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FENDT 900 VARIO MT

Įrangos variantai.

Variklis
Dvikryptis ventiliatorius c

Išankstinis variklio pašildymas c

Pašildymo blokas (variklis, transmisijos alyva) c

Transmisija
„Vario TMS“ Traktoriaus valdymo sistema g

Perjungimo funkcija, stabdymo ir važiavimo funkcija g

Pastovaus greičio palaikymo sistema g

Vairavimo sistema
Pagrindinis vairavimo sistemos paketas g

Standartinis „Trimble“ / „NovAtel“ c

„Contour Assistant“ c

Agronomija
Pagrindinis agronomijos paketas c

Nuotolinis matavimas
Pagrindinis nuotolinio matavimo paketas g

„Smart Connect“ c

Mašinos valdymas
Pagrindinis mašinos valdymo paketas (ISOBUS) g

Sekcijų valdiklis (SC) c

Kintamos normos valdymas (VRC)* c

Valdymas „Vario“
Greičio kontrolės svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema ir variklio sūkių 
atmintimi bei automatiniais režimais

g

Daugiafunkcė svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema, variklio sūkių 
atmintimi, automatiniais režimais ir hidraulinės sistemos valdymu

c

10,4'' „Varioterminal“ su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais g

Kabina
Mechaninis kabinos amortizatorius c

Patogi sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi g

Itin patogi sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi c

Instruktoriaus sėdynė g

Reguliuojamo aukščio ir kampo vairo kolonėlė g

Šildymas bepakopio reguliavimo ventiliatoriais g

Oro kondicionierius g

Integruota automatinė klimato kontrolės sistema c

Ritininės užuolaidos, galinės c

Ritininės užuolaidos, dešinės pusės c

Lygiagretus priekinio stiklo valytuvas g

Galinio stiklo valytuvas su plautuvu g

Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis, reguliuojamas elektra ir šildomas g

Radijas, CD ir MP3 garso sistema su laisvų rankų pokalbio įranga c

Radaro jutiklis g

Apšvietimas
Halogeniniai žibintai g

Galiniai darbo žibintai g

Darbo žibintai ant priekinio statramsčio g

Darbinis šviesos diodų apšvietimas ant priekinio statramsčio c

Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo gale c

Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo priekyje c

3. Stabdžių šviesos g

Besisukantys signaliniai šviesos diodų žibintai g

Važiuoklė
Pakaba „ContantGrip“ g

Pakabos sistema „SmartRide“ g

Bepakopis vikšro reguliavimas g

Įprasto dizaino važiuoklė g

Važiuoklė su stiprintuvu c

Suslėgto oro sistema (2 kontūrų sistema)

Elektrohidraulinis keltuvas
Traukos galia ir bepakopis mišrusis valdymas g

Išorėje valdomas galinis keltuvas g

GTV
Galas: Junge jungiamas GTV 1000/1000E aps./min. g

Galinio GTV išoriniai valdikliai g

Hidraulinė sistema
EHS skirstytuvo sekcijų linijinis modulis g

Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (220 l/min.) g

Apkrovos jutimo sistema su 2 ašiniais stūmokliniais siurbliais (220+220 l/min.) c

Iki 6 elektrinių proporcinių vožtuvų c

Hidraulinė „Power Beyond“ jungtis c

Tiesioginio alyvos grąžinimo linija c

Plokščios (FFC) galinės hidraulinės jungtys c

Dvigubo prijungimo, esant slėgiui, hidraulinės jungtys gale g

Pasirenkama įranga
Galinis priekabos prikabintuvas su automatiniu fiksatoriumi, nevaldomas nuotoliniu būdu g

4 kategorijos prikabintuvas g

4 kategorijos prikabintuvas su 3 kategorijos adapteriu c

Balastiniai svarmenys ant priekinių ratų, įvairių dydžių c

Plačios transporto priemonės įspėjamieji ženklai c

FENDT 900 VARIO MT

Techniniai duomenys.

938 MT 940 MT 943 MT
Variklis
Vardinė galia pagal „ECE R 120“ kW / AG 279/380 298/405 317/431
Didžiausia galia pagal „ECE R 120“ kW / AG 279/380 298/405 317/431
Cilindrų skaičius vnt. 7 7 7
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga mm 111/145 111/145 111/145
Darbinis tūris cm³ 9800 9800 9800
Vardiniai variklio sūkiai aps./min. 1700 1700 1700
Didžiausias sukimo momentas prie 1450 aps./min. Nm 1698 1806 1921
Degalų talpa litrai 681.0 681.0 681.0
Tirpalo „AdBlue®“ talpykla litrai 71.0 71.0 71.0
Pastovios galios diapazonas aps./min. 1600-1700 1600-1700 1600-1700

Transmisija ir GTV
Transmisijos tipas TA 300T TA 300T TA 300T
Didžiausias greitis km/val. 40 40 40
Galinis GTV 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E
Variklio aps./min. prie galinio GTV vardinio greičio (1000 PTO) aps./min. 1650 1650 1650
Variklio aps./min. prie galinio GTV vardinio greičio (1000E PTO) aps./min. 1255 1255 1255

Elektrohidraulinis keltuvas ir hidraulinė sistema
Kintamo srauto siurblys l/min 220 220 220
Kintamo srauto siurblys, 1 papildoma komplektacija l/min 440 440 440
Darbinis slėgis / kontrolinis slėgis bar 200 200 200
Daugiausiai vožtuvų (priekyje / viduryje / gale) vnt. 0/0/6 0/0/6 0/0/6
Didžiausias hidraulinės alyvos kiekis maždaug litrais 125 125 125
Maks. galimas hidraulinės alyvos kiekis litrai 100 100 100
Kontrolinių vožtuvų srautas (visų vožtuvų) litrai 140 140 140
Galinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga daN 11500 11500 11500

Elektros įranga
Didž. perduodama srovė ISOBUS lizde A 60 60 60

Vikšrinė važiuoklė
Centrinio tilto pakaba SmartRide SmartRide SmartRide
Priekinio tilto artikuliacijos kampas laipsniai 11 11 11
Priekinio nukreipiamojo rato pakabos eiga mm 260 260 260
Važiuoklės pakaba ConstantGrip ConstantGrip ConstantGrip
Bendrasis varančiojo rato plotis mm 225 225 225
Bendrasis vikšro ritinėlių plotis mm 224 224 224
Serija su vikšrine važiuokle 25" Standard AG 25" Standard AG 25" Standard AG
1. Pasirinktinis vikšras 25" Extreme AG 25" Extreme AG 25" Extreme AG
2. Pasirinktinis vikšras 25" Extreme APP 25" Extreme APP 25" Extreme APP
3. Pasirinktinis vikšras 30" Extreme AG 30" Extreme AG 30" Extreme AG

Matmenys
Vikšro plotis (serijoje su vikšrine važiuokle) mm 2032 2032 2032
Mažiausias vikšro plotis (serijoje su vikšrine važiuokle) mm 2032 2032 2032
Didžiausias vikšro plotis (serijoje su vikšrine važiuokle) 2235 2235 2235
Bendras plotis serijoje su vikšrine važiuokle mm 2667 2667 2667
Gabaritinis ilgis mm 5993 5993 5993
Bendras plotis – su kabina „Comfort“ mm 3515 3515 3515
Didž. prošvaisa mm 368 368 368
Ratų bazė (nuo varančiojo rato iki priekinio nukreipiamojo rato) mm 2565 2565 2565

Masė
Konstrukcinė masė (traktoriaus konstrukcija su kabina ir pilnais bakais, be vairuotojo) kg 15169.0 15169.0 15169.0
Didž. leistina bendroji masė kg 20900.0 20900.0 20900.0
Didž. priekabos prikabintuvo apkrova kg 3628.0 3628.0 3628.0




