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Fendt CargoProfi.  
Uusi etukuormaajien sukupolvi.
Fendt Cargo- ja CargoProfi-etukuormaajia on saatavana 300, 500 ja 700 Vario -sarjoille. Tukivarteen asennettu lisäanturijärjestelmä 

mahdollistaa aivan uusia toimintoja, esimerkiksi punnituksen ja kallistuksen. Sen ansiosta Fendt CargoProfissa on täydelliset 

asetukset turvallisiin ja hallittuihin etukuormaajatöihin.
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Fendt Cargo.  
Yhdistelmä vailla vertaa.
Fendt Cargo -etukuormaaja tarjoaa edistynyttä tekniikkaa ja parantaa tuottavuutta. Yleistyökoneena se on Vario-traktorin 

ihanteellinen kumppani. Kaikissa malleissa on ainutlaatuinen Cargo-lukitusjärjestelmä sekä vakaajilla varustettu Z-kinematiikka.
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FENDT CARGOPROFI

Älykäs ja nerokas.

Ravisteltuna vai vaimennettuna?
CargoProfi-etukuormaajan nopea ja tehokas 

ravistelutoiminto irrottaa materiaalin kauhasta 

luotettavasti. Irtomateriaalia käsiteltäessä valumisen 

aiheuttama hukka minimoituu päätyasennon 

vaimennuksen ansiosta. Hydrauliikan virtaustilavuus 

pienenee automaattisesti lähestyttäessä ylintä tai alinta 

asentoa, jolloin etukuormaaja toimii sujuvasti ja 

nykimättä.

Paino hallinnassa
CargoProfi-etukuormaajan ainutlaatuisella 

punnitustoiminnolla kuormat voidaan kirjata osa- ja 

kokonaispainoina. Kuorma ja kuljetusajoneuvon 

kokonaispaino ovat täysin hallinnassasi, jolloin voit 

hyödyntää koko kuormaustilavuuden. Fendt Varion 

toimintakonseptiin on integroitu täydellisesti napin 

painalluksella toimiva punnitus. Tietoja voi tarkastella 

helposti Vario-päätteeltä. 

CargoProfi
Etukuormaajamalleihin 4X/75, 4X/80, 5X85 ja 5X90 

saatavana oleva Fendt CargoProfi on traktorin ja 

etukuormaajan jatkuvan kehitystyön tulos. 

Etukuormaajassa on mittaus- ja kallistusanturi sekä 

työtietokone erilaisten tietojen ja asetusten 

tallentamiseen ja käsittelyyn. Näytöllä näkyvät asetukset 

on helppo säätää Vario-päätteeltä.

Erittäin käytännöllinen
CargoProfi-etukuormaajan toiminnot helpottavat työtä 

edeltä käsin määritettävien asetusten ansiosta. 

Kuljettaja voi esimerkiksi rajoittaa nostokorkeutta ja 

kallistuskulmaa työskennellessään matalakattoisen 

rakennuksen sisällä tai kuormatessaan korkeita 

perävaunuja. Muistitoiminnon avulla aisaston ja 

työkoneen asennot voidaan tallentaa toistuvia 

työskentelysarjoja varten.
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Etukuormaajatyöt turvallisesti, helposti ja mukavasti

Kiistattomia etuja pellolla. Esimerkiksi kallistuskulmaa voidaan rajoittaa korkeiden perävaunujen kuormauksen ajaksi. 

Päätyasennon vaimennuksen ansiosta etukuormaaja nousee ylös tasaisesti ja pehmeästi estäen materiaalin valumisen 

kauhasta. Muistitoiminto on kätevä erityisesti toistuvissa töissä: esimerkiksi kauhan ohjaus vaakatasoon voidaan 

automatisoida. Punnitustoiminto parantaa kuorman painon hallintaa. 

Punnitustoiminnon kaksi 

paineanturia on sijoitettu 

poikkipalkin sisään.  

Etukuormaajan toimintojen anturit 

on sijoitettu kuormaajan oikealle 

puolelle, jossa ne ovat hyvin 

suojattuina. 

Vario-pääte ja etukuormaajan työtietokone on 

kytketty toisiinsa CargoProfi-liitännän kautta. 

CargoProfi-etukuormaajan asetukset on helppo 

määrittää Vario-päätteeltä. Päätteeltä näet ristivivulle 

määritetyn toiminnon sekä punnitusjärjestelmän 

mittaamat yksittäisen painon ja kokonaispainon. Lisäksi 

voit rajoittaa aisaston ja työkoneen toiminta-aluetta.
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FENDT CARGOPROFI

Varovaisempaa ja tehokkaampaa 
materiaalien käsittelyä.

Turvallinen, helppo ja kätevä
Kiistattomia etuja pellolla. Kallistuskulmaa voi rajoittaa 

esimerkiksi hyvin korkeiden perävaunujen lastauksen 

yhteydessä. Päätyasennon vaimennuksen ansiosta 

etukuormaaja nousee ylös tasaisesti ja pehmeästi 

estäen materiaalin valumisen kauhasta. Muistitoiminto 

on kätevä erityisesti toistuvissa töissä: esimerkiksi 

kauhan ohjaus vaakatasoon voidaan automatisoida. 

Punnitustoiminto parantaa kuorman painon hallintaa. 

Säädettävä vaimennus
Myös varovasti käsiteltävien tavaroiden helppo kuljetus 

ja lastaus nopeudesta riippuvan vaimennuksen ansiosta. 

Oikea vaimennustaso voidaan asettaa sopivaksi 

kulloinkin tehtävälle työlle säätämällä yksilöllisesti 

nopeusaluetta. 

Tehokas kuormaus
Fendt CargoProfi -kuormaajan muistitoiminto helpottaa 

ja nopeuttaa usein toistuvia töitä. Muistitoimintoon voi 

tallentaa painikkeen kosketuksella yleiset 

etukuormaajan aisaston ja työlaitteen asennot, joita voi 

sen jälkeen käyttää helposti uudelleen. Kuormauksen 

yhteydessä kauhat liikkuvat aina tarkasti maan 

suuntaisesti, tai voit ohjelmoida suurimman sallitun 

kallistuskulman perävaunun lavan seinämien 

vaurioitumisen estämiseksi.
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CargoProfi-etukuormaajan asetukset 

on helppo määrittää Vario-päätteeltä. 

Etuikkuna avautuu kokonaan, 

vaikka etukuormaajan aisasto olisi 

työnnetty kokonaan ulos.
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ERINOMAINEN KÄYTTÖ- JA AJOMUKAVUUS

Fendt-koneen kuljettajilla  
on paremmat näköalat

Nerokas rakenne tarjoaa parhaan näkyvyyden
Etukuormaajan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä 

huomiota esteettömään näkyvyyteen, jonka varmistavat 

leveä aisaväli ja kauas eteen sijoitettu poikkipalkki. 

Poikkiputken sisällä suojassa sijaitsevat letkut eivät 

myöskään ole näkyvyyden esteenä. Etuikkunan voi 

myös avata helposti: etukuormaajan aisojen 

kiinnityskohdat ja Z-palkkinivelistö on suunniteltu siten, 

että ikkunan voi avata kokonaan milloin tahansa 

kuormaajan käytön aikana (ei malleissa 3X/65 ja 4X/75 

compact).

Mukavat työolosuhteet
Poikkipalkin sisään sijoitettu vaimennusjärjestelmä 

huolehtii poikkeuksellisen hyvästä ajomukavuudesta. 

Etukuormaajan typpisäiliöt toimivat iskunvaimentimina. 

Iskukuormitus saa aikaan hydrauliikkaöljyn 

puristumisen typpisäiliön kalvoa vasten. Tällöin kaasun 

tilavuus pienenee ja kuormitushuiput madaltuvat 

luotettavalla tavalla. Erittäin tarkkaa työkoneen ohjausta 

vaadittaessa järjestelmä voidaan kytkeä pois 

toiminnasta sähköisesti ohjaamossa sijaitsevan 

painikkeen painalluksella (mekaaninen 3X-aisastossa).

Hyvä näkyvyys Fendt Variosta
Kuormaajatöissä on olennaista, että kaikki on hyvin 

näkyvissä. Fendt Vario -traktoreissa on paras näkyvyys 

ylös ja alas. 300, 500 ja 700 Varion tilava VisioPlus-

ohjaamo tarjoaa erittäin laajan katselukulman (77 

astetta). Kattoa kohti kaareutuvan tuulilasin ansiosta 

myös yläasentoon nostettu etukuormaaja on kokonaan 

kuljettajan näköpiirissä. Myös lokasuojien välissä ja 

edessä oleva alue on optimoitu. Fendt-traktorin 

kapeasta konepeitosta on etua erityisesti heinäpaalien 

käsittelyn yhteydessä. Pienemmissä, Fendt 200 Vario 

-traktoreissa on kattoikkuna, jonka kautta kuljettaja voi 

seurata etukuormaajalla tehtävää työtä.
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Myös ulos työnnetyt työlaitteet ovat hyvin näkyvissä traktorin kaareutuvan tuulilasin kautta.

Vaimennusjärjestelmällä varustettu etukuormaaja:

Kaasupainesäiliöt toimivat iskunvaimentimina estäen tärinän siirtymisen 

traktorin runkoon. Koneeseen asennettu vaimennusjärjestelmä yhdessä 

etuakselin jousituksen ja ohjaamon jousituksen kanssa varmistaa erinomaisen 

ajomukavuuden (lisävaruste).

Etukuormaaja ilman vaimennusjärjestelmää:

Iskujen kuormitukset siirtyvät traktoriin.

200 Varion vakiovarusteluun kuuluva kattoikkuna 

tarjoaa hyvän näkyvyyden yläasennossa olevaan 

etukuormaajaan. 
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ERINOMAINEN KÄYTTÖ- JA AJOMUKAVUUS

Ajomukavuus  
parantaa tuloksia.

Nopea ja helppo suunnanvaihto
Vario-traktorin suunnanvaihtoyksikön avulla 

ajosuunnan vaihtaminen sujuu nopeasti ja helposti 

ilman osien kulumista. Kun traktoria ajetaan TMS-

järjestelmän poljinkäyttötilassa, kuljettajan kumpikin 

käsi on vapaana, jolloin hän voi vaihtaa suuntaa 

vasemmalla kädellä ja ohjata etukuormaajaa oikealla 

kädellä.

Herkkä ja täsmällinen ohjaus
Fendt Vario -traktoriin täydellisesti integroitua 

etukuormaajaa on todella helppo käyttää. Kahta 

hallintaventtiiliä ohjataan tarkasti vakiovarusteluun 

kuuluvalla ristivivulla tarvitsematta siirtää kättä 

hallintalaitteesta.

Kätevät Cargo-hallintalaitteet
Lisävarusteluun kuuluvilla 3. ja 4. hydrauliikkapiirillä 

voidaan hallita monimutkaisia työkoneen toimintoja. 

Venttiileitä hallitaan ristivivussa sijaitsevilla painikkeilla. 

Lisävarusteluun kuuluvaa hydraulista työkonelukkoa ja 

värähtelynvaimennusjärjestelmää voidaan myös hallita 

kätevillä CARGO-hallintalaitteilla suoraan kuljettajan 

istuimelta. 
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Venttiilien toimintaa voidaan 

hienosäätää Vario-päätteeltä. 

Esimerkiksi virtausnopeuden säätö 

sujuu tarkasti ja helposti 

kiertosäätimillä ja 

toimintonäppäimillä.

Oranssinvärisellä 

suunnanvaihtokytkimellä suunta 

vaihtuu helposti vasemmalla kädellä. 

Vipua painettaessa traktori pysyy 

paikallaan. Kun vipu vapautetaan, 

traktori lähtee automaattisesti 

liikkeelle valittuun suuntaan. 

Kätevillä Cargo-hallintalaitteilla 

kolmas hydrauliikkapiiri voidaan 

vaihtaa hydraulisen työkonelukon 

käyttöön ja neljäs piiri 

vaimennusjärjestelmän (lisävaruste) 

ohjaukseen.

Etukuormaajaa ohjataan tarkasti 

vakiovarusteluun kuuluvalla 

ohjaussauvalla kahden 

hallintaventtiilin välityksellä. 

Rehukauhaa tai paalipihtiä 

käytettäessä 3. ja 4. hydrauliikkapiiri 

(lisävaruste) voidaan aktivoida 

ristivivussa sijaitsevilla painikkeilla.

Sähkötoiminen ohjaussauva ohjaa etukuormaajaa erittäin tarkasti. 

Ohjauspiirejä 3 ja 4 voidaan käyttää kättä vaihtamatta ohjaussauvan 

painikkeilla.

Käyttölaitteet on järjestetty erittäin ergonomisesti, ja kaikki ohjaukset ovat 

selkeästi näkyvissä Vario-päätteeltä.
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CARGO-AISASTO

Räätälöity  
Vario-traktorille.

Z-palkkinivelistö
Toinen osoitus Cargo-etukuormaajan täydellisestä 

yhteensopivuudesta kaikkien Vario-traktoreiden kanssa 

on käytännössä kokeiltu ja testattu mekaaninen 

Z-palkkinivelistö. Paras näkyvyys. Samansuuntainen 

ohjaus varmistaa, että työkone pysyy samassa 

asennossa koko noston ajan. Kuljettaja voi seurata 

asentoa koko ajan kaltevuusnäytöstä.

Korkealaatuinen suunnittelu
Kaikkien Fendt-koneiden peruslähtökohta on erittäin 

korkea laatu. Eräs tärkeä tavoite Cargo-etukuormaajan 

suunnittelussa oli saada aikaan traktoriin täydellisesti 

sopiva työkone. Traktorin ja etukuormaajan tekniset 

ominaisuudet ja runkorakenteet on sovitettu 

täydellisesti toisiinsa.

Kaikki hydrauliikkakomponentit on sijoitettu poikkipalkin sisään, jossa ne ovat 

täysin suojassa likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta. 
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Suunniteltu kestämään
Korkealaatuiset materiaalit varmistavat pitkän käyttöiän. 

Luja hitsattava teräs (HSLA) on avaintekijä Fendt Cargo 

-etukuormaajan pitkän käyttöiän takana. Lujuuden 

lisäksi teräsrakenne varmistaa kevyen painon. Yhdellä 

jatkuvalla hitsisaumalla toteutettu Fendt-profiili takaa 

äärimmäisen hyvän vakauden ja täten pitkän käyttöiän. 

Reilusti mitoitetut laakerointipaikat parantavat myös 

kestävyyttä ja minimoivat kulumista.

VÄÄNTÖVOIMAA KESTÄVÄT AISASTOT RASKAISIIN TÖIHIN 

Lisävarusteena 3. ja 4. hydrauliikkapiiri, 

myös pikaliittimellä

Venttiilistö integroitu 

poikkipalkkiin

Puoliautomaattinen 

Cargo-lukko

Seisontatuet asennettu 

kätevästi aisastoon

Laaja valikoima Fendt-työlaitteita, jotka on sovitettu 

optimaalisesti Fendt Cargo -etukuormaajalle
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CARGO-AISASTO

Helppo  
kiinnitys ja irrotus

Äärimmäisen helppokäyttöinen Cargo-lukko
Puoliautomaattinen lukitusjärjestelmä poistaa usein 

hankalan lukitustappien kiinnityksen, jolloin kiinnitys ja 

irrotus on huomattavasti helpompaa. Pylväiden 

sisäpuolella sijaitsevista ilmaisimista lukitusjärjestelmän 

tila on jatkuvasti kuljettajan näkyvissä istuimelta käsin.

Nopea kiinnitys- ja irrotusmenetelmä
Uuden Fendt Cargo -lukon ansiosta etukuormaajan 

kiinnittäminen ja irrottaminen onnistuvat nopeasti ja 

helposti. Aikaa säästävän monitoimipikaliittimen avulla 

kaikki sähkö- ja hydrauliikkaliitännät ovat helposti 

kytkettävissä yhdellä käden liikkeellä. 
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Vakaasti paikallaan
Seisontatuet on suunniteltu täydellisesti uudelleen. 

Manuaalista asetusta ja säätöä ei tarvita, mikä säästää 

arvokasta työaikaa. Pulttien tai sokkakiilojen 

kiinnittäminen ei myöskään ole enää tarpeen. 

Itsesäätyvät seisontatuet on asennettu kompaktisti 

nostovarsiin.

Nerokas monitoimipikaliitin
Hydrauliikka- ja sähkölinjojen kytkentä sujuu helposti 

yhdellä käden liikkeellä. Vakiovarusteluun kuuluvan 

monitoimipikaliittimen ansiosta virheelliset 

letkukytkennät, öljyn likaantuminen ja runsaat 

öljyvuodot ovat menneiden aikojen harmeja. Myös 

irrottaminen on aivan yhtä siistiä ja helppoa. Cargo-

etukuormaaja on helppo kytkeä, vaikka kuormaajan 

letkuissa olisi painetta traktorin seisottua voimakkaassa 

auringonpaisteessa.

Itsesäätyvät seisontatuet on asennettu 

kätevästi nostovarsiin.

Uuden Fendt Cargo -lukon ansiosta etukuormaajan kiinnittäminen ja 

irrottaminen onnistuvat helposti ja nopeasti. Aikaa säästävän 

monitoimipikaliittimen avulla kaikki sähkö- ja hydrauliikkaliitännät ovat 

helposti kytkettävissä yhdellä käden liikkeellä.

Fendt Cargo -lukko varmistaa nopean ja helpon kiinnityksen ja irrotuksen. 

Monitoimipikaliittimellä kaikki hydrauliikka- ja sähköliitännät voidaan 

kytkeä yhdellä kertaa – myös etukuormaajan paineistetut letkut.

Työkoneen lukitus on helppo avata pikavaihtorungossa olevalla vivulla, yhdellä 

käden liikkeellä. Työkonetta kiinnitettäessä se lukkiutuu automaattisesti taakse 

kallistamalla.
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HELPPO HUOLLETTAVUUS

Nopea ja  
helppo huolto

Luja ja kestävä rakenne
Fendt Cargo -etukuormaajan suunnittelussa erityistä 

huomiota on kiinnitetty helppoon huollettavuuteen ja 

käytettävyyteen. Laakerointikohdat ovat reilusti 

mitoitetut ja erittäin lujatekoiset.

Täydellinen suunnittelu
Koska etukuormaaja ja traktori on suunniteltu varta 

vasten toisilleen alusta lähtien, kaikki huoltotyöt 

voidaan tehdä etukuormaaja asennettuna paikalleen. 

Etukuormaajan rakenne ja valmistusmateriaalit sekä 

yksinkertaiset huoltovaatimukset varmistavat koneen 

pitkän käyttöiän.

18

Joustava lisäpainojärjestelmä
Fendtin kattava lisäpainokonsepti on suunniteltu 

etukuormaajan runsasta käyttöä ajatellen. 

Käyttökohteen mukaan voit käyttää pyöräpainoja tai 

takapainoja, jotka on nopea ja helppo kiinnittää ja 

irrottaa. Näin Fendt Vario on hyvin tasapainossa ja vakaa 

kaikissa tilanteissa.

Reilusti mitoitetut laakerointikohdat varmistavat välyksettömät 

liitännät, kestävyyden ja minimaalisen kulumisen. Voitelutaskuilla 

varustetut holkit on valmistettu korkealaatuisesta 

pronssimateriaalista.

Koska etukuormaajan kytkentäosat on suunniteltu varta vasten 

Vario-traktoreille, kaikki huoltokohteet ovat helppopääsyisiä myös 

etukuormaaja kiinnitettynä traktoriin. Kiinnitysosien suunnittelussa 

on huomioitu esimerkiksi ulottuminen öljyn mittatikkuun.

Pyöriin kiinnitettävät lisäpainot optimoivat takaosan tasapainotuksen. 

Kiinnitys ja sidonta käytännössä testatulla Fendt-kytkentäjärjestelmällä. Yleispainot täydentävät lisäpainojärjestelmää.
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ALKUPERÄISET FENDT-KAUHAT

Läpikotaisin Fendt.

Hydraulinen työkonelukko
Kuljettaja voi lukita hydraulisesti työkoneen ja avata 

lukituksen ohjaamossa sijaitsevalla painikkeella. 

Näin työkalujen vaihtaminen sujuu nopeasti ja helposti 

ohjaamosta poistumatta. Kahdesta lukon ilmaisimesta 

kuljettaja näkee, että työkone on lukittu kummaltakin 

puolelta (ei koske 3X-aisastoa).

Puoliautomaattinen työkonelukko
Työkoneen lukitus on helppo avata pikavaihtorungossa 

olevalla vivulla, yhdellä käden liikkeellä. Työkonetta 

kiinnitettäessä se lukkiutuu automaattisesti taakse 

kallistamalla.
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Irtotavarakauha on saatavana leveyksillä 1850 mm 

(tilavuus 0,976 m3) ja 2400 mm (tilavuus 1,265 m3).

Monitoimikauhoja on neljää eri kokoa: 

leveys 1600 mm (tilavuus 0,538 m3), 

leveys 1850 mm (tilavuus 0,622 m3), 

leveys 2100 mm (tilavuus 0,706 m3)  

ja leveys 2400 mm (tilavuus 0,807 m3). 

Paalipihti on suunniteltu paaleille, joiden 

ulkohalkaisija on 900–1900 mm.

Lavahaarukka on suunniteltu enintään 2000 kg:n 

kuormille, piikkien pituus 1100 mm.

Isossa paalihaarukassa on kolme piikkiä, ja sen 

leveys on 1500 mm.

Multakauha on saatavana leveyksillä 1600 mm 

(tilavuus 0,512 m3) ja 2100 mm (tilavuus 0,672 m3).

Rehukauhoja on kahta eri kokoa: leveys 1800 mm 

(tilavuus 1,00 m3) ja 2200 mm (tilavuus 1,25 m3).
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FENDT CARGO

Tekniset tiedot  
ja varustepaketit.

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste:  g 

Lisävaruste:  c 

3X/65 3X/70 4X/75 
compact

4X/75 4X/80 4X/85 5X/85 5X/90

Tekniset tiedot
Jatkuva nostokapasiteetti daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950
Maksiminostokapasiteetti daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460
Kaivukorkeus (renkaista riippuen) mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460
Kaivusyvyys (renkaista riippuen) mm 210 60 220 150 150 130 250 250mm 210 60 220 150 150 130 250 250mm 210 60 220 150 150 130 250 250mm 210 60 220 150 150 130 250 250mm 210 60 220 150 150 130 250 250mm 210 60 220 150 150 130 250 250mm 210 60 220 150 150 130 250 250mm 210 60 220 150 150 130 250 250mm 210 60 220 150 150 130 250 250mm 210 60 220 150 150 130 250 250
Kaivuleveys (renkaista riippuen) mm 860 1030 1045 1145 1210 980 1080 1080mm 860 1030 1045 1145 1210 980 1080 1080mm 860 1030 1045 1145 1210 980 1080 1080mm 860 1030 1045 1145 1210 980 1080 1080mm 860 1030 1045 1145 1210 980 1080 1080mm 860 1030 1045 1145 1210 980 1080 1080mm 860 1030 1045 1145 1210 980 1080 1080mm 860 1030 1045 1145 1210 980 1080 1080mm 860 1030 1045 1145 1210 980 1080 1080
Levitysleveys korkeudella 3,5 m (renkaista riippuen) mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910mm 1170 1450 1585 1685 1750 1610 1910 1910

Lisävarusteet
Pikakiinnityskehikko g g g g g g g g

Työkoneen manuaalinen lukko g g g g g g g g

Työkoneen hydraulinen lukko c c c c c c

Vaimennusjärjestelmä da (2-toim) c c c c c c c c

Cargo-lukko (puoliautomaattinen) g g g g g g g g

Synkronoitu tyhjennyssylinteri g g g g g g

Mekaaninen rinnakkaisohjaus g g g g g g g g

Etusuojus g g g g g g g g

Tason ilmaisin g g g g g g g g

Putken rikkoutumisen varojärjestelmä (ei vaimennuksen kanssa) g g g g g g g g

Laskun säätöventtiili g g g g g g g g

Kuorman pitoventtiili g g g g g g g g

3. ja 4. hydraulityöpiiri c c c c c c c c

Monipikaliitin, etukuormaaja g g g g g g g g

Monipikaliitin, 3. ja 4. piiri c c c c c c c c

CargoProfi-toiminnot
CargoProfi-hallintalaitteet integroitu Vario-päätteeseen c c c c

Punnitustoiminto: kuormat punnitaan painiketta painamalla; sekä yksittäinen 
että kokonaispaino mahdollinen

c c c c

Muistitoiminto: Tallenna aisan ja työkoneen asennot c c c c

Työskentelyalueen, kuten nostokorkeuden ja kallistuskulman, rajoitus c c c c

Ravistelutoiminto c c c c

Pääteasennon vaimennus c c c c

Nopeudesta riippuva vaimennus (automaattinen käyttöönotto ja käytöstä 
poisto)

c c c c

Traktorin varusteet
Ristivipu g g g g g g g g

Etuikkuna voidaan avata kokonaan g g g g g g

Etukuormaajan määritys
Fendt 200 Vario c

Fendt 300 Vario (rengaskokoon Ø 1200 mm asti) c c c

Fendt 300 Vario (rengaskoosta Ø 1200 mm alkaen) c c

Fendt 500 Vario c c

 Fendt 700 Vario (rengaskokoon Ø 1450 mm asti) c c c

Fendt 700 Vario (rengaskoosta Ø 1450 mm alkaen) c c
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Fendtin yhteystiedot.

fendt.com
Löydät kaiken 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 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. 

Koeajot
Mene osoitteeseen fendt.com ja valitse Huolto-
sivulta esittelypalvelu, jossa voit varata 
haluamasi Fendt-traktorin koeajon.

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.   

Mikä tekee Fendt-palvelusta erilaisen?
Meille palvelu tarkoittaa asiakkaidemme työn 
tuntemista ja ymmärtämistä, jotta pystymme 
vastaamaan heidän luotettavuus- ja 
turvallisuusvaatimuksiinsa ja varmistamaan 
taloudellisuuden. Seisomme tuotteidemme 
takana ja olemme kehittäneet ne vaativiin 
tarpeisiin ja pitkään jatkuvaan käyttöön. 
Palvelumme tarkoittavat kumppanuutta sinun 
työsi kanssa.

Mitä tarkoittaa Fendtin yhden päätteen 
konsepti? 
Yhden päätteen periaate tarkoittaa, että 
traktorin ja ISOBUS-työkoneiden ohjaus, 
VarioGuide-automaattiohjaus, VarioDoc-
dokumentointi, kameratoiminnot ja erilaiset 
ohjetoiminnot ovat Fendt-traktorissa saatavilla 
helposti yhdeltä ainoalta Fendt Vario 
-päätteeltä. Yhden päätteen periaate tarkoittaa 
myös sitä, että Fendt-koneiden ohjaaminen on 
yhdenmukaista ja loogista. Riippumatta siitä, 
ajatko Fendt Vario -traktoria, Fendt-puimuria 
tai Fendt-ajosilppuria, käyttöliittymä on tuttu ja 
olet kuin kotonasi kaikissa Fendt-koneissa. 

Miten saan VariotronicTI-päivityksen? 
Fendt VariotronicTI on päivitettävissä. Tämä 
tarkoittaa, että Fendt-koneessasi on aina uusin 
teknologia ja tulevaisuus päätteelläsi. 
Lisätietoja saat Fendt-jälleenmyyjältäsi. 

Mikä on Fendt Expert?
Opiskele Vario Profi -asiantuntijaksi Fendt 
Expert -kuljettajakoulutuksessa: Tunnetko jo 
kaikki tekniikan tarjoamat toiminnot? 
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. 

Mikä on Fuse™?
Fuse™ Technologies tarjoaa ultramoderneja 
täsmäviljelyn ratkaisuja kaikille AGCO-
tuotemerkeille. Sen avulla viljelijät ja 
urakoitsijat voivat integroida ja yhdistää koko 
kalustonsa saumattomasti. Ratkaisujen avulla 
voidaan alentaa käyttökustannuksia ja tehostaa 
koneiden toimintaa ja parantaa 
kannattavuutta.
www.agcotechnologies.com

USEIN KYSYTTYÄ. KAIKKI FENDTISTÄ.

Miten voimme 
palvella?
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www.fendt.com 

FI/1801

Edelläkävijät ajavat Fendtillä.

AGCO GmbH – Fendt Marketing 
87616 Marktoberdorf, Germany

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.




