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Uusi Fendt 300 Vario.  
Kyllä.
Vuodesta 1980 asti 300-sarjassa on yhdistynyt sukupolvien kokemus korkean laadun ja suorituskyvyn vaatimuksiin.  
Sen vuoksi sanomme: Kyllä. Koska Fendt 300 Vario tarjoaa kaiken, mitä tarvitset. Katso itse ja vastaa myöntävästi 
pienikokoiselle yleistraktorille.
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310 Vario 311 Vario 312 Vario 313 Vario
Moottori
Nimellisteho ECE R 120 kW/hv 74/ 100 83/ 113 90/ 123 97/133
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Ne, joille helposti ohjattava kompakti traktori on jo tuttu, tietävät, miten paljon se voi tehdä. Se soveltuu yhtä  
hyvin niin nurmialueiden hoitoon kuin pelto-, kuljetus- tai urakointitöihinkin. Mukavuutta, toimivuutta ja  
tehokkuutta lisäävä varustelu tekee Fendt 300 Variosta luotettavan kumppanin päivittäisen työn haasteisiin. 

Fendt 300 Vario. 
Juuri se oikea.

5



Sano kyllä!

Joustavuuden ja tehokkuuden yhdistelmä
Fendt 300 Vario on pienikokoinen traktori, joka 
tekee päivittäisestä työstä joustavampaa ja 
tehokkaampaa. 

- Tehokas moottori, kuutiotilavuus 4,4 litraaTehokas moottori, kuutiotilavuus 4,4 litraaT
- VisioPlus-ohjaamo erinomaista näkyvyyttä ja 

lisätilaa varten
- Fendt CargoProFi -etukuormaaja
- Yksinkertainen hallinta käyttämällä Variocenteriä 

kautta Vario-päätteeltä 7" ja kattavia VarioGuide-
lisävarusteita sekä VarioActivea.

- Sähköventtiileissä ajastus ja virtauksensäätö
- LED-työvalot
- Monitoimiohjaussauva 
- 40 km/h alhaisella moottorin nopeudella 
- Suuri hyötykuorma: yli 3,5 tonnia
- Tasonsäädöllä varustettu etuakselin jousitus Tasonsäädöllä varustettu etuakselin jousitus T
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Fendt 300 Vario tarjoaa oikean toiminnon kaikkiin 
käyttötarkoituksiin. Valitse optimaalinen ratkaisu 
Power-, Profi- ja ProfiPlus-vaihtoehdoista. Fendt 
300 Vario Power tarjoaa oikeat laitteet erilaisiin 
käyttötarkoituksiin alueilla kuten nurmialueilla, 
peltoviljelyssä, kuljetuksessa, kunnossapitotöissä, 
erikoisviljelyssä, kunnallistöissä tai 
maatilatraktorina. Se vakuuttaa vankkuutensa ja 
kestävyytensä ansiosta. Erikoistyövaatimusten 
mukavuuden ja toimivuuden lisäämiseksi Fendt 
300 Vario Profi ja ProfiPlus tarjoavat sitä jotain, 
joka tekee jokapäiväisestä rutiinista helpompaa.
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MONIPUOLISUUTTA JA JOUSTAVUUTTA

Suunniteltu  
kovaan työhön.

Juuri oikea ratkaisu onnistuneeseen työpäivään
Fendt 300 Vario vastaa kaikkia vaatimuksiasi 
vankkuuden ja joustavuuden suhteen. Parempi pito ja 
entistä parempi ajomukavuus uuden pitkittäisvarrella 
varustetun etuakselin jousituksen ansiosta, 
kääntökulmasta riippuva nelivetoautomatiikka ja 
tasauspyörästön 100-prosenttinen lukitus kummassakin 
akselissa – enemmän pelto- ja kuljetustyötä helpottavia 
toimintoja. 

Turvallista ajoa myös suurilla hyötykuormilla
Uuden Fendt 300 Varion vankan rungon sallittu 
kokonaiskuormitus on 8500 kg ja traktorin hyötykuorma 
on yli 3500 kg. Tilaa säästävä runkorakenne antaa tilaa 
uudelle pitkittäisvarrella varustetulle jousitukselle, joka 
puolestaan tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden. Kapea 
runko mahdollistaa myös optimaalisen kääntökulman ja 
tätä kautta parantaa traktorin hallittavuutta.

Tehokas hydrauliikka
110 litran kuormantunteva pumppu tarjoaa suuren 
öljynvirtauskapasiteetin. Pumpun suuren 
syöttökapasiteetin ansiosta moottorin pyörimisnopeus 
voidaan pitää alhaisena, jolloin polttoainetta säästyy 
myös vaativissa töissä. Fendt 300 Variossa on tehokas 
110 litran kuormantunteva pumppu vakiona Profi-
kokoonpanossa. Power-mallissa on 84 l/min 
jatkuvavirtauksinen pumppu vakiovarusteena ja 
lisävarusteena on saatavana 110 l/min pumppu.

Laajenna traktorisi käyttöä
Fendt 300 Vario on täydellinen traktori 
etukuormaajatöihin. Traktorin ohjaaminen sujuu 
ketterästi kompaktin rakenteen ja suuren ohjauskulman 
ansiosta. Kuormaustyötä voi seurata tarkasti VisioPlus-
ohjaamon panoraamatuulilasin kautta – myös 
etukuormaajan ollessa yläasennossa. Suuri hydrauliikan 
kapasiteetti varmistaa nopeat nostot ja kuormaajan 
tarkan reagoinnin ohjaukseen myös alhaisilla moottorin 
kierrosnopeuksilla.
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Etunostolaitteen kevennystoiminto on erityisen hyödyllinen käytettäessä 
etuniittokonetta, eteen kiinnitettäviä maanmuokkauskoneita tai lumiauraa, 
koska työkoneet mukautuvat hyvin nopeasti epätasaiseen maahan.koska työkoneet mukautuvat hyvin nopeasti epätasaiseen maahan.

Etunostolaite on asennettu kiinteästi ja vakaasti traktorin 
eturunkoon. Etunostolaitteen vetovarret voidaan taittaa 
lähelle traktoria, jolloin etukuormaajatöille jää enemmän 
vapaata tilaa.

Tehokkuutta ja tuottavuutta: 300 Vario -sarjan 
traktorit tarjoavat saman huipputason VarioGuide-
ohjausjärjestelmän kuin suuremmat mallit. Näin 
varmistetaan mukavuus ja minimoitu päällekkäisyys 
nurmi- ja peltotöissä jopa ±2 cm:n tarkkuudella. 
Nämä järjestelmät ovat yhteensopivia useiden 
yleisten sijaintitiedon korjauslähteiden kanssa.

Kompakti runkorakenne mahdollistaa tasaisen etuakselin jousituksen, 
jousitussylinterillä varustetun pitkittäisvarren asentamisen sekä 5,2 tonnin 
nostokapasiteetin. Jousitettu pitkittäisvarsi parantaa vetotehon siirtymistä 
jopa 7 % ja täten varmistaa suuremman käsittelyalueen. Tasonsäätö 
varmistaa tasaisen ajomukavuuden myös vaihtelevilla kuormilla. 

Kapea runko ilman ulkonevia osia tarkoittaa erinomaista kääntökulmaa. 
Kääntyvien lokasuojien ansiosta kääntökulman voi hyödyntää täysin.
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300 VARION OHJAAMO

Mieluisa työpaikka  
ja hyvä näkyvyys.

Mukavuus ja hallinta kuin suurtraktoreissa
VisioPlus-ohjaamon ja helppokäyttöisen Vario-
ohjauskeskuksen ansiosta Fendt 300 Vario täyttää kaikki 
odotukset mukavuudesta ja käytännöllisyydestä.  
Olet ohjaamossa heti kuin kotonasi. Kuljettajan ja 
matkustajan istuin, näkyvyys, hallintalaitteet ja jousitus 
– koko ohjaamo on harkittu viimeistä piirtoa myöten ja 
suunniteltu kuljettajan hyvinvointia ja optimaalisia 
työskentelyolosuhteita ajatellen.

Hyvä näkyvyys ulos
Uuden ohjaamon panoraamatuulilasi on suuri apu 
ympäristön seuraamisessa. Ilman poikittaista tukipalkkia 
yhtenäinen etulasi kaareutuu kohti kattoa. Se 
kolminkertaistaa katselukulman: Kuljettajalla on 
esteetön 77 asteen näkymä ylöspäin – jopa täysin 
nostettuun etukuormaajaan. Ohjaamoon nousu ja siitä 
poistuminen sujuvat entistä näppärämmin oikealla 
puolella sijaitsevan oven kautta. Avattava tuulilasi on 
myös mahdollista saada Fendt 300 Varioon, jolloin 
tuulilasi on kaksiosainen. VisioPlus-ohjaamon yhteensä 
6,2 m2:n lasipinta varmistaa hyvän näkyvyyden kaikkiin 
suuntiin ilman näköesteenä olevaa B-pilaria.

Enemmän tilaa elämästä nauttimiseen
Fendt VisioPlus -ohjaamo on tilava ja mukava. Huomaat 
sen jo noustessasi ohjaamoon leveitä askelmia pitkin. 
Ohjaamon lasipinta on yli kuusi neliömetriä, eikä 
ohjaamo ole ainoastaan silmin nähden suurempi:  
tilaa on aidosti enemmän 2520 litran ilmatilan ja 
komponenttien ergonomisen sijoittelun ansiosta.  
Kaikki hallintalaitteet ovat helposti ulottuvilla. Runsas 
säilytystila tarjoaa kätevät paikat erilaisille tavaroille.

Ylivoimaista mukavuutta
Täydellisesti hienosäädetty ohjaamon jousitus on 
turvallisen ja mukavan käytön avain. Ohjaamon 
mekaaninen jousitus vähentää värähtelyjä tehokkaasti. 
Profi- ja ProfiPlus-varustetasoihin lisävarusteena 
saatavissa olevassa ohjaamon ilmajousituksessa on 
takana tasonsäätö.

Robert Rager, maitotilayrittäjä ja 

Fendt-traktorin kuljettaja Etelä-

Saksasta: ”Traktorin ajaminen on 
todella mukavaa, koska se on niin 
helppokäyttöinen. Kaikki tarvittava 
löytyy välittömästi, ja ohjaamo on 
todella mukava. Traktori on 
yksinkertaisesti fantastinen!” 
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77°

Yhtenäinen sivuikkuna ja esteetön näkyvyys kaikkiin 
suuntiin ilman B-pilaria.

Sivupeiliin kuuluva laajakulmapeili suurentaa näkökenttää 
huomattavasti.

Panoraamatuulilasin 
77 asteen näkökenttä 
tarjoaa täydellisen 
näkyvyyden sekä 
ylöspäin että alas 
etupyöriin.

Jousitusjärjestelmä ja yksilöllisesti säädettävä kyynärnoja varmistavat 
työskentelymukavuuden. Erittäin mukavassa istuimessa on myös lämmitys, 
käännön säätö ja paineilmatoiminen ristiselän tuki.

Segmenttipyyhkijät tihkutoiminnalla 
tai suunnikasvarsipyyhkijät, joiden 
pyyhintäalue on vieläkin suurempi.

Kaapelit voidaan kuljettaa siististi 
ohjaamoon suljetun takaikkunan 
kautta. Lika ja kosteus pysyvät 
ulkopuolella. 
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Taloudellinen ja vähän huolta vaativa
Termostaattiventtiilillä varustetun polttoaineen 
esisuodattimen ansiosta traktori käynnistyy 
luotettavasti myös pakkasella, koska esilämmitetty 
polttoaine virtaa paluusta esisuodattimeen. Jäähdytin ja 
suodatin on sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä 
huoltoa varten. Polttoaineen ja AdBluen kulutusmittari 
seuraa kulutusta ja rekisteröi erilaisissa töissä kulutetun 
polttoaineen. Lisäksi ne opastavat kuljettajaa 
taloudellisessa ajossa. 

FENDT 300 VARION MOOTTORI 

Ajaminen  
on aidosti ilo.

Virkeä ja tehokas.
Fendt 300 Varion tehoalue ulottuu 113 hevosvoimasta 
143 hevosvoimaan, ja sen huippunopeus on 40 km/h. 
4,4-litrainen AGCO Power -moottori antaa enemmän 
tehoa ja vääntöä 300-luokan traktoreihin. Yleistraktori 
on erittäin polttoainetaloudellinen: Alhainen 
nimelliskierrosnopeus 2100 r/min, uusi jäähdytinyksikkö 
ja tehokas ilmansuodatin varmistavat korkean 
tehokkuustason ja alhaisen polttoaineen kulutuksen.

Taloudellinen ja ympäristöystävällinen
Säästöä myös pakokaasujen käsittelyn kautta: SCR-
tekniikka ja pakokaasuja käsittelevä AdBlue-neste ovat 
osoittautuneet polttoainetta säästäväksi menetelmäksi. 
AdBlue-urealiuoksen ruiskutus vähentää typpioksidien 
määrän minimiin. Yhdessä hapetuskatalysaattorin (DOC) 
ja pakokaasun kierrätysjärjestelmän (AGRex) kanssa 
päästöt vähenevät tehokkaasti ja traktori vastaa 
uusimpia vaiheen 4 / Tier 4 Final -päästöstandardeja.

Andrew Herron, maanviljelijä ja 

Fendt-traktorin kuljettaja 

Belfastista, Irlannista

”Aluksi meillä oli yksi Fendt 300 
Vario, ja nyt niitä on neljä. Nämä 
traktorit tekevät todella hyvää työtä 
joka päivä, ja polttoaineen 
kulutuksen suhteen ne ovat 
huippusäästäväisiä.”

SCR-teknologia tarkoittaa, että pakokaasut käsitellään AdBlue-nesteellä, 
32,5-prosenttisella urealiuoksella, joka muuntaa typpioksidit (NOx) 
myrkyttömäksi typeksi ja vedeksi.
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Diesel- ja Adblue-täyttöaukot ovat 
traktorin samalla puolella, ja niihin 
yltää hyvin myös maasta käsin.

Enemmän voimaa tehokkaasta 
4,4-litraisesta moottorista.

Moottorin ominaisuudet – Fendt 300 Vario

Vääntö 596 Nm, maksimiteho 143 hv kierrosluvulla 1750 r/min

Polttoaineen esisuodatin ja termostaattiventtiili olttoaineen esisuodatin ja termostaattiventtiili 
varmistavat traktorin luotettavan käynnistymisen varmistavat traktorin luotettavan käynnistymisen 
myös alhaisissa ulkolämpötiloissa. Jäähdytin ja myös alhaisissa ulkolämpötiloissa. Jäähdytin ja 
suodatin on sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä suodatin on sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä 
huoltoa varten. 

Teho
kW
110
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

r/min 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Vääntö
Nm
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450
r/min 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
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FENDT 300 VARION VAIHTEISTO

Portaattoman ajamisen ilo:  
Fendt Vario ‑vaihteisto.

Fendt Vario tarjoaa ajomukavuutta
Portaaton Vario-vaihteisto takaa ajomukavuuden ja 
säästömahdollisuudet. Ajonopeutta voidaan säätää 
portaattomasti välillä 0,02 km/h ja 40 km/h ilman 
vaihtamista. Nopeus on aina työhön sopiva. Näin 
suorituskyky pysyy aina Powershift-voimansiirron 
tarjoamaa tasoa korkeampana. Traktoria on helppo ajaa 
ja hallita joko ohjaussauvalla tai polkimella. Vario-
voimansiirto ja moottori on suunniteltu käyttämään 
vähän polttoainetta. 

Oikea pyörimisnopeus…
… sillä voimanottoakseleita voidaan säätää helposti 
käyttämällä Variocentren näppäimiä: 540, 540 E ja 1000 
r/min (maanopeusvoimanotto saatavana lisävarusteena) 
nopeudet ovat saatavana takavoimanottoa varten. 
Takalokasuojaan sijoitetut ulkoiset hallintapainikkeet 
ovat käytännölliset. Säästövoimanotto 540E on 
ihanteellinen kevyeen työhön, ja alhainen moottorin 
kierrosnopeus säästää polttoainetta. Fendt 300 Varion 
voimanottoakseleiden tehokkuus on erinomainen, 
koska voima välittyy voimanottoakseliin suoraan Vario-
voimansiirrosta.

Hyvin tasapainotettu ja tehokan tasapainotettu ja tehokan tasapainotettu ja tehok s TMS-järjestelmän ansiosta
Usein vaihtuvat työt ovat monitaiturin ohjelmassa. Olipa 
kyseessä kuljetus tai raskas vetotyö, Fendt 300 Vario 
tarjoaa ihanteellisen suorituskyvyn, alhaisen 
polttoaineenkulutuksen ja komponenttien vähäisen 
kulumisen. TMS-traktorinhallintajärjestelmä ohjaa 
moottoria ja vaihteistoa niin, että ne toimivat aina 
taloudellisesti ihanteellisesti ilman, että sinun tarvitsee 
ajatella asiaa. Sinun täytyy vain määrittää haluttu 
nopeus.

Rentoa ajamista
Fendt 300 Vario Profi -mallissa on täysautomaattinen 
maksimitehon säätö 2.0, jossa moottorin kuorma 
määräytyy tehontarpeen mukaan. Näin moottori toimii 
aina ihanteellisella kierrosnopeusalueella. Kuljettaja voi 
halutessaan säätää maksimitehon säätöjärjestelmää 
2.0 myös manuaalisesti. Kiihdytettäessä traktori vaihtaa 
nopeasti kuten automaattivaihteinen henkilöauto, 
jolloin liikkeellelähtö on nopeaa.
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Nerokas Fendt Vario -vaihteisto on hydromekaaninen voimansiirto. Nopeuden noustessa planeettavaihteiston 
kautta siirtyvän mekaanisen voiman osuus kasvaa. Tehonjako ja hydrostaatit, joiden säätöalue on 45 astetta, kautta siirtyvän mekaanisen voiman osuus kasvaa. Tehonjako ja hydrostaatit, joiden säätöalue on 45 astetta, 
takaavat erinomaisen tehon.

AjosuunAjosuunA taa voi vaihtaa joko 
ohjaussauvalla tai 
suunnanvaihtovivulla, 
jossa on Stop&Go-toiminto.

Traktoriin asennetun uuden etuvoimanoton pyörimisnopeus on 1000 r/min. 
Suora voimansiirto moottorista työkoneeseen tarkoittaa korkeaa tehokkuutta.

Ajotapa voidaan valita yksilöllisesti: Nopeutta voi säätää joko polkimella tai 
ohjaussauvalla.

Erilliset vaihteisto- ja hydrauliöljyjärjestelmät estävät öljyjen sekoittumisen ja 
varmistavat voimansiirron luotettavan toiminnan.
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UUSI FENDT VARIOTRONICTI

Tehokasta työtä  
mukavasti ajaen.

Hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin: Fendt-toimintakonsepti
Looginen käyttö ja toimivuus ovat viimeistä piirtoa 
myöten harkittuja kaikissa Fendt-traktoreissa – aina 
kokonaisuus huomioiden. Hallintalaitteet, joita ovat 
Vario-pääte, ohjaussauva, ristivipu, keinukytkimet 
moduuli ja kalvonäppäimistö, ovat selkeästi esillä Vario-
ohjauskeskuksessa. 

Kaikki yhdessä: Vario-pääte 7”
Yksinkertainen, intuitiivinen ja käytännöllinen – uusi 
Vario-pääte 7”, jossa on LED-taustavalo, yhdistää kaikki 
traktorin ja työkoneen toiminnot yhteen päätteeseen. 
Vario-päätteeltä voidaan ohjata suoraan myös ISOBUS-
yhteensopivia työkoneita. Matala valikkorakenne ja 
selkeä näyttö helpottavat käyttöä. Voit käyttää 
toimintoja suoraan kosketusnäytöstä tai näppäintä 
painamalla. Vario-päätteen reunukseton 
älypuhelintyyppinen LCD-näyttö tarjoaa kirkkaat  
värit ja terävän kuvan. Se on täysin naarmuuntumaton 
ja helppo puhdistaa. Yöllä näyttö himmenee 
automaattisesti häikäisyn vähentämiseksi, ja siinä on 
myös erillinen yötila.

Helpot päistekäännökset: Fendt VariotronicTI

Sähköisestä avustimesta on aidosti etua, erityisesti 
päisteissä. VariotronicTI-päisteautomatiikka säästää jopa 
1920 käden liikettä 160 käännöksen aikana. Jokaiselle 
päistekäännökselle päätteeseen voi ohjelmoida jopa 
39 asetusta tarvittaville toiminnolle, ja ohjelmointi 
voidaan tehdä sekä traktorin seisoessa että liikkuessa. 
Ohjelmoinnin jälkeen automaattisia toimintosarjoja 
käytetään päisteellä painiketta koskettamalla. Voit 
ohjata traktoria kättä siirtämättä.

Aina ajan tasalla
VarioGuide-ohjausjärjestelmä takaa optimaaliset työn 
tulokset ja erinomaisen mukavuuden. Saatavana on 
kaksi eri vastaanotinjärjestelmää: NovAtel® tai Trimble®. 
NovAtel-vastaanotin pitää sinut oikealla uralla SBAS-, 
TerraStar-L & C- ja RTK-korjaussignaalien avulla. 
Trimble®-vastaanottimen lisävaruste mahdollistaa 
SBAS-, RangePoint™ RTX™-, CenterPoint RTX™- ja RTK-
signaalien käytön. Jos RTK-signaali katoaa maasto-
ongelmien takia, VarioGuide käyttää Trimble® xFill™ 
-teknologiaa, jotta voit työskennellä luotettavasti jopa 
20 minuuttia ilman korjaussignaalia.
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Lisävarusteluun kuuluvan käyttöliittymän avulla kaikkia 
ISOBUS-yhteensopivia työkoneita voi ohjata Vario-
päätteeltä, jolloin työkoneelle ei tarvita omaa päätettä. 

Nostolaitteen ohjausmoduuli (EPC) ja 
voimanoton säätimet

Ristivipu hydrauliikan venttiileitä 1 ja 
2 ja etukuormaajaa varten, piirien 3 
ja 4 hallinta mukaan lukien. 

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

Monitoimiohjaussauvalla voit hallita Fendt 300 Variota 
kuten Fendtin suuritehoisia traktoreita. Ohjaussauvan 
lukuisat toiminnot vähentävät tarpeettomia käden liikkeitä.
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LAATUSTANDARDI JA ARVON SÄILYMINEN

Täydellinen  
näköala.

Elinikäisiä etuja
Nauti etujen käyttöiästä Fendt-asiakkaana. Se alkaa,  
kun ostat Variotronic-koneen, ja jatkuu läpi koneen 
käyttöiän, kun vasta kehitettyjä tuomintoja tuodaan 
saataville nykyisen ja vanhempien mallivuosien koneille 
(edellyttäen, että niiden laitteisto on yhteensopiva) sen 
sijaan, että ne rajoitettaisiin vain tuleviin malleihin. 
Säilytä korkea luotettavuuden, tehokkuuden ja 
käyttömukavuuden taso läpi koneen koko käyttöiän.

Päivityksestä parannukseen
Fendt Variotronicin kanssa olet aina ajan tasalla 
vuosienkin jälkeen. Miten se on mahdollista?  
Uusia lisätoimintoja sisältävillä ainutlaatuisilla 
ohjelmistopäivityksillä, joita Fendt tarjoaa veloituksetta 
jopa kaksi kertaa vuodessa. Helpoin tapa päivittää 
Variotronic on antaa jälleenmyyjän tehdä se huoltovälin 
aikana (jälleenmyyjä laskuttaa työstä). Näin 
varmistetaan, että Fendt-koneesi pysyy lauman edellä, 
säilyttää arvonsa ja takaa alkuinvestoinnin tuoton 
pitkälle tulevaisuuteen.
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Vario-pääte tiedottaa seuraavista huoltopäivämääristä, ja siinä on 
myös muistutustoiminto. 
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Täydellinen laatu, täydellinen palvelu: Fendt-palvelut
Takaamme Fendt Varion jatkuvan ja täydellisen 
suorituskyvyn tarjoamalla 100-prosenttista 
huoltopalvelua. Parhaiden diagnostiikkaominaisuuksien 
ja helpon korjauksen lisäksi tähän kuuluu varaosien 
saatavuus kellon ympäri sesongin aikana. Lisäksi Fendt 
Service -verkko takaa lyhyen polun sinun ja koulutetun 
huoltohenkilöstön välillä. Saat myös 12 kuukauden 
takuun alkuperäisille Fendt-osille ja niiden asennuksella. 
Käyttämällä korjauksiin alkuperäisosia varmistat, että 
Fendt-traktorisi säilyttää arvonsa.

Sopimukseen perustuva suorituskyky ja kannattavuus
Fendt-huoltopakettien avulla varmistat täydellisen 
kustannusten hallinnan ja erinomaisen palvelun.  
Paketit kattavat kaikki sopimuksenmukaiset huoltotyöt 
edullisilla kiinteillä hinnoilla. Erilaiset Fendt Care 
-huoltopaketit sisältävät määräaikaishuollot sekä jopa 
8 000 käyttötunnin tai yhteensä 8 vuoden laajennetun 
takuun. Fendt tarjoaa joustavan ja räätälöidyn ratkaisun 
koneillesi huoltosopimuksesta kaikenkattavaan 
pakettiin, joka sisältää myös varatraktorin.

Yksilölliset rahoitus- ja vuokrausmallit
Koneen hankinta on mittava investointi. AGCO Finance 
-luottorahoitus takaa houkuttelevat ja joustavat ehdot. 
Voit itse valita Fendt-traktorisi rahoitusehdot käsirahasta 
kuukausieriin ja maksuaikaan. Jos sinulla on 
lyhytaikainen lisäkapasiteetin tarve tai haluaisit käyttää 
traktoria pidemmän aikaa ilman ostamista, Fendt-
jälleenmyyjäsi voi tarjota sinulle ihanteellisen ratkaisun 
räätälöityjen vuokraustarjouksien kautta. Näin kalustosi 
vastaa aina kulloistakin työtilannettasi.

Fendt Expert -kuljettajakoulutus
Uusimman teknologian tarjoamisen lisäksi Fendt  
auttaa sinua myös hyödyntämään traktoriasi  
parhaalla mahdollisella tavalla. Ainutlaatuisen 
kuljettajakoulutusohjelman avulla voit parantaa  
Fendt-traktorisi hyötysuhdetta ja oppia käyttämään 
kaikkia päivittäistä työtäsi helpottavia toimintoja. 
Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa 
kaiken tehon irti Fendt-traktoristasi.

FENDT-PALVELUT

Varmista traktorisi tulevaisuuden 
toimintavalmius jo tänään.

Fendtin uudistettu laajennettu takuu parantaa kattavuutta entisestään. 
Se varmistaa uusien koneiden luotettavuuden ja kattaa korjausriskit.

Käyttötunteja enintään 8 000

Käyttövuosia enintään 1 + 7

Kattavuus 
(pois lukien kuluminen)

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

AGCO Parts Books to go -älypuhelinsovelluksen 
avulla löydät Fendt-varaosia nopeasti ja helposti 
ja tilaat niitä suoraan. Voit ladata sovelluksen 
sovelluskaupasta (App Store) tai Googlen 
pelikaupasta (Google Play Store). Saat 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Fendt-
jälleenmyyjältäsi.

Jotta koneesi olisi aina käyttövalmis, 
tarjoamme sinulle räätälöidyn 
huoltosopimuksen lakisääteisen 
takuuturvasi lisäksi. Fendt ProService 
tarjoaa konetyypin mukaisesti 
valittavat vakuutuskaudet sekä 
joustavat vakuutusmaksut 
omavastuulla tai ilman. Näin 
varmistat täydellisen kustannusten 
hallinnan, suunnitteluvarmuuden ja 
traktorisi arvon pysyvyyden.

Fendt Care -huoltopaketit Pronssi Hopea Gold Platina1

Kattavuus Säännöllinen huolto,
kiinteät huoltokustannukset 

Suoja korjausriskejä vastaan
(pois lukien kuluminen)

Kattaa kaikki kustannukset
(pois lukien kuluminen)

Kattaa kaikki kustannukset ja 
varmistaa käytettävyyden

(pois lukien kuluminen)

Koneen tyyppi Kaikki Kaikki Pyörätraktorit Pyörätraktorit

Säännöllinen huolto    

Korjausriski   

Omavastuu Vaihtoehtoinen omavastuu:
0 €, 190 €, 490 € 0 € 0 €

Matkataksat  

Korjaus ja hinaus  

Ajoneuvon diagnostiikka  

Pakokaasujarrun asennus  

Öljyt ja suodattimet moottorin ja voimansiirron 
korjauksissa  

Lisämaksu työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin 

Vaihtokone 
1Koskee Saksaa, Iso-Britanniaa ja Ranskaa. Platinum saatavana vain osallistuvilta jälleenmyyjiltä.
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FENDT CARGO -ETUKUORMAAJA

Kuormaus  
hallinnassa.

Helppokäyttöinen
Etukuormaajaa voi ohjata helposti ristivivulla. Vasen käsi 
jää vapaaksi ohjausta ja suunnanvaihtoa varten. 
Nopeutta säädetään jalalla. Cargo-etukuormaajasta on 
saatavana neljä versiota Fendt 300 Variolle: Cargo 3X70, 
4X75, kompakti 4X75 ja CargoProfi 4X75. 4X75 Compact 
-mallin aisa on kiinnitetty 100 mm lähemmäs ohjaamoa 
vakauden parantamiseksi. VarioActive-ohjausjärjestelmä 
tekee 300 Vario ProfiPlus -traktorista 
ennennäkemättömän ketterän.

Tarkkaa kuormausta CargoProfilla
CargoProfi 4X75 -kuormaajan tarkan mittaus- ja 
kaltevuusanturijärjestelmän ansiosta tiedät tarkasti 
kuorman painon. Punnitse kuorma painiketta 
koskettamalla ja hyödynnä koko kuormauskapasiteetti. 
Se säästää myös matkan punnitusasemalle. CargoProfi 
tarjoaa ylä- ja alarajat nostokorkeudelle ja 
kallistuskulmalle. Ravistelutoiminto tyhjentää hyvin 
kauhaan tarttuneen materiaalin. Muistitoiminto 
tallentaa asennot helpottaen toistuvia töitä.

Nopea ja helppo kuormaus? Käden ulottuvilla.
Etukuormaajaa hallitaan oikean kyynärnojan 
hallintalaitteilla ja Vario-päätteestä. Käsiä ei tarvitse 
siirtää paikasta toiseen. Ajosuunta valitaan vasemmalla 
kädellä, ja etukuormaajaa käytetään oikean käden 
ristivivulla. Nopeutta säädetään jalalla. 
Suunnanvaihtimen avulla ajosuuntaa voidaan vaihtaa 
nopeasti ja helposti. Fendt 300 Varion korkea 
hydraulikapasiteetti takaa nopean lataamisen ja 
purkamisen: kuormantuntevan pumpun tuotto on jopa 
110 l/min.

Erinomainen etukuormaajan jousitus 
Fendt Cargo -etukuormaajassa on ihanteellinen 
jousitusjärjestelmä. Kaasupainesäiliöt vaimentavat 
värinöitä ja iskukuormia niin, että ne eivät siirry traktorin 
runkoon. Tämä vähentää traktorin kulumista ja takaa 
pitkän käyttöiän. Yhdessä etuakselin ja ohjaamon 
jousituksen kanssa kuormaajan jousitusjärjestelmä luo 
miellyttävän ympäristön, jolloin Fendt 300 Varion 
käyttäminen etukuormaajan kanssa olisi mukavaa.

Ristivivun ja punnitusjärjestelmän 
näyttö: osapaino ja kokonaispaino 
sekä aisaston ja työkoneen työalueen 
rajoitus.
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Venttiilien toimintaa voidaan 
hienosäätää Vario-päätteeltä. 
Esimerkiksi virtausnopeuden 
säätö sujuu tarkasti ja helposti 
kiertosäätimillä ja 
toimintonäppäimillä.

Kalvonäppäimistö työkoneen lukituksen ja vaimennuksen 
aktivointia varten.

Fendt CargoProfi -etukuormaajan tyhjennyskulmaa voidaan rajoittaa 
esimerkiksi korkeiden perävaunujen kuormauksen ajaksi. Muistitoiminto on 
kätevä erityisesti toistuvissa töissä: esimerkiksi kauhan ohjaus vaakatasoon 
voidaan automatisoida. Punnitustoiminnolla kuljettaja voi seurata ja valvoa 
kuorman painoa.

Fendt-etukuormaaja 3X/702) 4X/75 4X/75 
kompakti

4X/75 
profi

A Kaivusyvyys (mm) 1) 60 150 220 15060 150 220 15060 150 220 15060 150 220 150

B Nostokorkeus (mm) 1) 3750 4155 4085 41553750 4155 4085 41553750 4155 4085 41553750 4155 4085 4155

C Kauhan tyhjennysetäisyys (mm) 1)

B = 3,5 m
1450 1685 1585 16851450 1685 1585 16851450 1685 1585 16851450 1685 1585 1685

C Kauhan tyhjennysetäisyys (mm) 1)

B = maks.
1030 1145 1045 11451030 1145 1045 11451030 1145 1045 11451030 1145 1045 1145

D Kauhan tyhjennyskulma 55° 55° 55° 55°55° 55° 55° 55°55° 55° 55° 55°55° 55° 55° 55°

E Kauhan taaksekallistus 48° 48° 48° 48°48° 48° 48° 48°48° 48° 48° 48°48° 48° 48° 48°
Nostokapasiteetti täyteen korkeuteen 
asti (daN)

2000 1940 1940 19402000 1940 1940 19402000 1940 1940 19402000 1940 1940 1940

Maksiminostovoima (daN) 2140 2250 2250 22502140 2250 2250 22502140 2250 2250 22502140 2250 2250 2250

1) Riippuu renkaista
2) Suurin rengaskoko 480/65R24 (halkaisija enintään 1260 mm)

23



Helppokäyttöinen
Fendt 300 Vario Power -traktorin käyttö on sujuvaa ja 
helppoa Vario-päätteeltä. Vario-ohjaussauva, 
nostolaitteen hallintalaitteet ja valaistu näppäimistö  
on sijoitettu selkeään ohjauskonsoliin. Kaikkien 
hallintalaitteiden sijoittelu ja värikoodaus vastaa 
nykyisiä Fendt-traktoreita ja varmistaa traktorisarjan  
eri mallien välisen helpon ja nopean käytön. 

Selkeästi esillä
Taustavalaistu kalvonäppäimistö varmistaa turvallisen 
työskentelyn myös pimeään aikaan. Valoja ohjataan 
selvästi ryhmitellyillä painikkeilla. Esivalitut työvalot 
voidaan kytkeä päälle ja pois päältä keskimmäisellä 
painikkeella. Voimansiirtoa, suunnanvaihtoa ja 
vakionopeussäädintä ohjataan Vario-ohjaussauvalla. 
Lisätoimintoja on neljä: automaattinen nostolaiteohjaus, 
kaksi Tempomat-vakioajonopeutta, yksi nopeusmuisti ja 
kiihdytyssuhteet.

FENDT-TOIMINTAKONSEPTI

Yksi käyttöliittymä, kaikki toiminnot.

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

Käsikaasu

Vario-ohjaussauva, jossa moottorin 
kierrosnopeuden ja 
vakionopeussäätimen 
tallennuspainikkeet sekä 
takanostolaitteen ja voimanoton 
automaattitoiminnot

Valojen, lämmityksen ja 
ilmastoinnin ohjauspaneeli

Poljinajon maks. nopeuden säätö

Kalvonäppäinpaneeli voimansiirron, 
hydrauliikan ja voimanoton toiminnoille. 
TMS-järjestelmän käyttö, nelivedon ja 
tasauspyörästön lukkojen kytkentä, etuakselin 
jousitus ja voimanoton pyörimisnopeuden 
asetus

EPC-asetukset
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Fendt VariotronicTI -ohjausjärjestelmä
VariotronicTI-ohjausjärjestelmän älykkäät elektroniset 
ratkaisut ovat löytäneet tiensä nyt myös Fendt 300 
Varioon. Fendt asetti uudet vertailuarvot 
maatalouskoneille jo ensimmäisen sukupolven Vario-
päätteessä vuonna 1998. Päätteiden toimintoihin 
liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti 
tuosta ajasta. mutta päätteen on kuitenkin oltava 
helppokäyttöinen. Fendtin vastaus näihin vaatimuksiin 
on VariotronicTI.

25 työkonemuistia 
Monet asetukset voidaan tallentaa Vario-päätteeseen 
yksilöllisellä nimellä ja palauttaa myöhemmin. Kun 
käyttäjä on kerran säätänyt moottorin tai työkoneen 
asetukset rivikylvökonetta varten, ne ovat helposti 
ladattavissa uudelleen ja tarvittaessa säädettävissä. 
Eri käyttäjät voivat tallentaa myös omat mukautetut 
asetuksensa.

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

Monitoimiohjaussauvassa on lisäpainikkeita kaikkia traktorin 
tärkeitä toimintoja, VariotronicTI-päisteautomatiikkaa ja ISOBUS-
työkonetoimintoja varten.

Ristivipu ulkopuolisen hydrauliikan 
venttiileiden 1 ja 2 käyttöä varten

Poljinajon maks. nopeuden säätö

Valojen, lämmityksen ja 
ilmastoinnin ohjauspaneeli

Vario-pääte 7”, jossa on 
naarmuuntumaton ja 
heijastamaton lasinäyttö

Käsikaasu

Kalvonäppäinpaneeli voimansiirron, hydrauliikan ja voimanoton 
toiminnoille. TMS-järjestelmän käyttö, nelivedon ja tasauspyörästön 
lukkojen kytkentä, etuakselin jousitus ja voimanoton pyörimisnopeuden 
asetus

Vakionopeussäätimen 
painikkeet

Moottorin kierrosluvun 
tallennuspainikkeet
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J	 Käynti ohjaamoon on turvallista ja 
helppoa leveitä askelmia pitkin. Oven 
kahvaan yltää hyvin myös maasta 
käsin.

J	 Kattoverhoiluun asennettu 
kattoluukku tarjoaa lisäilmastointia 
kuumina päivinä. 

J	 Ilmastointi varmistaa hyvän 
jäähdytyksen ja 
työskentelymukavuuden. Power-
mallissa on manuaalinen ilmastointi; 
Fendt 300 Vario Profi- ja ProfiPlus 
-malleihin on saatavana 
täysautomaattinen ilmastointi 
lisävarusteena.

FENDT VISIOPLUS -OHJAAMO

J	 Ulkoisille virtaa tarvitseville laitteille on useita pistorasioita. 

Selkeästi ja ergonomisesti järjestetty VisioPlus-ohjaamo tarjoaa parhaan näkyvyyden sekä hallintalaitteisiin että pellolle. Tuulilasi on saatavana yhtenäisellä 
panoraamaikkunalla tai saranoidulla ikkunalla. Oikealle puolelle voidaan asentaa myös ovi. 
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J	 Fendt-traktorin ohjaamossa on 
runsaasti erilaisia säilytystiloja ja 
-lokeroita. 

J	 Kylmälokerossa on tilaa aterialle ja Kylmälokerossa on tilaa aterialle ja 
kylmälle juomalle.

F	 Ohjaamon ilmajousitus (Profi- ja ProfiPlus-kokoonpano) vähentää tärinää ja tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden. 
Tasonsäädöllä varustettu ohjaamo on tuettu neljästä pisteestä: edessä kahdella kartiolaakerilla ja takana kahdella 
ilmajousielementillä.

J	 Istuimessa on ilmajousitus ja 
helposti säädettävä kyynärnoja.

F	 Super Comfort -istuimessa on 
lämmitys, käännön säätö ja 
paineilmatoiminen ristiselän tuki 
pitkien työvuorojen mukavuutta 
varten. 

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

Kuljettajan istuma-asento saadaan 
optimaaliseksi säätämällä 
ohjauspyörän korkeutta ja kaltevuutta. 
Ohjauspyörää ja mittaristoa voidaan 
säätää erikseen. 

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste:  J	

Lisävaruste:  F	

J	 Kapea valurautainen runko on Fendt 300 Varion vankka perusta – moottori, 
jäähdytinyksikkö, etunostolaite, etuvoimanotto ja etuakseli on sijoitettu rungon 
päälle. Suuremmat akselikuormitukset ovat mahdollisia vankan rakenteen ansiosta. 
Kapea runko mahdollistaa suuremman kääntökulman.

Fendt Reaction -ohjausjärjestelmä 
parantaa ohjausta nopeassa 
maantieajossa. 
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F	 Power Beyond -paine- ja ohjauslinja 
hydraulisen tehon täydelliseen siirtoon.

F	 Liitäntä ISOBUS-
työkoneohjaukselle.

Takaosan liitäntöihin kuuluvat
signaalipistorasia, hydraulinen ylävarsi, 
alavarret, joissa on kourakytkentä, 
karaventtiilit, paineeton paluulinja, 
paineilmajarrut, Power Beyond 
-liitännän paine- ja ohjauslinja, 
hydraulinen perävaunujarru, 
7-napainen pistorasia, vetolaite, 
takavoimanotto 540/540E/1000 r/min, 
alavetolaite, vahva vetoaisa ja paljon 
muuta.

Koko valaistusjärjestelmä, johon kuuluu jopa kuusi työvaloa jo pelkästään takana, tarjoaa poikkeuksellisen hyvän valaistuksen 
turvallista ja mukavaa työskentelyä varten myös pimeällä. Fendt 300 Vario -traktoriin on saatavana myös erittäin kirkkaasti 
valaisevat ja sähköä säästävät LED-työvalot. Fendt 300:n LED-moduulin kokonaislumenarvo on 48 300.

Valoanturi säätää päätteen 
valaistuksen automaattisesti valo-
olosuhteiden mukaan.

Etuvalojen ristikkäiset säteet estävät 
varjoja.

Suuret renkaat, edessä jopa 540/65 R24 
ja takana jopa 600/65 R38.

Vetovarret voidaan kiinnittää 
takanostolaitteen sulkuventtiilillä. 

Hydrauliventtiilit voidaan kytkeä 
paineenalaisina DCUP- ja CUP-
liittimillä, ja työkoneen kiinnitys ja 
irrotus on helppoa. Itsestään 
sulkeutuvat venttiililäpät suojaavat 
turvallisesti lialta tai vedeltä. 

Takanostolaitetta ja yhtä karaventtiiliä 
voidaan ohjata kummastakin 
takalokasuojasta.

VALO- JA KIINNITYSALUEET
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FENDT 300 VARIO

Varusteluvaihtoehdot.

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste:  J	

Lisävaruste:  F	
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Voimansiirto
Peruutussummeri F F FF F FF F F

Vario-käyttö
Nopeudensäätövipu, vakionopeussäädin ja moottorin kierroslukumuisti, 
automaattiset tilat

J

Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, 
automaattitoiminnot, hydrauliikan hallintalaitteet

J JJ J

Vario-pääte 7'', kosketusnäyttö ja näppäimet J JJ J

Variotronic-työkoneohjaus ISOBUS-yhteensopiville koneille F FF F

VariotronicTI - päisteautomatiikka J JJ J

Automaattiohjausjärjestelmä VarioGuide NovAtel / Trimble F

Ohjaamo
Ohjaamon mekaaninen jousitus F J JF J JF J J

Ohjaamon ilmajousitus F FF F

Super comfort -istuin, 3-pisteturvavyö F F FF F FF F F

Comfort-istuin, ilmajousitettu J J JJ J JJ J J

Super Comfort -istuin, ilmajousitettu F F FF F FF F F

Ilmastointi J J JJ J JJ J J

Automaattinen ilmastointi F FF F

Kaksiosainen tuulilasi ja ovi oikealla F F FF F FF F F

Yhtenäinen tuulilasi J J JJ J JJ J J

Yhtenäinen tuulilasi ja ovi oikealla F F FF F FF F F

Takalasin lämmitys F F FF F FF F F

Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä F F FF F FF F F

Radion asennussarja ja kaksi stereokaiutinta J J JJ J JJ J J

Radio, CD, MP3 F F FF F FF F F

Radio, CD, MP3, handsfree-laite F F FF F FF F F

Jarrutasolaite F F FF F FF F F

Päävirtakytkin F F FF F FF F F

Valaistus
Lisävalot edessä F F FF F FF F F

Työvalot A-pylväässä F F FF F FF F F

Katon ulommat etutyövalot 2x J J JJ J JJ J J

Katon ulommat LED-etutyövalot 2x F F FF F FF F F

Katon sisemmät etutyövalot 2x F F FF F FF F F

Katon sisemmät LED-etutyövalot 2x F F FF F FF F F

Kattovilkku F F FF F FF F F

Kori
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa F J JF J JF J J

Automaattinen perävaunun ohjaavan akselin lukitus F FF F

Paineilmajärjestelmä, 1-/2-piirijärjestelmä F F FF F FF F F
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Neliveto / tasauspyörästön lukko
Taka-/etutasauspyörästö 100-prosenttisella levylukolla ja kääntökulma-antureilla F J JF J JF J J

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

Etunostolaite 1-toim./2-toim. (liitäntä keskellä 1./ 3. venttiili) F

Comfort-etunostolaite 1-toim., asentosäätö, ulkoiset hallintalaitteet F FF F

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

Nostolaitteen käyttönapit lokasuojassa J J JJ J JJ J J

Voimanotto
Edessä: 1000 r/min F F FF F FF F F

Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min J J JJ J JJ J J

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

Voimanoton hallintanapit lokasuojassa J J JJ J JJ J J

Voimanoton helppokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta J J JJ J JJ J J

Hydrauliikka
Takahydrauliikan venttiilien hallintapainikkeet traktorin takaosassa F FF F

Hydraulinen kaksoispumppu, hydrauliöljylauhdutin (46+38 l/min) J

Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (110 l/min) F J JF J JF J J

1. EHS-venttiili keskellä ja takana, 2. hydrauliventtiili takana F

3. EHS-venttiili keskellä ja takana F

4. EHS-venttiili takana F F FF F FF F F

Lisävaruste
Manuaalinen vetolaite J J JJ J JJ J J

Automaattinen perävaunun vetolaite kauko-ohjauksen kanssa, takana F F FF F FF F F

Korkeussäädettävä kuulapäinen vetokytkin F F FF F FF F F

Vetokoukku F F FF F FF F F

Vetoaisa F F FF F FF F F

Piton Fix F F FF F FF F F

Pyörän lisäpainot takapyörille F F FF F FF F F

Kääntyvät etulokasuojat F J JF J JF J J

Etukuormaaja
Etukuormaajan kytkentäosat F F FF F FF F F

Etukuormaaja Cargo 3X/70 F F FF F FF F F

Etukuormaaja Cargo 4X/75 Compact F F FF F FF F F

Etukuormaaja Cargo 4X/75 Profi F FF F
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FENDT 300 VARIO

Tekniset tiedot.
310 Vario 311 Vario 312 Vario 313 Vario

Moottori
Nimellisteho ECE R 120 kW/hv 74/ 100 83/ 113 90/ 123 97/133
Maksimiteho ECE R 120 kW/hv 83/ 113 90/ 123 98/ 133 105/142
Sylinterien lukumäärä Lukumäärä 4 4 4 4
Männän halkaisija / iskunpituus mm 108/ 120 108/ 120 108/ 120 108/ 120108/ 120 108/ 120 108/ 120 108/ 120108/ 120 108/ 120 108/ 120 108/ 120108/ 120 108/ 120 108/ 120 108/ 120
Sylinteritilavuus cm³ 4400 4400 4400 4400
Nimelliskierrosnopeus r/min 2100 2100 2100 2100
Maksimivääntö, 1550 r/min Nm 485 524 559 596
Vääntömomentin nousu % 55.0 47.0 44.0 42.0
Polttoaineen määrä litraa 210.0 210.0 210.0 210.0
AdBlue-säiliö litraa 23.0 23.0 23.0 23.0

Vaihteisto ja voimanotto
Vaihteiston tyyppi ML 75 ML 75 ML 75 ML 75
Nopeusalue eteen km/h 0,02-40 0,02-40 0,02-40 0,02-40
Nopeusalue taakse km/h 0,02-25 0,02-25 0,02-25 0,02-25
Suurin nopeus km/h 40 40 40 40
Takavoimanotto 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien ajovoimanotto) 540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2
Etuvoimanotto, lisävaruste 1000 1000 1000 1000

Nostolaite ja hydrauliikka
Kaksoishydraulipumppu l/min 46+38 46+38 46+38 46+38
Muuttuvavirtauksinen pumppu l/min 110 110 110 110
Työpaine/ohjauspaine bar 200 200 200 200
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana) Power Lukumäärä 0/2/4Lukumäärä 0/2/4 0/2/4 0/2/4 0/2/4
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana) Profi Lukumäärä 0/0/4Lukumäärä 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4
Hydrauliöljyn maksimimäärä litraa 43 43 43 43
Takanostolaitteen maksiminostokyky daN 5960 5960 5960 5960
Etunostolaitteen maksiminostokyky daN 3130 3130 3130 3130

Renkaat
Eturenkaat (vakio) 440/65R24 440/65R24 480/65R24 480/65R24440/65R24 440/65R24 480/65R24 480/65R24440/65R24 440/65R24 480/65R24 480/65R24440/65R24 440/65R24 480/65R24 480/65R24
Vakiotakarenkaat 540/65R34 540/65R34 540/65R38 540/65R38540/65R34 540/65R34 540/65R38 540/65R38540/65R34 540/65R34 540/65R38 540/65R38540/65R34 540/65R34 540/65R38 540/65R38
1. Valinnaiset eturenkaat 480/65R24 480/65R24 16.9R24 16.9R24480/65R24 480/65R24 16.9R24 16.9R24480/65R24 480/65R24 16.9R24 16.9R24480/65R24 480/65R24 16.9R24 16.9R24
1. Valinnaiset takarenkaat 540/65R38 540/65R38 18.4R38 18.4R38540/65R38 540/65R38 18.4R38 18.4R38540/65R38 540/65R38 18.4R38 18.4R38540/65R38 540/65R38 18.4R38 18.4R38
2. Valinnaiset eturenkaat 540/65R24 540/65R24 540/65R24 540/65R24540/65R24 540/65R24 540/65R24 540/65R24540/65R24 540/65R24 540/65R24 540/65R24540/65R24 540/65R24 540/65R24 540/65R24
2. Valinnaiset takarenkaat 600/65R38 600/65R38 600/65R38 600/65R38600/65R38 600/65R38 600/65R38 600/65R38600/65R38 600/65R38 600/65R38 600/65R38600/65R38 600/65R38 600/65R38 600/65R38

Mitat
Eturaideväli (vakiorenkaat) mm 1685 1685 1820 1820
Takaraideväli (vakiorenkaat) mm 1660 1660 1800 1800
Kokonaisleveys vakiorenkailla mm 2220 2220 2320 2320
Kokonaispituus mm 4336 4336 4336 4336
Kokonaiskorkeus – umpiohjaamo mm 2820 2820 2860 2860
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakiorenkailla ilman VarioGuide-järjestelmää mm 2820 2820 2860 2860
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakiorenkailla VarioGuide-järjestelmän kanssa mm 2870 2870 2910 2910
Maavara enintään mm 510 510 510 510
Akseliväli mm 2420 2420 2420 2420

Painot
Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa) kg 4810.0 4810.0 4970.0 4970.0
Suurin sallittu kokonaispaino kg 8500.0 8500.0 8500.0 8500.0
Vetoaisan maksimikuorma kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
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Fendtin yhteystiedot.

fendt.com
Löydät kaiken verkosta: esitteet, tekniset 
tiedot, asiakas- ja yritystarinat sekä Fendtin 
tapahtumakalenterin. 

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

fendt.tv
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 rekisteröityä 
koeajamaan haluamasi Fendt-traktorin.

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.

Miten saan VariotronicTI-päivityksen?
Fendt VariotronicTI voidaan päivittää. Näin 
varmistetaan, että sinulla on aina uusin versio 
Fendt-koneessasi ja tulevaisuus päätteelläsi. 
Lisätietoja saat Fendt-jälleenmyyjältäsi. 

Mikä on Fendt Expert?
Fendt Expert -kuljettajakoulutuksessa 
opiskellaan Vario Pro -kuljettajaksi: Tunnetko jo 
kaikki tekniikan tarjoamat toiminnot? 
Hyödynnä jokaisen Fendt Vario -traktorin 
sisältämä teknologia ja opettele optimoimaan 
toimintojen käyttöä Fendt Expert -koulutuksen 
avulla. Ammattilaiskouluttajamme antavat 
osaavaa ohjausta, jonka avulla voit hyödyntää 
Fendt-traktorisi täyden suorituskyvyn ja 
potentiaalin. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi 
ja ilmoittaudu koulutukseen. 

USEIN KYSYTTYÄ. KAIKKI FENDTISTÄ.

Miten voimme 
palvella?
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www.fendt.com 

Edelläkävijät ajavat Fendtillä.

FI/1801

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki. 
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.




