
Fendt Rotana V / V Combi / Rollector



Rotana  
160 V

Rotana  
160 V Xtra

Rotana  
180 V

Rotana  
180 V Xtra

Pakavimo kameros skersmuo m 0,70 - 1,60 0,70 - 1,60 0,70 - 1,80 0,70 - 1,80
Pakavimo kameros plotis m 1,23 1,23 1,23 1,23
Pakavimo kameros tūris m³ 2,50 2,50 3,10 3,10
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Pastebima vos pažvelgus į kiekvieną ritinį:  
patirtis, naujoviškumas ir patikimumas.
Kiekviena operacija yra atskiras išbandymas tiek žmogui, tiek agregatui, todėl mūsų keturi kintamo tūrio presai –  
„Fendt Rotana 160 V“, „160 V Xtra“, „180 V“ ir „180 V Xtra“ – turi galimybę diegti įvairią įrangą bei išsiskiria intuityviu  
valdymu. Todėl nuimant derlių visą dėmesį galima sutelkti tik į darbą.
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Mūsų gaminys – jūsų poreikiams.
Kiekviena operacija yra skirtinga. Todėl siūlome „Fendt“ 
kintamo tūrio presus „160 V“, „160 V Xtra“, „180 V“ ir „180 V 
Xtra“. Nuo tvirtų, paprastos konstrukcijos bazinės 
komplektacijos agregatų be peilių, kurie pasižymi mažomis 
galios sąnaudomis, iki „180 V Xtra“ agregato tikriems 
profesionalams.
Skirtumą lemia techninės naujovės:
- Rinktuvas be kumštelinių bėgelių
- „HydroFlexControl“ tiekimo latako dugnas
- Iki 25 peilių su grupiniu įjungimu
- ISOBUS
- Speciali kameros geometrija ir mažiausio dydžio  

pradinė kamera
- Mechaninis galinio borto fiksatorius
- Patikimą trauką užtikrinanti sistema  

„Additional Drive System“
- Dėl „Constant Pressure System“ vyniojami vienodo  

tankio ritiniai
- Adaptyvus galinio borto kreiptuvas
- Kintamas ritinio skersmuo: nuo 0,70 iki 1,60 m ar 1,80 m
- Vyniojimas tinkleliu arba tinkleliu ir špagatu
- Ritinio formos indikatorius
- Visiškai naujas „Rotana“ dizainas

Nuimant derlių svarbi kiekviena sekundė.  
Todėl tikrai galite pasikliauti „Fendt“.
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Neprilygstama komanda
Sparčiai, lengvai ir be įtampos – vyniokite šiaudus, 
šieną ar silosą. Pasiekite išskirtinių darbinių 
aukštumų įdarbinę „Fendt“ presą su „Fendt Vario“ 
traktoriumi. Presas lengvai nustatomas ir 
valdomas tiesiog paspaudžiant terminalų ISOBUS 
ir „Varioterminal“ mygtukus. Mėgaukitės važiavimu 
valdydami bepakopę „Vario“ pavarų dėžę. „Fendt“ 
traktoriai ir presai sudaro nesustabdomą 
komandą.
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RINKTUVAS

Itin tikslus derliaus  
surinkimas.

Esmė – virbai
Virbai yra pagrindiniai rinktuvo komponentai. Nustačius 
specialų darbinį kampą pašarai surenkami nepažeidžiant 
velėnos. Kadangi jų skersmuo 5,6 mm, todėl tarnauja 
ypač ilgai. Virbai ypač lankstūs, nes pagaminti su didele 
spyruokle. Įtempiai yra paskirstomi tolygiai, taip 
apsaugant virbus nuo lūžimo.

Įrengiama greta rotoriaus
Sukurta kompaktiška konstrukcija ir rinktuvas įrengtas 
arti rotoriaus. Todėl pašarus paprasčiau perduoti iš 
rinktuvo į rotorių ir lengviau suformuoti pašarų srautą. 
Šis pranašumas ypač akivaizdus, kai reikia surinkti 
trumpus ir šiek tiek trapius stagarus: jie tiekiami į  
preso kamerą efektyviai ir apsaugant stiebus. Esant 
optimaliam srautui, ritinys yra gerai suformuojamas  
ir didėja valandinis darbo našumas.

Rinktuvas – didžiausiam darbo našumui
Didžiausią įmanomą darbo našumą galima pasiekti  
tik esant ypač tiksliai pašarų surinkimo sistemai. 
Kalbant apie „Fendt“ presus, tai garantuoja išskirtinės 
konstrukcijos rinktuvas be kumštelinių bėgelių, kurio 
plotis iki 2,4 m. Dėl specialios geometrijos segmentinių 
lakštų ir idealiu kampu nustatytų ypač ilgų virbų 
judėjimo bėgeliais kontrolė tapo daug paprastesnė. 
Taigi, rinktuvas turi mažiau judančių ir susidėvinčių 
dalių, veikia tolygiau ir jį lengviau prižiūrėti.

Penkios grėbimo juostos
Kadangi nėra kumštelinių velenų ir valdymo svirtelių, 
atsiranda papildomos erdvės. Todėl rinktuvas dabar  
yra su penkiomis grėbimo juostomis. Tam, kad pašarai 
būtų surenkami kuo geriau, tarpas tarp virbų nustatytas 
itin žemai – ties 64 mm. Todėl lauke nepaliekamas nei 
vienas šapelis. Taip pat gamykloje įrengiami du šoniniai 
tiekimo sraigtai.

Ypač ilgi tiektuvo virbai yra  
5,6 mm storio ir patikimai  
surenka nepalikdami liekanų.
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Nefiksuotą rinktuvą yra paprasta prižiūrėti ir jis veikia tolygiai. Atraminiai ratai yra fiksuoti ar sukiojami, 
atsižvelgiant į konfigūraciją.

Mažas tarpas tarp rinktuvo ir rotoriaus – pašarai pernešami kruopščiai 
ir patikimai. Dėl V formos presavimo kamera yra užpildoma tolygiai, 
todėl ritiniai gaunasi su įduba viršuje.

Kintamo tūrio presai standartiškai pateikiami su 
ritinėlių spaudimo trinkelėmis, todėl užtikrinamas 
optimalus tiekimas.

Kaip standartinę įrangą ši serija turi dvipusius 
tiekimo sraigtus. Dėl didelio veleno skersmens 
derlius nėra susukamas, o yra sklandžiai tiekiamas 
rotoriui.
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ROTORIUS

Supjaustykite pašarus pagal 
poreikius.

Kokybiškas pjaustymas išrankiems gamintojams: 
„XtraCut25“ / diferencialo užraktas
Vertinant „Fendt“ presų pjaustymo našumą ir kokybę, 
aukščiausi balai tenka „Fendt XtraCut25“ rotoriui:  
V formos keturių žvaigždučių rotorius yra specialiai 
pritaikytas dideliam derliaus kiekiui. Kai reikia surinkti 
ypač ploną sluoksnį, jis į preso kamerą tiekiamas 
supjaustant 45 mm ilgiu, todėl suvyniojamas tankesnis 
ritinys. „Hydroflex“ yra visada įrengiamas gamykloje, 
kaip ir šiuo atveju. Joje yra hidraulinis peilių blokas, su 
0, 12, 13 arba 25 peiliais.

Pjovimui – ilgiausias peilis
„Fendt“ „XtraCut“ modeliuose su pjovimo stalais yra 
įrengti ilgiausi rinkoje peiliai, todėl pasiekiama geriausia 
įmanoma pjaustymo kokybė. Peiliai turi hidropneumatinę 
apsaugą su dviem 40 barų slėgio akumuliatoriais. Dėl to 
pailgėja presų eksploatavimo laikas. Jei peiliai nebegali 
būti nustatomi į darbinę padėtį, pvz., užsiteršus, laikinai 
gali būti įjungiamas 180 barų slėgis. Sudėtingas peilio 
plyšių valymo darbas dabar atliekamas tiesiog 
paspaudus valdymo bloko mygtuką.

Puikiai veikiantys rotoriai – didelis darbo našumas
Keturi „Fendt“ presų modeliai turi keturis skirtingus 
rotorius, kad sistema tiktų įvairių darbų atlikimui. 
Rotoriaus greitis yra 134 aps./min. Transportavimo 
pirštai išdėstyti V forma, todėl preso kamera užpildoma 
tolygiai. Atsižvelgiant į eksploatacinių savybių klasę, 
tankintuvai yra arba su tvirtai pritvirtintu dugnu, arba  
su „Hydroflex“ dugnu.

Universalumas: „XtraCut13“ ir „XtraCut17“
„Fendt“ presams naudojamas arba „XtraCut13“,  
arba „XtraCut17“ rotorius. Šie dviejų pirštų rotoriai 
suprojektuoti taip, kad būtų pasiektas didžiausias 
įmanomas darbo našumas ir tarnautų kaip galima 
ilgiau. Naudojant „XtraCut13“ galima pasirinkti, ar bus 
naudojamas pjaustymo stalas. Šiuose modeliuose 
visada įrengiamas universalus „HydroflexControl“ 
pjaustymo padėklas. „XtraCut17“ rotoriaus galimas 
pjaustinio ilgis siekia 67,5 mm, o peiliai gali būti 
įjungiami grupėmis: 0, 8, 9 ar 17 peilių. Visi pjaunamąją 
turintys presai tiekiami kartu su pasyviais peiliais. 
Pjaunant be aktyvių peilių, sumažėja nuostoliai dėl 
sutrupinimo, o pjaunamoji yra apsaugoma nuo 
nusidėvėjimo.
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Presai „Fendt“ yra su didelėmis padangomis, todėl patikimai rieda ant bet kokio paviršiaus  
ir nesuplūkia dirvos.

Modeliuose „Rotana 160VXtra“ ir „180VXtra“ peilių eilės, susidedančios 
iš 0, 12, 13 arba 25 peilių, gali būti aktyvinamos hidrauliniu būdu.

Tiekimo rotorius gali būti arba su fiksuotu pjovimo dugnu, 
arba paslankiu „Hydroflex“ pjovimo dugnu.

Rotorius „XtraCut17“ veikia 134 aps./min. greičiu,  
o galimas pjaustinio ilgis yra 67,5 mm arba 135 mm.

Galimas pjovimo ilgis yra 45 mm ar 90 mm, todėl 
rotoriumi „XtraCut25“ galima pasiekti didelį darbo 
našumą ir surinkti plonus pašaro sluoksnius.
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„FlexControl“ apkrovos sumažinimo sistema patikimai apsaugo 
nuo užsikimšimų.

„HYDROFLEXCONTROL“

Pastovus ir tolygus tiekimas  
su „HydroflexControl“.

Nenutrūkstamas ritinių formavimas
Net ir sudėtingomis sąlygomis tiekimo mechanizmas 
yra beveik visiškai apsaugotas nuo užsikimšimo. 
Didėjant darbo našumui, išmanusis „Fendt“ presų 
pjovimo dugnas apsaugo nuo užsikimšimų, nes gali 
laisvai judėti. Ši efektyvi apsaugos nuo užsikimšimo 
sistema sudaro galimybes tankinti be sutrikimų ir per 
dieną pasiekti didelį našumą.

Dvi dalys – išskirtinis komfortas
Norint visą dieną išnaudoti preso galimybes, reikia 
stebėti, kad jis neužsikirstų. Nuo to apsaugo „Fendt“ 
presuose įrengta sistema „HydroflexControl“. 
Sąveikaujant dviems komponentams, patikimai ir 
efektyviai eliminuojami beveik bet kokie užsikimšimai, 
todėl pasiekiamas didesnis dienos darbo našumas.

Spyruoklinis ir nuleidžiamas
Pirmasis komponentas – pjovimo dugnas su tiesiogine 
amortizacija, dar žinomas „Flex“ pavadinimu. Čia 
įrengtos spyruoklės, todėl galima švelniai pastumti 
pjovimo dugną aukštyn ir žemyn. Taip jis gali reaguoti į 
kintantį tiekiamo pašaro kiekį. Antrasis sistemos 
komponentas yra „Hydro“. Šis komponentas yra su 
dviem hidrauliniais cilindrais, padedančiais hidrauliškai 
atidaryti dugną neišlipant iš kabinos – vienu mygtuko 
paspaudimu. Taip išvengiama peilių strigimo ar keitimo. 
Naudojant „HydroflexControl“ agregatas gali ilgai veikti 
neprarasdamas didelės darbo spartos.
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Užsikimšus galinė pjovimo dugno dalis nuleidžiama 500 mm.
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PRESAVIMO KAMERA

Didesnis slėgis –  
tolygiai susuktas ritinys.

CPS – pastoviam slėgiui
Norint pasiekti geriausių rezultatų, būtina tinkamai 
kontroliuoti ritinio tankį. Todėl visi kintamo tūrio Fendt 
presai turi pastovaus slėgio sistemą (CPS, angl. 
„Constant Pressure System“). Didėjant ritinio 
skersmeniui, ši sistema padidina slėgį ir taip užtikrina 
tolygų ritinio tankį viso ritinio formavimo proceso metu. 
Pastovus ritinio tankis išgaunamas balansuojant 
mechaninės ir hidraulinės įrangos veikimą. Iš pradžių, 
didelės spyruoklės įtempia diržą, kad būtų tinkamai ir 
dideliu greičiu pradėtas vynioti ritinys, taip ypač 
suspaudžiant vidinius sluoksnius. Ritiniui didėjant, diržų 
įtempimą pradeda reguliuoti hidraulinė įranga. Su 
uždara hidrauline sistema sujungti du cilindrai ritiniui 
didėjant proporcingai didina diržo įtempimą, kad būtų 
pasiektas nustatytas tankis. Taip gaunami puikiai 
sutankinti išoriniai sluoksniai.

Pagrindas – tinkama presavimo kamera ir diržas 
kamera ir diržas
Norint garantuoti, kad ritinius bus galima vynioti esant 
įvairioms sąlygoms, visuose kintamo tūrio „Fendt“ 
presuose įrengta papildomos pavaros sistema (ADS, 
angl. „Additional Drive System“). Keturis ištisinius 
diržus ir viršutinį varomąjį ritinį patikimai varo kitas 
tiesiai po jais esantis ritinys. Dėl didelio gaubimo  
kampo atsiranda stipri trintis tarp diržo ir ritinio, todėl 
išvengiama praslydimo.

Ypač stiprūs diržai
Keturi ištisiniai guminiai-sintetiniai diržai dėl jų 
išskirtinės traukos jėgos užtikrina, kad bus optimaliai 
suimami javai ir pakaks slėgio ritiniams vynioti. Du 
specialūs sintetinio audinio sluoksniai užtikrina, kad 
diržai atlaikys dideles tempimo apkrovas. Šie sluoksniai 
iki diržo gamybos yra gaminami atskirai, papildomai 
paliekant didesnį ilgį. Taip išvengiama problemų 
sudarant jungtis.
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Ritiniams formą suteikia keturi simetriškai išdėstyti ištisiniai diržai. 
Pavarą varo du varomieji ritiniai, tinkamai perduodami jėgą.

Diržą varo du priekiniai diržo vyniojimo ritiniai. 
Šie dvigubo vyniojimo ritiniai padeda visiškai 
patikimai suvynioti bet kokio tipo ritinį.

Dėl išmanios pakabos, didėjant ritiniui, galinis bortas juda žemyn.
Vyniojimo proceso pradžioje slėgį į diržus perduoda 
galingos spyruoklės.

„Fendt“ kintamo tūrio presai lengvai suformuoja nuo 
0,70 iki 1,60 arba 1,80 m skersmens ritinius.

Iš pradžių kamera būna mažo dydžio, todėl ritinio šerdis 
iš karto pradedama patikimai formuoti. Taip susukami 
tobulos formos ritiniai.

13



PRESAVIMO KAMERA

Presavimo kamera: Kaskart  
puikiai suformuotas ritinys.

Geras fiksavimas – puikūs ritiniai
Visi „Fendt“ presai turi mechaniškai fiksuojamą 
presavimo kamerą. Tvirtai fiksuojamas skląstis 
apsaugo, kad galinis bortas nepasislinktų į galą ir nuolat 
būtų formuojamas tvirtas, optimalios formos ritinys. 
Ritinio tankis valdomas pastovaus slėgio sistema. Ją 
sudaro hidraulinė sistema, sujungta su įtempimo 
tiektuvo grėbliu ir dviem dvigubomis įtempimo 
spyruoklėmis. Norimą ritinio tankį galima patogiai 
nustatyti per valdymo terminalą, tiesiog sėdint kabinoje.

Stabilus valdymas – trumpos prastovos
Du stabilūs cilindrai presavimo kameros galiniam bortui 
atidaryti ir uždaryti. Tam tereikia paprasto valdymo 
bloko. Taip pasiekiamas trumpas iškrovimo laikas, todėl 
„Fendt Vario“ traktoriumi galima dirbti tolygiai ir be 
pertrūkių bei per kelias sekundes padidinti darbinį greitį. 
„Fendt“ traktoriai ir presai suformuoja puikią komandą.

Padėtis tvirtai valdoma
Idealiai sutankintų ir tolygių ritinių paslaptis – „Fendt“ 
preso galinis bortas. Jo konstrukcija ypač tvirta, todėl 
gali atlaikyti labai dideles apkrovas. Patentuota lanksti 
pakaba pasižymi išskirtiniais pranašumais.

Veiksmas: galinis bortas
Preso „Fendt“ galinis bortas užtikrina, kad tankinimo 
procesas visada vyktų idealiai. Pradedant vynioti ritinį, 
galinis bortas yra aukščiausioje padėtyje, kad būtų 
suformuota tinkama šerdis. Didėjant skersmeniui, 
galinis bortas mechaniškai juda žemyn. Jis nustumia 
ritinius galo link. Taip sumažinamas spaudimas į 
tiekimo sekciją. To pasekmė yra didžiausias darbo 
našumas ir puikiai suformuoti ritiniai. Tolygiai 
paskirsčius slėgį mažiau dėvisi preso komponentai.
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Puikūs ir tolygūs ritiniai iš bet 
kokios žaliavos – svarbiausias 
tikslas kuriant „Fendt“ presus.

Greitai išstumiamas ritinys, trumpa prastova Tinklo 
virvės, paprastas ritinio išstūmimo valdymas ir „Fendt“ 
traktorių bepakopė „Vario“ transmisija – pasiekiamas 
kitas operacijų atlikimo lygis.

Ritinių atramą galima reguliuoti 
nenaudojant jokių įrankių. Su ja tinkamai 
nustatomas ritinių dydis ir apsaugoma  
nuo susidūrimo su galiniu bortu.

Mechaninis galinio borto vožtuvas 
palaiko pastovų presavimo sistemos 
slėgį, kad būtų suvyniojami tikslaus 
skersmens ritiniai.
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SURIŠIMAS

Patikimo vyniojimo  
garantija.

„VarioNet“ ir „VarioTwin“
Presai „Fendt “ gali vynioti dviem būdais. „VarioTwin“ – 
paprastas ir nebrangus tinklelio bei špagato vyniojimo 
įtaisas su kintamo greičio valdymo funkcija. Taip pat 
galima naudoti „VarioNet“ įtaisą tinklui vynioti, kuris 
puikiai tinka visų standartinių pločių tinklui. Jis turi 
tinklo stabdiklį, reguliuojamą įtempimo spyruoklėmis. 
Dėl išmanios tinklo reguliavimo sistemos konstrukcijos, 
tinklas automatiškai praplatinamas. Todėl suformuojamų 
ritinių šonų forma ideali ir jie yra patikimai apsaugoti.  
O tai ypač svarbu norint išsaugoti puikios kokybės 
pašarus.

Lengvai keičiami tinklai
Su „EasyLoad“ sistema labai lengva pakeisti tinklo  
ritinį bet kuriame „Fendt“ ritininiame prese. Tereikia 
įstatyti tinklo ritinį į „EasyLoad“ sistemą ir ją uždaryti. 
Centravimo svertas automatiškai nustato idealią  
tinklo padėtį.

Jūsų teisė rinktis
Visi „Fendt“ presai gali vynioti tinkleliu ir špagatu. Turi 
būti surišama patikimai, kad būtų pasiekiamas didelis 
kasdienis darbo našumas ir tinkamos kokybės ritiniai.

Lengvai nustatomi
Siekiant dar labiau palengvinti darbą, pagrindinis 
dėmesys buvo skirtas naudojimo patogumui. Tai galima 
įvertinti pagal intuityviai atliekamas operacijas: be  
kitų dalykų, terminalu galima nustatyti aktyvaus tinklo 
tiekimo laiką. Tai ypač naudinga vyniojant sausus 
šiaudus. Juo galima lengvai ir greitai reguliuoti tinklo 
vyniojimų skaičių ir apvyniojimo tinklu greitį.
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Dėl „EasyLoad“ sistemos tinklo ritinys įstatomas ypač greitai. Nepriklausomai, ar vyniojama tinklu, ar špagatu – 
„Fendt“ presai visada ritinius apvynioja patikimai.
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VALDYMAS

Presui – geriausius valdiklius

„E-Link Pro“
„E-Link Pro“ yra išorinis jutiklinis skydelis, palaikantis 
ryšį su presu per standartinį ISOBUS terminalą. Valdant 
presą, jis atlieka tas pačias funkcijas, kaip „Fendt 
Varioterminal“. „E-Link Pro“ traktoriuje įrengiamas 
greitai ir lengvai bei yra paprastas valdyti. Didelio 
kontrastingumo ir raiškus ekranas patogus naudoti 
intensyviai šviečiant saulei.

„E-Link Control“
Visa pagrindinė informacija pasiekiama spustelint 
pirštu „E-Link Control“. Valdymo terminalas patogus 
naudotojui ir turi pagalbos meniu, kur paaiškinamos 
atskiros funkcijos, o nuostatas galima matyti tiesiog 
terminale. Dirbant taip pat naudingi garso signalai.

ISOBUS terminalas išskirtinai patogiam darbui.
Kiekvienas „Fendt“ kintamo tūrio presas gali būti trijų 
valdymo versijų. Presą „Fendt“ geriausia valdyti ISOBUS 
sąsaja. Jei presas ir traktorius sukomplektuoti su 
ISOBUS, tiesiog įjunkite ISOBUS kištuką traktoriuje ir 
galėsite visiškai valdyti presą per traktoriuje integruotus 
terminalus, pvz., „Fendt Varioterminal“. Juo galima 
parinkti numatytąsias nuostatas augalams, pasirinkti 
minkštos šerdies funkciją, rinktis iš 10 nustatymų 
ritiniams, stebėti pildymo lygį ir iš anksto nustatyti 
peilius.
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Dėl paprasto valdymo dirbant su „Fendt“ presais, galima pasiekti didžiausią dieninį darbo našumą.  
Užuot ieškoję, kokios nuostatos būtų tinkamiausios, galite tiesiog pradėti vynioti ritinius.

Įrengus ISOBUS, ryšys su presu palaikomas  
nepastebimai naudojant traktoriuje integruotus  
ISOBUS terminalus, pvz., „Fendt Varioterminal“.

„E-Link Pro“ yra ISOBUS valdymo terminalas,  
kuriuo preso funkcijos valdomos jutikliniu būdu.

„E-Link Control“ pritaikytas naudotojų 
reikmėms ir lengvai pritvirtinamas bet 
kuriame traktoriuje.
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PAVARA

Jėgos perdavimo pavara –  
darbo pradžia.

Daugiau galios su „Power Split“
Visuose modeliuose įrengiama „Power Split“ pavarų 
dėžė. Galios paskirstymo pavarų dėžė „Power Split“ 
veikia pagal pavaros galios paskirstymo koncepciją ir 
tiksliai bei tolygiai padalina reikiamą galią tarp rotoriaus 
ir kameros pavaros. Rotoriaus sūkiai yra 540 aps./min. 
Modeliuose be pjovimo dugno saugumą garantuoja 
1650 Nm momento nukerpamo varžto mova. 
Modeliuose su pjovimo dugnu 1950 Nm jėgos perdavimo 
pavarą taip pat apsaugo sankaba su smagračiu. 

Aiški struktūra
Dešiniojoje „Fendt“ presų pusėje įrengiama rotoriaus 
pavara, susieta su dviguba grandine. Preso kameros 
pavara yra kairėje pusėje. „Tsubaki“ gamybos bėgeliai 
yra itin kokybiški ir patvarūs. Saugumą garantuoja 
smagračio žvaigždė: sustojus transmisijos velenui ar 
staiga sustabdžius rotorių dėl užsikimšimo, smagratis 
po truputį mažina preso sukimo greitį. Todėl patikimai 
apsaugomi pagrindiniai pavaros komponentai, nes nėra 
sustabdoma staiga.

Ypač paprasta prižiūrėti
Dirbdami su „Fendt“ presais galite būti tikri, kad 
nereikės sugaišti daugybės laiko priežiūros darbams. 
Priežiūros sklendės yra lengvai atkeliamos, todėl labai 
patogu prieiti prie priežiūros taškų. Automatinė bėgelio 
tepimo sistema (varoma vyniojimo ritinių) – visada 
patikimai tiekia reikiamą alyvos kiekį į bėgelius. Todėl 
pailgėja tarnavimo laikas ir tolygiai atliekamas judesys. 
Pavaros ir kreipiamųjų ritinių guoliai sutepami greitai ir 
lengvai per centralizuoto tepimo juostą. Jums nereikės 
gaišti laiko ieškant tepimo taškų.
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„Power Split“ pavarų dėžė veikia GTV greičiu –  
540 aps./min.

„Fendt“ presuose įrengtos tik kokybiškos 
grandinės.

Smagračio žvaigždė užtikrina, kad jėgos 
perdavimo pavara būtų apsaugota nuo 
apgadinimų užstrigus rotoriui.
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160 V Combi
Pakavimo kameros skersmuo  m 0,90 - 1,60
Pakavimo kameros plotis  m 1,23
Pakavimo kameros tūris  m³ 2,50
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„Fendt Rotana 160 V Combi“:  
kokybiškas derliaus presavimas ir vyniojimas.
Itin tankūs ritiniai, tikslus pjovimas ir patikimas suvyniojimas lemia pašarų kokybę ir gyvulių sveikatą.  
Presui „Fendt Rotana 160 V Combi“ būdingos visos reikiamos savybės, tokios kaip spartus iškrovimas  
ir vyniojimas ar aiškus bei paprastas valdymas.
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„FENDT ROTANA 160 V COMBI“

Dažniausiai paprasti  
dalykai yra geriausi.

Paprastas ritinių perdavimas
Ritinys iškraunamas pakilus galiniam bortui. Aktyviai 
judančios plokštės ir perkėlimo rankena leidžia 
atsargiai perkelti ritinį į vyniojimo bloką. Tokia 
konstrukcija yra ypač pritaikyta darbui ant šlaito. 
Mašina prisitaiko prie perkėlimo rankenos greičio ir 
nustato didesnį šoninių plokščių kampą, kad ritiniai 
būtų tinkamai nukreipti. Vyniojamasis žiedas taip pat 
funkcionuoja kaip apsauga, todėl ritiniai nenukrenta  
nuo vyniojimo bloko. Tai užtikrina optimalų derliaus 
vyniojimą bet kokiomis sąlygomis.

Visos pritaikymo galimybės
Sklandžiai veikiančiai pavarai reikia mažai priežiūros. 
Vyniojamasis žiedas yra nukreipiamas ir varomas 
guminiais ritinėliais. Du kiti hidrauliškai valdomi ritinėliai 
užtikrina, kad žiedo nukreipimas ir įtempis išliktų 
pastovus. Visas vyniojimo žiedas yra sumontuotas  
ant guminių ritinėlių. Sklandus ir tolygus veikimas  
lemia labai mažus pasipriešinimo nuostolius. Taip 
užtikrinamos geriausios sąlygos tiksliam ir sparčiam 
vyniojimui.

Įkvepianti kokybė
Presai „Fendt Rotana 160 V Combi“ užtikrina 
aukščiausią kokybę, tikslumą ir veiksmingumą. Šio 
kintamo tūrio ritininio preso pagrindas yra išbandyta 
patikima technologija. Šiai mašinai yra būdingos visos 
pagrindinės ritininio preso savybės, pvz., patikima 
„Power Split“ pavarų dėžė, tepimui naudojamas alyvos 
rezervuaras ar rinktuvas be kumštelinių bėgelių, 
užtikrinantis puikų derliaus surinkimą ir puikų tiekimą. 
Dėl „Constant Pressure System“ (CPS) ir mechaninio 
galinio borto fiksatoriaus susukami tobulos formos  
ir tankio ritiniai. Bet kokią užsikimšimo galimybę 
eliminuoja sistema „HydroflexControl“. Tiekimo kanalo 
dugnas gali būti nuleistas šiek tiek žemyn tam, kad 
neįstrigtų akmenys ar didelis pašarų kiekis.

Nenuginčijami argumentai
„Fendt Rotana 160 V Combi“ išsiskiria įvairiomis 
savybėmis. Presavimo kamera yra pasvirusi žemyn, tai 
garantuoja stabilumą, ypač dirbant ant šlaito. Tai taip 
pat užtikrina optimalų derliaus tiekimą ir didelį našumą. 
Dar viena šios mašinos ypatybė yra didelis veikimo 
greitis. Įrengus automatiškai reguliuojamą vyniojimo 
sistemą, mašina matuoja ritinio skersmenį tinklo 
vyniojimo metu, tuo pačiu metu yra nustatomas 
optimalus plastikinės plėvelės sluoksnių skaičius.
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Galimybė rinktis „E-Link Pro“ terminalą su spalvota 
vaizdo kamera arba „Varioterminal“ traktoriuose, 
kuriuose yra ISOBUS.

Ritinių presavimas ir vyniojimas yra lengvai 
kontroliuojamas rankiniu būdu, naudojant galinį 
valdymo skydelį.

Ritinių šakės nukreipia ritinius, kurie yra perkeliami į vyniojimo bloką.  
Po perkėlimo galinis bortas yra iškart uždaromas.

Sistema „HydroflexControl“ patikimai eliminuoja 
užsikimšimo galimybę. Užsikimšus galinė pjovimo 
dugno dalis gali būti nuleista 500 mm.

Profesionalus pjovimo rotorius su keturiais virbais 
ant kiekvieno žiedo ir „Xtracut 25“ pjaunamoji 
garantuoja, kad derliaus pjovimo darbai bus atlikti 
itin tiksliai.
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VYNIOJIMO BLOKAS IR RITINIŲ IŠKROVIMAS

Itin greitas vyniojimas.

Mažose detalėse slypi didžiausi skirtumai
Kad pjovimo / užveržimo įtaisas veiktų tinkamai su  
bet kokio aukščio plastikine plėvele, presuose „Fendt 
Rotana“ sumontuotas dviejų pakopų įtaisas su itin 
plačia anga. Specialus fiksavimo mechanizmas 
užtikrina, kad plėvelė laikysis tvirtai, o tai garantuoja 
tikslų nupjovimą ir tinkamą jos padėtį. Plėvelei plyšus, 
ritiniai gali būti vyniojami likusia plėvele arba žiedas 
sustoja, kad būtų atliktas reikiamas taisymas. Procesas 
yra stebimas naudojant plėvelės jutiklį, kuris yra 
programuojamas rankiniu būdu.

Paprastas ir kompaktiškas
Siauri keliai ir tiltai nesukelia „Fendt Rotana“ jokių 
problemų. Nepaisant didelių padangų, transportavimo 
plotis tesiekia 2,8 m. Didelės padangos užtikrina 
optimalią dirvožemio apsaugą, taip pat apsaugo 
jautrius augalus, ypač apsisukant.

Keletą sekundžių tetrunkantis vyniojimas
Vyniojimo procesas mašinoje „Fendt Rotana 160 V 
Combi“ pradedamas tik tuomet, kai ritinys tvirtai 
atsistoja vyniojimo bloke. Ritinio sukimą vyniojimo 
bloke užtikrina du ritinėliai ir trys uždari diržai. Šonuose 
esantys keturi plastikiniai ritinėliai padeda išlaikyti 
ritinius tinkamoje padėtyje. Kad pašarai būtų tinkamai 
suvynioti, plastikinės plėvelės pirminį įtempimą galima 
lengvai pakeisti perjungiant pavarą. Galite pasirinkti 
vieną iš trijų plastikinės plėvelės įtempimų: 55 %, 70 % 
arba 90 %. Dėl išmaniosios vyniojimo sistemos ir 
ritinėlio su jutikliu vyniojamas optimalus plastikinės 
plėvelės sluoksnių kiekis, kurie persidengia tarpusavyje.

Atsargiai iškraunami ritiniai
Kad būtų užtikrinta maksimali ritinio kokybė, vyniojimo 
blokas nusileidžia kuo arčiau žemės ir iškrauna ritinį. 
Ritinys rieda kilimėliu lėtai ir atsargiai, tuomet yra 
iškraunamas už mašinos taip, kad ražiena nepažeistų 
plastikinės plėvelės. Ritiniai tvirtai guli ant žemės – net 
ir ant stataus šlaito. Taip pat galima iškrauti ritinius iš 
priekio. Be to, pakėlus vyniojimo žiedą, galimas įprastas 
ritinių suspaudimas.
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Priekyje iškraunami ritiniai lauke yra pastatomi vertikaliai, juos galima greitai ir lengvai gabenti. Nebereikia imti 12 plastikinės plėvelės laikiklių. Tiesiog uždėkite 
ritinėlius su vyniojimo medžiaga ant atskirai sulankstomų pirštų.

Vyniojimo žiedas yra atsargiai sukamas hidrauliškai valdomų guminių 
ritinėlių, todėl greitai pasiekiamas reikiamas greitis, užtikrinantis tolygų 
vyniojimą.
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Rollector  
130

Rollector  
160

Rulono skersmuo m 0,90 - 1,30 1,25-1,50
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Idealiai suvyniotas pašaras.
Kad gyvuliai turėtų geriausią pašarą, reikia dirbti ištisus metus. Kad pašaras galėtų būti naudojamas ilgą laiką ir neprarastų  
vertingų maistinių medžiagų, mes sukūrėme rulonų vyniotuvą „Fendt Rollector“. Mūsų vyniotuvai yra puikiai pritaikyti jūsų 
poreikiams ir atitinka aukščiausius reikalavimus. Galite rinktis iš įvairių dydžių ir parinkčių. Tačiau, visi „Rollector“ vyniotuvai  
turi vieną bendrą dalyką – vyniojimas vyksta itin švelniai, todėl išsaugoma aukščiausia pašarų kokybė.
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FENDT ROLLECTOR 130

„Fendt Rollector 130“:  
Mažas, bet galingas.

Viskas prasideda nuo ritinio
Ritinio vyniojimas prasideda nuo jo paėmimo. „Rollector 
130“ stabili hidraulinė krovimo strėlė paima ritinį 
paprastu būdu. Vyniojimo metu jūs galite rinktis 
plėvelės sluoksnių skaičių ir vieną iš dviejų plėvelės 
pločių. Vyniojimo stalas automatiškai nustato reikiamą 
apsisukimų skaičių ir užtikrina tinkamą plėvelės 
vyniojimą. Ritinių vyniojimo stalas turi itin tvirtą pavarų 
sistemą. Mūsų naujoviška plėvelės įtempimo sistema 
kaskart lemia mažesnes plėvelės sąnaudas. Dėl 
reguliuojamo  plėvelės laikiklio aukščio ir greito 
užspaudim,o sistemos plėvelės keitimas atliekamas itin 
paprastai, o ritinys iš nedidelio vyniojimo stalo aukščio 
yra iškraunamas labai švelniai. Vyniotuve „Rollector 
130“ galima papildomai įrengti ritinių sukiklį tam, kad 
ritiniai būtų iškraunami priekyje.

Paprastas valdymas
„Fendt Rollector 130“ įrenginyje sumontuotas intuityvus 
valdymo blokas su „E-Link Basic“ sistema. Ritiniui 
patekus ant vyniojimo stalo, vyniojimo procesas 
pradedamas mygtuko paspaudimu. „E-Link Basic“ 
praneš apie vyniojimo pabaigą – pasigirs signalas. 
Valdymo bloke yra 8 skirtingiems laukams numatytas 
ritinių skaitiklis, taip pat yra galimybė rodyti dienos ir 
bendrąjį ritinių skaičių.

Mažas ir judrus
„Fendt Rollector 130“ puikiai suvynioja 0,90–1,30 m 
skersmens ritinius ir nekelia didesnių reikalavimų 
velkančiai mašinai. Tai yra išties puiki žinia mažesniems 
ūkiams. Stabilus ir patvarus rėmas garantuoja ilgiausią 
vyniotuvo eksploatavimo laiką. Dėl paprasto dizaino 
užtikrinamas puikus vyniojimo proceso matymas bet 
kuriuo metu. Mažesnis prikabintuvas lemia išskirtinį 
„Rollector“ manevringumą. Be to, su reguliuojamo 
aukščio vilkimo įtaisu „Rollector 130“ gali būti idealiai 
pritaikytas jūsų traktoriui. Didesnį patogumą taip pat 
lemia tokios praktinės ypatybės kaip laikiklis trims 
papildomiems plėvelės ritiniams.

Sklandus pertvarkymas
„Rollector 130“ yra greitai ir paprastai pertvarkomas iš 
gabenimo į darbinę būseną. Gabenimo būsenoje „Fendt 
Rollector 130“ plotis tesiekia 2,50 m, o tai lemia didesnį 
saugumą. Vyniojimo metu tarpvėžė padidėja iki 2,85 m 
– taip užtikrinamas didesnis stabilumas renkant 
ritinius. Tokiu atveju suksis visa dešinioji ašies dalis 
kartu su padangomis. Vyniojimo bloko sukimasis taip 
pat gali būti kontroliuojamas rankiniu būdu. Mašina 
pakeliama iš vienos pusės, naudojant dvigubo veikimo 
krovimo strėlės funkciją. Gabenimo metu krovimo 
strėlė yra saugiai užfiksuojama.
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„Fendt Rollector“ vynioja nuo 0,90 iki 1,30 m skersmens ritinius. Praktiška pastaba: Vyniotuve „Rollector 130“ galima laikyti iki trijų 
plėvelės ritinių.
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FENDT ROLLECTOR 160

Idealus vyniojimas.

Nuo rinkimo iki aktyvaus iškrovimo
„Rollector 160“ veiksmingai surenka ritinius savo 
stabilia hidrauline krovimo strėle. Krovimo strėlė ir 
vyniojimo stalas gali būti pritaikyti pagal ritinių dydį. 
Galima vynioti 1,25–1,6 m skersmens ritinius. Jūs  
galite rinktis plėvelės sluoksnių skaičių ir vieną iš dviejų 
plėvelės pločių. Vyniojimo stalas automatiškai nustato 
reikiamą apsisukimų skaičių ir užtikrina tinkamą 
plėvelės vyniojimą. Mūsų naujoviška plėvelės įtempimo 
sistema kaskart lemia mažesnes plėvelės sąnaudas. 
Dėl reguliuojamo aukščio plėvelės laikiklio ir greito 
užspaudimo sistemos plėvelės keitimas atliekamas itin 
paprastai. „Rollector 160“ taip pat turi aktyvaus rulonų 
iškrovimo stalą, kuris apsaugo plėvelę nuo pažeidimų. 
Pasirinkus rulonų vartiklį, rulonai taip pat gali būti 
iškraunami priekyje.

Visiška kontrolė
Tam, kad valdyti būtų dar paprasčiau, „Fendt Rollector“ 
vyniotuve įdiegta „E-Link Plus“ sistema. Nuo ritinio 
paėmimo iki švelnaus iškrovimo – viską valdote 
mygtukais. Ritinių skaitiklis gali išsaugoti informaciją  
iki 10 skirtingų darbų. „E-Link Plus“ labai aiškų dienos 
ritinių skaitiklį.

Būtent taip, kaip norėjote
Pritaikytas didžiausiems poreikiams, itin galingas, bet 
nepažeidžiantis pašarų – „Fendt Rollector 160“ yra 
vienintelis apvalių ritinių vyniotuvas, užtikrinantis 
aukščiausią pašarų kokybę. „Rollector 160“ lengvai 
vynioja nuo 1,25 iki 1,60 m skersmens apvalius ritinius. 
Tvirtas korpusas garantuoja ilgaamžiškumą. Mažesnis 
prikabintuvas lemia išskirtinį manevringumą. Dėl 
paprasto dizaino užtikrinamas puikus vyniojimo 
proceso matymas bet kuriuo metu. „Rollector“ taip  
pat suteikia galimybę gabenti iki dviejų ritinių – vieną 
ant vyniojimo stalo, o kitą ant rinktuvo strėlės.

Pasiruošęs važiavimui
Ar žinojote? „Rollector 160“ neturi būti pertvarkomas  
iš darbinės į transportavimo būseną – kairėje korpuso 
pusėje mašina turi balansavimo svorį. Mašinos plotis 
siekia vos 2,30 m.
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Krovimo strėlė ir vyniojimo stalas gali būti pritaikyti pagal ritinių dydį. Nuo 1,25 iki 1,6 m skersmens ritiniai yra 
saugiai surenkami ir sandariai apvyniojami plėvele.

„Rollector 160“ turi aktyvaus rulonų iškrovimo stalą, kuris apsaugo 
plėvelę nuo pažeidimų.
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Geriausias gaminys,  
geriausia techninė priežiūra.

„Fendt Rotana“ ir „Fendt Rollector“ yra pažangiausios 
mašinos, kurios įveiks didžiausius iššūkius. Todėl, 
naudodamiesi kompetentingų ir sertifikuotų „Fendt“ 
atstovų teikiamomis paslaugomis, galite būti tikri,  
kad darbas bus atliktas itin kokybiškai:

- Aktyvus bendradarbiavimas tarp jūsų ir mūsų 
apmokytų techninės priežiūros specialistų.

- Pakaitinių dalių prieinamumas 24 val. per parą,  
7 dienas per savaitę viso sezono metu

- 12 mėnesių garantija Fendt originalioms dalims  
ir jų montavimui

Jūsų „Fendt“ bendrovės atstovai visada pasirengę padėti, 
kai tik prireikia. Ir turi tik vieną tikslą – nori užtikrinti,  
kad „Fendt“ mašinos bet kada būtų pasirengę imtis darbų.  
Jei derliaus nuėmimo metu reikalai pakrypsta netikėta 
linkme – tiesiog paskambinkite į sertifikuotą pagalbos 
centrą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę skubios 
pagalbos numeriu.

Aukščiausia kokybė. Nepriekaištingai teikiamos 
paslaugos. „Fendt“ paslaugos
Mes siūlome išskirtines paslaugas, kad jūsų  
„Fendt“ mašina veiktų patikimai ir efektyviai:

- „Fendt Demo“ paslauga
- „AGCO Finance“ – finansavimo sandoriai
- „Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir  

garantijos išplėtimas

„FENDT“ PASLAUGOS
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„Fendt Demo“ paslauga
Perkate pirmą kartą? Jums tikrai patiks „Fendt“ 
sprendimai ir bendras efektyvumas. „Fendt Demo“ 
paslauga padės jums apsispręsti.

Skirtingi finansavimo modeliai
Investicijos į technologijas reikalauja didelio kapitalo. 
„AGCO Finance“ siūlomas kreditų finansavimas 
garantuoja patrauklias ir lanksčias sąlygas. Nuo 
pradinės įmokos iki mėnesių mokėjimų ir galutinio 
atsiskaitymo – jūs nustatote bendrąsias sąlygas,  
pagal kurias finansuosite savo „Fendt“ mašiną.

„Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir garantijos 
išplėtimas
Norėdami užtikrinti, kad jūsų mašina būtų visada 
paruošta darbui, siūlome papildomą geriausiai Jūsų 
poreikiams tinkančią techninės priežiūros ir remonto 
paslaugų garantiją. Ši garantija apima tik remonto riziką 
per pirmuosius 12 mėn. nuo naujos mašinos pristatymo. 
„Fendt Care“ Jums siūlo lanksčius draudimo 
laikotarpius ir lanksčias įmokas tiek su, tiek be 
permokos, kad mašina tinkamai veiktų per pirmuosius 
eksploatavimo metus ir vėliau.
„Fendt“ atstovybė sumontuos tik originalias „Fendt“ 
dalis. Tai yra dalys, kurios atitinka nustatytą kokybės 
standartą ir yra saugios. Be to, taip mes galime 
užtikrinti išliekamąją jūsų „Fendt“ mašinos vertę.

„FENDT“ PASLAUGOS

Nesijaudinkite. Mašina bus  
paruošta rytojaus darbui.
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Naudodami išmaniajame telefone programėlę 
„AGCO Parts Books to go“, galite greitai ir lengvai 
rasti „Fendt“ atsarginių dalių bei iškart jų 
užsisakyti. Programėlę galima atsisiųsti per „App 
Store“ ir „Google Play Store“. Prieigą prie savo 
asmens duomenų galite gauti iš „Fendt“ 
atstovybės.

„Fendt Care“ „Bronze" „Silver"
Priežiūra Reguliari techninė 

priežiūra, pastovios 
išlaidos priežiūrai

Apsauga nuo remonto rizikos  
(išskyrus dėvėjimąsi)

Privalumai Naudojimo patikimumas Draudimas nuo visų gedimų puikiomis 
sąlygomis

Visapusiškas draudimas ir galimybė 
jums kontroliuoti savo išlaidas

Periodinė techninė priežiūra

Remonto išlaidos

Franšizė 190 EUR 0 EUR

Visiška išlaidų kontrolė ir patikimumas,  
leidžiantis žiūrėti į priekį

3 metai /  
25 000 ritinių

Su naujais „Fendt Care“ tarifais „Fendt“ siūlo plačią naujų mašinų patikimumo ir remonto rizikos aprėptį. 
„Fendt Care“ sudaro galimybes jums visiškai valdyti savo išlaidas ir gauti išskirtinės kokybės techninės 
priežiūros paslaugas. „Fendt“ gali pasiūlyti jūsų mašinų parkui pritaikytą sprendimą.
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Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis:  g 

Pagal pageidavimą:  c 

FENDT ROTANA V COMBI

Įrangos variantai
ir techninė informacija.

Rotana  
160 V

Rotana  
160 V Xtra

Rotana  
180 V

Rotana  
180 V Xtra

Rotana  
160 V Combi

Pavara / pavarų dėžė
Galios skirstymo pavarų dėžė g g g g g

PTO pavara aps./min. 540 540 540 540 540/1000
Automatinis grandinės tepimas g g g g g

Tepimo nereikalaujantys ritinėlių guoliai g g

Guolis, sutepamas per abiejose pusėse esančius tepimo taškus g g g

Prikabintuvas
Reguliuojamo aukščio vilkimo prikabintuvas g g g g g

Standi prikabintuvo kablio kilpa g g g g g

Pasukama prikabintuvo kablio kilpa c c c c c

K80 kablys c c c c c

Paėmimas
Nevaldomas rinktuvas g g g g g

2,25 m rinktuvas g g g g g

2,40 m rinktuvas c c c

Virbų eilės Vnt. 5 5 5 5 5
Tarpai tarp pirštų mm 64 64 64 64 64
Skiriamoji plokštelė c c

Fiksuotas vėjo skydas c c c c

Reguliuojamas vėjo skydas g g g g g

Standūs rinktuvo ratai g g g g

Svyruojantys paėmimo ratai c c c c g

„Alpine“ komplektas c c c c c

Stalas / rotorius
Be stalo, su konvejerio rotoriumi g c g c

„XtraCut“ – 13 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi g g c

„XtraCut“ – 17 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi su grupiniu įjungimu (8-9-
17)

c c c

„XtraCut“ – 25 peiliai su „Profi“ rotoriumi su grupiniu įjungimu (12-13-25) c c c

Papildomas peilių komplektas c

Potencialus pjovimo ilgis mm 90 / 70 / 45 90 / 70 / 45 90 / 70 / 45
Stacionarus konvejeris g g

„HydroflexControl“ pjaunamosios tiekimo kanalas g g g

Surišimas
„VarioNet“ tinklo virvė g g g g g

Paprasto įdėjimo sistema ELS g g g g g

Papildomas tinklo ritinio laikiklis c g c g

Ritinio iškroviklis c g c g

Ritinio formos indikatorius c

Papildomos pavaros sistema (ADS) g g g g

Įranga paleidžiant c c c

Valdymas
„E-Link Control“ g g g g

„E-Link Pro“ c c c

ISOBUS c c g

važiuoklė
Priekabos ašis g g g g g

Hidraulinių stabdžių mazgas c c c c c

Pneumatinių stabdžių mazgas c c c c c

Didžiausias leidžiamas greitis be slopinimo km/val. 25 25 25 25 25
Didžiausias leidžiamas greitis su amortizavimu km/val. 40 40 40 40 40
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Rotana  
160 V

Rotana  
160 V Xtra

Rotana  
180 V

Rotana  
180 V Xtra

Rotana  
160 V Combi

Vyniojimo blokas
Folijos plotis – 500 mm c

Folijos plotis – 750 mm c

Folijos talpa Vnt. 12+2
Išankstinis įtempimas 33 % / 55 % / 70 % g

Folijos plyšimo stebėjimas g

3 darbo žibintai c

2 spalvų kameros c

Priekinė anga gniutului c

Papildomas plėvelės slėgis c

Padangos
15/55-17 g g g g

19/45-17 c c c c

480/45-17 c c c c

500/45-22,5 c c c c

500/50-22,5 c c

500/60-22,5 V-formos raštas c c

500/55-20 c c c c

600/55 R26,5 V-formos raštas c

620/55 R26.5 g

Bendrieji duomenys
Pakavimo kameros skersmuo m 0,70 - 1,60 0,70 - 1,60 0,70 - 1,80 0,70 - 1,80 0,90 - 1,60
Pakavimo kameros plotis m 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Pakavimo kameros tūris m³ 2,50 2,50 3,10 3,10 2,50
Uždaras diržas Vnt. 4 4 4 4 4
Bendras aukštis m 3,05 3,05 3,25 3,25 3,15
Bendras ilgis m 5,00 5,00 5,10 5,10 6,30
Bendras plotis m 2,70 2,70 2,70 2,70 2,90
Apytikris svoris kg 3.950 3.950 4.200 4.200 6.550
Galios poreikis kW / AG 55 / 80 55 / 80 70 / 110 70 / 110 100/140

Rollector  
130

Rollector  
160

Bendrieji duomenys
Bendras aukštis m 2,30 2,70
Bendras ilgis m 4,70 5,80
Bendras plotis m 2,55 2,30
Apytikris svoris kg 1.080 2.110
Galios poreikis kW / AG 30/40 40/55
Rulono skersmuo m 0,90 - 1,30 1,25-1,50
Rulono plotis m 1,25 1,25
Rulono svoris kg 1.000 1.250

Rollector  
130

Rollector  
160

Valdymas
„E-Link Basic“ g

Vyniojimo blokas
Rulonų vyniotuvas g g

Be rulonų mėtytuvo g g

Rulonų suktuvas c c

Rulonų išmetimo strėlė c g

Pagalbinės platformos iškrovimo rankena c

Greičio reguliavimo komplektas g g

Darbo žibintai g g

Padangos
10,0/75-15,3 g

380/55-17 g

FENDT ROLLECTOR 
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It’s Fendt.  Nes mes apie ūkininkavimą žinome viską.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas. 
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų 
sąnaudomis ir eksploatavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo 
metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją 
apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.

LT/2001

www.fendt.com 

UAB ,,Ivabaltė”
Stoties g. 23
LT- 42164 Rokiškis
Tel. (8 - 458) 32676
El. paštas: ivabalte@ivabalte.lt




