasti

lineaarisella korkeussäädöllä.

hiljaisen toiminnan myös suurilla nopeuksilla.

jousilla tuetun ohjainkankaan avulla.

Erinomaista työtä, myös
pienten traktoreiden kanssa.
Puhdasta työtä

Helppo karhon leveyden säätö

Kevyen ja vakaan rakenteensa ja pienen tehontarpeensa

Karhon leveys määritetään helposti ohjainkankaan

ansiosta yksiroottorinen Fendt Former -karhotin saa

asennon avulla. Kankaan voi säätää portaattomasti

aikaan suuren työleveyden myös pienen traktorin

ja kätevästi paikalleen. Vaihdettaessa

kanssa. Työnlaadun osalta yksiroottoriset karhottimet

kuljetusasennosta työasentoon kangas taittuu ylös

ovat yhtä hyviä kuin suuret mallit: puhdas karhoaminen

tai alas. Jousikuormitteisen ohjainkankaan ja suojuksen

on taattu – myös viettävällä pellolla. Karhotin seuraa

ansiosta tämä sujuu helposti. Valinnaisesti

tarkasti traktorin ajolinjaa seurantalaitteella varustetun

ohjainkangas on saatavana hydraulisäädöllä, jolloin

käyttöpään avulla, ja oikealle puolelle karhottu karho

sitä on helppo ohjata kuljettajan istuimelta.

näyttää jatkuvasti työn tuloksen.

Pienikokoinen tehopakkaus
Pienestä koostaan huolimatta yksiroottorisessa Fendt
Former -karhottimessa on leveä runko. Sen ansiosta
maanpinnan seuranta on mahdollisimman hyvä myös
viettävällä pellolla. Lisävarusteena saatava
kaksoisakseli parantaa maanpinnan seurantaa ja
vakautta vielä lisää. Pituussuunnan kallistusta
säädetään traktorin nostovarrella tai kosketuspyörän
korkeudella. Poikkisuuntaista kallistusta säädetään
ruuvilla.

Työleveys
karhotinvarsia/roottori
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m
Määrä

Former
351 DS

Former
351 DN

Former
391 DN

Former
400 DN

Former
426 DN

Former
456 DN

3,60
10

3,60
10

3,80
10

3,85
10

4,20
12

4,50
12
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FENDT-PALVELUT

Paras tuote, paras
huolto ja palvelu.
Fendt Former tarjoaa huipputekniikkaa edustavan

100 % laatua. 100 % palvelua: Fendt-palvelut

tuotteen entistä kovempiin haasteisiin. Siksi voit

Tarjoamme erinomaisia palveluita voidaksemme

odottaa enemmän erittäin tehokkaiden, sertifioitujen

tarjota sinulle parasta käyttövarmuutta ja tehokkuutta

Fendt-jälleenmyyjien palveluilta:

Fendt-koneeltasi:

- Nopeat yhteyskanavat asiakkaan ja

- Fendt Demo -palvelu

koulutetun huoltotiimimme välillä.

- AGCO Finance – rahoitussopimukset

- Varaosien saatavuus 24/7 koko kauden ajan

- Fendt Care – huoltopaketit ja laajennettu takuu

- 12 kuukauden takuu alkuperäisille Fendt-osille
ja niiden varusteille

Fendt-jälleenmyyjäsi on tavoitettavissa aina tarvittaessa
ensisijaisena tavoitteenaan varmistaa Fendt-koneesi
jatkuva käyttövalmius. Jos jotain kuitenkin sattuu
sadonkorjuuaikana, saat yhteyden valtuutettuun
huoltoliikkeeseesi jokaisena viikonpäivänä vuorokauden
ympäri soittamalla palvelunumeroomme.

20
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AGCO Parts Books to go -älypuhelinsovelluksen

FENDT-PALVELUT

avulla löydät Fendt-varaosia nopeasti ja helposti

Varmista koneesi tulevaisuuden
toimintavalmius jo tänään.

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

Täydellinen kustannusten
hallinta ja suunnitteluvarmuus
Fendt Demo -palvelu

Fendt Care – huoltopaketit ja laajennettu takuu

Onko kyse uudesta hankinnasta? Tulet rakastamaan

Jotta voisit pitää koneesi jatkuvasti toimintavalmiina,

Fendt-ratkaisujamme ja yleistä tehokkuutta. Anna

tarjoamme räätälöityjä huolto- ja korjauspalveluita

Fendt Demo -palvelun tehdä päätöksestä helpompaa.

täydentämään lakisääteistä takuuta, joka kattaa

Fendt Care¹

Bronze

Silver

Palvelun sisältö

Säännöllinen huolto,
kiinteät
huoltokustannukset

Suojaa korjausriskeiltä (ei kuluvia osia)

Edut

Käytön luotettavuus

vain uuden koneen korjausriskin ensimmäisten
12 kuukauden aikana luovutuksesta. Tässä Fendt Care
Yksilölliset rahoitusmallit

astuu kuvioihin. Joustavilla kestoajoilla ja joustavilla

Tekniikkaan investointi sitoo huomattavasti pääomaa.

erillä omavastuulla ja ilman voivat antaa koneelle

AGCO Finance -luottorahoitus tarjoaa houkuttelevat

takuun jopa ensimmäisen vuoden jälkeen. Fendt-

Korjauskustannukset

ja joustavat ehdot. Voit itse valita Fendt Formerin

jälleenmyyjäsi asentaa ainoastaan alkuperäisiä

Omavastuu

rahoitusehdot käsirahasta kuukausieriin ja

Fendt-osia. Ne ovat laadukkaita ja turvatarkastettuja.

maksuaikaan.

Tämä varmistaa Fendt-koneesi arvon säilymisen.

Täysi suoja mahtavin ehdoin

Täysi suoja, ja kulut pysyvät aisoissa

190 €

0€

Säännöllinen huolto

¹ Koskee vain ISOBUS-yhteensopivia koneita.

Uusilla Fendt Care -hinnoillamme Fendt takaa kattavan suojan uusien koneiden luotettavuudelle
ja korjausriskille. Fendt-huoltopakettien avulla varmistat täydellisen kustannusten hallinnan ja
3 vuotta /
2 000 käyttötuntia
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erinomaisen palvelun. Fendtillä on joustava ja räätälöity ratkaisu kalustollesi.
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste: g
Lisävaruste: c

USEIN KYSYTTYÄ KAIKKI FENDTISTÄ.

FENDT FORMER -KARHOTIN

Miten voimme
palvella?

Fendtin yhteystiedot.

Mitä Fendt Service sisältää?
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.

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

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

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

facebook.com/FendtGlobal
Seuraa meitä Facebookissa ja tutustu
Fendt-maailman uutuuksiin. Käy
tutustumassa!

Mitä tarkoittaa Fendt Full Line?
Johtavien traktoreiden ja puimureiden
lisäksi tarjoamme asiakkaillemme nyt
myös Fendt-laatustandardien mukaisia
sadonkorjuukoneita. Kattava
maatalouskoneiden valikoima sekä
korkealaatuinen Fendt-huolto kaikki
samalta toimittajalta.

Mitä tuotteita Fendt-sadonkorjuukoneisiin
kuuluu?
Fendt-sadonkorjuukoneiden valikoima
sisältää korkealaatuiset roottoritoimiset
karhottimet (Fendt Former), pöyhimet
(Fendt Twister, Fendt Lotus),
rumpuniittokoneet (Fendt Cutter) ja
kiekkoniittokoneet (Fendt Slicer),
lastausvaunut (Fendt Tigo), paalaimet
(Fendt-pyöröpaalaimet ja -kanttipaalaimet)
sekä ajosilppurit (Fendt Katana). Kaikki
koneet on sovitettu Fendt-traktoreille,
mutta toimivat aivan yhtä hyvin myös
muiden traktoreiden kanssa.
Missä Fendt-sadonkorjuukoneet
valmistetaan?
Fendtin karhottimet, pöyhimet ja
niittokoneet valmistetaan AGCO:n
sadonkorjuuteknologian
osaamiskeskuksessa Saksan Feuchtissa.
Se on yksi kuudesta Saksan tehtaasta
ja on toiminut innovatiivisten
maatalouskoneiden alalla jo yli
100 vuoden ajan.

instagram.com/fendt.global
Seuraa meitä Instagrammissa ja liity
Fendtin seuraajiin. Lue mielenkiintoisia
artikkeleita Fendtistä.

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot

Jäykkä
kolmipistekiinnitys
Mitat ja painot
Työleveys
Roottorin halkaisija
Kuljetusleveys
Kuljetusleveys ilman karhotinvarsia
Karhon leveys
Mahdolliset karhot
Kuljetuskorkeus
Kuljetuspituus
Paino

Kolmipistekiinnitys
hinausmekanismilla

Former
351 DS

Former
351 DN

Former
391 DN

Former
400 DN

Former
426 DN

Former
456 DN

m
m
m
m
m
Määrä
m
m
kg

3,60
2,70

3,60
2,70

3,80
2,90

3,85
2,96

4,20
3,20

4,50
3,40

1,70
0,60 - 1,50
1

1,55
0,60 - 1,50
1

1,55
0,60 - 1,50
1

1,68
0,70 - 1,55
1

1,83
0,70 - 1,55
1

1,99
0,75 - 1,60
1

2,13
370

2,21
420

2,31
440

2,34
520

2,58
580

2,68
620

kW/hv

25/34

20/27

20/27

20/27

30/41

30/41

Luokka
Luokka

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

g

g

g

g

g

g

1
10
3

1
10
4

1
10
4

1
10
4

1
12
4

1
12
4

2 x 15/6.00-6

2 x 16/6.50-8

2 x 16/6.50-8

2 x 16/6.50-8

2 x 16/6.50-8

4 x 16/6.50-8

c

c

c

c

g

c

c

c

c

c

Tehontarve
Tehontarve

Vetolaite
Kolmipiste
Vetovarret
Vetoaisa

Lisävarusteet/roottori
Karho oikealla puolella
Karho keskellä
Roottori
karhotinvarsia/roottori
Kaksoispiikit/varsi

Määrä
Määrä
Määrä

Renkaat
Roottorialustan renkaat
Kuljetusalustan renkaat
Teliakselisto

Valot
Valot

c

DN = Kolmipistekiinnitteinen vetopukki hinausmekanismilla / DS = Jäykkä kolmipistekiinnitteinen vetopukki / * = Kellunta-asento tarvitaan / ** = näistä tarvitaan 1x kaksitoiminen kellunta-asennolla / Tarvittavien hydrauliliitäntöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden
mukaan
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste: g
Lisävaruste: c

FENDT FORMER -KARHOTIN

Varusteluvaihtoehdot ja
tekniset tiedot
Vedettävä
sivukarho

Kaksiroottorinen keskikarho,
juoksupyörällinen

Neliroottorinen karho,
juoksupyörällinen

Former
1502

Former
1402

Former
1452

Former
1603

Former
7850

Former
7850 PRO

Former
671

Former
801

Former
880

Former
8055 PRO

Former
10065

Former
10065 PRO

Former
12545

Former
12545 PRO

Former
14055 PRO

m
m
m
m
m
Määrä
m
m
kg

3,60 - 6,30 / 7,00
2,96
3,00
2,30
0,60 - 1,90
1/2
2,80
8,45
1380

5,75 / 6,65
2,74 / 2,78
2,65

5,80 / 6,70
2,78
2,65

6,60 / 7,70
3,20
3,00

7,80 / 8,40
3,60
2,80

7,80 / 8,40
3,60
2,96

5,80 - 6,60
2,74
2,75

6,80 - 7,60
3,20
2,98

7,20 - 8,00
3,40
2,98

7,20 - 8,00
3,40
2,98

8,80 - 10,00
4,20
2,87

8,80 - 10,00
4,20
2,87

10,0 - 12,50
3,20
2,98

10,0 - 12,50
3,20
2,98

11,50 - 14,00
3,60
2,99

0,60 - 1,90
1/2
3,00 / 3,60
6,65
1550

0,60 - 1,90
1/2
3,00 / 3,60
6,65
1580

0,60 - 1,90
1/2
3,65
7,45
2100

0,60 - 1,90
1/2
3,60
8,50
2400

0,60 - 1,90
1/2
3,60
8,54
2450

1,20 - 1,80
1
3,18 / 3,70
4,66
1350

1,20 - 2,00
1
3,55
5,33
1875

1,20 - 2,00
1
3,65
5,33
1900

1,20 - 2,00
1
3,78
5,37
2050

1,30 - 2,20
1
3,85
6,49
2900

1,30 - 2,20
1
3,85
6,49
2950

1,20 - 2,20
1
3,65
8,72
4420

1,20 - 2,20
1
3,65
8,72
4650

1,30 - 2,60
1
3,99
10,00
6000

kW/hv

33/45

19/26

19/26

30/41

44/60

44/60

19/26

30/41

35/48

35/48

51/70

51/70

59/80

59/80

96/130

I + II

I + II

I + II

II

II

I + II

I + II

I + II

I + II

II

II

II

II

II + III

g

g

g

g

g

g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

2
12 / 12
4

2
10 / 12
4

2
12 / 12
4

2
12 / 12
4/5

2
13 / 13
4/5

2
13 / 13
4/5

2
10 / 10
4

2
12 / 12
4

2
12 / 12
4

2
12 / 12
4

2
15 / 15
5

2
15 / 15
5

4
4 x 12
4

4
4 x 12
4

4
4 x 13
4/5

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Mitat ja painot
Työleveys
Roottorin halkaisija
Kuljetusleveys
Kuljetusleveys ilman karhotinvarsia
Karhon leveys
Mahdolliset karhot
Kuljetuskorkeus
Kuljetuspituus
Paino

Sivukarho,
juoksupyörällinen

Tehontarve
Tehontarve

Vetolaite
Vetovarret
Vetoaisa

Luokka
g

Lisävarusteet/roottori
Karho oikealla puolella
Karho keskellä
Roottori
karhotinvarsia/roottori
Kaksoispiikit/varsi
Roottorin asennus kardaaniakselille
Työkorkeuden hydraulinen säätö.
Työleveyden mekaaninen säätö
Työleveydet / karhon leveyden hydr. säätö
CamControl
Ohjaussarja
Yksittäisen roottorin nosto
ISOBUS-ohjaus

Määrä
Määrä
Määrä

g
g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
c

g

g

g

g

g

1

1

Hydrauliikka
Yksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve
Kaksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve
LS-hydrauliliitäntöjen tarve
KENNFIXX®-hydrauliliitännät

Määrä
Määrä
Määrä

1
1

1

1

1
1*

1*

1
1

1
1

2**

g

g

g

g

g

4 x 16/6.50-8
260/70-15.3;
(10.0/75-15.3)

6 x 16/6.50-8
300/80-15.3;
(11.5/80-15.3)

6 x 16/6.50-8

3 x 16/6.50-8

4 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8

6 x 18/8.50-8

16/6.50-8

16/6.50-8

16/6.50-8

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

6 x 18/8.50-8
300/80-15.3;
(11.5/80-15.3)

6 x 18/8.50-8

380/55-17

300/80-15.3

380/55-17

500/50-17

500/50-17

500/45-22.5

g

1

1

1

1

Renkaat
Roottorialustan renkaat

18/8.50-8

3 x 16/6.50-8

3 x 16/6.50-8

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

g

c

c

c

g

g

c

c

c

g

g

g

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Kuljetusalustan renkaat
Teliakselisto

Valot
Valot

DN = Kolmipistekiinnitteinen vetopukki hinausmekanismilla / DS = Jäykkä kolmipistekiinnitteinen vetopukki / * = Kellunta-asento tarvitaan / ** = näistä tarvitaan 1x kaksitoiminen kellunta-asennolla / Tarvittavien hydrauliliitäntöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden
mukaan
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It’s Fendt. K
 oska me ymmärrämme maanviljelyä.

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

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