„Fendt Slicer“ diskinė žoliapjovė

Šimtmetis pašarų ruošimo patirties
Tradicijos, naujovės ir atsidavimas – sėkmės receptas,
kuriuo vadovaujamasi techninių žinių centre Foichte.

Tobulas kiekvieno
peilio pjūvis.
Tik nepriekaištingai veikiantys agregatai gali paruošti puikų pašarą. „Fendt Slicer“ diskinės žoliapjovės nurėžia
tiesiog tobulai: pjovimo aukštis yra tolygus, todėl rezultatas tikrai daro įspūdį. Ir tikrai nekils abejonių dėl pašarų
kokybės. Kokybė be kompromisų – „Slicer“ priekinis pjovimo įrenginys derinamas su sulankstomu galiniu šienavimo
agregatu: neprilygstama šienavimo patirtis ir iki smulkmenų apmąstytos detalės.
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Visapusiškas pritaikymas.
Šienapjovės – visiems jūsų poreikiams patenkinti.
Praktiniai klientų poreikiai įgyvendinti „Fendt Slicer“ diskinėse žoliapjovėse. Išmani lengva konstrukcija ir ypač
ilgas tarnavimo laikas – visa tai suderinama „Fendt“, todėl agregatai yra paprasti naudoti ir mažai sudegina degalų.
Dėl naudojamų inovatyvių pavarų degalų poreikis dar mažesnis. Rinkitės iš 16 priekinių ir 26 galinių ar šoninių
pjovimo įrenginių – atraskite tinkamą kombinaciją pagal visokius poreikius.
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Šienauti taip,
kad neliktų abejonių.
Velkamoms „Fendt Slicer“ žoliapjovėms su transportavimo pakaba ypač svarbus universalumas. Jų pritaikymo
galimybės kaip niekad universalios. Kadangi sukabintuvas įrengtas ties viduriu, galite pasirinkti, kur norite
tvirtinti žoliapjovę: traktoriaus kairėje ar dešinėje. Naudokite velkamą „Slicer“ diskinę žoliapjovę su „Slicer“
priekine žoliapjove, kad pasiektumėte išskirtinių rezultatų.
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Visi pjovimo diskai patikimai apsaugoti nukerpamu

„FENDT SLICER“ PJAUSTYMO PAGRINDAS

varžtu, esančiu ant cilindrinės krumplinės pavaros

Dėl patogios „ComfortChange“ greito peilių atjungimo sistemos

Lengvai keičiami „DriveGuard“ diskai – puiki priemonė

pjovimo pagrindo.

priežiūros darbus atlikti bus vieni juokai.

kompaktiškai kampinei pavarai apsaugoti.

Mūsų pavara –
jūsų judesys pirmyn.
Visada tinkamas sprendimas

Kompaktiška kampinė pavara maksimaliai galiai

„Fendt Slicer“ diskinės žoliapjovės gali būti su

Kompaktiško kampo pjovimo pagrindo širdis – ištisinis

įvairiais pjovimo variantais: pasirinkite lengvas galines

šešiabriaunis velenas, varantis atskiras kampines

žoliapjoves su cilindrine krumpline pavara, kad

pavaras ir junges, ant kurių pritvirtinti žoliapjovės diskai.

pasiektumėte ypač gerų rezultatų ant šlaitų. Arba

Taip užtikrinama pastovi išėjimo galia ir garantuojama

priekines / galines žoliapjoves ar jų kombinacijas su

geriausia įmanoma šienavimo kokybė. Šešiabriaunis

kompaktiška kampine pavara, kad galėtumėte atlikti

velenas ir kompaktiška kampinė pavara visam veikimo

įvairius šienavimo darbus ir galėtumėte naudotis

laikui yra užpildyti alyva, todėl tinkamai sutepami esant

įvairiomis specialiosiomis funkcijomis. Visos diskinės

bet kokioms situacijoms. Dėl šešiabriaunio veleno

žoliapjovės gali būti komplektuojamos su patogia

išankstinio lūžio taško galima tęsti darbus net ir gedimo

„ComfortChange“ greito peilių atjungimo sistema, kad

atveju, greitai pakeitus veleną. Atsižvelgiant į pradalgės

galėtumėte sparčiai pakeisti peilius be jokių įrankių.

liniją, žoliapjovės diskai gali veikti poromis ar
koncentriškai, sukant kampinei pavarai.

Tobula nuo pat pradžių – cilindrinė krumplinė pavara
„Fendt Slicer“ žoliapjovės su cilindrine krumpline

Puiki apsauga, greita priežiūra

perdava puikiai tinka mažiems ir vidutiniams ūkiams.

Kiekviena „Fendt Slicer“ diskinė žoliapjovė su

Dėl lengvos konstrukcijos dar lengviau valdyti, darbinis

kompaktiška kampine pavara yra apsaugota nuo

plotis siekia iki siekia 3,18 m., o taip pat reikalinga 50 AG

perkrovos keliais būdais. Visuose modeliuose

ir didesnė galia. Pjovimo pagrindai yra ypač plokšti,

sumontuota arba elastinga trapecinė pavara, arba

pjaunama išskirtinai tiksliai ir tiekiamas stabilus pašarų

praslystančioji pavara, joje taip pat yra apsauga nuo

srautas. Galia tiekiama elastingo trapecinio diržo

smūgių. Atskiri pjovimo diskai taip pat apsaugoti

pavara, kuri per transmisijos veleną iš viršaus varo

„DriveGuard“ diskais. Jeigu atskiras pjovimo diskas

pirmąjį pjovimo diską su cilindriniu krumpliaračiu. Jėga

užsikerta, „DriveGuard“ diskas paveikia šešis

perduodama iš vieno cilindrinio krumpliaračio į kitą, kad

nukerpamus taškus ir pertraukia pavarą. Nepatiriant

būtų tolygiai paskirstyta visiems žoliapjovės diskams.

didelių išlaidų, „DriveGuard“ diską galima pakeisti

Tai reiškia, kad pjaunama tolygiai per visą plotį, o darbas

vos per kelias minutes ir toliau tęsti darbus. Šis

vyksta saugiai, per daug neužstumiant pjaunamos

„DriveGuard“ pjovimo diskas įrengtas pjovimo

masės. Trapecinis diržas užtikrina efektyvų jėgos

pagrindo išorėje. Todėl norint suremontuoti nereikės

perdavimo pavaros veikimą ir veikia kaip apsauga nuo

jo atidarinėti.

perkrovos. Visi pjovimo diskai taip pat apsaugoti
nukerpamu varžtu.
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Visi „Fendt Slicer“ agregatai su kompaktiško kampo pavara yra su dviem žoliapjovės diskais į metrą

Kompaktiška kampinė pavara tolygiai atiduoda galią į visus žoliapjovės diskus,

darbinio pločio, todėl pjovimo zona persidengia ir šienaujama ypač švariai.

todėl šienaujama kokybiškai ir mažai sunaudojant galios.
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Pjovimo pagrindas pakreipiamas automatiškai

„FENDT SLICER FQ“: KABINAMA PRIEKYJE, SU PAVIRŠIŲ KOPIJUOJANČIU MECHANIZMU

pagal žemės paviršiaus kontūrą. Jei žoliapjovės

Jei žoliapjovės sija pakeliama aukštyn, ji

Pakaba traukiama naudojant sukabintuvą, valdymo traukles ir vilkimo

sija patenka į įdubą, ji tuo pat metu pakreipiama

automatiškai pakreipiama iki 15°. Todėl išlaikomas

cilindrus su jungiamosiomis trauklėmis, paviršius yra sekamas skersai ir

pirmyn iki 6°.

pastovus pjovimo aukštis ir neišdraikoma pradalgė.

išilgai. Dėl šios 3D kinematikos tolygiai nušienaujami net kalvoti plotai.

Išskirtinė žoliapjovė.

Bet kokiam paviršiui

Įkvepiantys sprendimai

„Fendt Slicer FQ“ padargas varomas cilindrine

Kadangi „Slicer FQ“ galima tvirtinti tiesiai ant priekinės

krumpline pavara ir yra su įdiegta šiuolaikiškiausia

jungties, svorio centras yra arti traktoriaus ir sumažėja

technologija, kad visada pasiektumėte puikių rezultatų.

priekinės ašies svoris. Tritaškė prikabinimo jungtis nėra

Ši priekinė žoliapjovė ne tik seka žemės paviršiaus

reikalinga. Esant traktoriams su EHR valdikliu, „Slicer

kontūrą 3D būdu. Velkant, 3D paviršiaus sekimas vyksta

FQ“ gali veikti siūbavimo režimu (naudojant atramines

skersai ir išilgai. Tai reiškia, kad šienauti galima tiksliai

grandines ir apatines traukles fiksuotu reguliavimo

ir tolygiai netgi kalvotoje vietovėje. Žoliapjovės sijos

aukščiu (750 mm)). Traukimo rėmas virš žoliapjovės

Hidropneumatinis išjungimas

pokrypis yra sekamas automatiškai, kad būtų nuo -6 iki

bloko leidžia jai judėti dar laisviau. Norėdami pastatyti

naudojant „TurboLift“ sistemą

+15°. Tiksliai reguliuojamas jos judesys aukštyn ir

žoliapjovę, palenkite užrakinamą reguliavimo svirtį į

„Slicer FQ“ yra įrengiamas

žemyn pagal žoliapjovę. Nauda jums: tolygus šienavimo

stovėjimo padėtį.

standartiškai. Galite nustatyti

aukštis, aukščiausios kokybės pašarai. Visa tai –

neribotą kiekį nuostatų visiškai

dirbant net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.

nenaudodami įrankių. Reiškia,

Plaušintuvai – renkatės jūs

kad kontaktinis slėgis į gruntą

Galite rinktis ekipiruoti „Fendt Slicer FQ“ su plaušintuvu

visada tiksliai atitinka esamas

Efektyvus šlaitų šienavimas

ar naudoti be jo, pvz., dirbdami laukuose su žema

sąlygas.

Galite lengvai prieiti prie kiekvieno peilio, nes „Fendt

augmenija. Norėdami, kad pašarai nepriekaištingai

Slicer FQ“ žoliapjovės bloką galima hidrauliškai paslinkti

išdžiūtų ir būtų išskirtinės kokybės, galite rinktis tarp

į šoną (pasirinktinas variantas). Dėl šio protingo

ritininio (RC) ar virbinio (KC) plaušintuvo. Abu jie varomi

sprendimo žoliapjovę galima palenkti pagal traktoriaus

tiesioginio galios perdavimo transmisija su transmisijos

poslinkį, kad būtų išvengiama nuostolių. Kai „Slicer FQ“

velenais (įskaitant apsaugą nuo perkrovos). Todėl

naudojama kartu su sulankstoma galine žoliapjove,

garantuojama, kad bus dirbama ypač efektyviai.

galima veiksmingai išvengti šio šoninio poslinkio

Norėdami greitai prisitaikyti prie darbo ir oro sąlygų,

kampuose. Todėl yra švariai nušienaujama.

galite reguliuoti pirštinio plaušintuvo veikimo
intensyvumą keturių nustatymų priešpriešiniu šepečiu
ar tolygiai nustatoma pirminio įtempimo spyruokle
ant viršutinio ritinio. Galima tolygiai reguliuoti pradalgės

Visapusiška judėjimo laisvė:

plotį ir atstumą nuo traktoriaus priekinių ratų iki

kryžminio palenkimo kampas

pradalgės kreipiamosios plokštės.

+/-13° ir vertikalus judėjimas
apie 650 mm. Todėl „Slicer FQ“
žoliapjovė yra tikra savo darbo
žinovė.

Inovatyvumas: pasirinktinis žoliapjovės bloko šoninis hidraulinis poslinkis iki 40 cm (po 20 cm dešinėn
ir kairėn) reiškia, kad tiksliai persidengs priekinės / galinės žoliapjovių junginio pjaunamos juostos.

Darbinis plotis
Pjovimo diskai

m
Vnt.

Slicer
310 FQ

Slicer
310 FQ KC

Slicer
310 FQ RC

Slicer
360 FQ***

Slicer
360 FQ KC***

Slicer
360 FQ RC***

3,12
6

3,12
6

3,12
6

3,62
7

3,62
7

3,62
7

Taip pat gali kompensuoti poslinkį ant šlaito.

*** = Laikytis konkrečių šalyje galiojančių reglamento
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Kadangi „Fendt Slicer“ žoliapjovės juda

„FENDT SLICER FP“: MONTUOJAMA PRIEKYJE SU SIŪBUOJANČIA JUNGTIMI

Apsaugos yra suskleidžiamos hidrauliškai,

dideliu siūbavimo diapazonu, jos idealiai

„Fendt Slicer 310 FPK“ žoliapjovė yra labai arti traktoriaus ir yra ypač

todėl galima greitai perjungti į darbinę padėtį.

seka žemės paviršių.

manevringa dėl specialios siūbuojančios jungties.

Velkama atsargiai
ir efektyviai
Akivaizdžiai veiksmingesnis darbas

Visų tyrimų lyderis

Trumpas parengimo darbui laikas, didelis darbinis

Nešvaistykite laiko be reikalo. Lengva sujungti

greitis, puikūs šienavimo rezultatai ir mažos degalų

„Fendt Slicer FP“ priekinę žoliapjovę su traktoriaus

sąnaudos – akivaizdūs „Fendt Slicer“ žoliapjovių

siūbuojančios jungties trijų taškų sukabintuvu.

pranašumai. Į standartinę komplektaciją taip pat

Siūbuojančios jungties įstrižinis siūbavimo kampas

įtraukti saugi peilių dėžė ir peilių greito atjungimo

yra +/- 6,5°. Taip garantuojama, kad bus ypač tiksliai

rakto laikiklis. Todėl „Fendt Slicer FP“ žoliapjovėms

sekamas žemės paviršius. Važiuojant keliu, žoliapjovė

niekas negali prilygti pagal naudojimo paprastumą.

ant siūbuojančios jungties automatiškai sucentruojama
į vidurinę padėtį. Todėl galima važiuoti saugiai net
prastos kokybės keliais ir miško takeliais bei apsaugoti

Vilkti, o ne stumti – štai kur klausimas

mašiną. Galima pasirinktinai komplektuoti hidrauliškai

Dėl siūbuojančios jungties, kuria pjovimo pagrindas

išskleidžiamą apsauginį brezentą, kad būtų mažiau

tvirtinamas priekyje, žoliapjovė yra velkama, o ne

sugaištama laiko ruošiantis darbui lauke.

stumiama. Tvirtinama su spyruoklėmis, todėl mažai
plūkiama dirva. Taip ženkliai sumažinamos degalų
sąnaudos ir apsaugoma velėna. Ne tik mažiau

Visada tinkamas sprendimas

apkraunamas „Fendt Vario“ traktorių mechaninis

Specialiai suprojektuota „Fendt Slicer 310 FPK“ diskinės

keltuvo valdiklis, bet ir pagerinama darbo kokybė,

žoliapjovės kompaktiškesnė siūbuojanti jungtis padeda

kadangi pjovimo pagrindas visada veikia išlaikant

ypač kompaktiškai pritvirtinti ir naudoti su mažaisiais

pastovų kontaktinį slėgį, nepriklausomai nuo žemės

traktoriais. Ši žoliapjovė idealiai tinka naudoti

paviršiaus banguotumo.

kalnuotose vietovėse. Priklausomai nuo pritaikymo,
„Slicer FP“ žoliapjovę galima komplektuoti su
noragėliniu arba ritininiu plaušintuvu, arba su grėbliu.

Darbinis plotis
Pjovimo diskai
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m
Vnt.

Slicer
260 FP

Slicer
260 FPS

Slicer
310 FPK

Slicer
3060 FP

Slicer
3060 FPSL

Slicer
3060 FPKC

Slicer
3060 FPRC

2,50
4

2,50
4

3,00
6

3,00
6

3,00
6

3,00
6

3,00
6
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„FENDT SLICER“: ŽOLIAPJOVĖ SU ISOBUS TERMINALU

Naudojant „BeMove“ galima lengvai reguliuoti juostas,

Unikali patentuota „SafetySwing“ apsauga nuo

Aiškus „Varioterminal“ ar kito

o taip pat ir pradalgės plotį, taip idealiai sureguliuojant

smūgių jei reikia, gali paslinkti žoliapjovę aukštyn

ISOBUS terminalo ekranas dar

pagal prikabintų agregatų specifikacijas.

ir atgal iki 1,5 m.

labiau palengvina darbus.

Išskirtinės eksploatacinės
savybės ir patogumas.
Neprilygstamas derinys

Kokybė ant konvejerio juostos

Mūsų su „ISOBUS“ sukomplektuotos žoliapjovės „Slicer

Esant konvejerio juostoms su „BeMove“ funkcija,

TLKCB“ ir „TLRCB“ – optimalios mašinos dideliems

pradalgės plotis „ISOBUS“ terminale yra tolygiai

ūkiams ir rangovams. Išskirtinės detalės ir išmanūs

reguliuojamas nuo 1,8 iki 3 m. Taigi, pradalgės plotį

sprendimai, pvz., kompaktiška kampine pavara,

galite tiksliai nustatyti pagal kitą padargą. Pavara yra su

„TurboLift“ pjovimo pagrindo apkrovos mažinimas,

atskiru alyvos kontūru, o dėl išmanios konstrukcijos

„SafetySwing“ apsauga nuo smūgių ir „BeMove“ diržo

atskiras alyvos aušintuvas nėra reikalingas. „ISOBUS“

įtempimo reguliatorius: dėl šių savybių „Fendt Slicer“

terminalu paprasta reguliuoti juostos greitį ir paskui

veikia efektyviai, patikimai ir apdirba didžiausią

įvertinti jos darbą valandomis. „Fendt Slicer“ žoliapjovių

įmanomą plotą. Visa tai – naudojant standartinį

deriniai su „ISOBUS“ taip pat veikia dideliu greičiu ir

„ISOBUS“ terminalą.

patikimai apdoroja didelius derliaus kiekius be jokių
strigimų.

Galia – mygtuko paspaudimu
Universalus „ISOBUS“ terminalas „Fendt Slicer“
žoliapjovių deriniuose – patogus būdas valdyti visas
žoliapjovių funkcijas: tiesiog „Varioterminal “ar
suderinamų „ISOBUS“ terminalų mygtuku. Funkcijas
valdyti galima netgi „Fendt Vario“ traktoriaus vairasvirte.
Taip pat lengva suaktyvinti automatinį suskleidimą,
kontroliuoti pjovimo pagrindo spaudimo slėgį – tiesiog
mygtuko paspaudimu, kaip ir taip pat pateikti
žoliapjovės naudojimo apžvalgą ekrane. Operatorius,
esant perkrovai, įspėjamas tiesiogiai. ISOBUS
terminalas – išskirtinės reguliavimo galimybės ir
valdymo komfortas.

Juostos gali būti suskleidžiamos ir pašarai paskleidžiami per visą plotį
tiesiog paspaudus mygtuką.

Slicer
9314 TLKCB
Darbinis plotis
Pjovimo diskai
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m
Vnt.

9,30
2x7
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„FENDT SLICER“: ŽOLIAPJOVĖ SU ISOBUS TERMINALU

Šienaukite be rūpesčių.

Išskirtinė pagalba su „SectionControl“

„SectionControl“ pagalba šienaujant

Vešlios papievės ir sandūros yra tikras vairuotojo

- Ženkliai palengvina vairuotojo darbą, nes jis visą
dėmesį gali sutelkti tik ties šienavimo procesu.

koncentracijos išbandymas: reikia tiksliai nustatyti ir
tinkamu metu pakelti kiekvieną priekinį ir galinį

- Visada nustato / įtraukia šienavimo agregatus
tuo pačiu atstumu iki lauko krašto, palei virtualią

šienavimo agregatą, nesvarbu, kokia patirtimi jis galėtų

galulaukės vėžę.

pasigirti. Naudojant „SectionControl“ funkciją, įranga
visus šiuos veiksmus atlieka pati.

- Padeda tolygiau tiekti šienaujamą medžiagą,
nes tereikia pravažiuoti tik vieną kartą.

„SectionControl“ automatiškai perjungia dalinį plotį,
kad nepersidengiant juostoms būtų lygiagrečiai tolygiai

- Tolygios pradalgės.

šienaujama (kas jau yra įprasta sėjant, tręšiant ir

- Be klaidų.

skleidžiant augalų apsaugos priemones). Toks pats



principas taikomas ir dirbant žoliapjove, kurios

„SectionControl“ reguliuoja ne tik esant netolygiai

kiekvienas priekinis ir galinis šienavimo agregatas

išdėstytoms juostoms. Jei žinoma, kad kažkur kelyje

veikia „daliniu pločiu“. Naudojant juostos aptikimo

yra kliūtis (pvz., akmenuota dirva), galima išsaugoti

funkciją, traktorius aptinka savo padėtį lauke. O per

šios kliūties duomenis juostų orientavimo sistemoje

ISOBUS traktorius gali lengvai palaikyti ryšį su agregatu.

ir ją apvažiuoti. Kitą kartą, privažiavus prie šio taško,

Kai privažiuojate prie jau dirbto žemės ploto ar virtualių

šienapjovė bus automatiškai pakelta. Todėl įranga

galulaukės vėžių, sistema automatiškai įtraukia

yra efektyviai apsaugoma nuo gedimų.

šienavimo agregatą.
„SectionControl“ gali būti komplektuojamas
kaip pasirenkamas variantas ir veikti vos tik
yra suaktyvinamas ISOBUS TC-SC modulis
(tiek šienapjovės, tiek traktoriaus terminalas).
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„FENDT SLICER“: ŽOLIAPJOVĖ SU ISOBUS TERMINALU

Sklandus pjovimas su išskirtine
„TurboLift“ sistema.
Išskirtinė dirvos apsauga

Apsauga sukant

„Fendt Slicer“ gale montuojamų žoliapjovių patentuota

„SafetySwing“ yra patentuota mechaninė „Fendt Slicer“

„TurboLift“ sistema su centrine pakaba ir „Slicer FQ“

žoliapjovių derinių apsauga nuo smūgių. Susidūrimo

priekinė žoliapjovė užtikrina sklandų pjovimą, ypač

atveju abu agregatai gali suveikti atskirai, o sukimosi

tausoja velėną ir paruošiamas garantuotos kokybės

taškas yra žoliapjovių derinio centras. Dėl didelio kėlimo

pašaras. Paruošiami pašarai visada švarūs, net

sverto žoliapjovės blokai saugiai siūbuoja į viršų ir į

šienaujant drėgnose ir šlapiose vietose.

galą, taip apeinant kliūtį. Tada jie automatiškai grįžta
į darbinę padėtį, kad galėtumėte toliau be pertrūkio
dirbti.

Tolygus reguliavimas
Prieš šienaudami nustatykite pageidaujamą „TurboLift“
sistemos išjungimo slėgį. Važiuojant žoliapjovės slėgį

Suskleidžiama į kompaktišką bloką

galima sumažinti dar labiau, o taip pat atstatyti iš

Net esant 9,3 m darbiniam pločiui, gabenimo plotis

anksto nustatytą slėgį. Tokiu būdu galima labai greitai

neviršija 4 m. Visa tai – dėl giliai ant kėlimo sverto

reaguoti į kintančias darbo sąlygas. Galulaukėse

pritvirtinto cilindro. Žoliapjovės sunkio centras taip pat

sistema visada susikalibruoja. Be puikios pašarų

pasislenka žemyn, o tai reiškia, kad „Fendt Slicer TL“

kokybės, „TurboLift“ reiškia mažesnę traukos jėgą ir

nekyla jokių sunkumų važiuojant keliu. Suskleista

mažesnes degalų sąnaudas. Tiesiog spustelėję

žoliapjovė saugiai pergabenama keliu ir nekyla jokių

mygtuką ant „TurboLift“ vožtuvų blokavimo įtaiso,

rūpesčių dėl pločio! Dėl modulinio „Fendt Slicer“

galite visiškai išjungti pjovimo agregato slėgį ir

žoliapjovių derinių principo, prie jų galima bet kada

saugiai bei paprastai nustatyti jį į stovėjimo padėtį.

montuoti papildomus noragėlinius ir ritininius
plaušintuvus.

Kompensavimo cilindras stabilizuoja žoliapjovės

Bet kada galima įvertinti „TurboLift“ sistemos

Suskleista žoliapjovė neviršija 4 m aukščio ir ją paprasta pervežti dėl

agregatą galulaukėje ir važiuojant keliu.

kontaktinį slėgį tiesiog pažvelgus į darbo

žemo sunkio centro.

lauke manometrą ir reguliuoti jį nepakylant

Darbinis plotis
Pjovimo diskai
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m
Vnt.

Slicer
911 TL

Slicer
911 TLKC

Slicer
911 TLRC

Slicer
991 TL

Slicer
991 TLKC

Slicer
9314 TLKCB

8,30
2x6

8,30
2x6

8,30
2x6

9,30
2x7

9,30
2x7

9,30
2x7

nuo patogios sėdynės.
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Dirbdami ant šlaitų ar važiuodami keliu taip pat

„FENDT SLICER TLX“: TVIRTINAMA GALE, CENTRUOTA PAKABA, SU ĮSTRIŽU SUSKLEIDIMU.

įvertinsite modelio „Slicer TLX“ plataus suskleidimo

Apsaugas galima iki galo išskleisti nenaudojant

Apatinės jungties aukštį galima greitai ir paprastai reguliuoti naudojant

kampo privalumus.

įrankių, todėl jas lengva valyti ir prižiūrėti.

mechaninį ir lengvai įskaitomą darbinio aukščio indikatorių.

Tiesiog padidinkite galią.

Centruota pakaba

Išskirtinė pjovimo kokybė bet kokiomis sąlygomis

„Fendt Slicer TLX“ žoliapjovė išsiskiria dideliu

Tiesiog patogiai sėdint kabinoje ir šienaujant „Fendt

aprėpiamu plotu, išskirtine pjovimo kokybe ir paprastu

Slicer TLX“ žoliapjove, darbinio aukščio indikatoriumi

valdymu – išskirtinai dėl centruotos pakabos. „Fendt

galima nustatyti apatinių trauklių aukštį. Galulaukėse

Slicer TLX“ pjovimo agregatas pakabintas pagal sunkio

žoliapjovė tiesiog pakeliama ir nuleidžiama vienkrypčiu

centrą. Todėl ypač tiksliai sekamas žemės kontūras,

valdymo bloku. Dėl plataus palenkimo kampo (nuo +28°

kad būtų apsaugoma velėna. „Slicer TLX“ modelyje

iki -18°) puikiai pjaunama net ant šlaitų ar krantų.

„TurboLift“ sistema taip pat pasižymi unikaliu slankumu
pjaunant.
Suskleidžiama kaip veikiant laikrodžio mechanizmui
Modelis „Slicer TLX“ prieš gabenant suskleidžiamas
Naudojant lankstą, pjovimo

Puikiai paskirstyta galia

įstrižai ir traktoriumi keliu gabenamas kaip vienas

agregatus galima sureguliuoti,

Paprasta linijinė ir nereikalaujanti daug priežiūros

darbinis blokas. Atsižvelgiant į darbinį plotį, žoliapjovė

kad idealiai judėtų palei žemės

pavara nukreipia galią per padargo pavaras ten, kur

išskleidžiama iki 120°. Todėl ypač tolygiai paskirstomas

paviršių.

tai reikalingiausia – į pjovimo pagrindą. Tiesioginės

svoris, kompaktiškai pervežama keliu ir mažas

jėgos perdavimo pavaros funkcija taip pat garantuotai

gabenimo aukštis – važiuoti keliu saugu ir patogu.

veikia ir su plaušintuvais. „SafetySwing“ apsauga nuo

Kitu atveju, „Slicer TLX“ galima pakabinti įstrižai ir

smūgių apsaugo atsitrenkus į kliūtį šienavimo metu,

kompaktiškai pastatyti.

nes pasukama žoliapjovė yra palenkiama į viršų bei
atgal ir vėl sugrąžinama į pradinę padėtį. Modelis
„Slicer TLX“ yra išskirtinai patogus naudoti dėl atidumo
smulkmenoms, pvz., standartiškai įrengiama įrankių
dėžė, apgaubianti plastikinė apsauga nuo smūgių ir be
įrankių atidaroma priekinė apsauga. Užsakius, galima
įrengti hidraulinį gabenimo užraktą ar hidrauliškai
suskleidžiamą išorinę apsaugą.

Slicer
3160 TLX
Darbinis plotis
Pjovimo diskai
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m
Vnt.

3,10
6

Slicer
Slicer
3160 TLXKC 3160 TLXRC
3,10
6

3,10
6

Slicer
3670 TLX
3,60
7

Slicer
Slicer
3670 TLXKC 3670 TLXRC
3,60
7

3,60
7
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„FENDT SLICER TL“: GALE MONTUOJAMAS PADARGAS SU CENTRUOTA PAKABA

Tolygiai slystantis padargas –
aukščiausios kokybės darbas.
Patentuota kreipiamųjų sistema

Tiksliai nustatoma padėtis net pervežant

Patentuota „Fendt Slicer TL“ žoliapjovių kreipiamoji

Pervežant, „Fendt Slicer“ galima lengvai pasukti

užtikrina pjovimo pagrindo optimalų stabilumą ir

daugiau nei 90° galo link. Šis veiksmas gali būti

kreipimą tiek išilgai, tiek įstrižai. Todėl ypač tiksliai

atliekamas patogiai sėdint kabinoje. Kompensavimo

seka žemės paviršių ir nedrasko velėnos. Žoliapjovės

cilindras ir „TurboLift“ sistema kompensuoja

palenkimo diapazonas tiek aukštyn, tiek žemyn yra 13°.

žoliapjovės judesius važiuojant, todėl keliu riedama

Kreipiamosios dėka taip pat mažiau apkraunamas
kėlimo svertas bei žoliapjovės lankstas, o centralizuotos

tolygiai ir saugiai.

pakabos neveikia sukimo jėgos. Dėl šių savybių
užtikrinamas ilgas eksploatavimo laikas.

Išskirtinė priežiūros koncepcija
„Fendt Slicer TL“ žoliapjovių priežiūros paprastumas
privers jus šypsotis. Lengva prieiti tiesiog plačiai

Tiesioginis galios perdavimas

pakėlus brezentines priekines apsaugas. Galinės

„Fendt Slicer TL“ pavarų dėžė taip pat suprojektuota

apsaugos taip pat gali būti plačiai atidaromos

veikti su ypač didelės galios traktoriais. Varomasis

modeliuose be plaušintuvų. Peiliai taip pat keičiami

velenas su smagračiu ir apsauga nuo perkrovos saugo

bei valomi greitai ir lengvai. Didelėse įrankių dėžėse

nuo didelių gedimų. „Fendt Slicer TL“ taip pat turi

visada galima rasti atsarginių peilių.

apsaugą nuo smūgių, dėl kurios žoliapjovė gali būti
pasukama 22° galo link. Todėl galima reguliuoti ir
atjungimo jėgą. Suaktyvinus EHS vožtuvą ir trumpam
pakeitus eigą, žoliapjovė vėl grąžinama į darbinę padėtį.

Hidropneumatinis „TurboLift“ pjovimo pagrindo

Patentuota kreipiamoji optimaliai reguliuoja ir

slėgio išleidimo įtaisas padeda pjauti vienu ypu ir

užtikrina pjovimo pagrindo stabilumą.

Žoliapjovė pasukama 90° į galą nuo kabinos, į gabenimo padėtį.

tolygiai.

Darbinis plotis
Pjovimo diskai
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m
Vnt.

Slicer
4080 TL

Slicer
4590 TL

4,00
8

4,50
9

23

Elastinga trapecinė pavara automatiškai įtempiama

„FENDT SLICER“: GALE MONTUOJAMAS PADARGAS SU ŠONINE PAKABA

ir veikia 540 aps./min. ar 1 000 aps./min. greičiu.

Spyruoklės užtikrina, kad bus mažas slėgis į dirvą ir
Šienaukite iki 30° statumo griovius ir šlaitus.

apsaugoma velėna.

Priėjimas prie
lauko – šonu
Darbo aplinka be įtampos

Geriausia apsauga

„Fendt Slicer“ gale tvirtinamos žoliapjovės su šonine

Spyruoklinė apsauga nuo smūgių patikimai saugo

pakaba ir kompaktiška kampine pavara siūlomos

agregatą nuo apgadinimų. Vientisas šių modelių rėmas

skirtingų versijų. Siūlome modelius, kurių pjovimo

dar labiau padidina stabilumą. Trapecinis diržas

diskai yra viduryje, o taip pat modelius, kurių pjovimo

užtikrina efektyvų jėgos perdavimo pavaros veikimą ir

diskai yra suporuoti. Modeliai su suporuotais diskais

veikia kaip apsauga nuo perkrovos. Žoliapjovės bloko

standartiškai komplektuojami su greito peilių atjungimo

apkrovos valdymo įtaisą galima lengvai reguliuoti

sistema ir „DriveGuard“ žoliapjovės diskų apsauga.

spyruokle. Dirbant ypač svarbu neišdraskyti velėnos
ir nupjauti aukštos kokybės pašarus.

Jokių išlygų
„Fendt Slicer“ žoliapjovės su šonine pakaba puikiai tinka

Komfortas – visada standartinėje komplektacijoje

vidutinio dydžio ūkiams. Jos gali susidoroti su daugybe

Brezentinė apsauga suskleidžiama abiejose pusėse,

užduočių, taip pat šienauti griovius ar dirbti ant šlaitų

todėl galima lengvai prieiti prie pjovimo pagrindo.

naudodamos šoninę pakabą. Reguliuojamais apatinės

Kai kurie modeliai gali būti su noragėliniu ar ritininiu

trauklės varžtais galima lengvai nustatyti padėtį, kad

plaušintuvu. „Fendt Slicer“ gale montuojamos

tiktų įvairiems traktoriams ir išnaudoti visą darbinį plotį.

žoliapjovės komplektuojamos su patogia įrankių
dėže greitai prieigai dirbant laukuose.

Darbinis plotis
Pjovimo diskai
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m
Vnt.

Slicer
270 P

Slicer
320 P

Slicer
350 P

2,55
5

3,00
6

3,50
7
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GALE MONTUOJAMA „FENDT SLICER ISL“ ŽOLIAPJOVĖ SU ŠONINE PAKABA

Nes lengva konstrukcija ir
patvarumas – neatsiejami.
Išmani konstrukcija

Tikslus pakėlimas

„Fendt Slicer ISL“ žoliapjovė pasižymi optimizuoto

„Fendt Slicer“ su šoniniu sukabintuvu ir cilindrine

svorio konstrukcija ir mažu galios poreikiu, kad net

krumpline pavara išsiskiria iš konkurentų savo

naudojant nedidelius traktorius būtų galima dirbti su

išskirtiniu patogumu. Tik vienas hidraulinis cilindras

didelio pločio žoliapjove. Poromis veikiantys diskai ir

reikalingas norint pakelti galulaukėje. Keliant nėra

plokščia pjovimo pagrindo konstrukcija užtikrina, kad

reikalingas galinis mechaninis kėlimo įtaisas. Pjovimo

bus nupjauta idealiai. Gaunama švariai atrodanti

pagrindas visada yra lygiagrečiai žemės paviršiui.

nupjauta žolė, nepaisant labai žemo pjovimo aukščio.

Hidrauliniu vožtuvu taip pat galite lengvai perjungti tarp

Pavara perduoda galią tiesiai iš viršaus į pirmą pjovimo

darbinės ir transportinės padėties. Taip pat patogu

diską. Todėl pašarai nėra papildomai sumalami, ypač

pervežti keliu dėl kompaktiškumo ir dėl to, kad sunkio

šienaujant ant šlaitų. Lengvai keičiamos didelės,

centras yra arti traktoriaus. Taip užtikrinama sauga ir

sustiprintos apatinės plokštės taip pat padeda pailginti

stabilumas kelyje.

eksploatavimo laiką.
Gera sauga
Išskirtinai ilgas tarnavimo laikas ir stabilumas

Su „Fendt Slicer ISL“ žoliapjovėmis jūs visada būsite

Visi komponentai tepami alyvos vonelėje, todėl visos

saugūs. Spyruoklinė apsauga nuo smūgių saugo

dalys bus tinkamai suteptos net pjaunant ant šlaitų

žoliapjovę nuo apgadinimų. Be to, atskiri žoliapjovės

ar kampu šienaujant griovius. Ypač didelis dėmesys

diskai taip pat apsaugoti nukerpamu varžtu. Elastingas

skirtas pjovimo pagrindui užsandarinti, todėl

trapecinis diržas su automatiniu diržo įtempimu veikia

nepratekės nei lašelis alyvos ir nebus užteršti

kaip apsauga nuo perkrovų.

pašarai net ir po daugelio metų darbo.

Paprasta pasiekti gerų rezultatų šienaujant, net tuomet, kai augalai yra aukšti.

Perjunkite iš darbinės į kompaktišką transportinę padėtį neišlipdami iš
patogios traktoriaus kabinos.

Darbinis plotis
Pjovimo diskai
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m
Vnt.

Slicer
2460 ISL

Slicer
2870 ISL

2,42
6

2,82
7
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„FENDT SLICER TKC“ IR „TRC“ MODELIAI YRA VELKAMI ANT VAŽIUOKLĖS.

„Fendt Slicer TKC“ ir „TRC“ centralizuotas

„Fendt Slicer TKC“ ir „TRC“ pjaunamosios pagrindas

sukabintuvas suteikia ypač daug naudojimo

užkabinamas už tvirto atraminio rėmo išorinių taškų,

Riedėdami standartiniu 40 km/val. greičiu, greitai pasieksite kitą

galimybių.

todėl yra tiksliai kopijuojamas žemės paviršius.

reikiamą vietą.

Tiesiog puikus pjovimas.

Visu greičiu pirmyn

Visa juosta šienaujama ypač tiksliai

„Fendt Slicer TKC“ ir „TRC“ diskinės žoliapjovės su

„Fendt Slicer“ nušienaus taip, kaip panorėsite. Pjovimo

pervežimo važiuoklės atrama – galia ir išskirtinės

aukštis reguliuojamas centralizuotai ir tolygiai: rankiniu

naudojimo galimybės. Tiek 3,0 m, tiek 3,5 m darbinio

svertu, be jokių įrankių gali būti lengvai nustatoma nuo

pločio versijos yra komplektuojamos arba su virbais,

3,5 iki 7 cm. Taigi, visada nušienausite ties reikiamu

arba su ritininiu plaušintuvu. Centre pasukamas

aukščiu. Pirštinio plaušintuvo intensyvumą taip pat

sukabintuvas sudaro galimybes šienauti dešiniau ar

galima lengvai nustatyti be jokių įrankių, kad pirštų

kairiau, arba tiesiai už traktoriaus. Tvirta atlenkiama

virbai atskirai reaguotų pagal dirbamo paviršiaus

pavarų dėžė reiškia, kad kryžminės jungtys sujungtos

sąlygas. Šienapjovė pasižymi išskirtiniu manevringumu

mažesniu kampu. Tai užtikrina išskirtinį manevringumą

ir prošvaisa, o tai ypač svarbu galulaukėse ir riedant

ir ypač tolygią tiekiamą galią bei mažą nusidėvėjimą.

keliu. Kėlimo aukštis toks, kad be vargo apsisuktumėte

Kompaktiška kampinė pjovimo pagrindo pavara

virš pradalgių galulaukėse ir nepatirtumėte jokių

užtikrina, kad šienaujama būtų ypač tolygiai, nes

nuostolių. „Fendt Slicer“ modelio agregatai išskirtiniai

kiekvienas žoliapjovės diskas yra atskirai sukamas

ne tik dėl ypač geros paruošiamo pašaro kokybės, bet

tokia pačia jėga.

ir dėl to, kad juos paprasta naudoti.

Tinkamas tarpas
„Fendt Slicer TKC“ ir „TRC“ pjaunamosios pagrindas
užkabinamas už tvirto atraminio rėmo išorinių taškų.
Kadangi įrengta lygiagretainio formos pakaba,
žoliapjovė ypač tiksliai seka nelygų žemės paviršių.
Svyravimo metu spyruoklės tik truputį sutrumpėja, todėl
pjovimo pagrindas gali judėti tolygiai. Spyruoklių blokai
yra reguliuojami, todėl atramos slėgis gali būti
perjungiamas nuo 200 kg iki visos žoliapjovės masės,
kad būtų galima atlikti įvairiausius darbus. Viršutinis
žoliapjovės rėmas taip pat yra ganėtinai mobilus.
Kadangi žemės paviršiaus kontūras yra kopijuojamas
trim kryptimis, galite būti tikri, kad šienaujama bus ypač
lygiai net esant sudėtingoms sąlygoms. Šienapjovė
ypač lengvai velkama, nes traukos taškas yra dešinėje,
ties mašinos priekiu.

Išskirtinis kėlimo aukštis suteikia taip reikalingą darbų atlikimo laisvę.

Įrankių dėžė integruota į „Fendt Slicer 3575 T“ sukabintuvą,
kad techninės priežiūros darbus būtų galima atlikti greitai.

Darbinis plotis
Pjovimo diskai
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Slicer
313 TKC

Slicer
313 TRC

Slicer
3575 TKC

Slicer
3575 TRC

3,00
6

3,00
6

3,50
7

3,50
7

29

KC spyruoklinis noragėlinis plaušintuvas su

„FENDT SLICER KC/RC“ SU NORAGĖLINIU AR RITININIU DIRVOS PLAUŠINTUVU

reguliuojamu priešpriešiniu šepečiu gali būti

Visi plaušintuvai yra tiesiogiai varomi pagrindine pavarų dėže ar

nustatomas į 5 padėtis.

padargo jėgos perdavimo pavara.

Pašarų ruošimas –
tobulas pasirengimas.
Išskirtinė ventiliacija

Ritininis plaušintuvas RC

Pašarų džiūvimo procesas ženkliai sutrumpėja

„Fendt Slicer RC“ ritininis plaušintuvas susideda iš

naudojant plaušintuvą. Jis padeda nuvalyti natūralų

dviejų guminių profilių su sieteliu, kuriuos galima

vaškinį sluoksnį nuo augalų ir greitai išdžiovinti

naudoti tankinimo slėgiui reguliuoti. Didelis profilio

augalinę medžiagą. Klojama lengva, puri pradalgė,

persidengimas reiškia, kad visuose modeliuose yra

kuria gali intensyviai cirkuliuoti oras ir lengviau

varomas tik apatinis ritinys, o viršutinysis veikia

išgarinamas vanduo. Taip sutaupoma brangaus laiko,

sinchroniškai. Nuo pašalinių objektų apsaugoma

nes paskesnius proceso etapus galima pradėti

reguliuojant išankstinį krūvį, todėl galima prispausti

anksčiau ir, idealiu atveju, sutaupyti laiko vartant.

viršutinį ritinį. Todėl galima švelniai ir intensyviai
plaušinti nenubyrant žaliavos lapeliams. Ritininiai
plaušintuvai ypač tinkami nuimant daržovių derlių.

Noragėlinis-ritininis plaušintuvas KC
KC noragėlinis „Fendt Slicer“ žoliapjovės plaušintuvas
turi lengvai reguliuojamą priešpriešinį šepetį, kuriuo

Universalios plaušinimo galimybės

galima nustatyti penkias plaušinimo intensyvumo

Greitai ir lengvai sureguliuokite pašarų ruošimo įrangą,

nuostatas. Taip iš tikro apsaugomi pašarai: stiebeliai

kad tiktų pagal darbo lauko sąlygas ar klientų poreikius.

išsaugo savo struktūrą ir netrupa. Todėl gali būti

Abiejų tipų plaušintuvai yra su tiesiogine pavara ir

tolygiai plaušinama – tai ypač svarbu šienaujant žolę.

apsaugoti nuo perkrovos įrengus nukerpamą varžtą.

O noragėliai apsaugo nuo nuostolių.

30

RC ritininis plaušintuvas veikia švelniai ir nenuplėšo lapelių. Susidėvėjus ar susigadinus guminiams

Visi jie veikia per visą žoliapjovės plotį ir sudaro galimybes pasiekti

elementams, juos galima pakeisti atskirai.

didžiausią našumą nuimant didelio tūrio javų derlių.

31

„FENDT“ PASLAUGOS

Geriausias gaminys,
geriausia techninė priežiūra.
Įsigydami „Fendt Slicer“, gaunate pažangiausią gaminį,

Aukščiausia kokybė. Nepriekaištingai teikiamos

kuris įveiks didžiausius iššūkius. Todėl, naudodamiesi

paslaugos. „Fendt“ paslaugos

kompetentingų ir sertifikuotų „Fendt“ atstovų

Mes siūlome išskirtines paslaugas, kad jūsų

teikiamomis paslaugomis, galite būti tikri, kad darbas

„Fendt“ mašina veiktų patikimai ir efektyviai:

bus atliktas itin kokybiškai:
- „Fendt Demo“ paslauga
- tai garantuos aktyvus bendradarbiavimas tarp jūsų
ir mūsų apmokytų techninės priežiūros specialistų.
- Pakaitinių dalių prieinamumas 24 val. per parą,

- „AGCO Finance“ – finansavimo sandoriai
- „Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir
garantijos išplėtimas

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.
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Naudodami išmaniajame telefone programėlę
„AGCO Parts Books to go“, galite greitai ir lengvai

„FENDT“ PASLAUGOS

rasti „Fendt“ atsarginių dalių bei iškart jų

Nesijaudinkite. Mašina bus
paruošta rytojaus darbui.

užsisakyti. Programėlę galima atsisiųsti per
„App Store“ ir „Google Play Store“. Prieigą prie
savo asmens duomenų galite gauti iš „Fendt“
atstovybės.

Visiška išlaidų kontrolė ir patikimumas,
leidžiantis žiūrėti į priekį
„Fendt Demo“ paslauga

„Fendt Care“ –

Perkate pirmą kartą? Jums tikrai patiks „Fendt“

techninio aptarnavimo ir garantijos išplėtimas

sprendimai ir bendras efektyvumas. „Fendt Demo“

Norėdami užtikrinti, kad jūsų mašina būtų visada

paslauga padės jums apsispręsti.

paruošta darbui, siūlome papildomą geriausiai Jūsų

„Fendt Care“¹
Priežiūra

poreikiams tinkančią techninės priežiūros ir remonto
paslaugų garantiją. Ši garantija apima tik remonto

„Bronze"

„Silver"

Reguliari techninė
priežiūra, pastovios
išlaidos priežiūrai

Apsauga nuo remonto rizikos
(išskyrus dėvėjimąsi)

Naudojimo patikimumas

Privalumai

Skirtingi finansavimo modeliai

riziką per pirmuosius 12 mėn. nuo naujos mašinos

Investicijos į technologijas reikalauja didelio kapitalo.

pristatymo. „Fendt Care“ Jums siūlo lanksčius

„AGCO Finance“ siūlomas kreditų finansavimas

draudimo laikotarpius ir lanksčias įmokas tiek su,

garantuoja patrauklias ir lanksčias sąlygas. Nuo

tiek be permokos, kad mašina tinkamai veiktų per

pradinės įmokos iki mėnesinių mokėjimų ir galutinio

pirmuosius eksploatavimo metus ir vėliau.

Franšizė

atsiskaitymo – jūs nustatote bendrąsias sąlygas,

„Fendt“ atstovybė sumontuos tik originalias „Fendt“

¹ Taikoma tik žoliapjovėms su „ISOBUS“.

pagal kurias finansuosite savo „Fendt Slicer“.

dalis. Tai yra dalys, kurios atitinka nustatytą kokybės

Draudimas nuo visų gedimų puikiomis
sąlygomis

Visapusiškas draudimas ir galimybė
jums kontroliuoti savo išlaidas

190 EUR

0 EUR

Periodinė techninė priežiūra
Remonto išlaidos

standartą ir yra saugios. Be to, taip mes galime
užtikrinti išliekamąją jūsų „Fendt“ mašinos vertę.

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
3 metai /
2 000 darbo
valandų
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priežiūros paslaugas. „Fendt“ gali pasiūlyti jūsų mašinų parkui pritaikytą sprendimą.
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Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: g
Pagal pageidavimą: c

„FENDT SLICER“ DISKINĖ ŽOLIAPJOVĖ

Įrangos variantai
ir techninė informacija.
Priekiniai pjovimo įrenginiai

Galiniai ir šoniniai pjovimo įrenginiai

Slicer
260 FP

Slicer
260 FPS

Slicer
310 FPK

Slicer
3060 FP

Slicer
3060 FPSL

Slicer
3060 FPKC

Slicer
3060 FPRC

Slicer
310 FQ

Slicer
310 FQ KC

Slicer
310 FQ RC

Slicer
360 FQ***

Slicer
360 FQ KC***

Slicer
360 FQ RC***

Slicer
2460 ISL

Slicer
2870 ISL

Slicer
270 P

Slicer
320 P

Slicer
350 P

m
m
m
m
m
kg

2,50
2,50
1,35

2,50
2,50
1,35

3,00
3,00
2,00

3,00
3,00
2,00

3,00
3,00
< 1,10

3,00
3,00
1,45 - 2,20

3,00
3,00
1,55 - 1,90

3,12
2,99

3,12
2,99

3,12
2,99

3,62
3,49

3,62
3,49

3,62
3,49

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

1,21
474

1,21
504

1,20
694

1,49
770

1,49
890

1,58
990

1,52
1040

950

1238

1238

1020

1374

1374

2,42
1,80
1,65
3,30
1,35
510

2,82
1,80
2,00
3,70
1,35
550

2,55
2,13
1,60
2,95
1,30
630

3,00
2,13
1,80
3,43
1,30
724

3,50
2,13
2,30
3,91
1,30
798

kW / AG

28 / 38

28 / 38

55 / 75

55 / 75

55 / 75

66 / 90

64 / 87

63 / 85

85 / 115

85 / 115

70 / 95

96 / 130

96 / 130

37 / 50

44 / 60

40 / 54

45 / 61

50 / 68

Kategorija
Kategorija

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I + II

I + II

II

II

II

Vnt.
Vnt.

4
2

4
2

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

7
2

7
2

7
2

6
2

7
2

5
2

6
2

7
2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Masė ir matmenys
Darbinis plotis
Gabenimo plotis
Pradalgės plotis
Gabenimo aukštis
Gabenimo ilgis
Masė

Priekiniai pjovimo įrenginiai

Galios poreikis
Galios poreikis

Prikabintuvas
Tritaškis
Dviejų taškų apatinės trauklės

Pjovimo mazgas
Pjovimo diskai
Peiliukai žoliapjovės diskui
Greito peiliuko atkabinimo sistema
Pavaros apsauga
Mechaninis šoninis poslinkis
Hidraulinis šoninis poslinkis
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas
ISOBUS terminalas
„SafetySwing“ sauga
„BeMove“ funkcija
„SectionControl“ funkcija

g
c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1000

1000

1000

1000

1000

1000

540

540

540

540

540

g

g

g

g

g

Hidraulika
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“

Vnt.
Vnt.
Vnt.

1

Darbinis velenas
Darbinio veleno sūkiai
Pavaros velenas su vienakrypte mova

aps./min.

540 / 1000

540 / 1000

1000

1000

1000

1000

1000

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

Padangos
Gabenimo važiuoklės padangos

Apšvietimas
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai

c

c

c

c

c

c

B = Skersinė konvejerio juosta / FP = Priekyje montuojama svirtinė jungtis / FZ = Priekyje montuojamas statramstis / ISL = Dantyta pavara be vidinės trinkelės / KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / S = Šoninis reguliavimas / SL = Sekatorius /
TL = „TurboLift“ sistema / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos / *** = Laikytis konkrečių šalyje galiojančių reglamento
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Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: g
Pagal pageidavimą: c

„FENDT SLICER“ DISKINĖ ŽOLIAPJOVĖ

Įrangos variantai
ir techninė informacija.
Galiniai ir šoniniai pjovimo įrenginiai
Slicer
3160 TLX

Slicer
3160 TLXKC

Slicer
3160 TLXRC

Slicer
3670 TLX

m
m
m
m
m
kg

3,10
2,50
1,20 - 1,40
3,58
1,70
1050

3,10
2,50
0,80 - 2,30
3,58
2,10
1350

3,10
2,50
0,80 - 2,30
3,58
2,10
1350

3,60
2,80
1,70 - 1,90
3,99
1,70
1200

3,60
2,80
1,00 - 2,80
3,99
2,10
1500

kW / AG

63 / 85

85 / 115

85 / 115

70 / 95

Kategorija
Kategorija

II

II + III

II + III

II+III

Vnt.
Vnt.

6
2

6
2

6
2

7
2

7
2

7
2

g

g

g

g

g

g

Masė ir matmenys
Darbinis plotis
Gabenimo plotis
Pradalgės plotis
Gabenimo aukštis
Gabenimo ilgis
Masė

Sulankstomi pjovimo įrenginiai

Slicer
Slicer
3670 TLXKC 3670 TLXRC

Pjovimo įrenginiai su važiuokle

Slicer
4080 TL

Slicer
4590 TL

Slicer
911 TL

Slicer
911 TLKC

Slicer
911 TLRC

Slicer
991 TL

Slicer
991 TLKC

Slicer
9314 TLKCB

Slicer
313 TKC

Slicer
313 TRC

Slicer
3575 TKC

Slicer
3575 TRC

3,60
2,80
1,00 - 2,80
3,99
2,10
1500

4,00
2,30
3,30

4,50
2,30
3,80

8,30
2,78
2 x 2,00
3,73

8,30
2,78
2 x 1,45 - 2,25
3,73

8,30
2,78
2 x 1,55 - 1,90
3,73

9,30
2,78
2 x 2,50
3,90

9,30
2,78
2 x 1,85 - 3,25
3,90

9,30
2,78
1,80 - 3,00
3,90

3,00
3,00
0,90 - 2,25

3,00
3,00
1,55 - 1,90

3,50
3,50
1,20 - 2,60

3,50
3,50
1,20 - 2,60

5,60
980

6,10
1100

1966

2410

2508

2120

2830

3450

7,00
1945

7,00
1962

7,65
2560

7,32
2527

96 / 130

96 / 130

72 / 99

84 / 115

110 / 150

132 / 180

128 / 175

128 / 175

155 / 200

168 / 228

66 / 90

66 / 90

88 / 120

88 / 120

II + III

II + III

II + III

II + III

II + III

II + III

II + III

II + III

II + III

II + III
II

II

II

II

7
2

7
2

Galios poreikis
Galios poreikis

Prikabintuvas
Tritaškis
Dviejų taškų apatinės trauklės

Pjovimo mazgas
Pjovimo diskai
Peiliukai žoliapjovės diskui
Greito peiliuko atkabinimo sistema
Pavaros apsauga
Mechaninis šoninis poslinkis
Hidraulinis šoninis poslinkis
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas
ISOBUS terminalas
„SafetySwing“ sauga
„BeMove“ funkcija
„SectionControl“ funkcija

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

8
2

9
2

2x6
2

2x6
2

2x6
2

2x7
2

2x7
2

2x7
2

6
2

6
2

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

1
1

1
1

1
1

1
1

g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
g
c

Hidraulika
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“

Vnt.
Vnt.
Vnt.

1
1

aps./min.

1000

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1
1

Darbinis velenas
Darbinio veleno sūkiai
Pavaros velenas su vienakrypte mova

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

540 / 1000

540 / 1000

540 / 1000

540 / 1000

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

300/80-15.3

300/80-15.3

g

g

g

g

Padangos
Gabenimo važiuoklės padangos

Apšvietimas
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

B = Skersinė konvejerio juosta / FP = Priekyje montuojama svirtinė jungtis / FZ = Priekyje montuojamas statramstis / ISL = Dantyta pavara be vidinės trinkelės / KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / S = Šoninis reguliavimas / SL = Sekatorius /
TL = „TurboLift“ sistema / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos
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It’s Fendt. N
 es mes apie ūkininkavimą žinome viską.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

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

„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

