
„Fendt Former“ šieno grėbliai



Šimtmetis pašarų ruošimo patirties
Tradicijos, naujovės ir atsidavimas – sėkmės receptas, 
kuriuo vadovaujamasi techninių žinių centre Foichte.
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Tvarkingas darbas.  
„Fendt Former“ šieno grėbliai.
Ar iš savo pradalgių tikitės nieko kito kaip tik aukščiausios kokybės pašarų? Tada jums tikrai reikėtų  
apžiūrėti naujoviškus „Fendt Former“ šieno grėblius. Jų darbinis plotis gali siekti iki 14,0 m, todėl jie tikrai  
žino, kaip į pradalgę švariai ir tiksliai sugrėbti kokybiškus pašarus. Bet kada ir bet kokiomis sąlygomis.
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Geriausias variantas iš visų.  
Naujoviškos technologijos švaresniems pašarams.
Nesvarbu, ar tai būtų vieno, dviejų ar keturių rotorių grėbliai: Visi „Fendt Former“ grėbliai sukurti tam,  
kad supaprastintų kokybiškų pašarų ruošimą. Tokios išmaniosios priemonės kaip „flexHigh“, „CamControl“,  
„SteerGuard“ ir „Jet-Effect“ padeda suformuoti pašarus net ir galulaukėse, o tvirta konstrukcija užtikrina  
ilgą tarnavimo laiką.
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„FENDT FORMER“ ŠIENO GRĖBLIAI

Nuimant derlių svarbūs  
visi ašmenys.

Optimali pašarų kokybė naudojant „Jet-Effect“
Rotoriai yra paslinkti už sunkio centro, todėl jie pirmiau 
pakeliami priekyje, ir tik tada gale. Nuleidžiant šis 
procesas atliekamas atvirkštine tvarka: rotorius pirmiau 
paliečia žemę gale, ir tik tada priekyje, todėl virbai 
nesiskverbia į žemę. Šitaip apsaugomi tiek virbai, tiek 
nupjautas paviršius, o į pašarus nepatenka purvo.

Tobula rotoriaus pakaba
„Fendt Former“ grėblio plačios tarpvėžės važiuoklė 
užtikrina optimalią eigą ir nelygiu bei kalnuotu 
paviršiumi. Sudvejintas tiltas užtikrina tylią eigą ir 
stabilumą. „Fendt Former“ suteikia galimybę efektyviai 
ir švariai dirbti bet kokiomis sąlygomis ir su bet kokiais 
pašarų tipais. Tam, kad grėbiama būtų optimaliai, 
rotoriaus pakabą galima perstumti išilgai arba 
horizontaliai.

Reguliuojama plauko storio tikslumu
Visi „Fendt Former“ kelių rotorių šieno grėbliai turi 
visiškai kardanines rotorių pakabas. Dėl to, jie puikiai 
prisitaiko prie žemės paviršiaus, tiek išilgai, tiek įstrižai, 
todėl pašarai surenkami net ir iš tarpvėžių bei įdubimų. 
Šitaip nupjautas plotas apsaugomas net ir nelygioje 
vietovėje.

Tobulai suformuota pradalgė
Geriausios pradalgės suformuojamos optimizavus 
darbinius kumštelių paviršius. Specialios konstrukcijos 
„Fendt Former“ kumštelių darbinis paviršius užtikrina 
tikslų virbų pakėlimą ir nuleidimą. Dėl standartinio 
kumštelių darbinio paviršiaus reguliavimo, grėbimo 
laiką galima reguliuoti atskirai, priklausomai nuo pašarų 
kokybės, todėl pradalgė tobulai suformuojama bet 
kokiomis sąlygomis. Tai ženkliai padidina prikabinamų 
mašinų našumą. Uždara konstrukcija apsaugo 
kumštelių darbinį paviršių nuo purvo ir dulkių, o nuolat 
tepami rotoriai dirba labai sklandžiai.
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Nesvarbu, ar pašarai yra ilgi ir sunkūs, ar trumpi ir lengvi:  
kumštelių darbinį paviršių galima paprastai sureguliuoti taip,  
kad jis atitiktų derliaus nuėmimo sąlygas.

Nuleidžiant galulaukėse, galiniai ratai žemę pasiekia pirmiau, ir tik tada nuleidžiami priekiniai ratai.  
Pakeliant, rotoriai pirmiau pakeliami priekyje. „Jet-Effect“ funkcija apsaugo nupjautą plotą.
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„FENDT FORMER“ GRĖBLIAI

Visi privalumai prasideda  
nuo mažyčių smulkmenų. 

Grėblių galvutės užtikrina maksimalų patvarumą
Priklausomai nuo modelio, galima montuoti įvairias 
grėblių galvutes. Jos visos suprojektuotos stabilumui ir 
ilgaamžiškumui. Paprastai prižiūrimos galvutės 
„Former 3“ ir „Former 4“ pritvirtintos varžtais naudojant 
kūginius žiedus, kad sudarytų vieną tvirtą vienetą,  
todėl centravimas yra idealus. Varžtų neveikia kirpimo 
jėgos. „Former 5“ ir „Former 6“ šieno grėblių galvutėse 
įrengtas rotoriaus trauklės guolis, kuriam nereikia 
sudėtingos priežiūros. Naudojami guoliai su tarpais 
tarp rutulių. Jie užtikrina galvutėms patį didžiausią 
stabilumą.

Efektyvus krovimas
„Fendt Former“ virbų trauklės išdėstytos liestinėmis jų 
pasisukimo spindulio atžvilgiu. Užtikrinamas 
kokybiškiausias grėbimas ir pašarų paėmimas net 
dideliu greičiu, nes dvigubi virbai įsukami į jų laikiklius  
iš apačios nuo lygaus paviršiaus ir ant jo esantis 
pašaras negali įstrigti padarguose. Tarpas tarp virbų  
ir ričių taip pat yra minimalus. Virbų traukles galima 
atjungti ištraukus vieną vielokaištį, o virbų trauklių 
valdymo velenus galima pakeisti atskirai, neišardant 
grėblio jungės. Tam pakanka atveržti atskirus varžtus.

Preciziškas prisitaikymas prie reljefo
Paprasta, tačiau mažai nusidėvinti, ilgaamžė ir,  
visų svarbiausia, preciziška: tokia yra patentuota 
„SteerGuard“ vairavimo sistema. Vairo mechanizme  
su flanšine ašimi naudojamos reguliuojamos vairo 
traukių galvutės, paimtos iš komercinių transporto 
priemonių sektoriaus. Šitaip užtikrinamas preciziškas 
savaiminis vairavimas ir puikus stabilumas. Tam, kad 
vairavimo jėga būtų nukreipta į galą, vairo velenas yra 
rėmo viduje, apsaugotas nuo pažeidimų. Jis turi vos 
kelis atskyrimo ir tvirtinimo taškus, todėl išlieka tikslus 
daugelį metų.

„SteerGuard“ vairavimo sistema 
yra paprasta, tačiau efektyvi.  
Nors šieno grėbliai montuojami 
tik keliuose taškuose, jie puikiai 
prisitaiko prie žemės paviršiaus.
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Pavara sudaryta iš vienos kūginės 
pavaros ir paskirstyto krumpliaratinio 
veleno su dvigubais guoliais.

Virbų trauklių laikiklius galima pakeisti 
atskirai, neišardant grėblio jungės.

Virbai išdėstyti pagal jų pasisukimo 
liestines, todėl užtikrinamas aukščiausios 
kokybės grėbimas ir tobulos pradalgės.

Virbus prisukus prie virbų laikiklio susidaro 
lygus paviršius, todėl neįstringa pašarai.
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„FENDT FORMER“ KETURIŲ ROTORIŲ GRĖBLYS SU „ISOBUS“ JUNGTIMI ARBA BE JOS

Vienu žingsniu priekyje  
patogumu ir efektyvumu.

Automatiškai nustatomas grėbimo aukštis
Su „flexHIGH“ sistema „Fendt Former 14055 PRO“ 
galima reguliuoti pagal važiavimo greitį. Važiuojant 
greičiau, priekyje esančio rotoriaus pasipriešinimas 
didėja su vis didesniu pašarų kiekiu, o tai reiškia,  
kad virbai gali atsilenkti atgal ir neišlaikyti nustatyto 
darbinio aukščio. Įrenginys „flexHIGH“ išsprendžia  
šią problemą šiek tiek nuleisdamas rotorių esant 
didesniam greičiui, todėl nepaliekama nei kiek 
nesugrėbtų pašarų. Padėties jutiklis ekrane visada rodo 
dabartinę padėtį. Stovint vietoje, rotorius pakeliamas, 
todėl virbai neliečia žemės.

Didelis našumas jūsų paslaugoms
Patirkite naują įspūdį su naujuoju 14 m maksimalaus 
darbinio pločio „Fendt Former“ grėbliu su ISOBUS 
valdymo funkcija. Dėl sistemos „myMemory“ galite 
vienu „Varioterminal“ mygtuko paspaudimu atkurti 
anksčiau pasirinktus nustatymus, pavyzdžiui, grėbimo 
aukščio, darbinio pločio ir pradalgės. Šitaip sutaupoma 
laiko pakeliui į kitą lauką. Palaikomas mažesnis nei  
4 m gabenimo aukštis neatjungiant virbų trauklių, todėl 
užtikrinamas patogus ir saugus gabenimas keliais.

Įtikinantys sprendimai
„Fendt“ siūlo visiems tinkamą 4 rotorių šieno grėblio 
sprendimą. Kaip standartinę mašiną, valdomą per 
hidraulines valdymo jungtis ir rankinius nustatymus, 
galite rinktis aukštos klasės „Fendt Former 14055 PRO“ 
mašiną, kurios darbinis plotis siekia 14 m ir kuri  
turi specialias „proConnect ISOBUS“ funkcijas,  
maks. 12,5 m darbinio pločio per „ISOBUS“ valdomą  
„Fendt Former 12545 PRO“, arba panašią  
„Fendt Former 12545“ mašiną.

Išmanusis valdymas
Tam, kad galulaukės būtų apdorotos idealiai, išmanioji 
valdymo seka stebi rotorių pakėlimą, priklausomai  
nuo laiko arba traktoriaus poslinko signalo. Galima 
pasirinkti vieną iš penkių pakėlimo galulaukėje aukščių. 
Visas vertes galima paprastai pakeisti naudojant 
„Varioterminal“ arba kitus su „ISOBUS“ suderinamus 
monitorius. Funkcijas taip pat galima patogiai 
suaktyvinti vienu mygtuko paspaudimu, arba įkelti į 
„Fendt Vario“ valdymo svirtį. „Fendt Vario“ traktoriuose 
naudojant naujovišką „Fendt VariotronicTI“ galulaukių 
valdymo funkciją galulaukės sutvarkomos be jokio 
vargo.

Former  
12545

Former  
12545 PRO

Former  
14055 PRO

Darbinis plotis  m 10,0 - 12,50 10,0 - 12,50 11,50 - 14,00
Virbų porų skaičius rotoriuje, Vnt. 4 x 12 4 x 12 4 x 13
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Sistema „gapCONTROL“ suteikia galimybę 
stebėti priekinio ir galinio rotoriaus 
persidengiantį ruožą. Garsinis įspėjimo 
signalas perspėja vairuotoją, jeigu pasiekiama 
kritinė riba.

Nepaisant „Fendt Former 14055 PRO“ modelio  
didžiulio darbinio pločio, gabenimo aukštis išlieka 
žemesnis nei 4 m.

Lengviau nebūna: Su „ISOBUS“ galimybėmis 
galite per liečiamą ekraną kontroliuoti bet  
kurią „Fendt Former“ 4 rotorių šieno grėblio 
„PRO“ modelio funkciją.
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„FENDT FORMER“ DVIEJŲ ROTORIŲ GRĖBLYS, KRAUNANTIS Į VIDURĮ

Pačiam geriausiam pašarų derliaus 
nuėmimui tinkamiausia mašina.

Labai paprastas reguliavimas
„Fendt Former“ dviejų rotorių grėblio, grėbiančio į 
centrą, darbinis plotis standartiškai yra paprastai 
reguliuojamas. „Fendt Former 671“ modelio keturis 
darbinius pločius galima nustatyti be įrankių, vien 
svirtimi. Kituose modeliuose, taip pat standartiškai 
naudojama bepakopė hidraulinė darbinio pločio 
reguliavimo sistema. Visi kiti modeliai, išskyrus  
/„8055 PRO“: gabenimo aukštis visada išlieka žemas, 
nepriklausomai nuo nustatyto darbinio pločio.

Idealiai pritaikytas galulaukėms
Pradalgės centrine medžiagine sienele suformuojama 
ideali pradalgė. Tam, kad aukštos pradalgės arba 
galulaukėse suformuotos pradalgės nebūtų be reikalo 
sudarkytos, pradalgės formavimo medžiaginė sienelė 
automatiškai pakeliama aukštyn, kai tik rotorius 
atsiduria galulaukėje. Pradalgės formavimo medžiaginė 
sienelė taip pat automatiškai pakeliama išvažiavus iš 
lauko į gabenimo padėtį. Kada naudojamas srauto 
dalytuvas (priklausomai nuo modelio), rotoriai pakeliami 
visiškai sinchroniškai.

Jūsų poreikius atitinkantis universalumas
„Fendt Former“ dviejų rotorių šieno grėblys, 
sugrėbiantis į centrą, yra pasiruošęs bet kokiam 
iššūkiui. Nuo paprasčiausio modelio „Former 671“, 
kuriam pakanka nedaug galios, iki universalių modelių 
„Former 801/880„ ir „10065“, taip pat profesionalių 
mašinų „Former 8055 Pro“ ir „Former 10065 Pro“, 
grėbliai nesiliauja stebinę. Jie nepralenkiami, kai  
reikia ilgaamžiškumo ir darbo kokybės.

Teisinga pavara
„Fendt Former“ šieno grėblio padargo transmisija  
turi nesudėtingai prižiūrimą laisvai besisukantį ratą  
ir slydimo sankabą kiekvienam rotoriui. Privalumai  
yra akivaizdūs: atjungus galios tiekimo veleną (GTV), 
rotoriai sustabdomi švelniai, o ne staigiai ir su 
trenksmu. Rotorių traukles galima parengti gabenimui 
iš karto po GTV atjungimo, kad būtų patikimai 
apsaugota transmisija. Ir tai dar ne viskas – tiesioginė 
transmisija užtikrina ilgą tarnavimo laiką.

Former 
671

Former 
801

Former 
880

Former 
8055 PRO

Former 
10065

Former 
10065 PRO

Darbinis plotis  m 5,80 - 6,60 6,80 - 7,60 7,20 - 8,00 7,20 - 8,00 8,80 - 10,00 8,80 - 10,00
Virbų porų skaičius rotoriuje, Vnt. 10 / 10 12 / 12 12 / 12 12 / 12 15 / 15 15 / 15
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Darbinį plotį reguliuojant hidrauliniu būdu, plotį 
galima patogiai nustatyti neišlipant iš traktoriaus 
kabinos. Suprantamas indikatorius pateikia 
informaciją apie nustatytą darbinį plotį.

„Fendt Former“ transportinėje padėtyje yra manevringi ir kompaktiški. 
Tai reiškia, kad galima paprastai pasiekti iki 40 km/h gabenimo greitį.

Priklausomai nuo paties darbinio pločio:  
šieno grėblys išlieka transportiniame aukštyje.

Darbinį plotį galima mechaniškai nustatyti  
vos 4 žingsniais.

„Fendt Former“ transmisijoje yra integruotas laisvai 
besisukantis ratas, o kiekviename rotoriuje įrengta 
atskira apsauga nuo per didelės apkrovos.
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„FENDT FORMER“ DVIEJŲ ROTORIŲ GRĖBLIAI, KRAUNANTYS Į ŠONĄ

Maksimalus lankstumas  
ir paprastas valdymas.

Efektyvus krovimas
Standartiškai yra integruotas automatinis sekos 
valdymas, todėl dviejų rotorių šieno grėblys galulaukėse 
yra idealiai pakeliamas. Tai užtikrina, kad rotoriai būtų 
pakeliami ir nuleidžiami nustatytu metu, todėl visada 
suformuojama tobula pradalgė, net ir galulaukėse.  
Dėl to, kėlimo procesą galima sureguliuoti taip, kad jis 
atitiktų važiavimo keliu greitį ir darbines sąlygas.

Tobulas rūšiavimas
Tai būdinga „Fendt“: „Fendt Former“ šieno grėbliai 
suplanuoti iki mažiausių smulkmenų, ir tai aiškiausiai 
matoma iš hidraulinių jungčių. Kadangi naudojama 
„KENNFIX®“ jungtis, galite pamiršti ilgas valandas 
rūšiuojant žarnas, dabar visada galėsite žinoti, kokios 
jungtys naudojamos kartu.

Absoliutus individualumas
„Fendt Former“ dviejų rotorių grėbliai, formuojantys 
pradalgę šone, suteikia lankstumo, kurio taip reikia 
kasdieniniuose darbuose. Jie suteikia galimybę 
nenaudojant jokių įrankių, greitai ir paprastai nuspręsti, 
ar formuoti dvi pradalges, ar vieną. Formuojant vieną 
pradalgę, abu rotoriai ženkliai persidengia, todėl pašarai 
švariai perduodami nuo pirmo rotoriaus ant antro,  
todėl užtikrinami patys geriausi rezultatai, net ir esant 
sudėtingoms sąlygoms ir staigiuose posūkiuose.

Tobulas kumštelių darbinis paviršius
Dėl „CamControl“ sistemos, šieno grėbliai „Fendt 
Former 7850“ ir „7850 Pro“ užtikrina didžiausias 
prošvaisas galulaukėse. „CamControl“ sistema 
naudojama hidrauliniam kumštelių darbinių paviršių 
reguliavimui. Pasiekus galulaukę, virbai automatiškai 
pakeliami į horizontalią padėtį. Papildoma prošvaisa 
reiškia, kad sunkio centras išlieka taip pat žemai, kaip ir 
prieš tai ir kad pradalgės galulaukėse išliks apsaugotos.

Former 
1402

Former 
1452

Former 
1603

Former 
7850

Former 
7850 PRO

Darbinis plotis  m 5,75 / 6,65 5,80 / 6,70 6,60 / 7,70 7,80 / 8,40 7,80 / 8,40
Virbų porų skaičius rotoriuje, Vnt. 10 / 12 12 / 12 12 / 12 13 / 13 13 / 13
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Sekos valdymo funkcija visada galulaukėje pakelia  
„Fendt Former“ grėblį tiksliai reikiama seka.

„Fendt Former“ dviejų rotorių šieno grėbliai, kraunantys į šoną, gali būti 
greitai ir saugiai gabenami keliais, ir gali būti sulankstomi į kompaktišką 
bloką.

Kairėje pusėje išvysite „CamControl“ pakeltus virbus. Įspūdinga prošvaisa saugo pradalgę.  
Paveikslėlyje dešinėje, vaizduojama tradicinė sistema, kuri palieka pažeistas pradalges.
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„FENDT FORMER“ DVIEJŲ ROTORIŲ GRĖBLIAI, KRAUNANTYS Į ŠONĄ

„Fendt Former“:  
apima universalumą ir veržlumą.

Garantuotas sklandus veikimas
Didelės 18 / 8,50 8 padangos užtikrina ypatingai 
sklandų važiavimą. Taip ne tik garantuojama, jog 
galėsite dirbti kokybiškai ir patogiai, bet ir užtikrinamas 
saugus gabenimas, kurio metu kiekvienas rotorius 
važiuos ant 4 ratų. Įrenginį galima išties paprastai 
prikabinti ir atkabinti, naudojant vilkimo įrenginius  
arba reguliuojamas vilktis. Kalbant apie saugumą, 
rotorinis grėblys yra pranašus tuo, kad turi standartinį 
laisvą ratuką ir transmisijos perkrovos apsaugą.

Visos pritaikymo galimybės
„Fendt Former 1502“ yra lengvasvoris, tačiau itin 
veiksmingas grėblys. Dėl jo paprasto dizaino, šį 
manevringą ir universalų įrenginį puikiai tinka naudoti 
dideliems darbiniams pločiams, kurie gali siekti iki  
7,00 metrų (atitinka dviejų pradalgių plotį), naudojant 
net mažesnius traktorius. Naudojant vienos pradalgės 
plotį, darbinis plotis gali būti hidrauliškai nepertraukiant 
darbo nustatomas nuo 3,60 m iki 6,30 m. Taip 
užtikrinamas maksimalus naudojimo lankstumas. 
Pritaikykite pradalgės plotį pagal esamas derliaus 
nuėmimo sąlygas. Dėl standartinio sekos valdiklio, 
rotoriai lauko pabaigoje yra pakeliami, remiantis 
laukimo laiku, taip sukuriant gražius pradalgių galus.

Optimalus nustatymas 
Net ir esant prasčiausioms sąlygoms, visada galite 
pasikliauti puikiu važiavimu žeme, kadangi įrenginys  
turi kardaninę rotorių pakabą ir besisukantį rėmą. 
Kadangi rotoriai veikia nepriklausomai nuo rėmo,  
juos galima tiksliai sureguliuoti tiek išilgai, tiek įstrižai. 
Taip sumažinama tikimybė užteršti pašarus ir grėbiama 
švariai. Sugrėbiami net nuokalnėse ir įdubose esantys 
javai. Horizontalus rotorių pakėlimas gali būti lengvai 
pareguliuojamas, naudojant kumštelinius varžtus, 
užtikrinant dar tikslesnį sugrėbimą. Kumštelių darbinis 
paviršius gali būti reguliuojamas atskirai, siekiant 
optimizuoti pradalgės plotį, neatsižvelgiant į pašarų 
rūšį.

Former 
1502

Darbinis plotis  m 3,60 - 6,30 / 7,00
Virbų porų skaičius rotoriuje, Vnt. 12 / 12

16

Dėl hidraulinės portalinės ašies, užtikrinama plati prošvaisa,  
lygiagrečiai pakeliant rotorius.

Pasirinktinai, hidrauliniu būdu gali būti valdomas galinis  
pradalgės formavimo įrenginys.

Keičiami darbiniai pločiai nuo 3,60 m iki 6,30 m  
(didžiausias dviejų pradalgių plotis yra 7,00 m)

Horizontalus rotorių pakėlimas gali būti lengvai 
reguliuojamas, atlaisvinant suveržimo varžtą ir 
paprasčiausiai užsukant kumštelinius varžtus. 

Priekinis rotorius turi 4 didžiulius išpūstus  
18/8,50-8 ratus. Pasirinktinai, kairėje ir dešinėje 
pusėje gali būti uždėti to paties dydžio vėžių ratai. 
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„FENDT FORMER“ VIENO ROTORIAUS GRĖBLYS

Puikiai atliktas darbas,  
net ir su mažais traktoriais.

Paprastai reguliuojamas pradalgės plotis
Pradalgės plotis paprastai nustatomas reguliuojant 
pradalgės formavimo medžiaginę sienelę. Jį galima 
tolygiai reguliuoti bet kurioje padėtyje. Pereinant tarp 
gabenimo į darbinės padėties, medžiaginę sienelę 
paprasčiausiai pakeliama arba nuleidžiama. Tai 
paprasta, nes medžiaginė sienelė pakabinta ant 
spyruoklės ir naudojamas apsauginis lankas. Galima 
papildomai užsakyti galimybę patogiai valdyti 
medžiaginę sienelę hidrauliniu būdu iš operatoriaus 
sėdynės.

Švarus darbas
Dėl lengvos ir stabilios konstrukcijos, bei dėl mažo 
galios sunaudojimo, „Fendt Former“ vieno rotoriaus 
šieno grėblys taip pat idealiai tinka dideliems 
darbiniams pločiams ir mažiems traktoriams.  
Kai kalbama apie darbo kokybę, vieno rotoriaus  
grėbliai prilygsta visiems didiesiems modeliams: 
garantuojamas švarus grėbimas – net ir esant 
nuolydžiui. Šieno grėblys tiksliai atkartoja traktoriaus 
važiavimo trajektoriją, kadangi naudojamas užkabas  
su prikabinamu padargu, o pradalgę kraunant į šoną 
galima nuolat matyti darbo rezultatus.

Kompaktiška jėgainė
Nepaisant kompaktiško dydžio, „Fendt Former“ vieno 
rotoriaus šieno grėblių važiuoklė yra labai plati.  
Tai užtikrina patį geriausią reljefo atkartojimą, net ir 
važiuojant šlaitais. Pagal užsakymą galima įrengti 
sudvejintą tiltą, kuris dar labiau padidintų prošvaisą  
ir stabilumą. Išilginis pakreipimas reguliuojamas 
traktoriaus apatine jungtimi arba sekimo ratuku. 
Įstrižinis pakreipimas reguliuojamas varžtu.

Former  
351 DS

Former 
351 DN

Former 
391 DN

Former 
400 DN

Former 
426 DN

Former 
456 DN

Darbinis plotis  m 3,60 3,60 3,80 3,85 4,20 4,50
Virbų porų skaičius rotoriuje, Vnt. 10 10 10 10 12 12
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Pradalgės plotį galima greitai ir tolygiai reguliuoti naudojant ant 
spyruoklės pakabinamą pradalgės formavimo medžiaginę sienelę.

Plati tarpvėžė ir sudvejintas tiltas užtikrina  
tylią eigą net ir dirbant dideliu greičiu.

Darbinį gylį galima greitai ir paprastai nustatyti 
naudojant tiesinį aukščio reguliavimą.
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Geriausias gaminys, geriausia 
techninė priežiūra.

„Fendt Former“ siūlo jums aukštųjų technologijų 
produktą, pritaikytą didžiausiems iššūkiams. 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 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 mėnesinių įmokų ir galutinio 
atsiskaitymo – jūs nustatote bendrąsias sąlygas,  
pagal kurias finansuosite savo „Fendt Former“.

„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“¹ „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 € 0 €

¹ Taikoma tik su ISOBUS suderinamiems įrenginiams.

Visiška išlaidų kontrolė ir patikimumas,  
leidžiantis žiūrėti į priekį.

3 metai / 2 000 
darbo valandų

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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Ką galime dėl jūsų 
padaryti?

Susisiekite su  
„Fendt“.

fendt.com
Viską rasite mūsų interneto svetainėje – 
brošiūras, technines specifikacijas, 
ataskaitas apie klientus ar mūsų bendrovę, 
taip pat „Fendt“ įvykių kalendorių.

„Fendt Configurator“
Naudodami „Fendt Configurator“, galite 
surasti visus galimus įrangos variantus  
ir pasirinkti norimą įrangą, labiausiai 
tinkančią jūsų ūkiui. „Fendt Configurator“ 
galite rasti interneto svetainėje  
www.fendt.com.

fendt.tv
„Fendt“ visą parą – su mūsų „Fendt Media 
Library“ tai tampa įmanoma. Mūsų 
internetinė televizija pateikia jums 
naujienas ir informaciją apie „Fendt“ visą 
parą.

facebook.com/FendtGlobal
Sekite mus „Facebook“ tinkle ir sužinokite, 
kas nauja „Fendt“ pasaulyje. Užsukite 
apsižvalgyti!

instagram.com/fendt.global
Tapkite „Fendt“ fanu ir sekite mus  
per „Instagram“, kur jūs rasite įdomių 
straipsnių apie „Fendt“.

Ką reiškia „Fendt Service“ funkcija?
Mums aptarnavimas reiškia žinoti ir 
suprasti jūsų darbą, kad atitiktume jūsų 
patikimumo ir saugumo poreikius ir 
padėtume jums gauti didesnę ekonominę 
naudą. Garantuojame aukščiausią savo 
gaminių kokybę – sukūrėme juos taip,  
kad atitiktų griežčiausius reikalavimus ir 
ilgai tarnautų. Aptarnavimą laikome 
partnerystės su jumis pagrindu.

Kas sudaro visą „Fendt“ gaminių 
asortimentą? 
Bendrovė siūlo ne tik vienus geriausių 
rinkoje traktorius ir kombainus, bet dabar 
klientai taip pat turi galimybę pasirinkti 
kokybišką „Fendt“ derliaus nuėmimo 
įrangą. Dabar siūlome visą žemės ūkio 
mašinų asortimentą bei išskirtinę „Fendt“ 
priežiūrą – viskas iš vienų patikimų rankų.

Kokie gaminiai priskiriami „Fendt“ 
derliaus nuėmimo įrangai?
„Fendt“ derliaus nuėmimo įrangą sudaro 
aukštos kokybės rotoriniai grėbliai  
(„Fendt Former“), grėbliai („Fendt Twister“, 
„Fendt Lotus“), būgninės žoliapjovės 
(„Fendt Cutter“), diskinės žoliapjovės 
(„Fendt Slicer“), rinktuvinės priekabos 
(„Fendt Tigo“), presai („Fendt“ apskritų ir 
stačiakampių ryšulių presai) ir pašarų 
smulkintuvai („Fendt Katana“). Visi 
padargai yra idealiai suderinami su „Fendt“ 
traktoriais, o jų darbinės savybės kelia 
įspūdį net ir dirbant su kitų gamintojų 
mašinomis.

Kur gaminama „Fendt“ pašarų ruošimo 
įranga?
„Fendt“ grėbliai, sukimo mašinos ir 
žoliapjovės surenkamos AGCO pašarų 
ruošimo technologijų centre Feucht mieste 
(Vokietijoje). Tai viena iš šešių vietų 
Vokietijoje, kurioje jau daugiau kaip  
100 metų sėkmingai įgyvendinamos  
žemės ūkio mašinų gamybos naujovės.

DUK. VISKAS APIE „FENDT“
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Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis:  g 

Pagal pageidavimą:  c 

„FENDT FORMER“ ŠIENO GRĖBLIAI

Įrangos variantai
ir techninė informacija.

Nelankstus
tritaškis 
padargas

Tritaškis padargas
su vilktimi

Former  
351 DS

Former  
351 DN

Former  
391 DN

Former  
400 DN

Former  
426 DN

Former  
456 DN

Masė ir matmenys
Darbinis plotis m 3,60 3,60 3,80 3,85 4,20 4,50
Rotorių skersmuo m 2,70 2,70 2,90 2,96 3,20 3,40
Gabenimo plotis m
Gabenimo plotis be virbų m 1,70 1,55 1,55 1,68 1,83 1,99
Pradalgės plotis m 0,60 - 1,50 0,60 - 1,50 0,60 - 1,50 0,70 - 1,55 0,70 - 1,55 0,75 - 1,60
Galimos pradalgės Vnt. 1 1 1 1 1 1
Gabenimo aukštis m
Gabenimo ilgis m 2,13 2,21 2,31 2,34 2,58 2,68
Masė kg 370 420 440 520 580 620

Galios poreikis
Galios poreikis kW / AG 25/34 20/27 20/27 20/27 30/41 30/41

Prikabintuvas
Tritaškis Kategorija I + II I + II I + II I + II I + II I + II
Dviejų taškų apatinės trauklės Kategorija
Prikabintuvas

Papildoma įranga / rotorius
Pradalgės formavimas dešinėje pusėje g g g g g g

Pradalgės formavimas centre
Rotorių skaičius, Vnt. 1 1 1 1 1 1
Virbų porų skaičius rotoriuje, Vnt. 10 10 10 10 12 12
Du virbai ant vienos trauklės Vnt. 3 4 4 4 4 4

Padangos
Rotoriaus važiuoklės padangos 2 x 15/6.00-6 2 x 16/6.50-8 2 x 16/6.50-8 2 x 16/6.50-8 2 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8
Gabenimo važiuoklės padangos
Sudvejintas tiltas c c c c g

Apšvietimas
Apšvietimas c c c c c c

DN = Trijų taškų užkabas su prikabinamuoju įrenginiu / DS = Standusis trijų taškų užkabas / * = Reikalinga pakelta padėtis / ** = iš jų, reikalingas 1x dvigubo veikimo su pakelta padėtimi / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos 
įrangos
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Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis:  g 

Pagal pageidavimą:  c 

„FENDT FORMER“ ŠIENO GRĖBLIAI

Įrangos variantai
ir techninė informacija.

Velkamas
šoninė grėbyklė

Šoninė grėbyklė
su važiuokle

Former
1502

Former 
1402

Former 
1452

Former
1603

Former
7850

Former 
7850 PRO

Masė ir matmenys
Darbinis plotis m 3,60 - 6,30 / 7,00 5,75 / 6,65 5,80 / 6,70 6,60 / 7,70 7,80 / 8,40 7,80 / 8,40
Rotorių skersmuo m 2,96 2,74 / 2,78 2,78 3,20 3,60 3,60
Gabenimo plotis m 3,00 2,65 2,65 3,00 2,80 2,96
Gabenimo plotis be virbų m 2,30
Pradalgės plotis m 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90
Galimos pradalgės Vnt. 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Gabenimo aukštis m 2,80 3,00 / 3,60 3,00 / 3,60 3,65 3,60 3,60
Gabenimo ilgis m 8,45 6,65 6,65 7,45 8,50 8,54
Masė kg 1380 1550 1580 2100 2400 2450

Galios poreikis
Galios poreikis kW / AG 33/45 19/26 19/26 30/41 44/60 44/60

Prikabintuvas
Dviejų taškų apatinės trauklės I + II I + II I + II II II
Prikabintuvas g

Papildoma įranga / rotorius
Pradalgės formavimas dešinėje pusėje g g g g g g

Pradalgės formavimas centre
Rotorių skaičius, Vnt. 2 2 2 2 2 2
Virbų porų skaičius rotoriuje, Vnt. 12 / 12 10 / 12 12 / 12 12 / 12 13 / 13 13 / 13
Du virbai ant vienos trauklės Vnt. 4 4 4 4 / 5 4 / 5 4 / 5
Kardano rotoriaus pakaba g g g g g g

Hidraulinis darbinio aukščio reguliavimas. g

Mechaninis darbinio pločio reguliavimas
Darbiniai pločiai / hidraulinis pradalgės pločio 
reguliavimas

g

„CamControl“ g g

Sekos valdiklis g g g g g g

Atskiras rotoriaus pakėlimas
ISOBUS terminalas

Hidraulika
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys Vnt. 1 1 1 1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys Vnt. 1 1* 1*
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“ Vnt.
KENNFIXX® hidraulinės jungtys g g g

Padangos
Rotoriaus važiuoklės padangos 18/8.50-8 3 x 16/6.50-8 3 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8

Gabenimo važiuoklės padangos 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 260/70-15.3; 
(10.0/75-15.3)

300/80-15.3; 
(11.5/80-15.3) 380/55-17

Sudvejintas tiltas g c c c g g

Apšvietimas
Apšvietimas g g g g g g

DN = Trijų taškų užkabas su prikabinamuoju įrenginiu / DS = Standusis trijų taškų užkabas / * = Reikalinga pakelta padėtis / ** = iš jų, reikalingas 1x dvigubo veikimo su pakelta padėtimi / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos
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Dviejų rotorių centrinė grėbyklė
su važiuokle

Keturių rotorių grėbyklė
su važiuokle

Former 
671

Former 
801

Former 
880

Former 
8055 PRO

Former
10065

Former 
10065 PRO

Former 
12545

Former 
12545 PRO

Former 
14055 PRO

5,80 - 6,60 6,80 - 7,60 7,20 - 8,00 7,20 - 8,00 8,80 - 10,00 8,80 - 10,00 10,0 - 12,50 10,0 - 12,50 11,50 - 14,00
2,74 3,20 3,40 3,40 4,20 4,20 3,20 3,20 3,60
2,75 2,98 2,98 2,98 2,87 2,87 2,98 2,98 2,99

1,20 - 1,80 1,20 - 2,00 1,20 - 2,00 1,20 - 2,00 1,30 - 2,20 1,30 - 2,20 1,20 - 2,20 1,20 - 2,20 1,30 - 2,60
1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,18 / 3,70 3,55 3,65 3,78 3,85 3,85 3,65 3,65 3,99
4,66 5,33 5,33 5,37 6,49 6,49 8,72 8,72 10,00
1350 1875 1900 2050 2900 2950 4420 4650 6000

19/26 30/41 35/48 35/48 51/70 51/70 59/80 59/80 96/130

I + II I + II I + II I + II II II II II II + III

g g g g g g g g g

2 2 2 2 2 2 4 4 4
10 / 10 12 / 12 12 / 12 12 / 12 15 / 15 15 / 15 4 x 12 4 x 12 4 x 13

4 4 4 4 5 5 4 4 4 / 5
g g g g g g g g g

g g g

g g g g

c c c g g g g

g g g

c c c c g g g

g g

1 1 1 1 1 1
1 1 2**

1 1
g g g

3 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 18/8.50-8 6 x 18/8.50-8 6 x 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3; 
(11.5/80-15.3) 300/80-15.3 380/55-17 500/50-17 500/50-17 500/45-22.5

c c c g g g c g g

g g g g g g g g g
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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




