
Fendt L-sarja



Moottori 5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L 
MCS

6275 L 
MCS PL

6275 L 
MCS Rice

Maksimiteho (ECE R 120) kW/hv 179 / 243 179 / 243 179 / 243 179 / 243
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120) kW/hv 225 / 306 225 / 306 225 / 306 225 / 306
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Helppoa ja tehokasta  
sadonkorjuuta.
L-sarjan leikkuupuimuri on erinomainen valinta maatilallesi. Sen ominaisuuksia ovat käyttömukavuus,  
korkea suorituskyky, luotettavuus ja monipuolisuus. Uutuutena tässä puimurisarjassa ovat mukava  
Proline-ohjaamo sekä ainutlaatuinen Fendt VariotronicTI -ohjausjärjestelmä.
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Parhaat tulokset  
päivällä ja yöllä.
L-sarjan uusi Proline-ohjaamo on mukava työpaikka. Keskittyminen on helpompaa ja työskentely on mukavaa  
myös pitkinä työpäivinä niin valoisan aikaan kuin pimeälläkin. Vakiovarusteluun kuuluva ilmastointi,  
mukavuusvarusteltu istuin, tehokas valaistus ja alhainen äänitaso ovat vasta joitakin niistä lukuisista ominaisuuksista,  
jotka tekevät sen mahdolliseksi. Fendt VariotronicTI -ohjausjärjestelmällä asetamme myös aivan uuden vaatimustason  
tämän teholuokan koneille käytön, hallinnan ja valvonnan osalta.
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FENDT PROLINE -OHJAAMO

Rentoutunutta  
työskentelyä

Tilaa hyvinvoinnille
Tilavassa Proline-ohjaamossa on mahdollisuus 
hyvinvointiin ja kaikki on hyvin näkyvissä – 
leikkuupöydästä sänkipeltoon ja tyhjennyskierukkaan. 
Suurikokoisten sähköisesti säädettävien peilien ansiosta 
näkyvyys on esteetön myös taaksepäin.

Mukava istuin
Vakiovarusteluun kuuluu uusimman sukupolven 
mukavuusvarusteltu istuin, jossa on ilmajousitus 
ja runsaasti säätömahdollisuuksia kuljettajalle 
sopivan asennon säätämiseen. Ohjauspylvään säätö 
mahdollistaa rentoutuneen työskentelyasennon. Myös 
matkustajan istuin on mukavuusvarusteltu.

Erinomainen valaistus
L-sarjan hyvä valaistusjärjestelmä varmistaa hyvän 
näkyvyyden myös työskenneltäessä pimeään 
aikaan. Runsas valikoima säädettäviä työvaloja ja 
lisävarusteluun kuuluva sänkipelto-/rivinetsijävalaistus 
valaisevat työskentelyalueen tehokkaasti.
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Suurikokoiset, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät 
peilit sekä lisävarusteluun kuuluvat laajakulmapeilit 
huolehtivat näkyvyydestä koko puimurin ympärille.

Erinomainen näkyvyys tyhjennysalueelle varmistaa nopean 
tyhjennyksen, jopa 105 l/s.

Kattava valaistusjärjestelmä varmistaa hyvät työskentelyolosuhteet – myös pimeään aikaan.

Hyvä näkyvyys leikkuupöytään ja sänkipeltoon sekä kameran kautta 
olkisilppurin levityskuvioon varmistavat tehokkaan toiminnan pellolla.

Työvalojen kytkennän voi tarkistaa helposti 
ohjauspaneelin valosymboleista.
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FENDT VARIOTRONICTI

Vertaansa vailla oleva 
ohjausjärjestelmä – Fendt VariotronicTI.

Älykäs käyttötapa
L-sarjan puimurissa on luonnollisesti käytännössä 
toimivaksi testattu ohjausjärjestelmä, Fendt VariotronicTI. 
Puimurin tärkein hallintaelementti on selkeäksi 
suunniteltu kyynärnoja, aivan kuten Fendt-traktoreissa. 
Siitä voi tehdä kaikki koneet asetukset. Lisäksi 
pehmeäpintainen kyynärnoja toimii miellyttävänä 
käsivarren tukena.

Ergonomista ja mukavaa työskentelyä 
Fendt-leikkuupuimurin keskeinen hallintalaite pysyy 
tukevasti kädessä. VariotronicTI-kyynärnojan etuosaan 
sijoitettu monitoimiohjaussauva sisältää kaikki 
puimurin tärkeimpien osien ohjauksessa tarvittavat 
hallintalaitteet. Kyynärnojan korkeuden ja pituuden voi 
säätää helposti kuljettajan mukavan istuma-asennon 
vaatimusten mukaisesti.

Vaihtoehtoina kosketusnäyttö tai näppäimet
Liikkuminen 7 tuuman Vario-päätteen värinäytöllä 
on loogista ja helppoa. Selkeästi järjestetystä 
näytöstä nähdään kaikki olennaiset puimurin 
toimintatiedot ja asetukset. Kaikki valikkoasetukset 
voi määrittää kätevästi kosketusnäytöltä tai kahvaosan 
navigointinäppäimillä.

Automaattiset puimurin asetukset
7 tuuman Vario-päätteeltä voi tallentaa jopa 10 omaa 
puimuriasetusta kaikille tärkeimmille viljalajeille. Kun 
tallennettua asetusta napsautetaan, kone ottaa sen 
automaattisesti käyttöön.
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1 Puintikelan nopeus
2 Varstasillan välys edessä/takana
3 Puhaltimen nopeus
4  Seulaston avaus,  

yläseula/jyväseula

Vario-päätteestä voi valita erilaisia Info Plus 
-valikoita, jotka sisältävät lisätietoja koneen 
eri alueista. Kuvan esimerkkinäytössä näkyvät 
pinta-alan käsittely ja polttoaineen kulutus.

Päävalikosta nähdään käytössä oleva ja 
ennalta asetettu leikkuukorkeus, kohlinten 
ja seulaston jyvähukka sekä rajaisten määrä. 
Tietonäytön alapuolella on koneen asetusten 
pikanäppäimet.

1 Moottorin kierrosnopeus

2 Puintikoneisto päälle/pois

3 Leikkuupöydän ohjaus päälle/pois

1  Leikkuupöydän 
ohjausasento

2 Niittopään pysäytys
3 Laonnostokelan asento
4  Automaattinen 

leikkauskorkeuden säätö

5  Viljasäiliön tyhjennys  
päälle/pois

6  Viljasäiliön tyhjennysputki  
päälle/pois

7 Laonnostokelan nopeus

5  Olkisilppurin levityskuvio 
(lisävaruste)

6 Viljasäiliön avaus/suljenta
7 Sivuleikkuuterä päälle/pois
8 Kuljetustila
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LEIKKUUPÖYTÄ

Oikea valinta  
viljan mukaan.

PowerFlow-leikkuupöytä
PowerFlow-leikkuupöytä on tunnettu jo yli 35 
vuoden ajan poikkeuksellisesta tuottavuudestaan. 
Leikkuuterän ja syöttökierukan välinen suuri etäisyys 
helpottaa pitkien korsien leikkaamista. Sen jälkeen 
PowerFlow-hihnat kuljettavat korret suoraan kierukan 
alapuolelle. Tämä varmistaa kaikkien viljalajien tasaisen 
syötön tähkäpää edellä ja sitä kautta myös parhaan 
puintituloksen sekä erittäin tehokkaan tuotannon.

Älykäs leikkuupöydän ohjaus
Automaattitoimintoja, kuten leikkuupöydän 
AutoLevel-ohjausta, leikkuukorkeuden säätöä, peltoon 
kohdistuvan paineen säätöä tai alaslaskuautomatiikkaa, 
voi ohjata suoraan kuljettajan istuimelta. Parametrit 
on helppo tarkistaa tai vaihtaa 10,4 tuuman Vario-
päätteeltä tarpeen mukaan. Työskentelymukavuus 
keventää työtä ja vähentää väsymisen aiheuttamaa 
rasitusta. Myös leveiden leikkuupöytien ohjaaminen 
sujuu helposti ja kätevästi.

Fendt-koneen omistajilla on valinnan varaa
Tasainen viljan syöttö on ratkaisevan tärkeää 
suuren tuotantomäärän ja hyvän puintituloksen 
saavuttamiseksi. Juuri tästä huolehtivat FreeFlow-  
ja PowerFlow-leikkuupöydät.

FreeFlow-leikkuupöytä
FreeFlow-leikkuupöydän työleveydet ovat 4,80 metristä 
7,60 metriin. Pulttikiinnitteisten komponenttiensa 
ansiosta se on erittäin vakaa ja huoltoystävällinen. 
Leikkuuterän suuri nopeus, 1254 leikkausta/minuutti, 
varmistaa puhtaan leikkauksen pienellä tehontarpeella. 
Syöttökierukka, jonka halkaisija on 610 mm, siirtää 
viljan sujuvasti ja tasaisesti viettopinnalle luoden näin 
parhaat edellytykset mahdollisimman suuren pinta-alan 
käsittelyyn ja korkealaatuisen sadon saavuttamiseen.
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Vakiovarusteluun kuuluva monitoimiliitin nopeuttaa 
varusteiden asentamista peltoa vaihdettaessa.

Lisävarusteluun kuuluva rapsikierukka suurentaa 
virtausta viettopinnalle suurten satomäärien 
kohdalla nostaen tuotantotehoa.

FreeFlow-leikkuupöydän sormet tehostavat 
syöttökierukan läpimenoa ja varmistavat sadon 
aktiivisen ja nopean syötön viettopinnalle.

Schuhmacher-teräjärjestelmä on alan paras. 
Sen leikkausteho on 1254 leikkausta/minuutti, 
se puhdistaa itse itsensä ja pysyy aina terävänä.

PowerFlow-leikkuupöytä kuljettaa viljan 
tehokkaasti ja aktiivisesti leikkuuteristä 
syöttökierukkaan.

PowerFeed-rullasto ohjaa viljan 
tasaisesti leikkuupöydältä 
viettopinnalle.

Vakiovarusteluun kuuluva AutoLevel-leikkuupöytä varmistaa 
tasaisen leikkuukorkeuden koko pöydän leveydellä.
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FENDT CORNFLOWTM

Maissisato hallinnassa.

Suuri teho, pieni koko
Fendt CornFlowTM  -leikkuupäitä on saatavana 
joko 6- tai 8-rivisinä. Riviväli on joko 70 tai 75 cm. 
Maissinpoimintalaitteet ovat kiinteitä tai taittuvia. 
Kahdeksanrivinenkin malli jää taitettuna 3,5 metrin 
kuljetusleveyden sisälle, sillä erityinen mekanismi 
taittaa laitteen pieneen kokoon sekä leveys- että 
korkeussuunnassa. Näin kuljettajalla on hyvä näkyvyys 
eteen. Kaikkia toimintoja käytetään kätevästi 
monitoimivivulla. 

Säädettävät asetukset
Toisiaan vastaan pyörivissä vankkarakenteisissa ja 
kestävissä poimintateloissa on kummassakin neljä terää. 
Poimintalevyt ovat säädettävissä kummaltakin puolelta, 
jotta kasvi kulkee aina poimintayksikön keskellä. Näin 
syöttö toimii luotettavasti. 

Hyvä luoksepääsevyys, parempi suojaus
Maissintähkien suojaamiseksi ja parhaan jyvälaadun 
saavuttamiseksi vaipat ja kärjet on valmistettu 
joustavasta muovista. Helposti taitettavien osien 
ansiosta poimintatelojen luo päästään nopeasti. Lisäksi 
niissä on vakiovarusteena vaihdettavat kulutuslevyt 
suurimmille kuormituksille altistuvissa kohdissa. 
CornFlowTM -poimintalaitteen sivukierukat ovat 
vakiovaruste, ja niiden nopeutta voi säätää kätevästi 
Fendt-monitoimivivulla. Kaksiteräinen vaakasilppuri on 
lisävaruste, ja sen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 
tarpeen mukaan. 
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Alkuperäisenä Fendt-tuotteena myös CornFlowTM-poimintalaitteelle sovelletaan  
kattavan Fendt-huollon ja takuun ehtoja.

Pääsy Fendt CornFlowTM -poimintalaitteen huoltokohteisiin 
on vaivatonta, mikä helpottaa puimurin huolto- ja 
ylläpitotoimia pitkien sadonkorjuujaksojen aikana.

Fendt-puimurimalleille räätälöidyt CornFlowTM -maissinpoimintalaitteet 
korjaavat maissisadon erittäin tehokkaasti ja ilman hukkaa.
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MCS Plus -mallin erikoisominaisuudet
Tässä varustelussa L-sarjan puimureissa on PowerFeed-
rullasto (PFR) ja pöyhintäkelana Multi Crop Separator 
Plus (MCS plus). PFR varmistaa optimaalisen viljan 
virtauksen leikkauslaitteesta syöttökanavaan. 
Rullasto on kiinnitetty suoraan viljaelevaattoriin. 
Pyörimisnopeudellaan 267 r/min se poimii kaikki 
jyvät syöttökierukan koko leveydeltä. MCS Plus 
-pöyhintäkelan erotusalue on todella laaja. Jyviä 
irrotetaan mahdollisimman paljon jo ennen kuin vilja 
saavuttaa kohlimet. Lisäksi MCS Plus -puimureiden 
erikoisuus on mahdollisuus kääntää pöyhintävarsta 
pyörivän kelan yläpuolelle. Sähkömoottori siirtää 
varstan haluttuun asentoon tarpeen mukaan – mitään 
työkaluja ei tarvita.

Suurikapasiteettinen puintikela
L-sarjan puintikelan suuri kapasiteetti perustuu 
sen suureen 600 mm:n halkaisijaan. Puintitulos 
on erinomainen ja oljet erottuvat siististi jättäen 
jälkeensä ehjät jyvät. Suuren inertiamassan 
puintikela toimii erittäin tasaisesti myös hankalissa 
sadonkorjuuolosuhteissa. Se käsittelee varovasti sekä 
viljaa että olkia.

Älykäs varstasilta
Varstasillassa on erilaiset lankavälit. Varstasillan 
takaosassa väli on kaksinkertainen etuosaan verrattuna. 
Järjestelyn avulla päästään optimaaliseen suhteeseen 
hyvän puintikapasiteetin ja suuren erotuskapasiteetin 
välillä. Puintikapasiteetin optimoimiseksi varstasiltaa voi 
siirtää erikseen eteen ja taakse mukavasti ohjaamosta 
käsin.

Vakiomalliin kuuluva ABC-moduuli (Active Beater Concave) on olkikelojen alle asennettu 
varstasillan jatko-osa, jonka edut ovat ilmeiset. Moduuli parantaa olkien erottelua kuljettaen 
ne suoraan ja tasaisesti kohlimille.

PUINTI JA EROTTELU

Tasainen puinti –  
puhdas erottelu.

PowerFeed-rullasto

Multi Crop Separator  
Plus -pöyhintäkela

Syöttöketjut

ABC-moduuli

Varstasilta
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Pöyhintävarsta on kokonaan Multi Crop Separator -kelan 
yläpuolella. Tämä asetus on suositeltava erityisesti viljalajeilla, 
jotka edellyttävät vain kevyttä puintia ja kuivissa olosuhteissa.

Pöyhintävarstaa pyöritetään Multi Crop Separator (MCS) 
-pöyhintäkelan alapuolella. Tämä asetus parantaa  
pitkien ja kosteiden olkien erottelua mahdollistaen  
korkean tuottoasteen myös vaativissa olosuhteissa.

Varstasillan etu- ja taka-aukon erillisen sähköisen  
säädön ansiosta. Puintikoneiston voi säätää puintitilanteeseen 
sopivaksi mukavasti suoraan ohjaamosta.

Mallivaihtoehdot L-sarja L-sarja MCS L-sarja MCS PL L-sarja MCS Rice

Puintikela 600 mm ✔ ✔ ✔ ✔

ABC-moduuli ✔ ✔ ✔ ✔

PowerFeed-rullasto (PFR) ✔ ✔ ✔

Multi Crop Separator Plus 
-pöyhintäkela

✔ ✔ ✔
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MONIPUOLISUUS

Taloudellinen käyttö –  
erilaiset sadot.

Erikoismalli riisille
Koska riisinkorjuu asettaa erityisiä haasteita puimurille, 
tarjoamme tähän tarkoitukseen oman mallin. Monia 
komponentteja on tässä mallissa vahvistettu kulumisen 
vähentämiseksi, ja osat on valmistettu kulutusta 
kestävistä materiaaleista. Puintikelan listat on korvattu 
tangoilla arkojen riisinjyvien suojaamiseksi. Koska 
riisisadon korjuu tapahtuu hyvin kostealla pellolla, 
riisinkorjuumallissamme on telat.

Osista koottu vaihdettava varstasilta
Fendtin L-sarjan puimurin osista kootun varstasillan 
voi muuntaa hetkessä sopivaksi, ja siksi se soveltuukin 
hyvin monia erilaisia viljelylajeja korjaaville 
maatalousyrittäjille ja urakoitsijoille. Varstasillan 
etuosa on helppo irrottaa ja vaihtaa avatun kivitaskun 
kautta. Varstasillan etusegmenttejä on kahdenlaisia: 
viljankorjuuseen tarkoitetussa on 14 mm:n lankaväli ja 
maissin, soijapapujen tai auringonkukkien korjuuseen 
tarkoitetussa on 24 mm:n lankaväli. Jyvien irtipuintia 
parantavan yleiskäyttöisen osan lankaväli on 24 mm 
takana.

Pikavaihtomekanismilla varustetulle 
osista koostuvalle varstasillalle 
on saatavana kaksi etuosaa: 14 
mm:n lankaväli viljan korjuuseen ja 
24-millinen maissin korjuuseen.
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Koneen sisään pääsevän lian aiheuttaman materiaalien kulumisen 
vähentämiseksi riisinkorjuumallissa käytetään kulutusta hyvin kestäviä 
materiaaleja varsinkin komponenteissa, jotka ovat suorassa kosketuksessa 
satoon.

Osista kootun varstasillan kapea 14 mm:n lankaväli saa aikaan parhaat puintitulokset viljankorjuussa.Osista kootun varstasillan lisäksi maissinkorjuuseen on saatavana myös 
runsaasti erilaisia lisävarusteita.
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Seulaston jatke
Valmistelualusta

Puhallin

Jyväkierukka

Rajaiskierukka

Alaseula

Suurikapasiteettinen seulasto
(HC-seulat)

CLEANING AND GRAIN HANDLING

Korjaa laadukas  
sato.

Paras puhdistus – puhtain vilja
Viljan laatu on ratkaisevan tärkeää. Sen vuoksi 
seulalaatikon kehityksessä painopiste on asetettu 
puhtaan viljan korjaamiseen vaadittavien 
korkealaatuisten seulojen käyttöön. Suuren kapasiteetin 
seulojen (HC-seulojen) erikoispinta huolehtii sopivasta 
tuulensyötöstä ja tehokkaasta puhdistuksesta. Jotta 
vilja jakautuu tasaisesti seulastolle, L-sarjan puimureissa 
on osista koottu puhdistusjärjestelmä, jossa on korkeat 
seinämät valmistelualustalla sekä ylä- ja alaseula. 
Rajaisjärjestelmä kuljettaa materiaalin, jota ei ole 
vielä puitu hyvin, takaisin puintikelalle varmistaen 
näin tehokkaan jälkipuinnin. Koska valmistelualusta 
ja puintikela ovat saman levyisiä, suurin mahdollinen 
puhdistuskapasiteetti on aina käytössä.

Runsaasti tilaa puhtaalle viljalle
Suuren viljasäiliön ansiosta sadonkorjuussa voidaan 
käyttää tiukkaa aikataulua. 8600 litran viljasäiliö on 
suunniteltu suureen tuotantoon. Keskelle sijoitettu 
täyttökierukka täyttää säiliön tasaisesti. Viljasäiliön 
täyttötason tunnistuksessa käytetään kahta anturia. 
Lisäksi säiliö on aina hyvin näkyvissä ohjaamosta käsin.

Viljasäiliön nopea tyhjennys
L-sarjan tyhjennysjärjestelmän tyhjennyskorkeus on 
huikeat 4,50 m. Tyhjennysnopeudella 105 l/s säiliön 
tyhjentäminen on erittäin nopeaa. Viljasäiliön kannet 
voidaan avata ja sulkea sähköisesti ohjaamosta käsin 
painikkeen kosketuksella.
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Sähköisesti säädettäviä seuloja voi ohjata mukavasti 
suoraan ohjaamosta.

Anturi tunnistaa rajaisten määrän ja näyttää sen 7 tuuman Vario-päätteen 
näytöllä. Kone on nopea säätää parhaan viljanlaadun aikaansaamiseksi.

Kaksiroottorinen, säädettävä ruumenten levitin on saatavana 
lisävarusteena. 

Erittäin kosteissa sadonkorjuuolosuhteissa puhdas valmistelualusta  
varmistaa aina suuren läpimenoasteen ja hyvän puintilaadun. Sen vuoksi 
Fendtin L-sarjan valmistelualusta on helppo ja kätevä irrottaa. 

Rajaiskamera näyttää jatkuvasti puintilaadun, jolloin 
muuttuviin olosuhteisiin voidaan reagoida nopeasti ja helposti.
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JÄÄNNÖSVILJAN JA OLKIEN HALLINTA

Tehokas  
olkienhallinta.

Optimaalinen jäännösviljan erottelu
Suurikapasiteettiset, neliportaiset 4256 mm:n kohlimet 
saavat aikaan ohuen olkikerroksen. Yhdessä suuren 
iskunpituuden ja aktiivisten, avointen takaseinämien 
kanssa erottelu toimii vieläkin tehokkaammin. Näin 
vilja erottuu tehokkaasti viimeistä jyvää myöten. Viljan 
varovaisen käsittelyn ansiosta olkien rakenne säilyy 
hyvänä.

Hienoksi silputtu materiaali
L-sarjan vakiovarusteluun kuuluu olkisilppuri, joka saa 
aikaan puhtaan silppuamistuloksen. Hammastetut 
kaksoisterät varmistavat siistin leikkausjäljen pienellä 
tehontarpeella. Portaattomasti säädettävät vastaterät, 
taittuva kuviolevy ja sähköisesti säädettävät olkien 
ohjainlevyt varmistavat täydellisen laadunvalvonnan ja 
silputun materiaalin levityksen.

Helppo vaihto
Yhdellä käden liikkeellä voit valita, syötetäänkö oljet 
karhoon vai silputaanko ne. Olkien varovainen käsittely 
puintiprosessin aikana saa aikaan parhaan olkilaadun 
paaleihin, rehuksi, kuivikkeeksi tai energiantuotantoon.
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Portaiden aktiiviset takaseinämät edistävät jyvien  
tehokasta erottelua. Maissinkorjuulaitteiston  
ensimmäistä porrasta on vahvistettu.

Vakiovarusteluun kuuluva säädettävä kuviolevy  
huolehtii olkisilpun tasamittaisuudesta.

Sähköisesti säädettävät ohjauslevyt ovat saatavana 
lisävarusteena. Olkien ohjaus sujuu kätevästi suoraan 
ohjaamosta.

Käyttäjä voi vaihtaa nopeasti ja helposti karhoamis-  
ja silppuamistilan välillä yhtä vipua siirtämällä.
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FENDT PARALEVEL

Älykäs kaltevuuden  
kompensointi

Erittäin tehokas – myös rinnepellolla
Puimurimallit Fendt 5255 L PL ja Fendt 6275 L PL 
ovat saatavana ParaLevel-versiona. Suunnikkaaseen 
perustuva järjestelmä kompensoi jopa 20 %:n 
kaltevuuden rinteessä. Puintikoneisto ja erotus- ja 
puhdistusjärjestelmät pysyvät kaikki vaakasuunnassa, 
jolloin koko tehokapasiteetti on käytettävissä 
sadonkorjuuta varten. ParaLevel-koneissa voi olla 
neliveto, niiden vetoteho on parempi, ja ne ovat 
turvallisempia myös rinnepellolla.

Optimaaliset ominaisuudet pellolla ja tiellä
Rungon tasonsäädön tarjoamien perinteisten etujen 
lisäksi ParaLevel-järjestelmä sisältää muita positiivisia 
ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi työskentely- tai 
kuljetustilan valintamahdollisuus. Työskentelytilassa 
puimuri on vakaampi ja turvallisempi rinnepellolla, 
koska sen ulkoleveys on suurempi. Kuljetustilassa taas 
etuakseli lasketaan alemmas, jolloin ulkoleveys on 
pienempi. Kumpikin puimurimalli – 5255 L PL* ja 6275 
L PL** – vastaa maantieajon vaatimuksia 3,50 metrin 
ulkoleveydellään.

* viisi kohlinta ja 800/65 R32 -rengastus   ** kuusi kohlinta ja 650/75 R32 -rengastus
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Helppo vaihto työskentely- ja kuljetustilan välillä 
ParaLevel-järjestelmän avulla, joka kompensoi jopa 
20 %:n kaltevuuden rinteessä.
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NEROKAS RAKENNE

Hyvin suunniteltu on  
puoliksi tehty.

Optimaalinen jäähdytys – nopea huolto
Jäähdytinyksikkö huolehtii moottorin, hydrauliikan 
ja ilmastointilaitteen luotettavasta jäähdytyksestä. 
Jäähdytyspakan ilmanottosuodatin pitää järjestelmän 
puhtaana myös pölyävissä olosuhteissa. Suodatin on 
helppo puhdistaa nostamalla se ylös, ja huoltotyöt 
pääsee tekemään turvallisesti työtasolta.

Nerokas sijoittelu
Vain muutama tarvittava voitelukohde on sijoitettu 
helppopääsyiseen paikkaan helpon ja nopean huollon 
varmistamiseksi. Moottorin ilmansuodatin sekä eri 
nesteiden säiliöt ja täyttöaukot on myös sijoitettu 
optimaalisesti. Koneen osien päivittäinen huolto ja 
nopea valvonta on helppo tehdä isojen sivuluukkujen 
kautta.

Luotettava ja kestävä
Kaikki komponentit on suunniteltu kestämään kauan. 
Varsinkin suorassa kosketuksessa viljan kanssa olevia 
komponentteja on vahvistettu, ja ne on valmistettu 
kulutusta kestävistä materiaaleista.
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Silppurin asetukset

MCS Plus -asetukset 

Polttoaineen lisäys

Ilmansuodattimen puhdistus

Täyttötasojen tarkistus

Seulaston irrotus

Voiteluaineen jakotukki

Reilunkokoinen moottoritila
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UUSIMMAN TEKNIIKAN MUKAINEN MOOTTORI JA VAIHTEISTO

Tehokasta toimintaa –  
paras palvelutarjonta.

Nykyaikainen 6-sylinterinen moottori
L-sarjan puimureissa on nykyaikaiset 6-sylinteriset 
AGCO Power -moottorit. 7,4 litran kuutiotilavuudella, 
Common Rail -korkeapaineruiskutusjärjestelmällä ja 
4-venttiilitekniikalla varustetun moottorin maksimiteho 
on 243 hv (5255 L) ja 306 hv (6275 L).

SCR – polttoainetehokas ja ympäristöystävällinen
Fendt käyttää myös L-sarjassaan uusimpia 
päästöstandardeja vastaavaa polttoainetehokasta 
SCR-teknologiaa, jossa pakokaasut jälkikäsitellään 
urealiuoksella. Sen lisäksi, että järjestelmä vähentää 
hiukkas- ja CO₂-päästöjä, se myös alentaa merkittävästi 
polttoaineen kulutusta.

Suuret peltoalat ilman tankkaustaukoja
L-sarjan puimurin polttoaine ja AdBlue-neste riittävät 
koko pitkän työpäivän ajan. Dieselsäiliön tilavuus on 
620 litraa ja AdBlue-säiliön 80 litraa. Tuotantomäärästä 
riippuen AdBlue-nesteen ja dieselin kulutuksen suhde 
on noin 7 prosenttia.

Parasta palvelua
Asiantuntijapalveluiden tarjonnan lisäksi 
määritämme palveluille myös oikean vaatimustason. 
Myyntihenkilöstömme osallistuu säännöllisesti 
varaosien hallinta- ja huoltokoulutukseen, jolla 
varmistamme koneesi toimivuuden sadonkorjuukauden 
aikana.

Jotta koneesi olisi aina toimintakunnossa, tarjoamme räätälöidyn huolto- ja korjauspalvelun lakisääteisen takuun lisäksi. Fendt ProService sisältää konetyypin 
mukaisesti valittavat vakuutuskaudet sekä joustavat vakuutusmaksut omavastuulla tai ilman.

Paketit Pronssi Hopea

Palvelun sisältö Säännöllinen huolto, kiinteät 
huoltokustannukset

Suojaus korjausriskejä vastaan  
(ei sisällä kuluvia osia)

Edut Ennakoitavat 
huoltokustannukset Korvaa suuret vahingot Korvaa vakavat ja kohtalaiset 

vahingot 

Suojaa kaikilta 
ennakoimattomilta 

korjausriskeiltä

Säännöllinen huolto    

Korjauskustannukset   

Omavastuu   Í
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Varmista Fendt-koneesi tehokas toiminta ja arvon pysyvyys StarService-
palvelun etujen kautta. Hyödynnä ensiluokkaiset palvelut sekä korjaus- ja 
huoltopalvelut kilpailukykyisillä kiinteillä hinnoilla.

Max. hours 3,000

Max. years 1 + 4

Coverage (except wear) Full coverage

Excess Í
   optional 

Käyttötunteja enintään 3 000

Käyttövuosia enintään 1 + 4

Kattavuus (ei sisällä kuluvia osia) Täysi kattavuus

Omavastuu Í
  valinnainen 

Max. hours 3,000

Max. years 1 + 4

Coverage (except wear) Full coverage

Excess Í
   optional 

Käyttötunteja enintään 3 000

Käyttövuosia enintään 1 + 4

Kattavuus (ei sisällä kuluvia osia) Täysi kattavuus

Omavastuu Í
  valinnainen 
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Uusimmat tekniikat on yhdistetty toisiinsa optimaalisesti 
L-sarjassamme. Yhdessä ne tarjoavat sinulle erinomaista 
taloudellista etua.

FENDT L-SARJA

Uusimpien tekniikoiden 
yhdistelmä
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 1. Proline-ohjaamo
 2. 7 tuuman Vario-pääte kosketusnäytöllä
 3. FreeFlow-leikkuupöytä
 4. Viljaelevaattori ja monitoimiliitin
 5.  PowerFeed-tela
 6. Puintikela
 7. Varstasilta
 8. Olkikela
 9. Multi Crop Separator Plus -pöyhintäkela

10. Kohlimet
11. Puhallin
12. HC-yläseula
13. Jyväkierukka
14. Rajaiskierukka
15. Olkisilppuri
16. Viljasäiliö
17. AGCO Power -moottori
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FENDT L-SARJA

Tekniset tiedot.

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste:  g 

Lisävaruste:  c 

5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L 
MCS

6275 L 
MCS PL

6275 L 
MCS Rice

Leikkuupöytä
FreeFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka m 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60
Leikkuutiheys, FreeFlow leikkausta/

minuutti
1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254

PowerFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka m 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80
Leikkuutiheys, PowerFlow leikkausta/

minuutti
1220 1220 1220 1220 1220 1220

TerraControl II™- leikkuupöydän ohjaus g g g g g g g g

Rapsikierukka c c c c c c

Sähkötoiminen rapsileikkuri c c c c c c

Monitoimiliitin g g g g g g g g

Maissileikkuri
Fendt CornFlow™ c c c c c c

Rivit (taitettava) lukumäärä 6 6 6 6 6 6
Rivit (jäykkä) lukumäärä 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Rivien väli cm
Olkisilppuri c c c c c c

Ottokierukka g g g g g g

Satoelevaattori
PowerFeed-rullasto g g g g g g

Syöttöketjut lukumäärä 3 3 3 3 4 4 4 4

Puintijärjestelmä
MCS Plus -puintiyksikkö g g g g g g

Puintisylinterin leveys mm 1340 1340 1340 1340 1600 1600 1600 1600
Puintisylinterin halkaisija mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Puintisylinterin nopeus r/min 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210
Varstasillan peittokulma astetta 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0
Varstasillan pinta-ala, yhteensä m² 0.99 0.99 0.99 0.99 1.18 1.18 1.18 1.18
Varstasillan varstat lukumäärä 12 12 12 12 12 12 12 12
Osista koottu varstasilta c c c c c c

Riisin puintiyksikkö c c c g c c c g

Maissilaitteisto c c c c c c c c

Jäännösviljan erottelu
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) -pöyhintäkela g g g g g g

Aktiivinen erottelualue yhteensä m² 0.99 1.89 1.89 1.89 1.18 2.25 2.25 2.25
Kohlimet lukumäärä 5 5 5 5 6 6 6 6
Portaat lukumäärä 4 4 4 4 4 4 4 4
Kohlimen pituus mm 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256
Kohlimen alue m² 5.73 5.73 5.73 5.73 6.81 6.81 6.81 6.81
Erottelualue yhteensä m² 6.72 7.62 7.62 7.62 7.99 9.06 9.06 9.06

Puhdistus
Osista koottu puhdistusjärjestelmä g g g g g g g g

Valmistelupohja, osissa ja irrotettava g g g g g g g g

Valmistelulattian pinta-ala m² 2.57 2.57 2.57 2.57 3.06 3.06 3.06 3.06
Seulaston kokonaispinta-ala m² 4.67 4.67 4.67 4.67 5.58 5.58 5.58 5.58
Puhaltimen nopeus r/min 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050
Puhaltimen nopeus, alennettu r/min 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840
Sähköpuhaltimen asetus g g g g g g g g

HC-seulat g g g g g g g g

Sähköinen seulan säätö c c c c c c c c

Rajaisten ilmaisin c c c c c c c c

Tuottokamera c c c c c c c c

Viljasäiliö
Viljasäiliön tilavuus litraa 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Kääntöpöydän tyhjennys g g g g g g g g

Tyhjennysnopeus l/s 105 105 105 105 105 105 105 105
Tyhjennysputken pituus m 4.5 5.0 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0
Luukku ja luiska näytteenottoa varten g g g g g g g g
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5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L 
MCS

6275 L 
MCS PL

6275 L 
MCS Rice

Olkisilppuri
Olkisilppuri g g g g g g g g

52 hammastettua terää g g g g

64 hammastettua terää g g g g

Ruumenten levitin c c c c c c c c

Sähköisesti säädettävät ohjauslevyt c c c c c c c c

Pikakytkin (silppuaminen/niittäminen) g g g g g g g g

Moottori
AGCO Power -moottori g g g g g g g g

Päästötaso Tier4final / Stage 4 g g g g g g g g

Sylinterit lukumäärä 6 6 6 6 6 6 6 6
Iskutilavuus litraa 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Maksimiteho (ECE R 120) kW/hv 179 / 243 179 / 243 179 / 243 179 / 243
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120) kW/hv 225 / 306 225 / 306 225 / 306 225 / 306
Polttoainesäiliön tilavuus litraa 620 620 620 620 620 620 620 620
AdBlue-säiliön tilavuus litraa 80 80 80 80 80 80 80 80

Kori
Hydrostaattikäyttö g g g g g g g g

Vaihteet lukumäärä 4 4 4 4 4 4 4 4
Mekaaninen vaihteisto g g g g g g g g

Neliveto c c c c c c

ParaLevel- kaltevuuden kompensointi g g

ParaLevel- kaltevuuden kompensointi, neliveto astetta 20.0 20.0
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi, etuveto astetta 15.0 15.0

Ohjaamo
Proline-ohjaamo g g g g g g g g

Ilmajousitettu kuljettajan istuin g g g g g g g g

Ilmastointi g g g g g g g g

Lämmitys g g g g g g g g

Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit g g g g g g g g

Laajakulmapeili c c c c c c c c

Lisätyövalo c c c c c c c c

Radio c c c c c c c c

Peruutuskamera c c c c c c c c

Viileäkaappi c c c c c c c c

Ajovalot c c c c c c c c

Hukan näyttö g g g g g g g g

Fendt Variotronic
Fendt Vario -pääte 7'' g g g g g g g g

Saannon ja kosteuden mittaus c c c c c c c c

Saannon kartoitus c c c c c c c c

Mitat ja painot
Pituus ilman leikkuupöytää m 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07
Pituus leikkuupöydän kanssa, vakiorenkaat m 3.28 3.28 3.49 3.49
Peruskoneen paino, ilman leikkuupöytää, ilman lisävarusteita kg 12800 13100 13300 13600
Korkeus m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Renkaat
Vetoakselin renkaat (vakio) 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32
Ohjausakselin renkaat (vakio) 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24
Kuljetusleveydet
800/65R32 mm 3490 3490 3490 3490 3845 3845 3845 3845
800/65R32 mm 3645 3645 3645 3645 3900 3900 3900 3900
710/75R32 mm 3400 3400 3400 3400 3700 3700 3700 3700
650/75R32 mm 3281 3281 3281 3281 3485 3485 3485 3485

* = maan mukaan - muita oikeudellisia rajoitteita voi olla
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www.fendt.com 

Edelläkävijät ajavat Fendtillä.

Fl/1801

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.




