
Fendt Tigo (ST/S/MS/MR/MR Profi)



TIGO 35  
ST 

TIGO 40  
ST

TIGO 50  
ST

TIGO 35  
S

TIGO 40  
S

TIGO 50  
S

Tūriai pagal DIN 11741  m³ 22 24,5 29 22 24,5 29
Leistina bendroji masė*  kg 5.250 9.000 9.000 6.200 9.500/11.000 9.500/11.000

* = pagal konkrečią šalį
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Švelniai veikianti. Įvairialypė. Pritaikyta darbui aukštyje. 
„Fendt Tigo“ ST ir S.
Galime pasiūlyti tinkamą rinktuvinę priekabą kiekvienam ūkiui: platus „Fendt Tigo“ ST ir S grupių pasirinkimas (įskaitant  
3 skirtingas keliamąsias galias). Tikrai išsirinksite modelį tiksliai pagal poreikius. „Tigo ST“ yra su žemesniu svorio  
centru ir ypač plačiu tarpvėžiu. Todėl juda stabiliau ir puikiai dera su traktoriumi esant dideliam aukščiui ir ant šlaitų.

3



TIGO 40  
MS

TIGO 50  
MS

TIGO 60  
MS

TIGO 70  
MS

Tūriai pagal DIN 11741  m³ 26 30 35 39
Leistina bendroji masė*  kg 12.000/15.000 12.000/15.000 12.000/15.000 12.000/15.000

* = pagal konkrečią šalį
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Efektyvus kasdienių darbų atlikimas.  
„Fendt Tigo MS“.
„Fendt Tigo MS“ aiškiai išsiskiria iš kitų, ypač kalbant apie kasdienių darbų atlikimą. Labai švelnus svyruojančio krautuvo  
blokas ypač tinka šienui. Šios priekabos talpa siekia iki 35 m³, todėl kasdienis darbas su pašarais nesukelia problemų.
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TIGO 40  
MR

TIGO 50  
MR

TIGO 60  
MR

TIGO 50  
MR Profi

TIGO 60  
MR Profi

Tigo 100  
MR Profi

Tūriai pagal DIN 11741 m³ 26 30 35 31 36 50
Leistina bendroji masė* kg 12.000/17.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12000/17000

* = pagal konkrečią šalį
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Universali. Kompaktiška. Tvirta.  
„Fendt Tigo MR“ ir „MR Profi“.
Profesionali technologija vidutinio dydžio ūkiams. Aukščiausios kokybės derlius. Didelė krovimo talpa. Greitas iškrovimas.  
Nėra ko dvejoti – rinkitės „Fendt Tigo MR Profi“ rinktuvinę priekabą. Daugiafunkcė pertvara su sistema „VarioFill“ padidina  
talpą dar 6 m³, o bendra krovimo talpa siekia netgi iki 50 m³. Tiek silosui, tiek šienui: Automatinio krovimo sistema su nuolat 
reguliuojamu pirminio presavimo slėgiu leidžia išnaudoti kiekvieną kubinį metrą ir padeda aktyviai iškrauti. O „Tigo MR 100 Profi“ 
žinomas kaip išskirtinis pašarų krautuvas, dirbantis net pagal pačius griežčiausius reikalavimus.
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PAŠARO PAĖMIMAS IR RINKIMAS: „FENDT TIGO“: ST, S, MS, MR IR „MR PROFI“

Kitas derliaus nuėmimo 
technologijos lygis – „Fendt Tigo“.

Tobulas reljefo sekimas saugo velėną
Jutiklinis ritinėlis saugo rinktuvo virbus nuo žemės 
smaigstymo, užtikrinant aiškų judėjimą. Tinkama 
prošvaisa užtikrinama net ant kieto ir nelygaus 
paviršiaus, išvengiama purvo. Išmani technologija – 
pagalba jums būtent tada, kai jums to reikia, o ne 
nuolatinis veiksmas. Jūs galite atskirai nustatyti jutiklinį 
ritinėlį, atsižvelgdami į derliaus nuėmimo sąlygas. 
„Fendt Tigo“ ne tik užtikrina optimalią pašarų kokybę, 
bet ir pasirūpina dirvos apsauga. Reguliuojami, išilginio 
posvyrio jutikliniai ratukai įjungia rinktuvą ir taip pat 
saugo velėną net atliekant mažo kampo posūkius lauke.

Ilgaamžiškumas
„Fendt Tigo“ rinktuvui nėra būtini kumšteliniai bėgeliai, 
taip yra išvengiama techninės priežiūros būtinybė ir 
užtikrinamas sklandus veikimas. Siekiant išvengti 
mašinos apgadinimo ir pavojaus gyvūnams, visi virbai 
turi standartinę apsaugą nuo iškritimo. Konstrukcija, 
kurią sudaro karštai cinkuotos detalės, apsaugo 
rinktuvą nuo rūdžių, neigiamų oro sąlygų bei koroziją 
sukeliančių skysčių iš siloso. Taip rečiau yra reikalinga 
techninė priežiūra, taip pat pailgėja eksploatavimo 
laikas.

Optimali surinkimo galia su ilgesniu rinktuvu
Automatizuotas rinktuvas visuose „Fendt Tigo“ 
modeliuose užtikrina didesnį rinktuvinės priekabos 
efektyvumą. Šis rinktuvas yra unikalus, ypač „Tigo“ ST, 
S ir MS modelio priekaba su svyruojančiu rinktuvu. 
Penkios virbų eilės ir 1,80 m darbinis plotis reiškia 
didžiausią rinktuvo galią. Tai yra įmanoma dėl arti 
vienas kito sumontuotų 54 mm atstumu spyruoklinių 
virbų. „Fendt Tigo“ garantuoja optimalų grėbimą ir 
pašarų perkėlimą į pakrovimo bloką, net jei renkama 
trumpa sausa žolė.

Švarus darbas
Sėkmingą derliaus nuėmimą lemia tik aukščiausio  
lygio rinktuvas. Svyruojantis rinktuvas optimaliai 
prisitaiko prie reljefo. Taip ne tik užtikrinamas 
sklandesnis važiavimas ir švariau nuimamas derlius, 
bet ir padidinamas efektyvumas. Per šį procesą 
skiriamoji pertvara su vėjo skydu tolygiai spaudžia 
renkamą derlių ir tuo pačiu metu palaiko rinktuvo darbą. 
Vėjo skydo ir skiriamosios pertvaros kombinacija 
mažina trintį ir užtikrina nuolatinį derliaus tiekimą.
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Rinktuvo ratukai gali būti tvirtinami „Tigo MR“ ir „MR Profi“ modelių centre – rinktuvas bus tikrai saugiai 
nukreipiamas net esant sudėtingoms paviršiaus sąlygoms. Tai užtikrina aukštą tiekiamo derliaus kokybę,  
nes nešvarumai paliekami ant žemės.

Atraminiai ratai posūkiuose atpalaiduoja rinktuvą  
ir taip pat apsaugo dirvą. Ratukų aukščio reguliavimui 
yra įrengta reguliavimo angų eilė.

Automatizuotas rinktuvas gali laisvai svyruoti, todėl gerai 
prisitaiko prie reljefo ir efektyviau grėbia derlių.
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ROTORIUS IR PAVARA: „FENDT TIGO“ MR IR „MR PROFI“

Neįtikėtinas efektyvumas, kuris 
neabejotinai jus pradžiugins.

Tikslumas, tiesiai į taikinį
Nuimate žolės derlių? Be problemų – „Fendt Tigo“ 
užtikrina optimalią galią. Tobula sąveika tarp rinktuvo ir 
rotoriaus užtikrina idealų pasėlių srautą ir efektyviausią 
krovimą. Rinktuvo perdavimo taškas yra arčiau pjovimo 
rotoriaus. Todėl derlius keliauja iš padavimo kanalo į 
rotorių labai trumpą atstumą. Trumpesnė konstrukcija  
ir mažas beveik identiškas apskritiminis rinktuvo ir 
rotoriaus greitis užtikrina optimaliai efektyvų grėbimą  
ir tiekimą net esant trumpam ir sausam pašarui. Tokiu 
būdu galite dirbti saugodami išskirtinės kokybės 
pašarą.

Efektyvumas lygus galiai
Kuo efektyvesnis pavarų dėžės galios tiekimas, tuo 
didesnė sukuriama galia. Optimalus galios tiekimo 
potencialas yra pasiekiamas su unikalia „Fendt Tigo“ 
varomąja sistema. Tiesioginė pavara su lėtai 
nusidėvinčiais krumpliaračiais atlaiko dideles apkrovas 
ir veikia tiesiog sklandžiai. Pagrindinis krumpliaratis  
yra tiesiogiai prisuktas prie paties pjovimo rotoriaus ir 
užtikrina tiesioginį galios perdavimą. Išskirtinai 
sklandus darbas leidžia nevarginti operatoriaus ir 
sukuria komfortišką darbo aplinką. Dėl spiralinių 
krumplių pašarai taip pat yra visiškai apsaugoti nuo 
varvančios grandinės alyvos.

Įspūdingos eksploatacinės savybės
„Fendt Tigo“ rotorius jus nustebins savo galia ir 
našumu. Dėl 25 mm pločio rotoriaus virbų su „Hardox“ 
plieno kontaktiniu paviršiumi „Fendt Tigo“ išsiskiria itin 
kokybišku pjovimu. Žolė tiekiama tiksliai pro siaurą 
pjovimo angą ir neturi jokios galimybės grįžti iš ten 
atgal. Žolė aktyviai perduodama plokštės paviršiumi, o 
šešios spiralinės rotoriaus virbų eilės užtikrina efektyvų 
ir tikslų pjovimą. Rotoriaus virbai švelniai įtraukia 
daugiau kaip 90 laipsnių kampu pašaro atžvilgiu, o tai 
garantuoja vienodai švelnų derliaus iškrovimą. Tiekimo 
kanalo plotas yra didesnis nei 1 m², todėl tiekimas į 
krovimo skyrių vyksta net sudėtingomis darbinėmis 
sąlygomis. Taip užtikrinamas pjovimo tikslumas be 
traiškymo ir optimalios kokybės iš anksto suspaustas 
pašaras.

Ar dar galvojate apie perėjimą, ar jau naudojatės  
mūsų technika?
Su „Fendt Tigo“ sutaupysite laiko ir pinigų. Patentuotas 
atskirų rotorių segmentų keitimo sprendimas – daugiau 
niekas jūsų netrikdys. Atsiradus pažeidimų dėl kliūčių 
arba nusidėvėjimo, naujoviškas dizainas leidžia keisti  
tik atskirus rotoriaus dantis. T formos 25 mm pločio 
kontaktinio paviršiaus rotoriaus segmentai užtikrina 
didelį stabilumą. Tuo pačiu „Fendt Tigo“ lengvai sukuria 
didesnę trauką.
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800 mm skersmens rotorius su šešiomis eilėmis virbų, 
pagamintų iš „Hardox“ plieno, sumontuotas abiejose 
pusėse su dideliais sferiniais ritininiais guoliais.

Rotoriaus dantys padalinti į tris elementus, 
kuriuos galima atskirai nuimti. Trys nauji 
elementai yra pritvirtinti taip, kad juos būtų 
galima lengvai pakeisti, ir tada tris kartus 
sujungiami su atskirais fiksatoriais.

Pagrindinės pavaros galia rotoriui perduodama itin tvirtais 
krumpliaračiais su spiraliniais krumpliais.

Sinchronizuotas apskritiminis greitis leidžia 
rinktuvui su mažu apsauginiu greičiu atlikti 
masės tiekimą į rotorių.
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SIŪBUOJANTIS KONVEJERIO RINKTUVAS IR PAVARA: „FENDT TIGO“ ST, S IR MS

Efektyviai atliekamas  
darbas visą sezoną.

Važiavimas į priekį
„Fendt Tigo“ ST, S ir MS – tikrai išskirtiniai modeliai.  
Tai yra vienintelė šios klasės rinktuvinė priekaba, 
varoma tiesiogiai su tvirta pavara. Ši pavara tinka 
besikeičiantiems reikalavimams ir veikia labai 
sklandžiai. Kadangi nėra grandininių pavarų, „Fendt 
Tigo“ MS, S ir ST veikia ypač tolygiai, todėl darbo 
aplinka yra maloni. Nėra grandinių tepalų, kurie galėtų 
nulašėti ant pašarų ir juos užteršti.

Greitai atliekama techninė priežiūra
Kiekvienas iš penkių konvejerio svyruojančių pirštų  
yra sumontuotas atskirai iš abiejų pusių uždarame 
ritininiame guolyje ir yra tepamas iš centrinės tepimo 
sistemos. Tepimo sistema yra itin patikima, todėl šio 
modelio komponentams būdingas lėtas nusidėvėjimas 
ir paprasta priežiūra.

Visiška pašarų apsauga
„Fendt Tigo“ ST, S ir MS modelių pagrindas – kumšteliniu 
bėgeliu valdomas krovimo blokas. Lenktos formos 
kumštelinis bėgelis garantuoja optimalų atskirų 
konvejerio grėblių valdymą. Dėl atskirų guolių, esančių 
ant kiekvieno grėblio, optimaliai paskirstomos 
didžiausios apkrovos. Tai užtikrina itin didelį tikslumą. 
Penkių konvejerio grėblių dvigubi virbai traukia pašarą 
atgal, taip pašaras yra apsaugotas nuo susmulkinimo. 
Dėl šio šakutės efekto pašarai yra švelniai, tolygiai ir 
atskirais sluoksniais tiekiami į pakrovimo ertmę.

Tolygus veikimas
Siekiant užtikrinti, kad pašaras būtų tiekiamas tolygiai  
ir vienodai, „Fendt Tigo“ ST, S ir MS modeliuose įrengti 
vienos sekcijos konvejerių svirtys. Dėl svyruojančios 
svirties konstrukcijos, pagrindinio pjovimo proceso 
metu pašarai nėra sumaigomi. Tai lemia kokybišką ir 
tikslų derliaus pjovimą.
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Nedidelis atstumas tarp rinktuvo ir dugno užtikrina optimalų pasėlių srautą. Svyruojantį rinktuvą suka mažai besidėvintys krumpliaračiai su ypač 
patvariais spiraliniais krumpliais.

Vienos sekcijos svyruojantis rinkimo rotorius užtikrina tolygų  
ir sklandų pašarų srautą.

Dvigubi virbai liečiasi su derliumi idealiu kampu,  
po to jie yra pasukami į horizontalią padėtį prieš  
pat renkamo derliaus patekimą į pakrovimo ertmę.

Išmani svyruojančio sverto kreipiamoji sudaro 
galimybes visiškai apsaugoti pašarus kraunant 
„Tigo“ ST, S ir MS modelių krovimo bloku.
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PEILIAI IR PJOVIMO KOKYBĖ: „FENDT TIGO MR“ IR „MR PROFI“

Itin efektyvus pjovimas.

Lengva priežiūra
Mūsų tikslas – kiek įmanoma palengvinti jūsų darbą. 
Rotorinio rinktuvo peiliai, kuriuos galima nuimti be 
įrankių, užtikrina paprastą valdymą. Perjunkite rinktuvo 
juostas iš darbinės į priežiūros padėtį patogiai ir 
tiesiogiai iš terminalo arba spausdami rinktuvo šone 
esančius mygtukus. Peilius lengva keisti pasukant peilio 
rėmą į šoną. Kiekvieną peilį galima atkabinti naudojant 
centrinę peilių atkabinimo sistemą ir kiekvieną atskirai 
nuimti nuo rėmo.

Didelio našumo rinktuvas
Kuo geresnė pjovimo kokybė, tuo geresnis presavimas, 
fermentavimas ir pašarų virškinimas. 31 peilio derinys  
ir traukiamasis pjovimas bei mažas tarpas tarp peilių – 
garantuotai tvarkingai perpjauti pašarai, be jokių 
sumaigymų. „Fendt Tigo MR“ ir „MR Profi“ naudojami 
ilgi peiliai, pagaminti iš grūdinto įrankinio plieno, su 
specialiu dantytu kraštu. Platūs rotoriaus virbai 
efektyviai stumia derlių ant peilių. Taip užtikrinamas 
didesnis „Tigo“ ilgaamžiškumas ir pjovimas per visą  
ilgį, siekiant gauti aukščiausios kokybės silosą. 
Reikalingą pritaikomumą garantuoja lengva pjovimo 
ilgio reguliavimo galimybė. Įrankio svirtimi lengvai 
galima pusiau sumažinti peilių skaičių ir taip pakeisti 
pjovimo ilgį.

„Trimatic“ patikimumas
Kiekvieną peilį saugo atskira spyruoklė su unikalia 
apsaugos nuo smūgių sistema. Jeigu rotorius stumia 
pašalinį objektą ant peilio, spyruoklė sulinksta ir  
iškart sumažina spaudimą peiliui. Pašaliniam objektui 
pasišalinus, įtempimas automatiškai grąžina peilį į 
darbinę padėtį. Pažangi spyruoklinė aktyvinimo sistema 
saugo peilius bei rotorius ir užtikrina tolygų darbą net 
sudėtingiausiose eksploatavimo sąlygose.
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Ilgi peiliai su dantukais viename krašte užtikrina 
efektyvų, traukiamą pjovimą ir juos galima nuimti  
be įrankių.

Centrinė peilių atkabinimo sistema leidžia greitai ir lengvai pakeisti 
atskirus peilius.

Atviras rinktuvo rėmas palengvina priežiūrą ir valymą, kadangi dėl 
atviros rėmo geometrijos purvas tiesiog nukrenta ant žemės.

Rinktuvo rėmas padalintas į dvi grupes,  
kad galėtumėte lengvai perjungti tarp 45 mm,  
90 mm ir nepjovimo režimų.

„Trimatic“ kiekvieno peilio apsauga užtikrina 
efektyvią peilių ir rotoriaus apsaugą nuo pašalinių 
objektų.
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PEILIAI IR PJOVIMO KOKYBĖ: „FENDT TIGO“ ST, S IR MS

Tolygus pjovimas nuo pirmojo 
 iki paskutiniojo kotelio.

Greitai atliekama techninė priežiūra
Mūsų tikslas – kiek įmanoma palengvinti jūsų darbą. 
„Tigo“ ST, S ir MS peilius galima lengvai ir paprastai 
nuimti be jokių įrankių. Techninei priežiūrai atlikti  
tiesiog atlenkite pjovimo mechanizmą arba ištraukite jį 
ant transportinių ratų. Kiekvieną peilį galima atkabinti 
naudojant centrinę peilių atkabinimo sistemą ir kiekvieną 
atskirai nuimti nuo rėmo.

Pritaikytas rėmas
Presavimas priklauso nuo pjovimo kokybės. „Fendt 
Tigo“ ST, S ir MS turi iki 33 peilių dviejuose lygmenyse. 
Traukiamas pjovimas bei nedidelis tarpas tarp peilių 
lemia, kad šienaujama švariai ir nesumaigant. „Tigo“ ST, 
S ir MS standartiškai pateikiami su 17 peilių pagrindiniu 
pjovimo aparatu. Be to, galima sumontuoti pjovimo 
rėmą silosui su 16 peilių. Taip užtikrinamas didesnis 
„Tigo“ ilgaamžiškumas ir pjovimas per visą ilgį, siekiant 
gauti aukščiausios kokybės silosą.

Tinkamas ilgis
Dviejų lygių pjaustymo mechanizmas gali pjaustyti 
mažiausiu 38 mm ilgiu. Naudodami valdymo svirtį galite 
lengvai parinkti peilių skaičių – 0, 5, 17, 21 arba 33. 
Pagrindinis rinktuvo rėmas gali būti perjungiamas veikti 
naudojant nuo 17 iki 5 prailgintų peilių, pagamintų iš 
kietinto įrankinio plieno su specialia dantyta briauna – 
geresnės derliaus nuėmimo įrangos komplektacijos  
net negalėtumėte surasti. Per procesą taip pat galima 
patogiai ištraukti arba įtraukti smulkintuvą silosui.
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Kiekvienas peilis yra visiškai apsaugotas „Trimatic“ apsauga nuo 
pašalinių objektų, kuri taip pat gali būti įrengiama „Fendt Tigo“ ST, S ir 
MS.

Darbui paruošiama greitai ir lengvai bet kokiomis 
sąlygomis, ar būtų ketinama ruošti pašarus, silosą ar 
šienauti – tiesiog pasirenkamas peilių skaičius 0, 5, 17, 
21 ar 33.

Siekiant patogumo, galima sumontuoti pjovimo 
mechanizmą silosui su 16 papildomų peilių. Taip 
būsite visiškai pasiruošę silosui skirtų augalų 
surinkimui.
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KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT TIGO MR PROFI“ 

„Fendt Tigo“:  
tiesiog neprilygstamas.

Antrasis „VarioFill“ komponentas – automatinė 
krovimo sistema.
Visada naudokite tinkamą suspaudimo slėgį su „Fendt 
Tigo“. Dėl pertvaros, funkcionuojančios kaip krovimo ir 
tiekimo sienelė, ir integruotos automatinės krovimo ir 
iškrovimo sistemos, idealiai panaudojamas kiekvienas 
kubinis priekabos metras. Naudodami terminalą, 
reguliuokite 2-jų pakopų automatinę krovimo sistemą  
ir tolygiai reguliuokite tiekimo slėgį. Su šia unikalia 
sistema išankstinio presavimo slėgį galima optimizuoti 
pagal tiekimo struktūrą. Ar tai būtų didesnis slėgis 
maksimaliai pakrautai priekabai, ar mažesnis slėgis 
siekiant išvengti šieno nuostolių – vos tik hidraulinio 
cilindro slėgio jutiklis nustatys pasirinktą slėgį, iš karto 
pradės judėti grandiklinės grindys. Visiškai užpildžius 
esamą talpą, pertvara laipsniškai juda į priekį.

Trečiasis „VarioFill“ komponentas – automatinė 
iškrovimo sistema.
Nėra jokio reikalo darbo pabaigoje rankomis iškrauti 
pašaro likučius. Su „VarioFill“ sistema yra lengva 
iškrauti pašarus. Iškrovimo procesas prasideda 
paspaudus mygtuką. Atidaromas priekabos dangtis ir 
tada kartu įsijungia grandiklinės grindys bei pertvara. 
Multifunkcė sienelė švelniai ir vis mažėjančia jėga 
stumia pašarą ir sumažina grandiklinių grindų grandinių 
apkrovą. Pertvara aktyviai stumia paskutinį pašaro 
pleištą į grandiklines grindis pro susidariusią lankinę 
padėtį galutinėje padėtyje ir užtikrina tinkamą 
ištuštinimą.

Išnaudokite pažangos privalumus
„Fendt Tigo“ priekinė pusė labai panaši į tranšėją dėl 
labai konkrečių priežasčių. Operatorius visada puikiai 
mato krovimo talpą dėl į priekį nusileidžiančios 
konstrukcijos. Esant nuo 31 m³ iki 50 m³ (DIN) krovimo 
tūriui, galite sparčiai ir efektyviai transportuoti net 
sunkiausius pašarus. Esant 50 m³ (DIN) krovimo tūriui, 
„Tigo MR 100 Profi“ modelis parodo visas savo 
stipriąsias puses: tikra rinktuvinė priekaba, specialiai 
šienui pervežti.

Pirmasis „VarioFill“ komponentas – pertvara.
Kompaktiškesnė, paprastesnė, manevringesnė ir 
mažiausiai vienu metru trumpesnė nei kitos rinktuvinės 
priekabos savo klasėje. „Fendt Tigo“ su 80 laipsnių 
pasukama multifunkce pertvara krovimo darbuose yra 
neprilygstama. Naudojant erdvę virš krovimo bloko, 
talpa padidėja dar 6 m³, o sąstato ilgis išlieka nedidelis. 
Visiškai uždaras pertvaros rėmas užtikrina didesnį 
stabilumą posūkiuose. Dėl savo lengvo svorio ir 
kompaktiško dydžio „Fendt Tigo“ išsiskiria neprilygstama 
naudingąja apkrova. Naudojant su „Fendt“ traktoriumi, 
šis tandemas yra tiesiog nenugalimas. Idealus svorio 
paskirstymas ir optimalus prikabintuvo svoris užtikrina 
geresnį krovinio laikymą transportuojant kelyje.
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„VarioFill“: išmanaus automatinio krovimo bei iškrovimo derinys 
ir daugiafunkcė pertvara.

Jūsų darbas taps efektyvesnis su „VarioFill“ automatinio iškrovimo 
sistema. Visas procesas aktyvinamas vos vienu mygtuko paspaudimu.

Jūsų rinktuvinė priekaba nuolat reguliuojamo slėgio 
dėka yra visada optimaliai pakrauta.

Su „VarioFill“ automatinio pakrovimo ir iškrovimo 
sistema nėra jokio reikalo rankiniu būdu valdyti 
grandiklinių grindų – galite tiesiog sėdėti kabinoje  
ir vairuoti.
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KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT TIGO“ MS IR MR

Su „Fendt Tigo“ nebūna  
nenumatytų aplinkybių.

Spartus krovimas – „Tigo MS“ ir MR
Visas reikalingas „Tigo MS“ ir „MR“ palaikymas. 
Abiejuose modeliuose galimas automatinis krovimas. 
Dvi dviejų pakopų automatinės krovimo sistemos 
leidžia rinktis du skirtingus slėgio nustatymus. Sija 
suspaudžia derlių švelniai, o vidutinis suspaudimas 
užtikrinamas naudojant visą krovimo plokštę. Pašaras 
yra stumiamas iš apačios iki pat viršaus. Kai visa 
krovimo talpa yra užpildyta, sija arba galinis bortas 
spaudžia aukštyn ir automatiškai trumpam aktyvina 
grandiklines grindis, kurios stumia pašarą į galą. 
Valdymo blokas įjungia garso signalą, kai priekaba yra 
pilna. Tai ne tik supaprastina jūsų darbą, bet ir užtikrina, 
kad visa priekabos erdvė būtų užpildyta

Didelė talpa 
Tam, kad visuomet galėtumėte optimaliai sutankinti 
šieną, „Fendt Tigo MS“ turi papildomą viršutinę 
konstrukciją iš karštai cinkuoto C profilio plieno. Todėl 
šieną galite supresuoti dar geriau ir maksimaliai 
išnaudoti visą krovimo talpą, kuri siekia iki 70 m³. 
Išskirtinis darbo efektyvumas ypač ženklus, kai reikia 
įveikti didesnius atstumus.

Tvirtas ir stabilus
„Fendt Tigo“ MS ir MR pasižymi išskirtiniu stabilumu ir 
tarnavimo laiku. Tvirtas ir patvarus pilnaviduris plieninis 
korpusas su artimai išdėstytais šoniniais strypais  
yra tiesiogiai priveržtas prie važiuoklės rėmo ir viršuje 
prisukto profilio rėmo. Todėl tai yra stabiliausia ir 
kompaktiškiausia rinktuvinė priekaba savo klasėje.
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Papildomas sausojo pašaro įtaisas gali būti išskleidžiamas ir suskleidžiamas iš kabinos.  
Todėl gabenimas nesukelia jokių problemų, o šieno surinkimui galima greitai išplėsti krovimo talpą.

Dviejų pakopų automatinė krovimo sistema leidžia pasirinkti švelnų 
suspaudimą naudojant siją arba suspausti vidutiniškai krovimo sklende.
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KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT“ MS IR MR

Tiesiai arba skersai – „Fendt Tigo“ 
patikimai atliks savo darbą.

Tinkamas paskirstymas
Tolygus derliaus paskirstymas iškraunant pagerina 
pašarų presavimo siloso bokšte efektyvumą. Dėl tvirto 
uždarų padavimo ritinėlių profilio sukursite tolygų 
pašarų sluoksnį siloso bokšte. Žolė, kukurūzai ar net 
augalai silosui yra tiksliai atskiriami nuo bendros 
masės. „Fendt Tigo“ užtikrina tikslų iškrovimą. Siekiant 
supaprastinti sistemą, pavaros transmisijos velenai 
buvo paslėpti rėme. Paprastas galinių ritinėlių dizainas 
suteikia papildomus 2 m³ priekabos talpos.

Skersai arba tiesiai
Visi „Fendt Tigo“ modeliai su tiekimo ritinėliais 
pasirinktinai gali turėti hidrauliniu būdu valdomą 
skersinio konvejerio juostą. Pasirinkus kairįjį  
arba dešinįjį iškrovimą, per 700 mm pločio juostą 
galima iškrauti pašarus tiesiai į svirną arba į malūną. 
Naudojant rinktuvinę priekabą įprastai, skersinio 
konvejerio juostą galima lengvai pasukti po priekabos 
bortu.

Tinkamas kampas
Impregnuotos medienos „Fendt Tigo“ MS ir MR  
modelių grandiklinės grindys garantuoja, kad krovimo  
ir iškrovimo procesas vyks veiksmingai ir paprastai. 
Rinktuvinė priekaba tiksliai išnaudoja visą savo galią. 
Tobulas konvejerio elementų išdėstymas reiškia,  
kad krovimo metu reikia mažiau galios, todėl degalų 
sąnaudos yra mažesnės.

Tinkamas greitis
Su šia rinktuvine priekaba galite būti ramūs net 
užklupus sumaiščiai. Hidraulinę vieno greičio 
grandiklinių grindų pavarą (gali būti pasirenkama ir 
dviejų greičių pavara) galima reguliuoti atsižvelgiant  
į derlių ir masę. Tolygiai reguliuojamo padavimo  
greičio dėka priekabą iškrausite maksimaliai greitai. 
„Fendt Tigo“ MS ir MR modeliuose su tiekimo volais  
taip pat sumontuotas grandiklinių grindų grąžinimo 
mechanizmas. Ši pavara leidžia atlikti net ir 
sudėtingiausias užduotis.
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Įrengę keturias 10 mm storio apvalias plienines grandines 
dideliuose „Tigo“ MS, MR ir visuose „MR Profi“ modeliuose su 
50 t ribine darbine apkrova, esate pasiruošę net sunkiausiems 
darbams. Mažuose „Tigo MS“ ir „MR“ modeliuose sumontuotos 
dvi grandiklinių grindų grandinės, o ribinė darbinė apkrova siekia 
25 t. Keturiuose mažesniuose modeliuose taip pat galima 
pasirinkti keturias grandines ir balansines grandiklines sijas.

Su pasirinktina dviejų pakopų impregnuotos medienos 
grandiklinių grindų pavara derlių galima iškrauti greitai 
ir saugiai.

Visuose „Fendt Tigo“ MS ir MR modeliuose 
gali būti sumontuoti 2 arba 3 tiekimo volai. 
Jeigu reikia didesnės talpos, atskirus būgnus 
galima paprasčiausiai patraukti link galo.
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KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT TIGO“ ST IR S

Pati universaliausia iš visų  
rinktuvinių priekabų.

Išskirtinis stabilumas
Nepaisant mažo konstrukcinio svorio, „Tigo“ ST ir S yra 
ypač stabilios. Visa tai dėl unikalaus, ypač stabilaus 
važiuoklės rėmo. Universali suvirinta konstrukcija yra 
atspari tiek susukimui, tiek lenkimui abiem kryptimis. 
„Tigo“ S ir ST gali dirbti net sudėtingiausiomis 
sąlygomis dėl ypač stabilios važiuoklės esant 
viengubam ar sudvejintam tiltui, arba su spyruokline 
pakaba esant sudvejintam tiltui.

Pritaikyta darbui aukštumose
„Tigo“ serija ST buvo suprojektuota specialiai darbui 
aukštumose. Šios traukiamos rinktuvinės priekabos 
atitinka net sudėtingiausius reikalavimus darbui 
kalvotose vietovėse. „Tigo“ ST lengva dirbti stačiuose 
posūkiuose ir ant nelygaus paviršiaus. Platformos 
aukštis apie 25 cm žemesnis už „Tigo“ S modelį, todėl 
„Tigo“ ST modeliuose svorio centras yra ypač žemai.  
Be to, tarpvėžė yra ypač plati – 2,12 m, o tai reiškia,  
kad „Tigo“ ST modeliai neįtikėtinai stabilūs. Todėl dirbti 
gali saugiai, stabiliai ir lengvai – net ir ekstremaliose 
situacijose.

Ypač manevringa, išskirtinai galinga
„Fendt Tigo“ ST ir S – išskirtinis profesionalumas. 
Rinkitės iš 3 skirtingų krovimo talpų nuo 22 m³ iki  
29 m³. „Tigo 35 S“ ar ST yra manevringas, vieno tilto 
modelis, o 40 ir 50 – galingesni, sudvejinto tilto 
modeliai. Sklandžiai pasukamas svyruojantis rinktuvas 
leidžia paruošti geriausios kokybės pašarus, kurie 
idealiai tiktų galvijams. Papildomas garso lygio 
indikatorius padeda stebėti krovimo procesą. Todėl 
vairuotojui nebereikia išlipti ir tikrinti.

Jūsų derliaus nuėmimo partneris
Naudodami „Tigo“ ST ir S galite rinktis iš 2 skirtingų 
modelių ir daugybės įvairių praktiškų funkcijų. „Tigo“ 
standartiškai komplektuojama suskleidžiama sauso 
tiekimo konstrukcija, todėl net mažesnieji „Tigo“ 
modeliai dirba ypač efektyviai ir galingai. Pasirinkite 
visiškai plieninę konstrukciją, kad veiktų ypač stabiliai 
iškraunant kiekvieną siloso žiupsnelį. Galite rinktis 
šieną krauti ryšuliais, kad šienas ar šiaudai būtų 
tvarkingai kraunami. Tokiu atveju įrengiama kompaktiška 
sienelė priekyje ir papildomos vamzdinės sijos su 
plieninėmis gijomis vietoje įprastinių lynų.

„Tigo“ ST – stabilus ir patikimas 
partneris, kuris bus su jumis net  
ir sudėtingiausiose situacijose. 
Be jokių kompromisų.

24

Elektromagnetiniais sparčiaisiais valdikliais galite 
jungti visas reikiamas funkcijas patogiai sėdėdami 
vairuotojo sėdynėje.

Taip pat galite sukomplektuoti hidraulinį pjovimo bloko pasukimą,  
kuris perjungtų iš darbinės padėties į techninio aptarnavimo režimą.

O pasirinktas garsinis masės lygio signalas yra valdomas talpiniu 
jutikliu ant galinės sienelės. 

Papildomai priekyje įrengiama brezento užuolaida 
apsaugo sukrautus pašarus.

„Tigo“ S prikabintuvas valdomas hidrauliškai,  
todėl prošvaisa siekia iki 70 cm.

Kitas pasirinkimo variantas – suskleidžiama sauso 
tiekimo konstrukcija, pakeliama ir nuleidžiama 
hidrauliškai.
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PAPRASTAS APTARNAVIMAS: MS, MR IR „MR PROFI“

Išmanios technologijos.  
Paprastas valdymas.

Be apribojimų
„Fendt Tigo“ užtikrina didžiausią universalumą ir 
suderinamumą. Galite patogiai vairuoti „Fendt Tigo“, 
naudodami rinktuvinės priekabos terminalą net su 
senais traktoriais, kuriuose nėra ISOBUS. Vos tik  
jūsų parką papildys naujas traktorius, suderinamas  
su ISOBUS protokolu, galėsite pradėti naudoti 
„Varioterminal“ terminalą.

Patogi elektromagnetinė kontrolė
Visuose standartiniuose MS ir MR modeliuose įrengtas 
patogus elektromagnetinis valdymas. Visos funkcijos 
gali būti patogiai kontroliuojamos iš kabinos. Be to, 
šiuose modeliuose taip pat gali būti sumontuoti 
apkrovos jutikliai.

Unikali sistema
Renkatės jūs! Su unikalia valdymo koncepcija galima 
lygiagrečiai konfigūruoti visus nustatymus naudojant  
3 skirtingas parinktis. „Tigo MR Profi“ modeliuose ir 
visose priekabose su paskleidimo būgnais, standartinė 
priekabos valdymo įranga yra ISOBUS. Valdymas 
atliekamas per „Varioterminal“ terminalą „Fendt“ 
traktoriuje. Svarbiausios funkcijos taip pat gali būti 
valdomos su „Fendt Vario“ vairalazde. Su „Fendt Tigo“ 
kiekvienas ras jiems tinkamų funkcijų.

26

Su patogiu elektromagnetiniu valdymu visos funkcijos yra valdomos  
iš kabinos.

Nustatykite kreipiklių padėtį optimaliam iškrovimui, 
naudojant automatinę iškrovimo sistemą. 
Nustatykite atskirų grandiklinių grindų greitį.

„Tigo MR Profi“ pertvara ir smulkinimo įrenginys 
tiesiogiai valdomi per terminalą. Čia galima 
reguliuoti net rinktuvą ir prikabintuvą.

Pagrindiniame meniu galite eiti į krovimo bei 
iškrovimo meniu ir bendrųjų nustatymų meniu.
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VAŽIUOKLĖ, PRIKABINIMO ĮTAISAS IR KONSTRUKCIJA – MS, MR IR „MR PROFI“

Ideali važiuoklė  
maksimaliai galiai.

Stabili tandeminė važiuoklė
Nepriklausomai nuo reljefo paviršiaus, standartinė 
„Fendt Tigo“ tandeminė važiuoklė optimaliai seka 
reljefą. Sunki apkrova tolygiai paskirstoma, nes 
siūbuojantys svertai yra balansuojami, o ilga pakaba 
sudaro galimybes riedėti tolygiai esant didžiausiam 
leistinam iki 17 tonų svoriui. Aukštos kokybės linginė 
pakaba užtikrina optimalų važiavimo komfortą. Visiems 
modeliams taip pat galima rinktis savaiminio vairavimo 
sistemą. Pasinaudokite visais privalumais važiuodami 
didžiausiu 40 km/val. greičiu. Jei jūsų traktorius yra 
suderinamas su ISOBUS, galite aktyvinti nuo greičio 
priklausomą užraktą važiavimui į priekį ir atbulomis. 
Kaip standartinė įranga visuose modeliuose yra įrengta 
dviejų kontūrų pneumatinė stabdžių sistema (stabdoma 
keturiais ratais) su ALB (automatinė nuo apkrovos 
priklausančių stabdžių sistema).

Konkurentų neturinti naudingoji apkrova
Krovimo priekaba gali būti lengvai ir paprastai konvertuota 
į rinktuvinę priekabą, todėl „Fendt Tigo MR 50 ir 60“ 
idealiai tinka jūsų ūkiui. Labai didelės apkrovos ir 
dvigubos paskirties derinys leidžia visiškai išnaudoti 
priekabą ir suteikia didesnę investicijų į „Fendt Tigo“ 
grąžą. Jos komponentai buvo suprojektuoti siekiant 
užtikrinti itin didelį patvarumą tam, kad „Fendt Tigo MR 
Profi“ būtų visada parengta darbui.

Visu greičiu pirmyn
Norint greitai įvažiuoti ir išvažiuoti iš lauko derliaus 
nuėmimo metu, „Fendt Tigo“ yra su didele 70 cm 
prošvaisa. Didelė prošvaisa nustatoma mygtuku, 
prikabintuvas iki galo pakeliamas, kad joks paviršiaus 
nelygumas nekeltų problemų, ypač kukurūzų derliaus 
nuėmimo metu.
Paslanki prikabintuvo pakaba „Fendt Tigo“ modeliuose 
optimaliai sugeria traktoriui ir rinktuvinei priekabai 
tenkančius smūgius ir užtikrina visišką darbo komfortą. 
„Fendt Tigo“ prikabinimo įtaisai leidžia geriausiai 
išnaudoti didelę talpą ir krauti nenumatytai didelį derlių. 
„Tigo“ modeliai standartiškai komplektuojami su 
prikabintuvu priekabos prikabinimo įtaisui, todėl jis gali 
būti apkraunamas 2 tonų mase. Apatinis prikabinimo 
įtaisas su K80 rutuliniu prikabintuvu gali būti 
komplektuojamas pagal pageidavimą. Supaprastinta 
prikabintuvo konstrukcija suteikia maksimalų vairavimo 
kampą net naudojant traktoriaus padangas su dideliu 
protektoriumi.
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Visuomet yra galimybė įrengti savaiminį vairavimą 
visuose modeliuose.

Visų „Tigo“ MS ir MR modelių didžiausia leistinoji masė 
yra 12 t. „Tigo“ MS modeliuose galima rinktis padidinti 
iki 15 t, o MR ir „MR Profi“ – iki 17 t.

Priekabose gali būti montuojamos iki 710/40 R 22,5 
dydžio padangos. Taip užtikrinama optimali dirvožemio 
apsauga.
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Geriausias gaminys,  
geriausia techninė priežiūra.

„Fendt Tigo“ yra pažangiausia mašina, kuri 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 paruoštos darbui.  
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“ PASLAUGOS

 

31



Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis:  g 

Pagal pageidavimą:  c 

FENDT TIGO (ST/S)

Įrangos variantai
ir techninė informacija.

TIGO 35  
ST 

TIGO 40  
ST

TIGO 50  
ST

TIGO 35  
S

TIGO 40  
S

TIGO 50  
S

Prikabintuvas
Hidrauliniu būdu reguliuojama standžioji vilktis c c c c c c

Standus viršutinis prikabinimo įtaisas su prikabintuvo kilpa g g g g g g

Apatinis prikabinimo įtaisas su K80 c c c c c c

Apatinis prikabinimo įtaisas su sukamąja prikabintuvo kilpa c c c c c c

Surinkimas
Vėjo skydas g g g g g g

Savaiminio vairavimo PU jutikliniai ratukai c c c c c c

Stalas / rotorius
Pjovimo įrenginys silosui su 16 peilių c c c c c c

Hidraulinis plokštės valdymas c c c c c c

Pakrovimo srities mazgas
Akustinis užpildymo lygio indikatorius c c c c c c

Šoniniai elastingi bortai c c c c c c

Hidrauliniu būdu sulenkiamas įtaisas sausiems pašarams c c c c c c

Uždara metalinė pašarų džiovinimo priekaba c c c c

Pašarų džiovinimo priekabos vamzdinis rėmo priedas c c c c c c

Modulis šienui c c c c c c

Važiuoklė
Vienašis purvasaugis c c

Sudvejintos ašies purvasaugis c c c c

Valdymas
Tinkamos temperatūros valdikliai g g g g g g

Padangos
380/55-17 Flotation + g g g g g g

480/45-17 Flotation + c c c c c c

500/50-17 c c c c c c

* = pagal konkrečią šalį
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TIGO 35  
ST 

TIGO 40  
ST

TIGO 50  
ST

TIGO 35  
S

TIGO 40  
S

TIGO 50  
S

Techniniai duomenys
Tūriai pagal DIN 11741 m³ 22 24,5 29 22 24,5 29
Tūriai su vidutiniu suspaudimu m³ 34 37 47 34 37 47
Galios poreikis kW / AG 29/40 44/60 51/70 29/40 44/60 51/70
Masė be krovinio kg 2.700 3.280 3.580 2.790 3.550 3.850
Leistina bendroji masė* kg 5.250 9.000 9.000 6.200 9.500/11.000 9.500/11.000
Bendras plotis m 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Bendras ilgis m 8,05 8,65 9,70 8,05 8,65 9,70
Bendras aukštis m 2,00 / 3,05 2,05 / 3,05 2,05 / 3,05 2,25 / 3,25 2,45 / 3,40 2,45 / 3,40
Pakrovimo angos plotis m 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
Pakrovimo angos ilgis m 4,85 5,45 6,15 4,85 5,45 6,15
Vėžės plotis m 2,12 2,12 2,12 1,80 1,80 1,80
Leidžiama prikabintuvo apkrova kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Rinktuvo sijų skaičius Vnt. 5 5 5 5 5 5
Rinktuvo darbinis plotis pagal DIN cm 180 180 180 180 180 180
Svyruojantis rinktuvas g g g g g g

Tarpai tarp pirštų mm 54 54 54 54 54 54
Prošvaisa nuo žemės iki rinktuvo cm 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70
Rinktuvo svyruojantis konvejeris g g g g g g

Rinktuvo svyruojantis konvejeris Vnt. 5 5 5 5 5 5
Didžiausias peilių skaičius Vnt. 33 33 33 33 33 33
Potencialus pjovimo ilgis mm 38 38 38 38 38 38
Maks. 25 km/h c c c c c c

Maks. 40 km/h c c c c

Vienašė g g

Lakštinės lingės sudvejinta važiuoklė g g g g

Hidraulinių stabdžių sistema c c c c c c

Hidraulinis saugos stabdys c c c c c c

Pneumatinių stabdžių sistema g g g g g g

Nuo apkrovos priklausančių stabdžių sistema g g g g g g

* = pagal konkrečią šalį
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Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis:  g 

Pagal pageidavimą:  c 

FENDT TIGO (MS/MR/MR PROFI)

Įrangos variantai
ir techninė informacija.

TIGO 40  
MS

TIGO 50  
MS

TIGO 60  
MS

TIGO 70  
MS

TIGO 40  
MR

TIGO 50  
MR

TIGO 60  
MR

TIGO 50  
MR Profi

TIGO 60  
MR Profi

Tigo 100  
MR Profi

Stalas / rotorius
Pjovimo sija, nusukama į šoną c c c c c c

Pjovimo įrenginys silosui su 16 peilių c c c c

Vieno peilio apsauga g g g g g g g g g g

Centrinio peilio atkabinimas g g g g g g

Vienas atsarginis peilių komplektas c c c c c c c c c c

Vienas atsarginis peilis c c c c c c c c c c

Hidraulinis plokštės valdymas c c c c c

Pakrovimo srities mazgas
Daugiafunkcė pertvara g g g

2 pakopų automatinis krautuvas c c c c c c c

Be tiekimo ritinėlių g g g g g g g g g g

2 tiekimo ritinėliai c c c c c c c

3 tiekimo ritinėliai c c c c c c c

Dvi grandiklinių grindų grandinės g g g g g g

4 grandiklinių grindų grandinės c c g g c c g c c g

2 greičių grandiklio apačios variklis c c c c c c c c c c

Grandiklio apačios pavarų dėžės apsauga c c c c c c c c c c

1 halogeninis darbinis žibintas c c c c c c c c c c

3 LED darbo žibintai c c c c c c c c c c

Pakrovimo zonos durelės c c c c c c c c c c

Šoninės plokštės c c c c c c c

Šoniniai elastingi bortai c c c c c c c

Hidrauliniu būdu sulenkiamas įtaisas sausiems 
pašarams

c c c c c c

Modulis šienui c c c c

Skersinė konvejerio juosta c c c c c c c

Apkrovos jutimo-valdymo kabelis BG2 c c c c c c c c c c

Apkrovos jutimo-valdymo kabelis BG4 c c c c c c c c c c

Valdymas
„ISOBUS Fendt VarioTerminal“ (7 col.; 10,4 col.) c c c c c c c g g g

„VarioFill“ automatinio pakrovimo ir iškrovimo sistema c g c

2 pakopų automatinis krautuvas c c c c c c c

Padangos
500/50-17 g g g g g g g g g g

20/40 R22,5 c c c c c c c c c c

710/35 R22,5 „Country“ c c c c c c c c c c

710/40 R22,5 „Flotation Pro“ c c c c c c

Prikabintuvas
Hidropneumatinė prikabintuvo pakaba c c c c c c c c c c

Standus viršutinis prikabinimo įtaisas su prikabintuvo 
kilpa

c c c c g g g g g g

Apatinis prikabinimo įtaisas su K80 c c c c c c c c c c

Apatinis prikabinimo įtaisas su sukamąja prikabintuvo 
kilpa

c c c c c c c c c c

* = pagal konkrečią šalį
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TIGO 40  
MS

TIGO 50  
MS

TIGO 60  
MS

TIGO 70  
MS

TIGO 40  
MR

TIGO 50  
MR

TIGO 60  
MR

TIGO 50  
MR Profi

TIGO 60  
MR Profi

Tigo 100  
MR Profi

Surinkimas
Paėmimą aptinkantis ritinėlis 
priekabos viduryje

c c c c c c

Vėjo skydas g g g g g g g g g g

Savaiminio vairavimo PU 
jutikliniai ratukai

c c c c g g g g g g

Techniniai duomenys
Tūriai pagal DIN 11741 m³ 26 30 35 39 26 30 35 31 36 50
Tūriai pagal DIN 11741 su 
paskleidimo būgnais m³ 26 29 26 29 34 32 35

Tūriai pagal DIN 11741 be 
paskleidimo būgnų m³ 29 32 29 32 37 35 38

Tūriai su vidutiniu suspaudimu m³ 40 50 60 70 40 50 60 50 60 100
Galios poreikis kW / AG 59/80 63/85 70/95 81/110 66/90 74/100 88/120 74/100 88/120 88/120
Masė be krovinio kg 4.200 5.080 5.510 5.820 4.950 5.280 5.710 5.750 6.110 6.730
Masė be krovinio su 
paskleidimo būgnais kg 4.750 5.630 5.450 5.830 6.210 6.250 6.630

Leistina bendroji masė* kg 12.000/15.000 12.000/15.000 12.000/15.000 12.000/15.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12000/17000
Bendras plotis m 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Bendras ilgis m 8,13 8,80 9,64 10,45 8,13 8,80 9,64 8,13 8,80 10,45
Bendras ilgis su paskleidimo 
būgnais m 8,83 9,50 8,83 9,50 10,35 8,83 9,50

Bendras aukštis m 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 4,00 4,00 4,00
Pakrovimo angos plotis m 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16
Pakrovimo angos ilgis m 5,35 6,00 6,85 7,70 5,35 6,00 6,85 6,55 7,20 8,90
Vėžės plotis m 1,80 / 1,95 1,80 / 1,95 1,80 / 1,95 1,80 / 1,95 1,80/1,95 1,80/1,95 1,80/1,95 1,80/1,95 1,80/1,95 1,80/1,95
Leidžiama prikabintuvo apkrova kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 / 3.000 2.000 / 3.000 2.000 / 3.000 2.000 / 3.000 2.000 /3.000 2.000 / 3.000
Rinktuvo sijų skaičius Vnt. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Rinktuvo darbinis plotis pagal 
DIN cm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Svyruojantis rinktuvas g g g g g g g g g g

Tarpai tarp pirštų mm 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Prošvaisa nuo žemės iki 
rinktuvo cm 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70

Rotorius g g g g g g

Rotoriaus skersmuo mm 800 800 800 800 800 800
Rotoriaus virbų eilių skaičius Vnt. 6 6 6 6 6 6
Rinktuvo svyruojantis 
konvejeris

g g g g

Rinktuvo svyruojantis 
konvejeris Vnt. 5 5 5 5

Didžiausias peilių skaičius Vnt. 33 33 33 33 31 31 31 31 31 31
Potencialus pjovimo ilgis mm 38 38 38 38 45 45 45 45 45 45
Maks. 25 km/h c c c c c c c c c c

Maks. 40 km/h c c c c c c c c c c

12 t tandeminė važiuoklė g g g g g g g g g g

15 t tandeminė važiuoklė c c c c

17 t tandeminė važiuoklė c c c c c c

Hidraulinių stabdžių sistema c c c c c c c c c c

Pneumatinių stabdžių sistema g g g g g g g g g g

Nuo apkrovos priklausančių 
stabdžių sistema

g g g g g g g g g g

Savaiminio vairavimo ašis c c c c c c c c c c

* = pagal konkrečią šalį
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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




