
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

Volum iht. DIN 11741  m³ 22 24,5 29 22 24,5 29
Tillatt totalvekt*  kg 5.250 9.000 9.000 6.200 9.500/11.000 9.500/11.000

* =spesifikt for landet
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Skånsom. Allsidig. Trives i høyden.  
Fendt Tigo ST og S.
Vi har den riktige lessevognen for ethvert gårdsbruk – det store utvalget i Fendts Tigo ST- og S-serie,  
med 3 ulike lastekapasiteter, gir deg valget. Tigo ST har senket tyngdepunkt og har ekstra bred sporvidde.  
Dette øker stabiliteten og gjør den til en fantastisk partner i bratt terreng.
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TIGO 40  
MS

TIGO 50  
MS

TIGO 60  
MS

TIGO 70  
MS

Volum iht. DIN 11741  m³ 26 30 35 39
Tillatt totalvekt*  kg 12.000/15.000 12.000/15.000 12.000/15.000 12.000/15.000

* =spesifikt for landet
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Mestrer de daglige jobbene.  
Fendt Tigo MS.
Fendt Tigo MS er enestående på markedet, særlig når det gjelder jobbene i hverdagen. Den utrolig jevntgående  
svingarmenheten er spesielt egnet til bruk for høy. Det er heller ikke noe problem for dette multitalentet, med en  
lastekapasitet på opptil 39 m³, å kjøre silofôr hver dag.
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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

Volum iht. DIN 11741 m³ 26 30 35 31 36 50
Tillatt totalvekt* kg 12.000/17.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12.000/17.000 12000/17000

* =spesifikt for landet
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Fleksibel. Kompakt. Robust.  
Fendt Tigo MR og MR Profi.
Profesjonell teknologi for ditt gårdsbruk. Førsteklasses når det gjelder fôrkvalitet. Enormt lastevolum. Rask tømming.  
Fendt Tigo MR Profi lessevogn er det du trenger. Med hele 6 m³ ekstra, gir den multifunksjonelle frontveggen med  
VarioFill deg en enorm lastevolumkapasitet på opptil 50 m³. Uansett om det er surfôr eller høy: Det automatiske  
lastesystemet, med trinnløst justerbart forkomprimeringstrykk, bruker hver eneste kvadratmeter og gir aktiv støtte  
ved tømmingen. Med Tigo MR 100 Profi kan man kjøre høy i toppklasse – for de vanskeligste forholdene.
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INNMATING OG PICKUP: FENDT TIGO ST, S, MS, MR OG MR PROFI

Det neste nivået av 
innhøstingsteknologi – Fendt Tigo.

Bevar grastorva med perfekt bakkefølging
Midtrullen beskytter pickupens tinder mot å slå ned  
i bakken og gir god terrengtilpassing. Den sørger for 
trygg klaring selv når bakkeforholdene er bløte og 
ujevne, og holder pickupen lett unna urenheter. Smart 
teknologi betyr at den kun hjelper deg når du trenger 
den, framfor at den er der konstant. Du kan stille inn 
midtrullen individuelt avhengig av innhøstingsforholdene. 
I tillegg til optimal fôrkvalitet beskytter Fendt Tigo også 
plantedekket. De justerbare pickuphjulene med sving 
støtter pickupen og beskytter grastorva, selv når man 
tar krappe svinger på jordet.

Lang levetid
Fendt Tigo-pickupen krever ikke kamstyring, noe som 
gjør den absolutt vedlikeholdsfri og gir rolig gange. Alle 
tindene er sikret mot tap som standard for å forhindre 
skader på maskin eller dyr. Oppbygningen består av 
varmgalvaniserte komponenter som beskytter pickupen 
mot slitasje forårsaket av rust, forvitring eller syre tilsatt 
grovfôret. Resultatet er lavt vedlikehold og lang levetid.

Optimal plukking med utvidet pickup
pickupen på Fendt Tigo-modellene øker lessevognens 
effektivitet. Denne pickupen er unik, spesielt på Tigo 
ST-, S- og MS-vognen med svingarm. Fem tinderekker 
og en arbeidsbredde på 1,80 m gir en maksimal 
oppsamlereffekt. Takket være de svært tett monterte 
fjærbelastede tindene på 54 mm. Fendt Tigo garanterer 
optimal opplukking og optimal overføring av avlingen  
til rotoren, selv med kort, tørt gras.

Rent arbeid
En vellykket innhøsting er avhengig av den best mulige 
pickupen. Den frittsvingende pickupen tilpasser seg 
optimalt til bakken. Dette gir ikke bare jevnere kjøring  
og mye renere opptak av strengen, men øker i tillegg 
effektiviteten. Under denne prosessen legger topprullen 
med ledeplate et jevnt trykk på strengen og støtter 
samtidig pickupens transporteffekt. Ledeplaten 
sammen med toppgaffelen reduserer friksjon og sikrer 
en kontinuerlig avlingsflyt.
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pickupens midtrulle kan monteres midt bak pickupen på Tigo MR- og MR Profi-modellene, noe som sikrer at 
pickupen føres trygt selv når underlaget er krevende. Dette garanterer ypperlig fôrkvalitet, fordi smusset blir 
igjen på bakken.

pickupens svingende hjul beskytter grastorva.  
Juster høyden til hjulene med hullrekken.

pickupen kan pendle fritt. Dette forbedrer bakkefølgingen  
og oppsamlingen.
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ROTOR OG DRIVLINJE: FENDT TIGO MR OG MR PROFI

Unik effektivitet som  
du blir glad i.

Nøyaktig presisjon
Innhøsting av gras, intet problem – Fendt Tigo 
garanterer optimal kapasitet. Det perfekte samspillet 
mellom pickup og rotor fører til perfekt avlingsflyt og 
svært høy lastekapasitet. Overføringspunktet fra 
pickupen er nært rotoren. Avlingen skal dermed bare 
flytte seg ett kort stykke fra innmatingen til rotoren. Den 
kortere konstruksjonen, den lave periferihastigheten, 
som er så å si identisk på både pickup og rotor, gjør  
at du oppnår optimal plukkekapasitet og fôroverføring, 
selv med kort og tørt fôr. Dette gjør deg i stand til å 
bevare fôret og oppnå førsteklasses kvalitet.

Effektivitet er det samme som kapasitet
Jo mer effektivt girkassen fungerer, desto høyere er 
kapasiteten. Oppnå optimalt ytelsespotensial med  
den unike driften til Fendt Tigo. Den direkte driften  
via drev med lav slitasje motstår høye belastninger  
og går ekstremt jevnt. Hoveddrevet er montert rett  
på akslingen til kutterotoren og garanterer direkte 
kraftoverføring. Denne enestående ytelsen avlaster 
føreren og sørger for et behagelig arbeidsmiljø. 
Forurensninger i fôret av søl fra kjedesmøring er heller 
ikke noe problem, fordi det er en ren tannhjulsdrift.

Imponerende ytelse
Rotoren i Fendt Tigo imponerer med styrke og stor 
kapasitet. De 25 mm brede rotortindene med Hardox 
kontaktflater gir et kvalitetskutt som gjør Fendt Tigo  
til en maskin som fremhever seg på markedet. Graset 
føres nøyaktig gjennom den smale snitteåpningen  
og har ingen alternativ vei ut. Det transporteres aktivt 
gjennom knivbroen av de seks spiralformede 
rotortindene som sørger for at graset kuttes effektivt og 
nøyaktig Rotortindene trekker forsiktig i en vinkel på 
over 90 grader ut av avlingen, dette garanterer forsiktig 
avlevering av fôret. Med en matekanal på over 1 m² 
transporteres fôret forsiktig til lasterommet, selv under 
vanskelige driftsforhold. Dermed oppnår du nøyaktig 
kuttekvalitet uten mosing, men får optimalt 
forkomprimert fôr av høy kvalitet.

Venter du fortsatt eller er du allerede i gang?
Du sparer tid og penger med Fendt Tigo. Den patenterte 
løsningen for å skifte ut individuelle rotorsegmenter 
betyr at ingenting kan bringe deg ut av fatning lenger. 
Med den innovative konstruksjonen skifter du kun ut  
de individuelle rotorfingrene ved skade forårsaket av 
fremmedlegemer eller slitasje. Rotorsegmentene har  
en T-formet, 25 mm bred kontaktflate som garanterer 
høy stabilitet. Samtidig utvikler Fendt Tigo mer kraft 
uten større anstrengelser.
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Rotoren med en diameter på 800 mm og seks rader 
med spiralformede matefingre i Hardox-stål er 
opplagret med store sfæriske rullelagre på begge sider.

Rotorfingrene er delt inn i tre elementer som 
kan fjernes enkeltvis. Tre nye elementer kan 
enkelt sveises fast med tre låser.

Effekten til hoveddriften overføres fra drivlinjen til rotoren av ekstra 
sterke sylindriske tannhjul.

Den synkroniserte periferihastigheten gir 
suveren flyt av materialet fra pickupen og 
videre gjennom rotoren, noe som gir stor 
kapasitet uten blokkeringer.
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SVINGBAR MATEARM OG DRIVVERK: FENDT TIGO ST, S OG MS

Tøff på jobb gjennom  
hele sesongen.

Kjøring forover
Fendt Tigo ST, S og MS er virkelig noe for seg selv.  
Det er den eneste vognen i sin klasse som drives  
direkte via et robust girdrev. Dette gjør drivlinjen  
egnet til varierende forhold, og den går ekstremt  
rolig under kjøring. Fendt Tigo MS, S og ST går  
veldig jevnt, ettersom de ikke har kjededrift, noe som  
gir et behagelig arbeidsmiljø. Det finnes ikke noe 
kjedesmøring som kan dryppe ned på og forurense 
fôret.

Vedlikehold istedenfor venting
Hver av de fem svingbare matearmene er separat 
montert på begge sider i et lukket rullelager, og har  
et sentralt smøresystem. De standard smørerailene  
på mateenheten og kamstyringen forhindrer at 
smørefilmen blir brutt og gjør denne modellen ekstremt 
motstandsdyktig mot slitasje og enkel å vedlikeholde.

Ren beskyttelse av grovfôret
Hjertet i Fendt Tigo ST, S og MS er den kamstyrte 
svingarmen. Den nyreformede kambanen garanterer 
optimal styring av de enkelte svingarmene. 
Belastningstoppene fordeles optimalt på grunn av de 
separate lagrene på hver enkelt arm. Dette gjør de 
ekstremt nøyaktige. Etter å ha transportert grovfôret 
gjennom knivene, går de doble tindene på de fem 
svingarmene rett framover, ut av grovfôret og forhindrer 
dermed grovfôret fra å bli knust. Denne gaffeleffekten 
gjør at fôret transporteres løst og lagvis, forsiktig og 
jevnt, inn i lasterommet.

Udelt oppmerksomhet
For å sikre en jevn og sømløs fôrflyt har Fendt Tigo ST-, 
S- og MS-modellene enkeltvise, svingbare matearmer. 
Kuttingen forhindrer oppriving av fôret, siden armen  
går i en bane og skjærer over fôret i hele knivens lengde. 
Resultatet er nøyaktig kuttet fôr av høy kvalitet.
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Den korte avstanden mellom pickup og svingarm gir optimal avlingsflyt. Svingarmenheten drives av gir med lav slitasje med ekstra sterke solide.

De enkeltvise, svingbare matearmene gir en jevn og sømløs avlingsflyt.

De doble tindene forblir i kontakt med avlingen  
i en ideell vinkel, til de trekkes tilbake i horisontal 
posisjon like før avlingen går inn i lasterommet.

Den smarte svingarmføringen betyr at lasteenheten 
på Tigo ST, S og MS tar vare på alt fôret.
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KNIVER OG KUTTEKVALITET: FENDT TIGO MR OG MR PROFI

Et snitt uten sidestykke.

Enkelt vedlikehold
Målet er å gjøre arbeidet så enkelt som mulig. 
Rotorvognen sikrer rask og enkel håndtering med 
knivene, som du kan fjerne uten å bruke verktøy.  
Flytt knivbroene fra drifts- til serviceposisjon via 
terminalen eller ved å trykke på knappene på siden  
av vognen. Det er lett å skifte knivene ved å svinge 
knivrammen til siden. Du kan låse opp hver kniv med 
den sentrale knivutløseren og fjerne dem enkeltvis  
fra hver sin plass i rammen.

Høytytende knivbro
Jo bedre kuttekvalitet, desto bedre komprimering, 
fermentering og fôrutnyttelse. Kombinasjonen av  
31 kniver og en lang kniv sammen med et smalt 
snittgap garanterer et rent kuttet fôr uten å mose fôret. 
Fendt Tigo MR og MR Profi bruker lange kniver i herdet 
verktøystål med sagtannet kant. De brede rotortindene 
skyver fôret aktivt gjennom knivene. Dette forlenger 
serviceintervallene for Tigo og sikrer kutt i hele lengden, 
for å produsere silofôr av beste kvalitet. Det er enkelt  
å justere snittelengden, noe som gir den nødvendige 
fleksibiliteten. Verktøyspaken kan uten problemer 
brukes til å halvere antallet kniver og dermed endre 
kuttelengden.

Pålitelig takket være Trimatic
Hver kniv beskyttes separat av en fjær med det unike 
knivbeskyttelsessystemet. Hvis rotoren dytter et 
fremmedlegeme mot kniven, gir fjæren etter og 
reduserer umiddelbart kraften mot kniven. Spenningen  
i fjæren gjør at kniven automatisk går tilbake til 
driftsposisjonen etter at fremmedlegemet har passert. 
Det innovative, fjærbaserte utløsersystemet beskytter 
knivene og rotoren, og garanterer vedvarende funksjon 
selv om arbeidsforholdene er vanskelige.
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De lange knivene med tanning på den ene kanten 
sikrer et effektivt og langt kutt, og kan fjernes uten 
bruk av verktøy.

Den sentrale knivutløseren gjør at du raskt og enkelt kan skifte ut 
individuelle kniver.

Den åpne knivbroen reduserer vedlikeholds- og rengjøringsarbeidet. 
Ettersom rammen er åpen, faller smuss igjennom og ned på bakken.

Knivbroen er videre delt inn i to grupper slik at du 
enkelt kan skifte mellom kuttelengder på 45 mm,  
90 mm eller ingen kutting.

Fjærene på knivbeskyttelsen garanterer effektiv  
og slagkraftig beskyttelse mot fremmedlegemer  
for både knivene og rotoren.
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KNIVER OG KUTTEKVALITET: FENDT TIGO ST, S OG MS

Jevnt kutt fra første  
til siste strå.

Raskt vedlikehold
Målet er å gjøre arbeidet så enkelt som mulig. Tigo ST, 
S og MS garanterer rask og enkel håndtering med 
knivene som du kan fjerne uten å bruke verktøy. Dette 
gjøres ved at knivbroen ganske enkelt svinges ned,  
eller at den trekkes ut på transporthjul for større 
vedlikeholdsarbeid. Du kan låse opp hver kniv med  
den sentrale knivutløseren og fjerne dem enkeltvis  
fra hver sin plass i rammen.

Matchende ramme
God komprimering krever optimal kuttekvalitet. 
Kutteenheten på Fendt Tigo TS, S og MS har opptil  
33 kniver på to nivåer, som gjennom en lang kniv og et 
smalt knivspor gir en rent kuttet fôr uten å mose fôret. 
Tigo ST, S og MS leveres som standard med en 
hovedknivbro med 17 kniver. I tillegg kan du legge til en 
knivbro med 16 kniver for silokjøring. Dette forlenger 
serviceintervallene for Tigo og sikrer kutt i hele lengden, 
for å produsere silofôr av beste kvalitet.

Egnet lengde
Den totrinns kutteenheten tillater en minimum 
kuttelengde på 38 mm. Du kan raskt og enkelt justere 
antallet kniver til 0, 5, 17, 21 eller 33 ved hjelp av en 
spak. På hovedknivbroen kan du skifte fra 17 til 5 kniver. 
De lange knivene i herdet verktøystål med sagtannet 
kant gjør deg best mulig utstyrt for grashøstingen. 
Under prosessen kan du også svinge knivbroen inn  
og ut.
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Hver kniv er fullstendig beskyttet med Trimatic beskyttelsessystem for 
fremmedlegemer, som også er tilgjengelig på Fendt Tigo ST, S og MS.

Sett opp raskt og enkelt til alle forhold, det være  
seg for høy, silo eller direktehøstet fôr, ved å justere 
antallet kniver til 0, 5, 17, 21 eller 33.

For enda mer fleksibilitet og enda flere bruksformål 
kan du installere enda en knivbro med 16 ekstra kniver. 
Dermed har du også fritt leide når det gjelder å lage 
silo av god kvalitet.
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LASTEVOLUM OG KONSTRUKSJON: FENDT TIGO MR PROFI 

Fendt Tigo:  
Står imot alt.

Den andre komponenten i VarioFill er den  
automatiske lastingen
Bruk alltid riktig trykk med Fendt Tigo. Frontveggen, 
som fungerer både som laste- og matevegg, sammen 
med integrert automatisk laste- og lossesystem, 
utnyttes hver kubikkmeter av lastevolumet. Juster  
den automatiske lastingen med 2 trinn og juster  
fôrets komprimeringstrykk kontinuerlig og trinnløst  
fra terminalen. Dette unike systemet kan tilpasse 
forkomprimeringstrykket optimalt iht. fôrstrukturen. 
Uansett om det er høyere trykk for en fullastet vogn  
eller lavere trykk for å unngå knusing av høy –  
så snart det valgte komprimeringstrykket er nådd i 
hydraulikksylinderens trykksensor, startes bunnkjeden 
automatisk. Når hele lasterommet er fylt, flyttes 
frontveggen gradvis forover.

Den tredje komponenten i VarioFill er den  
automatiske tømmingen
Det er ikke nødvendig å fjerne fôrrester manuelt på 
slutten av arbeidsdagen. VarioFill gjør tømmingen til en 
avslappet prosess. Tømmeprosessen startes ved å 
trykke på en knapp. Bakluken åpnes, og bunnkjeden og 
frontveggen startes samtidig. Den multifunksjonelle 
frontveggen tiltes bakover, skyver forsiktig på lasset og 
reduserer derfor belastningen på bunnkjedene. 
Frontveggen trykker den siste fôrmengden aktivt til 
bunnkjeden pga. hellingen i sluttposisjonen, og sikrer at 
vognen blir tømt fullstendig.

Hold oversikten
Fronten på Fendt Tigo ligner på et trau, noe som har en 
bestemt årsak – VarioFill Føreren kan alltid se rett inn i 
lasterommet. Med en lastekapasitet fra 31 m³ til 50 m³ 
(DIN) kan du transportere avlingen raskt og effektivt. 
Med 50 m³ (DIN) får Tigo MR 100 Profi virkelig vist hva 
den er god for som lessevogn spesialutviklet for høy.

Den første komponenten på VarioFill er frontveggen
Mer kompakt, lettere, mer manøvrerbar og minst  
1 meter kortere enn andre lessevogner i sin klasse.  
Med den 80° svingende multifunksjonelle frontveggen 
har Fendt Tigo enestående lasteegenskaper. Ved å 
bruke rommet over rotoren øker kapasiteten med 6 m³ 
samtidig som vognen beholder sin korte lengde. Den 
helt lukkede rammen på frontveggen gir maksimal 
stabilitet. Kombinasjonen av vektsparing og kompakt 
størrelse gjør Fendt Tigo til en mester innen nyttelast. 
Sammen med Fendt-traktoren blir dette et uslåelig 
team. Den ideelle vektfordelingen sikrer god komfort  
og godt veigrep under transport.
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VarioFill: Kombinasjonen av intelligent automatisk lasting og 
tømming med den multifunksjonelle framveggen.

VarioFill automatisk tømming gjør arbeidet ditt mer effektivt.  
Hele prosessen starter du ved å trykke på bare én knapp.

Kombivognen er alltid lastet på optimalt vis med det 
trinnløse justerbare komprimeringstrykket.

Manuell betjening av bunnkjedene er ikke lenger 
nødvendig med VarioFill automatisk lasting og 
tømming, du kan lene deg tilbake i førerhuset og 
bare styre.

19



LASTEVOLUM OG KONSTRUKSJON: FENDT TIGO MS OG MR

Fendt Tigo overlater ingenting  
til tilfeldighetene.

Rask lasting – Tigo MS og MR
Med Tigo MS og MR har du støtte når du trenger  
det. Begge modellene er tilgjengelige med eller uten 
automatisk lasting. Med de 2-trinns automatiske 
lastesystemene kan du arbeide med to ulike 
komprimeringer. Mild komprimering får du ved bruk  
av en grind, mens du får moderat komprimering ved  
å løfte hele fremre tak. Matingen skyves fra bunnen  
og helt opp til toppen. Når hele lasterommet er fullt, 
presses grinda eller fremre tak oppover og setter 
bunnkjeden automatisk i bevegelse en kort tid og 
skyver avlingen bakover. Styreenheten avgir et  
lydsignal når vognen er full. Dette både sikrer at  
vognen er fylt til optimal kapasitet, og at arbeidet  
blir mindre stressende for deg.

Høyt volum 
For å sikre optimal høykomprimering hver eneste  
gang har Fendt Tigo MS et valgfritt overbygg av 
varmgalvanisert C-profilstål. Dermed komprimerer du 
høyet bedre, og du får også mest mulig ut av den fulle 
lastekapasiteten på maks. 70 m³. Den enestående 
effektiviteten er spesielt merkbar over store avstander.

Robust og stabil
Fendt Tigo MS og MR sikrer maksimal stabilitet og 
levetid. Det robuste og solide stålkarosseriet med tett 
plasserte sidestøtter er skrudd rett i understellrammen, 
med profilrammen boltet i toppen. Dette gjør den til  
den mest stabile og kompakte lessevognen i sin klasse.
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Med hydraulisk overbygg kan overbygget enkelt foldes opp og ned fra førerhuset. Dermed kan man raskt og 
enkelt endre vognens høyde og komme inn i en lav bygning.

Med det totrinns automatiske lastesystemet påføres et lett trykk via en 
grind i taket, mens moderat trykk påføres ved at hele fremre tak løftes.
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LASTEVOLUM OG KONSTRUKSJON: FENDT MS OG MR

Rett fram eller på tvers –  
Fendt Tigo gjør jobben.

Den riktige distribusjonen
Jevn avlingsflyt under tømming forbedrer ytelsen ved 
komprimering i siloen. Du kan opprette et jevnt lag  
av fôr i siloen med den høytytende profilen til de 
lukkede utmatervalsene. Gras, mais og helsæd mates 
nøyaktig ut. Fendt Tigo sørger på denne måten for at 
tømmeprosessen blir nøyaktig. For å holde systemet 
strømlinjet er drivakslene skjult i rammen. 
Konstruksjonen på utmatervalsene gjør de enkle å 
fjerne, slik at du får ytterligere 2 m³ lastevolum.

På tvers eller rett fram
Alle Fendt Tigo-modeller med utmatervalser kan 
utstyres med et hydraulisk drevet, tverrgående 
transportbånd. Tømming til venstre eller til høyre  
velges fra førersetet. Med en båndbredde på 700 mm 
kan fôret tømmes direkte på fôrbrettet i låven eller 
mates i ei grasvifte. Tverrbåndet lar seg enkelt svinge 
inn under vognbunnen, så er lessevognen klar for 
normal bruk igjen.

Den riktige vinkelen
Bunnkjedet i impregnert tre på modellene Fendt Tigo 
MS og MR garanterer enkel og effektiv lasting og 
tømming. Lessevognene bruker kreftene mest mulig 
effektivt. Siden medbringerne er optimalt plassert, 
kreves det mindre energi til lasting, som igjen betyr 
lavere drivstofforbruk.

Den riktige hastigheten
Selv i hektiske situasjoner beholder du roen med  
denne lessevognen. Bunnkjedets hydrauliske drift kan 
justeres etter avling og vekt, som tilvalg kan du få et 
hurtiggir for enda raskere tømming. Den trinnløst 
justerbare matehastigheten garanterer at tømmingen 
går så raskt som mulig. Fendt Tigo MS og MR er i  
tillegg utstyrt med reversering av bunnkjeder på 
modeller med utmatervalser. Alt dette gjør deg klar  
for selv de vanskeligste oppgaver.
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Med de fire 10 mm tykke kjedene av rundstål på de store  
Tigo MS-, MR- og alle MR Profi-modellene med en 
bruddbelastning på 50 t er du forberedt for selv de tøffeste 
jobbene. De små Tigo MS- og MR-modellene med to  
bunnkjeder har en bruddbelastning på 25 t. Du kan også velge  
å utstyre de mindre modellene med fire bunnkjeder der 
medbringerne er montert forskjøvet i forhold til hverandre.

Totrinns hastighet på bunnkjededriften kan bestilles 
som tillegg, og sammen med det impregnerte tregulvet 
gir dette rask og sikker tømming.

Alle Fendt Tigo MS og MR-modeller kan utstyres  
med 2 eller 3 utmatervalser. For å øke lastevolumet 
kan man enkelt fjerne utmatervalsene.
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LASTEVOLUM OG KONSTRUKSJON: FENDT TIGO ST OG S

Den mest allsidige lessevognen  
av dem alle.

Stabilitet i toppklassen
Til tross for den lave tomvekten er Tigo ST og S spesielt 
stabile. Dette er takket være den unikt stabile 
understellsrammen. Den fleksible sveisekonstruksjonen 
er både vridnings- og torsjonssikker i begge retninger. 
Tigo S og ST overvinner selv de vanskeligste forholdene 
med et stabilt understell med singel- eller tandemaksel 
eventuelt en tandemaksel med bladfjæring.

Utstyrt for bratta
Tigo ST-serien er spesialutviklet for arbeid i bratt 
terreng. Disse lessevognene oppfyller de krevende 
kravene for kuperte terreng – Tigo ST forenkler arbeidet 
i bratte heng og krevende terreng. Tigo ST-modellene 
har en gulvhøyde omtrent 25 cm lavere enn Tigo S  
og dermed et spesielt lavt tyngdepunkt. Den ekstra 
brede sporvidden på 2,12 m betyr i tillegg at Tigo 
ST-modellene er utrolig stabile. Dette sikrer trygg, stabil 
og enkel håndtering – selv i ekstreme situasjoner.

Super manøvrering, super kraft
Fendt Tigo ST og S er skikkelige proffer. Velg blant  
3 ulike lastekapasiteter fra 22 m³ til 29 m³. Tigo 35 S 
eller ST er en smidig enkeltakselmodell, mens 40 og  
50 er kraftige tandemakselmodeller. Den skånsomme 
svingarmen gir fôr av best mulig kvalitet – perfekt for 
dyra. Tilleggsutstyret akustisk nivåindikator hjelper  
deg med å følge med på lastingen. Dette sparer føreren 
fra å gå ut å sjekke.

Din partner i grovfôrhøsting
Med Tigo ST og S kan du velge mellom 2 ulike 
konstruksjoner og en rekke praktiske funksjoner. Tigo 
er som standard utstyrt med et nedfellbart overbygg – 
det gjør også de mindre Tigo-modellene svært effektive 
og kraftige. Velg tilleggsutstyret helstålkonstruksjon  
for maksimal stabilitet, slik at alt surfôret blir losset 
sikkert. Du kan velge høypakken for perfekt lasting av 
høy og halm. Dette omfatter en komprimeringsvegg  
i fronten og ekstra rørstenger og stålkabler i stedet for 
vanlige tau.

Tigo ST er en stødig og stabil 
partner som på en sikker måte 
mestrer selv de mest ekstreme 
forhold.
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Den elektromagnetiske betjeningen gir deg enkel 
tilgang til alle funksjonene du trenger, mens du sitter 
i førersetet.

Som tilvalg kan du også velge å hydraulisk kunne svinge knivene mellom 
arbeidsstilling og serviceposisjon.

En valgfri akustisk nivåvarsler styres av en sensor  
på bakveggen. 

Den valgfrie presenningen foran holder fôret  
på plass inni vognen.

Et hydraulisk trekkdrag gir Tigo S en klaring  
på opptil 70 cm.

Det nedfellbare overbygget kan foldes opp  
og ned hydraulisk som tilleggsutstyr.
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SERVICE MØTER VENNLIGHET: MS, MR OG MR PROFI

Intelligent teknologi.  
Enkel drift.

Ingen grenser
Fendt Tigo tilbyr deg det ultimate innen fleksibilitet  
og kompatibilitet. Du kan enkelt styre Fendt Tigo med 
lessevognterminalen, selv med gamle traktorer uten 
ISOBUS. Så snart du utvider maskinparken med en ny 
ISOBUS-kapabel traktor, kan du skifte til 
Varioterminalen.

Elektromagnetisk komfortbetjening
Alle MS- og MR-modellene er utstyrt med 
elektromagnetisk komfortbetjening som standard.  
Alle funksjonene kan utføres bekvemt fra førerhuset.  
I tillegg kan disse modellene valgfritt utstyres med 
lastkjennende hydraulikk.

Unikt system
Valget er ditt! Med det unike driftskonseptet kan du 
konfigurere alle innstillingene parallelt med 3 ulike 
alternativer. På Tigo MR Profi-modellene og alle 
vognene som er utstyrt med utmatervalser betjener du 
lessevognen med ISOBUS via Varioterminalen i din 
Fendt-traktor som standard. Du kan også plassere dine 
viktigste funksjoner på joysticken til din Fendt Vario. 
Fendt Tigo har den rette funksjonen for alle.
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Med den elektromagnetiske komfortbetjeningen kan alle funksjonene 
utføres fra førerhuset.

Med det automatiske tømmesystemet  
posisjonerer du ledeplatene for optimal tømming. 
Still inn bunnkjedehastigheten individuelt.

Styr frontveggen og knivbroen på Tigo MR Profi 
direkte via terminalen. Du kan til og med bekvemt 
justere inn pickupen og trekkdraget her.

Du kan gå til laste- og tømmemenyen og de 
generelle innstillingene fra Startmenyen.
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UNDERSTELL, HYDRAULIKK OG DESIGN – MS, MR OG MR PROFI

Perfekt understell for  
maksimal produktivitet.

Stabilt tandemunderstell
Uansett hva slags terreng du jobber i, det kombinerte, 
standard tandemchassiset til Fendt Tigo gir optimal 
evne til å følge underlaget. Tunge lass fordeles jevnt 
takket være det hydraulisk avfjærede draget, og det 
store området fjæringen kan bevege seg innenfor,  
gir en behagelig kjøreopplevelse ved en maksimalt 
tillatt vekt på opptil 17 tonn. De høytytende bladfjærene 
sikrer optimal kjørekomfort. Sving på bakre aksling  
er også tilgjengelig som tilleggsutstyr for MS- og 
MR-modellene. Gjør optimal bruk av teamet ditt med  
en maksimal hastighet på 40 km/t. Med en ISOBUS-
kompatibel traktor kan du bruke den hastighetsavhengige 
låsingen av bakre aksling for kjøring forover og bakover. 
Alle modellene er utstyrt som standard med et to-krets 
luftbremsesystem (firehjulsbremse) med ALB 
(automatisk, lastavhengig bremsesystem).

Nyttelastmester
Du kan fleksibelt og enkelt endre lessevognen til en 
kombivogn, noe som gjør Fendt Tigo MR 50 og 60 Profi 
til den rette løsningen for ditt gårdsbruk. 
Kombinasjonen av svært høy nyttelast og dobbel bruk 
sørger for at du kan bruke kapasiteten til det fulle og 
øker avkastningen etter at du har investert i en Fendt 
Tigo. Komponentene er konstruert for å være holdbare 
og svært robuste slik at Fendt Tigo MR Profi alltid er 
driftsklar.

Full fart framover
For at du skal komme deg fort inn på og ut fra jordet 
under innhøstingen, gir Fendt Tigo deg tilstrekkelig 
bakkeklaring på 70 cm. Den store bakkeklaringen stiller 
du inn ved å trykke på en knapp, og når trekkdraget  
er hevet maksimalt, har du ingen problemer, verken  
i det tøffeste terrenget eller når du skal opp i siloen.
Det kraftige, avfjærede trekkdraget på Fendt Tigo-
modellene absorberer alle ujevnheter på traktoren og 
lessevognen optimalt og garanterer deg derfor et høyt 
nivå av kjørekomfort. Dragene på Fendt Tigo gjør at du 
kan utnytte det store lastevolumet så bra som mulig,  
og laste store avlinger. Tigo-modellene er som standard 
utstyrt med høytsittende trekkdrag, noe som gir  
deg en trekkdraglast på 2 tonn. Et lavt drag med K80 
kulekobling er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Det 
strømlinjeformede trekkdraget gir maksimal svingvinkel 
selv med store traktordekk.
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En passiv styring på bakre aksel kan velges på MS- og 
MR-modeller.

Alle Tigo MS- og MR-modeller har en tillatt totalvekt  
på 12 t. Du kan velge å øke denne til 15 t på Tigo 
MS-modeller og 17 t på MR- og MR Profi-modeller.

Vognene kan utstyres med dekk opptil 710/40 R 22,5. 
Dette bidrar til mindre jordpakking.
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Det beste produktet med det beste 
vedlikeholdet og den beste servicen.

Med en Fendt Tigo får du et nyskapende produkt som 
overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen  
til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til 
service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-
forhandlere:

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt 
rutinerte serviceteam.

- Tilgjengelig 24/7 for reservedeler gjennom sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

Dine Fendt-forhandlere er alltid der når du trenger dem  
og har bare ett mål – å sørge for at dine Fendt-maskiner 
er klare for jobben til enhver tid. Hvis noe går galt under 
innhøstingen er det bare å ringe til ditt sertifiserte 
servicesenter 24/7 på nødtelefonen.

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi tilbyr fremragende service slik at din 
 Fendt-maskin skal være så pålitelig og  
effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler

FENDT SERVICES

+47 6387 5000
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr:  g 

Tilleggsutstyr:  c 

FENDT TIGO (ST/S)

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

TIGO 35  
ST 

TIGO 40  
ST

TIGO 50  
ST

TIGO 35  
S

TIGO 40  
S

TIGO 50  
S

Trekkdrag
Hydraulisk justerbart trekkdrag c c c c c c

Fast høyt drag med trekkøye g g g g g g

Lavt drag med K80 c c c c c c

Lavt drag med dreibart trekkøye c c c c c c

Pick-up
Ledeplate g g g g g g

Svingbare pickup-hjul c c c c c c

Knivbro/rotor
Siloknivbro med 16 kniver c c c c c c

Hydraulisk betjening av knivbro c c c c c c

Lasteromenhet
Lydsignal når vognen er full c c c c c c

Sidemarkeringslys c c c c c c

Hydraulisk nedfellbart overbygg for høy c c c c c c

Begrensende presenning til tørt materiale c c c c

Stålrørkonstruksjon for tørt materiale c c c c c c

Overbygg for høy c c c c c c

Chassis
Skjerm for enkel aksel c c

Skjerm for tandemaksel c c c c

Betjening
Komfortbetjening g g g g g g

Dekk
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

* =spesifikt for landet
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TIGO 35  
ST 

TIGO 40  
ST

TIGO 50  
ST

TIGO 35  
S

TIGO 40  
S

TIGO 50  
S

Tekniske data
Volum iht. DIN 11741 m³ 22 24,5 29 22 24,5 29
Volum med moderat komprimering m³ 34 37 47 34 37 47
Effektbehov kW/hk 29/40 44/60 51/70 29/40 44/60 51/70
Vekt tom kg 2.700 3.280 3.580 2.790 3.550 3.850
Tillatt totalvekt* kg 5.250 9.000 9.000 6.200 9.500/11.000 9.500/11.000
Total bredde m 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Total lengde m 8,05 8,65 9,70 8,05 8,65 9,70
Total høyde 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
Lasterom, bredde m 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
Lasterom, lengde m 4,85 5,45 6,15 4,85 5,45 6,15
Sporvidde m 2,12 2,12 2,12 1,80 1,80 1,80
Tillatt trekkdraglast kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Pick-up tinderekker Antall 5 5 5 5 5 5
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN cm 180 180 180 180 180 180
Svingbar pick-up g g g g g g

Åpning mellom tinder mm 54 54 54 54 54 54
Pick-up bakkeklaring cm 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70
Svingbar matearm g g g g g g

Svingbar matearm Antall 5 5 5 5 5 5
Maksimalt antall kniver Antall 33 33 33 33 33 33
Teoretisk kuttelengde mm 38 38 38 38 38 38
Maks. 25 km/t c c c c c c

Maks. 40 km/t c c c c

Enkel aksling g g

Tandemchassis med bladfjærer g g g g

Hydraulisk bremsesystem c c c c c c

Hydraulisk sikkerhetsbrems c c c c c c

Trykkluftbremsesystem g g g g g g

Lastavhengig bremsesystem g g g g g g

* =spesifikt for landet
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr:  g 

Tilleggsutstyr:  c 

FENDT TIGO (MS/MR/MR PROFI)

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

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

Knivbro/rotor
Knivrekke som kan svinges til siden c c c c c c

Siloknivbro med 16 kniver c c c c

Enkeltknivbeskyttelse g g g g g g g g g g

Sentral knivutløser g g g g g g

1 sett med reservekniver c c c c c c c c c c

Enkel reservekniv c c c c c c c c c c

Hydraulisk betjening av knivbro c c c c c

Lasteromenhet
Multifunksjonell frontvegg g g g

2-trinns automatisk lasteautomatikk c c c c c c c

Ingen utmatervalse g g g g g g g g g g

2 utmatervalser c c c c c c c

3 utmatervalser c c c c c c c

2 bunnkjeder g g g g g g

4 bunnkjeder c c g g c c g c c g

2-trinns bunnkjedemotor c c c c c c c c c c

Girkassebeskyttelse bunnkjeder c c c c c c c c c c

1 halogen arbeidslykt c c c c c c c c c c

3 LED-arbeidslykt c c c c c c c c c c

Lasteromsdører c c c c c c c c c c

Sideplater c c c c c c c

Sidemarkeringslys c c c c c c c

Hydraulisk nedfellbart overbygg for høy c c c c c c

Overbygg for høy c c c c

Tverrgående transportbånd c c c c c c c

Lastkjennende slange BG2 c c c c c c c c c c

Lastkjennende slange BG4 c c c c c c c c c c

Betjening
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7'', 10,4'') c c c c c c c g g g

VarioFill automatisk laste- og tømmesystem c g c

2-trinns automatisk lasteautomatikk c c c c c c c

Dekk
500/50-17 g g g g g g g g g g

620/40 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

Trekkdrag
Hydropneumatisk avfjæret trekkdrag c c c c c c c c c c

Fast høyt drag med trekkøye c c c c g g g g g g

Lavt drag med K80 c c c c c c c c c c

Lavt drag med dreibart trekkøye c c c c c c c c c c

* =spesifikt for landet
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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

Pick-up
Pick-up følerrull midt på vognen c c c c c c

Ledeplate g g g g g g g g g g

Svingbare pickup-hjul c c c c g g g g g g

Tekniske data
Volum iht. DIN 11741 m³ 26 30 35 39 26 30 35 31 36 50
Volum iht. DIN 11741 med 
utmatervalser m³ 26 29 26 29 34 32 35

Volum iht. DIN 11741 uten 
utmatervalser m³ 29 32 29 32 37 35 38

Volum med moderat 
komprimering m³ 40 50 60 70 40 50 60 50 60 100

Effektbehov kW/hk 59/80 63/85 70/95 81/110 66/90 74/100 88/120 74/100 88/120 88/120
Vekt tom kg 4.200 5.080 5.510 5.820 4.950 5.280 5.710 5.750 6.110 6.730
Vekt tom med utmatervalser kg 4.750 5.630 5.450 5.830 6.210 6.250 6.630
Tillatt totalvekt* 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
Total bredde m 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Total lengde m 8,13 8,80 9,64 10,45 8,13 8,80 9,64 8,13 8,80 10,45
Total lengde med utmatervalser m 8,83 9,50 8,83 9,50 10,35 8,83 9,50
Total høyde m 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 4,00 4,00 4,00
Lasterom, bredde m 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16
Lasterom, lengde m 5,35 6,00 6,85 7,70 5,35 6,00 6,85 6,55 7,20 8,90
Sporvidde 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
Tillatt trekkdraglast 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
Pick-up tinderekker Antall 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN cm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Svingbar pick-up g g g g g g g g g g

Åpning mellom tinder mm 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Pick-up bakkeklaring cm 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70
Rotor g g g g g g

Rotordiameter mm 800 800 800 800 800 800
Rotortinderader Antall 6 6 6 6 6 6
Svingbar matearm g g g g

Svingbar matearm Antall 5 5 5 5
Maksimalt antall kniver Antall 33 33 33 33 31 31 31 31 31 31
Teoretisk kuttelengde mm 38 38 38 38 45 45 45 45 45 45
Maks. 25 km/t c c c c c c c c c c

Maks. 40 km/t c c c c c c c c c c

12 t avfjæret tandemunderstell g g g g g g g g g g

15 t avfjæret tandemunderstell c c c c

17 t avfjæret tandemunderstell c c c c c c

Hydraulisk bremsesystem c c c c c c c c c c

Trykkluftbremsesystem g g g g g g g g g g

Lastavhengig bremsesystem g g g g g g g g g g

Selvstyrende aksel c c c c c c c c c c

* =spesifikt for landet
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It’s Fendt.  Fordi vi forstår landbruk.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO. 
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer 
med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man 
kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste 
maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.
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