
Miten voimme 
palvella?

Fendtin  
yhteystiedot.

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

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.

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

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

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

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.

Mitä tarkoittaa Fendt Full Line? 
Johtavien traktoreiden ja puimureiden 
lisäksi tarjoamme asiakkaillemme nyt 
myös Fendt-laatustandardien mukaisia 
sadonkorjuukoneita. Täydellinen 
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 Lotus, Fendt Twister), 
kieriöniittokoneet (Fendt Cutter), 
lautasniittokoneet (Fendt Slicer), 
lastausvaunut (Fendt Tigo), paalaimet 
(Fendt-pyöröpaalaimet ja -kanttipaalaimet) 
ja ajosilppurit (Fendt Katana). Kaikki 
koneet on sovitettu Fendt-traktoreille, 
mutta toimivat aivan yhtä hyvin myös 
muiden traktoreiden kanssa.

Missä Fendt-sadonkorjuukoneet 
valmistetaan?
Fendtin niittokoneet, pöyhimet ja 
karhottimet valmistetaan AGCO:n 
sadonkorjuuteknologian 
osaamiskeskuksessa Saksan  
Feuchtissa. Se on yksi kuudesta Saksan 
tehtaasta ja on toiminut innovatiivisten 
maatalouskoneiden alalla jo yli 100 vuoden 
ajan.

USEIN KYSYTTYÄ. KAIKKI FENDTISTÄ.

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste:  g

Lisävaruste:  c

FENDT LOTUS -PÖYHIN

Varusteluvaihtoehdot ja 
tekniset tiedot

Lotus 770 Lotus 1020 T Lotus 1250 T
Mitat ja painot
Työleveys m 7,70 10,20 12,50
Kuljetusleveys m 2,95 3,00 3,00
Pysäköintikorkeus m 3,65 2,95 2,90
Kuljetuspituus m 2,20 5,20 6,70
Paino kg 1030 2280 2950

Tehontarve
Tehontarve kW/hv 55 / 75 44 / 60 70 / 95

Vetolaite
Kolmipiste Luokka II
Vetovarret Luokka II II

Lisävarusteet/roottori
Roottori Määrä 6 8 10
karhotinvarsia/roottori Määrä 6 7 7
Piikkien menettämisen estolaite g g g

Mekaaninen reunanlevityslaite g g g

Levityskulman säätö g g g

Ylikuormasuoja g g g

Heilurijarru g

Hydrauliikka
Kaksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve Määrä 1* 1; 1* 1; 1*
KENNFIXX®-hydrauliliitännät g g g

Renkaat
Roottorialustan renkaat 6 x 16/6.50-8 8 x 16/6.50-8 10 x 16/6.50-8
Kuljetusalustan renkaat 380/55-17 380/55-17

Valot
Valot c g g

Varoitusmerkit c g g

T = kuljetusalusta  /  * = Kellunta-asento tarvitaan  /  Tarvittavien hydrauliliitäntöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden mukaan




