Fendt Smart Farming

Tenk på morgendagen
også i dag.
Smartteknologi på landbruksutstyr er i stadig større grad i ferd med å bli normen. Med god grunn. Fordi stadig færre
gårder forsyner stadig flere folk med mat, må moderne gårdsdrift være så effektiv som mulig. Stol på velprøvde og
framtidsrettete Smart Farming-løsninger som sørger for at maskinen din yter best mulig – med forsvarlig ressursbruk.

2

3

Gjør det enkelt for deg selv
Gårdsdrift stiller stadig økende krav. Som profesjonell
gårdbruker i dag må du være en skikkelig allrounder:
anleggsspesialist, tekniker, bedriftsøkonom, ekspert på
dyrehelse, jusekspert osv. Og det finnes utfordringer, som
for eksempel klimaendringer og økende driftskostnader,
som ikke akkurat gjør jobben noe enklere. Med dette i
bakhodet er vårt mål å gjøre arbeidsdagen din enklere med
smarte produkt og løsninger til Fendt-maskinene dine.

Det er verdt forsøket
Enten det dreier seg om å spare penger med Fendt
Section Control, om å oppleve mer lettvint
sporfølging med Fendt Contour Assistant eller om
å få orden på papirarbeidet med Fendt Task Doc –
alle Fendt Smart Farming-produktene gir deg det
lille ekstra i form av bekvemmelighet og tids- og
ressursbesparelser. Hos oss er brukervennlighet
alltid øverst på prioriteringslista. Opplev det selv!

Spar ressurser, tid og bryderi.
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Fuse

Smart landbruk.
Synkronisert.
Din guide til en vellykket framtid i landbruket
Dagens traktorer er mye mer enn bare stål og
jern. Smartteknologi er avgjørende for
landbruksredskapenes rolle og sikrer at du kan
bruke maskinparken mest mulig effektivt. Når du
hører snakk om teknologi i forbindelse med AGCO
landbruksprodukter, vil navnet Fuse dukke opp.
Fuse sikrer at alle Smart Farming-løsningene på best
mulig vis er integrert i traktoren, skurtreskeren eller
plantevernsprøyten. Fuse gir bedre maskinytelse i
form av nøyaktighet, effektivitet og komfort. På denne
måten sikrer Fuse at løsningene som er installert,
ikke bare er kompatible med en blandet maskinpark,
men med hele gårdsdriften. Dette gir deg full frihet
i valg av både maskin-, administrasjons- og
agronomiprogramvare og tjenesteleverandører, slik
at du kan være fleksibel med tanke på framtiden.

For å finne ut mer kan du besøke
www.fusesmartfarming.com
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FendtONE

En åpenbaring innen
brukervennlighet.
Dine gamle favoritter er

Ikke nøy deg med å optimalisere maskinen –

I mellomtiden er digitalisering i ferd med å bli en stadig

Det beste fra begge arbeidsmiljø – i ett helhetlig

fortsatt å finne

optimaliser hele arbeidsprosessen

viktigere del av landbruket. Moderne gårder inngår nå i

system

Variotronic-produktene kommer

Nøkkelinnovasjonene innen landbruksteknologi viser

et nettverk – fra melkekyrne i fjøset til alle områder av

FendtONE er den smarte måten gjøre de ulike stedene

fortsatt til å ha både nåværende

med all tydelighet hvilke enorme framskritt som har

det daglige arbeidet. Et ensidig fokus på oppgradering

der du gjør jobben, til én innbyrdes forbundet verden.

og ny førerplass. Bare

skjedd i bransjen i løpet av de siste 50 årene. Da den

av maskinparken for derved å øke produktiviteten er

FendtONE dreier seg dels om den nye førerplassen

produktnavnene er endret.

første kjørecomputeren ble installert i traktorene på

ikke lenger relevant. På denne bakgrunnen har vi hos

(onboard), som for første gang er tilgjengelig på nye

1980-tallet, var det første gang styreenhetene og

Fendt utviklet det første helhetlige konseptet der

Fendt 200 Vario, Fendt 300 Vario og Fendt 700 Vario.

systemene ble programmert slik at de kunne

traktoren som arbeidsplass (onboard) smelter sammen

Den har større visningsområde, er enklere å bruke og

kommunisere med hverandre – et viktig skritt i retning

med arbeidsmiljøet hjemme eller underveis (offboard).

tilpasser seg dine behov på alle måter. Onboard er

bedre effektivitet. Siden midten av 1990-tallet har

Hovedfokus er ikke lenger bare maskinen, men å

stedet der du utfører selve gårdsarbeidet. Motstykket

den trinnløse Vario-transmisjonen gitt arbeidskomfort

integrere hele arbeidsprosessen, slik at den blir mer

er FendtONE offboard – en plattform med funksjoner

på et helt nytt nivå.

effektiv.

som utfyller programmene du allerede har på

Med tiden har det oppstått et behov for ikke bare å

maskinterminalen. Offboard er stedet der du planlegger

forbedre selve maskinen, men effektiviteten i teamet

og administrerer jobbene, og der du døgnet rundt har

som helhet. Det er her ISOBUS – kommunikasjon

oversikt over alle skiftene, maskinene og hele

mellom traktorer og redskap med standardisert

arbeidsstokken din, samme hvor du er. FendtONE er

maskin- og programvare på tvers av leverandører –

bindeleddet mellom arbeidsområdene onboard og

kommer inn i bildet.

offboard. Alt har samme betjeningslogikk, og du trenger
ikke gjøre deg kjent med nye medier.

Kvalitet,
produktivitet,
brukervennlighet
Prosessoptimalisering

Ekvipasjeoptimalisering
f.eks.
ISOBUS

Maskinoptimalisering
f.eks.
Variotransmisjon

I dag
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FendtONE offboard

Ditt administrasjons- og
planleggingsverktøy.

Jobbstyring har aldri vært enklere: Fendt Task Doc (offboard)
Fendt Task Doc gjør det enkelt å konvertere til automatisk rapportering. Dette jobbspesifikke
dokumentasjonssystemet omfatter både planleggings- og administrasjonsfunksjoner. Med appen FendtONE
offboard kan du opprette jobber underveis eller fra kontoret med noen få tastetrykk og sende dem direkte til
maskinen. Med funksjonen Fendt Task Doc kan brukeren i tillegg behandle og dokumentere jobber på
maskinen og sende dem tilbake til kontoret trådløst i form av jobbrapporter. Derifra kan du fylle ut med detaljer
om jobben og vise hvilke skifter det er utført arbeid på, mengde og mer til. Kartvisning gir deg også oversikt
over parameterne som er valgt. Fendt Task Doc gjør det lettere å dokumentere arbeidet, og dermed sparer du
verdifull tid.

Kontor og maskin i symbiose

Skifter

Motparten til den nye førerplassen på traktoren er

Administrer områdene dine under «Skifter». Du har

FendtONE offboard*. Du har tilgang til denne modulære

muligheten til å importere skiftedata (åkergrenser/

applikasjonen på www.fendt.com enten fra kontoret

kjørespor) via mobilnettverk eller USB minnepinne.

eller på en app på mobilen.

Hold oversikt og marker i skiftene dine-i kart som er

Med FendtONE offboard kan du behandle data om

basert på Google Maps. Du kan også velge eller

jobber, ordre og maskininformasjon og organisere

fjerne kjørespor (AB-linjer og kurver) og hindringer.

temaet. Betjeningslogikken er den samme som på
traktorterminalen. Du får den samme oversikten der slik
at du kan tilpasse hjemmesiden til dine egne behov.

Kart+
Under «Kart+» har du oversikt over maskinposisjon og
-parametere, skifter og plassering. I tillegg til gjeldende

Maskiner

posisjon viser maskinoversikten drivstoffnivå,

Under «Maskiner» kan du opprette maskinparken din –

driftstimer og hastighet. I kartet, som er basert på

enten ved å bruke chassisnummeret (VIN) eller ved

Google Maps, kan du selv angi posisjonene, og

manuelt å legge inn maskindata. Du kan også legge

de enkelte teammedlemmene kan hente dem inn.

inn kommentarer til teamet.

Alle skiftedata som er lagret i «Skifter», finner du
også under «Kart+».
* I første omgang tilgjengelig i Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Andre land følger.

Team
Team-modulen gir deg oversikt over alle ansatte og
deres rolle i selskapet (eier, sjåfør, lærling osv.). Du
kan tildele de enkelte teammedlemmene dine ulike
tilgangsrettigheter (lese/skrive osv.) til funksjonene, og
du kan også angi en dato den aktuelle kontoen skal
avsluttes (nyttig om du har praktikanter eller lærlinger).
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Sporfølgingssystem: VarioGuide / Fendt Guide

For dem som foretrekker presisjon –
sporfølging fra Fendt.
Stol på testvinneren

Fordi du ikke kan basere deg på antakelser

VarioGuide / Fendt Guide åpner nye muligheter

En sammenligningstest utført

VarioGuide / Fendt Guide er det sentrale, automatiske

Etter en lang arbeidsdag på åkeren, og ennå ser du ikke

av bladet «top agrar» testet

styresystemet på Fendt Vario-traktorer, finsnittere,

slutten på det? Med Fendts sporfølging kan du alltid

nøyaktigheten på

sprøyter og skurtreskere. Ved hjelp av svært nøyaktig

arbeide med den beste nøyaktigheten – selv om

sporfølgingssystemene fra

satellitteknologi kan maskinen styres pålitelig og

kvelden og i dårlig sikt. På terminalen har du full

seks ulike traktorprodusenter.

presist inntil +/-2 cm. Du holder deg alltid på sporet,

oversikt: Området du alt har bearbeidet, er enkelt og

Både med satellittbasert signal

får arbeidet gjort med høyere kvalitet og får mer ut av

tydelig å følge med på.

og Sapos-RTK kom VarioGuide /

maskinen. Fendts sporfølging er helt integrert i Fendts

Hvis sporfølging allerede er en velkjent funksjon på

Fendt Guide på førsteplass –

betjeningskonsept på tvers av kjøretøyene – en fordel

gården din, lurer du kanskje på hvordan du kan forbedre

noe som gjorde det til det mest

for både ferske og erfarne førere. Fendts automatiske

den daglige driften ytterligere? I tillegg til andre

nøyaktige systemet blant

sporfølgingssystem betjenes via Varioterminalen.

sporfølgingsprodukt som VarioGuide / Fendt Contour

deltakerne i testen.

Med den nye førerplassen kan du vise og betjene

Assistant og Fendt TI Headland danner VarioGuide /

«Styresystemet utmerker seg med

VarioGuide / Fendt Guide både på terminalen på

Fendt Guide utgangspunktet for flere Smart Farming-

sin intuitivitet og sin utrolige

armlenet og den i taket.

produkt til jobbstyring og maskinstyring. Hvis du for

Hold oversikt over alt som er viktig
Med den nye førerplassen kan du vise hva du vil på skjermene.
Vis sporfølging i fullskjerm på terminalen på armlenet, og ha
plass til enda mer data på takterminalen.

eksempel ønsker å utveksle posisjonsspesifikke

nøyaktighet» (top agrar, 03/2020).

jobbdata mellom maskinen og skiftedatabasen av
Dine fordeler med VarioGuide / Fendt Guide

hensyn til dokumentasjon, trenger du sporfølging.

- Gjør jobben til sjåføren lettere: Sjåføren kan ha full

Dessuten er Fendts automatiske sporfølgingssystem en

konsentrasjon på redskapene og enkelt overvåke den

forutsetning for automatisk seksjonsstyring med Fendt

delen av åkeren som er fullført

Section Control og Fendt Variable Rate Control i

- Innsparingspotensial: bedre arealdekning ved å dra

henhold til inndeling – som begge er funksjoner som

nytte av arbeidsbredden og samtidig redusere

gjør arbeidet på åkeren enda mer effektivt. Har du først

uønsket overlapp og ressursbruk

prøvd Fendts sporfølging, vil det raskt bli et uunnværlig

- Bærekraftig forvaltning av jorda: mindre jordpakking

verktøy på gården din. Opplev det selv.

med redusert overlapp og optimalisert vending
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Sporfølgingssystem: NovAtel, Trimble satellittmottakere

Sporfølging slik du trenger det.

Behovet for korreksjonssignal
Straks mottakeren har kontakt med minst tre satellitter, kan posisjonen bestemmes. Fordi et system består

Det finnes flere former for nøyaktighet

av alt fra 18 til mer enn 30 satellitter som kretser rundt jorden omtrent to ganger om dagen, og fordi en og

To hovedfaktorer er avgjørende for landbruk:

samme mottaker støtter flere satellittsystemer, fungerer dette fint i åpent lende. Men flere forstyrrende

- Spor til spor-nøyaktighet: Viser hvor presise passeringene er

faktorer, som banefeil, værrelaterte påvirkninger og absorpsjon og refleksjon i atmosfæren, kan avvik fra den
faktiske posisjonen på inntil +/- 12 m forekomme – og det er ikke nøyaktig nok til landbruksformål. Derfor må

fra det ene sporet til det neste
- Gjentakende nøyaktighet: Angir hvor nøyaktig du kan gjenta en

vi bruke korreksjonssignal, som kan øke nøyaktigheten helt ned til +/- 2 cm.

Du har valget

Oppgrader når som helst

Du kan konfigurere Fendt sporfølgingssystem etter

En stor fordel med Fendts sporfølgingssystem er at du

egne behov. Utstyr systemet med en NovAtel eller

når som helst kan ettermontere, konvertere eller

Trimble satellittmottaker. Du kan velge blant

oppgradere systemet til modellene PowerPlus / Power+

korreksjonssignaler med ulikt nøyaktighetsnivå

eller ProfiPlus / Profi+. Kanskje du er nybegynner og har

avhengig av arbeidet og individuelle krav. VarioGuide /

brukt gratis korrigeringssignal så langt, men nå vil du

Fendt Guide fungerer på samme måte uavhengig av

finjustere arbeidet ditt? Eller ønsker du å bytte fra et

hvem som bruker det.

eksternt system til VarioGuide / Fendt Guide?

NovAtel®-mottaker

eksisterende kjørelinje eller åkergrense (f.eks.) fra forrige sesong

Trimble®-mottaker

Forhandleren din vil være glad for å kunne gi deg råd.

15–30 cm

15–30 cm
Satellit

NovAtel -Standard
®

Korrektursignal: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15–30 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 150 cm repeterbar nøyaktighet

Korrektursignal: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15–30 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 150 cm repeterbar nøyaktighet

Trimble® – utvidbare korreksjonssignaler

NovAtel® – utvidbare korreksjonssignaler

Allrounderen med høy ytelse: NovAtel®

Den effektive spesialisten: Trimble®

Standardutstyr

Standardutstyr

SBAS (EGNOS / WAAS)

SBAS (EGNOS / WAAS)

TerraStar-L (gratis det første året)

RangePoint® RTX (gratis det første året)

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

TerraStar-L (fra det andre året)

RangePoint® RTX (fra det andre året)

TerraStar-C Pro

CenterPoint® RTX
CenterPoint® RTX Fast

RTK (Radio)

RTK (Radio)

RTK (NTRIP mobilnettverk)

RTK (NTRIP mobilnettverk)

Fordeler

Fordeler

Et kostnadseffektivt kjøp

Trimble xFill™-teknologi: Dekker sviktende RTK-signaler i opptil 20 Minutter

Høy nøyaktighet i SBAS-modus med GLIDE-algoritme

Valgfri bruk av xFill™ Premium: ubegrenset bridging ved RTK-utfall

Steadyline-funksjon (reserveløsning i tilfelle RTK-utfall)
Valgfri bruk av RTK ASSIST™: Dekker sviktende RTK-signaler i opptil 20 Minutter
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2-15 cm
Satellitt

Korreksjonssignal: TerraStar-L
± 15 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 50 cm repeterbar nøyaktighet
Korreksjonssignal: TerraStar-C Pro
± 2 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet

2-15 cm
Satellitt

RTK
2 cm

Korreksjonssignal: RTK
± 2 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet

Mobilt nettverk /
radio

Satellit

Trimble®-Standard

Korreksjonssignal: RangePoint® RTX
± 15 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 50 cm repeterbar nøyaktighet
Korreksjonssignal: CenterPoint® RTX og CenterPoint® RTX Fast
± 2 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet

RTK
2 cm

Korreksjonssignal: RTK
± 2 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet

Mobilt nettverk /
radio

Fordi mottakerne er installert under takluken, er de helt beskyttet mot tyveri, værforhold og skader.

Gratis og enkle å bruke: SBAS

Produsentspesifikke, utvidbare korreksjonssignal

Best nøyaktighet: RTK

SBAS (Satellite Based Augmented System)

Produsentene av satellittmottakere tilbyr sine egne

RTK (Real Time Kinematic) er det mest nøyaktige korreksjonssignalet og

er en gruppe med fritt tilgjengelige

korreksjonssignal, som er mer nøyaktige enn SBAS

oppfyller de høyeste kravene. RTK er anbefalt til alle tiltak som stiller

korreksjonssignaltjenester, EGNOS (European

og derfor også er egnet til presisjonsarbeid.

store krav til nøyaktigheten, f.eks. mekanisk plantevern og såing. RTK

Geostationary Navigation Overlay Service, Europe)

Standardversjonen er gratis det første året. På

har en nøyaktighet som gjør det mulig å ha ryddige åkerdata som du

og WAAS (Wide Area Augmentation System, USA).

forespørsel kan du bruke en enda mer presis variant

bruker om og om igjen til oppfølging i framtiden. I motsetning til SBAS

SBAS er både egnet til dyrking av jorda og til

av korreksjonssignalet og deretter jobbe med en

og proprietære løsninger sendes ikke korreksjonsdata via satellitter,

grunnleggende gjødsling og kalking.

nøyaktighet som tilsvarer den i RTK-området.

men via radio- eller mobilnettverket (i formatene RTCM 2.x, RTCM
3.x eller CMR).
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Single Track-sporlinje
- Sporfølgingssystemet kan også brukes på avlinger som ikke er sådd ved hjelp
av dette systemet
- Enkel logging av alle slags spor (f.eks. sprøytespor), som du kan følge helt
eksakt neste gang

Sporfølgingssystem: VarioGuide / Fendt Contour Assistant

For å gjøre sporfølging
enda mer lettvint.

Contour Segments-sporlinje
- Tidsbesparelse og komfort: rask og enkel kartlegging av kjørespor, automatisk oppretting
av kontursegment basert på åkergrense, konsistent bruk av sporfølgingssystemet selv på
vendeteigen
- Lagring og behandling av data: mulighet til å konvertere tidligere lagrete (gjennom flere
år) kjørelinjer til kontursegment

Din smartassistent

På grunnlag av kontursegmentene kan du opprette

VarioGuide / Fendt Guide Contour Assistant er en nyttig

åkergrenser automatisk. Omvendt kan også ulike

funksjonspakke som kommer til å gjøre arbeidet på

kontursegment beregnes på grunnlag av åkergrensen.

åkeren enda lettere og mer effektivt. Contour Assistant

Du har også mulighet til å bruke eksisterende kjørespor

legger til kjøresportypene Contour Segments og Single

(f.eks. fra forrige år) og beregne kontursegment på

Track til sporfølgingssystemet ditt.

grunnlag av dem.

Sparer tid og ressurser – Contour Segments

Vedlikehold uten bekymringer: Single Track

Den nye kjøresportypen «Contour Segments» forenkler

Med Single Track-modus kan du logge spor med fri

arbeidet og er et nyttig hjelpemiddel for å hanskes med

kontur. Alle spor som er kjørt i sprøytesporene og på

flere typer praktiske hindringer. Du kjenner situasjonen;

vendeteigen i forbindelse med for eksempel

på terminalen kan du opprette ulike kjørespor (f.eks.

delgjødsling og plantevern, kan derfor logges som ett

hovedarbeidsretning, vendeteig). Når du kjører på

enkelt spor. Hvis gjentatte behandlinger er nødvendig,

åkeren, må du hele tiden veksle mellom ulike kjørespor

vil maskinen automatisk bli ledet gjennom hele åkeren i

på terminalen. Dette kan være irriterende når du for

samme spor. Kjøresportypen Single Track er perfekt til

eksempel sår, for da starter du ved vendeteigen.

innhøsting og pleie av spesialavlinger som er plantet

Du kan bruke Contour Assistant til å logge disse ulike

uten sporfølging.

kjøresporene som kontursegment, dvs. kjørespor av
samme type kombinert i én enhet (for eksempel alle
spor i hovedkjøreretningen). På åkeren vil traktoren
automatisk gjenkjenne hvilket segment den befinner
seg i, basert på kjøreretning, vinkel og distanse, og den
indikerer hvor alle de andre kjøresporene på åkeren
er. Når du begynner å bevege deg, endres kjøresporet
automatisk. Du trenger ikke lenger veksle mellom
segmentene på terminalen og kan helt og fullt

Sørger for at hindringer ikke lenger er hindringer: Adaptive Curve

konsentrere deg om å følge med på utstyret.

En annen nyttig funksjon på sporfølgingssystemet VarioGuide / Fendt
Guide er kjøresportypen «Adaptive Curve». Se for deg at du manuelt
passerer en hindring på åkeren. Området blir behandlet og lagret som en
referanse for neste spor. I kartet på skjermen blir det beregnet bare ett
kjørespor til høyre og venstre for forrige spor. Dette sørger for at du kan
behandle hele arbeidsbredden (f.eks. når du slår) selv etter at du har
passert hindringen.
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Sporfølgingssystem: Variotronic / Fendt TI, Fendt TI Headland
TI

U-Turn-modus

Teig-modus

U-Turn-modus er perfekt til klassisk jordarbeiding.

Usikre værforhold? Du kan bruke Teig-modus til å behandle

Du bestemmer selv hvilket spor som skal være det neste.

skiftet i teiger.

Suveren på vendeteigen.

Avlastning med et knappetrykk: VariotronicTI / Fendt TI
For å oppnå en ryddig vendeteig må du utføre mange

Få enda mer ut av sporfølgingssystemet.

håndbevegelser på riktig sted og på riktig tidspunkt –

Fendt TI Headland er en totalløsning for profesjonelle

ikke helt enkelt når du konsentrerer deg om det faktiske

resultat på vendeteigen. I kombinasjon med

arbeidet. Ville det ikke være fantastisk om du kunne

sporfølgingssystemet VarioGuide / Fendt Guide kan du

lagre gjentagende prosesser og aktivere dem når du

lagre og aktivere vendeteigssekvenser, som gjør det

selv ønsker? Nå kan du gjøre dette og dermed både

mye enklere å snu på vendeteigen og gjør jobben din så

spare tid og få utført jobben uten stress og feil. Med
VariotronicTI / Fendt TI kan føreren enkelt opprette den

lett som overhode mulig. Fendt TI Headland består av
de to produktene VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

beste betjeningssekvensen manuelt ved stillstand eller

og VariotronicTI Turn Assistant.

Fendt TI Headland

gjøre opptak og lagre under kjøring. Den definerte
arbeidssekvensen kan aktiveres med et knappetrykk.
Som betyr at du kan vie din fulle oppmerksomhet til den

På riktig sted til riktig tid: VariotronicTI automatic /

faktiske oppgaven på åkeren.

Fendt TI Auto
Med VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto drar du ikke
bare nytte av fordelene med automatisk aktivering av
vendeteigssekvensen; du kan også bruke posisjonsdata
som rettesnor. I kombinasjon med VarioGuide / Fendt
Guide blir de enkelte sekvensene (for eksempel senking
av trepunktshydraulikken bak) automatisk aktivert på
grunnlag av posisjonen sporfølgingssystemet
gjenkjenner på vendeteigen – du trenger ikke løfte en
finger. Slik kan du bruke sporfølgingssystemet mer
effektivt selv på vendeteigen: Du kan alltid holde
samme avstand til åkergrensen.
Automatisk vending: VariotronicTI - Turn Assistant
VariotronicTI Turn Assistant supplerer vendeteigsautomatikken VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto som følger med Fendt TI Headland, med
en automatisk snuing på vendeteigen. Du velger selv det neste sporet du ønsker å starte på, og kan enten behandle åkeren i U-Turn-modus eller
plogfure-modus. Turn Assistant gjør jobben så lett som overhode mulig, med nøyaktighet og effektivitet. Du sparer ressurser og tid du bruker til å
snu og beskytter samtidig jorda med perfekte vendinger. Den automatiske vendefunksjonen vil i første omgang være tilgjengelig med nåværende
førerplass.

Fendt TI Headland
VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

= lagre og automatisk aktivere en sekvens med arbeidstrinn på
vendeteigen
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VariotronicTI - Turn Assistant

= automatisk vending på vendeteigen (i første omgang tilgjengelig
med nåværende førerplass)
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Agronomi: VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

Spar tid på kontoret.
Gratis treårslisens
Fendt-maskiner du utstyrer med VarioDoc Pro / Fendt Task Doc, kan
du bruke til å overføre agronomidata trådløst mellom kompatible
skiftedatabaser og Fendt-maskinen. For å gjøre dette trenger du en lisens,
som er gratis de første tre årene når du bestiller den grunnleggende
agronomipakken.

Hopp over papirarbeidet

Alternativt kan du opprette en jobb i en av de mange

I en allerede hektisk hverdag er ikke papirarbeidet til å

kompatible åkerdatabasene og overføre den til

komme unna – irriterende, men nødvendig. Den gode

terminalen med en minnepinne eller via Bluetooth. På

nyheten er at Fendt-maskinen din hjelper deg med å

samme måte overfører du jobben du skal behandle, til

dokumentere arbeidet på åkeren på best mulig måte.

åkerdatabasen som en standardisert ISO XML-fil. Alle

Med det ordrebaserte dokumentasjonssystemet

Fendt-maskiner med Varioterminal på 10,4" er utstyrt

VarioDoc eller VarioDoc Pro / Fendt Task Doc samler

med VarioDoc som standardutstyr.

traktoren inn alle nødvendige data mens du arbeider.
Deretter kan du overføre dataene som en standard
til et skiftekart – enten via minnepinne, Bluetooth eller

Avansert dokumentasjon: VarioDoc Pro /

trådløst over mobilnettverket.

Fendt Task Doc

Dokumentasjonssystemet er fullt integrert med Fendts

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc legger

betjeningskonsept, noe som gjør navigering enda

maskinparametere og posisjonsdata til informasjonen

lettere både for nybegynnere og dem med mer erfaring.

som kommer fra kjørecomputeren.
Sporfølgingssystemet VarioGuide / Fendt Guide vil
da få tilgang til disse dataene. Posisjonsbasert

Grunnleggende dokumentasjon perfeksjonert.

informasjon blir registrert og lagret hver femte meter.

VarioDoc

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc danner grunnlaget for

Med kjørecomputeren kan Fendt-maskinen dine samle

den områdespesifikke applikasjonen Fendt Variable

inn ulike typer data under arbeidet. I VarioDoc kan du

Rate Control. Med VarioDoc Pro / Fendt Task Doc kan

bruke slike data til enkelt å dokumentere arbeidet som

du overføre data via mobilnettverk eller USB, noe som

en del av en jobb i gårdsstyringssystemet. Du kan gjøre

gjør deg enda mer fleksibel og bidrar til at du lettere kan

alle endringer i dokumentasjonsinnstillingene via

oppfylle de stadig strengere kravene til dokumentasjon.

skjermen:

Det utvidete dokumentasjonssystemet er også ideelt

- jobbnavn, åkernavn og gjeldende avling

for entreprenører og samdrifter som deler datastyring.

- Gårdens/kundens adresse

I tillegg til filer i ISO-XML-formatet kan VarioDoc Pro /

- Brukte plantevernmiddel og mengde som skal påføres

Fendt Task Doc også uten problemer behandle

- Gjeldende bruker

databaser i Shape-formatet. Tildelingskart i Shape-

- Redskap brukt

formatet kan utelukkende overføres via USB.

- Værforhold
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Agronomi: agrirouter

Utveksle data på tvers
av produsenter.

Med agrirouter
Uten agrirouter

agrirouter fungerer som en sentral datautvekslingsplattform som en lang rekke

Jo flere kommunikasjonsgrensesnitt, desto mer kompleks datautveksling: økt risiko for

deltakere kan bruke til sømløst å dele informasjon. Antall grensesnitt reduseres

kompatibilitetstrøbbel, større innsats for å kalibrere og vedlikeholde grensesnittet.

til et minimum.

maskiner og landbruksprogramvare fra alle

Bruk FendtONE offboard sammen med agrirouter

Du bestemmer hvilken kanal; agrirouter er «budbringeren»

produsenter*. Dette reduserer behovet for å bruke

Grensesnittet mellom FendtONE offboard og agrirouter gir deg flere

I din gratis agrirouter-konto kan du definere start- og sluttpunkt (f.eks.

flere grensesnitt til et minimum.

muligheter. Framover vil du også kunne kartlegge blandede flåter* i

gårdsstyringssystemet og traktorterminalen) og fastsette datautvekslingskanalene

FendtONE og bruk dem til ordrebehandlingen. Du kan også koble andre

enkeltvis. Data blir bare overført, ikke lagret – slik at du har kontrollen.

Løsningen på et kjerneproblem

Slik kan du dra nytte av agrirouter

Etter hvert som digitaliseringen går sin gang, blir

- Tilgjengelig dataoverføring mellom maskiner og

landbruksmaskiner stadig smartere. Traktor og

landbruksprogramvare som brukes på gården din,

redskap kommuniserer med hverandre – takket være

selv med blandet maskineri*

ISOBUS på samme språk. I senere år har en rekke

- Ukomplisert dataoverføring til kunder og tjenesteytere:

typer landbruksprogramvare, f.eks. apper, digitale

Ved å koble sammen to agrirouter-konti kan du raskt

gårdsdatabaser og avanserte gårdsstyringsløsninger,
blitt mer og mer omfattende, og grensesnittene du kan
bruke til å dele landbruksdata på gården, blir stadig
flere. Denne økende kompleksiteten kan fort
medføre vanskeligheter. Det kreves mer innsats
for å kalibrere og vedlikeholde grensesnittene, og

og trygt dele data.
- Åpenhet og overvåking av data: Du bestemmer selv
hvilke kanaler du ønsker å bruke til å overføre data.
- Datasikkerhet: Dine data blir ikke lagret.
* Forutsatt at landbruksmaskinprodusenten eller programvareutvikleren er registrert hos agrirouter.
For å finne ut mer kan du besøke www.my-agrirouter.com

kompatibilitetsproblematikken fører til at det ofte
oppstår ekstra hindringer. På bakgrunn av dette
gikk flere produsenter av landbruksteknologi – inkludert
Fendt – sammen om å utvikle den produsentovergripende,
uavhengige datautvekslingsplattformen agrirouter.
agrirouter gjør det mulig å utveksle mobildata mellom

landbruksløsninger* til FendtONE offboard-applikasjonen. Bruk først
FendtONE som en enkel innledning til arbeidsspesifikk dokumentasjon,
og overfør senere data fra FendtONE til avanserte skifteplanprogrammer
for videre prosessering.
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Agronomi: NEXT Machine Management, NEXT Wayline Converter

Behandle data uavhengig av
leverandør.

Vi anbefaler at du supplerer FendtONE med NEXT Machine Management
Er du nybegynner på området landbruksprogramvare og trenger et enkelt, lettforståelig system å starte med? Du trenger ikke lete etter mer enn
FendtONE offboard – en intuitiv løsning du kan bruke til å styre maskinparken og teamet ditt og dokumentere arbeidet med en jobbasert tilnærming.
På grunnlag av dette gir NEXT Machine Management deg et kompatibelt system med enda flere muligheter. Du kan opprette databaser for Fendt
Variable Rate Control og sende dem trådløst til maskinen din.

Intelligent bruk av maskinparken: NEXT maskinstyring

Bruk åkerdata på tvers av leverandører:

agrirouter sikrer sømløs dataoverføring mellom maskin-

NEXT Wayline Converter (powered by Fuse)

og gårdsstyringssystem fra ulike leverandører.

Har du traktorer fra flere leverandører og ønsker å

Spørsmålet er hvilket system du ønsker å bruke til best

bruke sporfølging på alle maskinene? Da er du sikkert

mulig å evaluere maskindata på tvers av leverandører –

smertelig klar over at dataformatene ofte ikke vil være

slik at også virksomheten din får nytte av det. På denne

kompatible, og at du ikke kan bruke samme åkerdata på

bakgrunnen har flere produsenter på landbruksområdet,

alle styringssystemene. NEXT Wayline Converter gir

inkludert Fendt, gått sammen om å utvikle plattformen

deg muligheten til å konvertere åkergrenser og AB-linjer

NEXT Machine Management. I mobilappen NEXT

til et dataformat du kan bruke med VarioGuide / Fendt

Machine Management kan du bruke data som blir sendt

Guide. Du sender ganske enkelt data du har lagret på

via agrirouter, til effektiv planlegging, produksjon og

kontoret, til nettapplikasjonen NEXT Wayline Converter.

dokumentasjon med maskiner fra ulike leverandører.

Den konverterer og visualiserer dataene dine, og
AB-linjer og åkergrenser du har lagret, vil alltid være
tilgjengelige. Du trenger bare en minnepinne til å laste

NEXT Machine Management gir deg disse fordelene

opp data.

- Trådløs overføring av data til maskinene dine
- Effektiv bruk av maskiner med best mulig utnyttelse
av en blandet maskinpark
- Tidsbesparelse i form av automatisk dokumentasjon
av aktivitet
- Framtidsrettet med den beste datasikkerheten

Dine fordeler med NEXT Wayline Converter:
- Gratis
- Kompatibilitet på tvers av leverandører
- Oppbevaring av data: Bruk av eksisterende åkerdata
(langsiktig)
- Spar tid: Åkergrenser og AB-linjer trenger ikke lagres
først
- Mulighet til å konvertere åkergrenser fra
gårdsstyringssystem
- Rask og lettvint datautveksling med kunder og
tjenesteytere
- Enkle, logiske betjeninger

NEXT Wayline Converter
Med NEXT Wayline Converter (powered by Fuse) kan du enkelt og greit overføre åkergrenser og AB-linjer til de
ulike leverandørenes format.
Finne ut mer kan du besøke www.fusesmartfarming.com/products/next-wayline-converter-tool
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Rask hjelp når du trenger det

Telemetri: Fendt Connect, Fendt Smart Connect

Bilder av maskinytelse

Med Fendt Connect kan forhandleren din også se

For hver tilkoblede maskin kan bestemte maskinparametere visualiseres

og respondere på feilmeldinger på maskinen din.

ved hjelp av statistikk og et kart. Du kan også sammenligne flere

Med en enkel telefon kan ekvipasjen din være i full

maskiner, for eksempel hvordan ulike førere utfører jobben.

drift igjen.

Optimaliser maskinbruken.

Hent inn maskindata overalt: Fendt Connect

Oversikt over alt – Fendt Smart Connect

Fendt Connect er den sentrale telemetriløsningen for

Fendt Smart Connect viser maskinparameterne på

Fendt-maskiner. Med Fendt Connect blir maskindata

iPad-en din. Når maskinen din er utstyrt med telemetri

samlet inn og evaluert, slik at bønder og entreprenører

basispakken, kan du vise spesifikke maskindata i Fendt

kan overvåke, analysere og optimalisere tilstanden og

Smart Connect-appen, som er gratis. Data sendes via

bruken av sine maskiner. Mobildataoverføring betyr at

WiFi. Med Fendt Smart Connect får føreren et ekstra,

maskindata i sanntid kan hentes hvor som helst - fra

egendefinert display til maskinparametere som

kontor-PC, nettbrett eller smarttelefon.

drivstofforbruk og kjørehastighet. Systemet lagrer ikke
data permanent.

Hjertet i telemetrisystemet
AGCO Connectivity-modulen,
eller ACM-boksen, er integrert

Slik kan du dra nytte av Fendt Connect

i taket og sørger for å sende

- Oppnå bedre effektivitet med optimaliserte

telemetridata. På taket ser
antennene ut som haifinner.
ACM-boksen leser relevante

logistikkbeslutninger
- Mindre innsats i form av å overvåkning av forbruk
mens du arbeider

maskinparametere og overfører

- Maksimer oppetid gjennom smart serviceplanlegging

dem til enten til Fendt Connect-

- Minimer driftsstans: Bruk diagnosestøtte når du skal

appen/-nettapplikasjonen via
mobilnettet eller til Fendt Smart
Connect-appen via WLAN.

Slik kan du dra nytte av Fendt Smart Connect
- Enda et display i førerhuset – helt gratis
- Intuitiv betjening med kjent maskinvare og styring
- Full kontroll over data – ingen permanent datalagring

ta beslutninger
- Fleksibilitet: Hent fram maskindata i sanntid hvor enn
du måtte befinne deg
For å finne ut mer kan du besøke get.agcoconnect.com
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Fendt Connect omfatter disse

Fendt Smart Connect gir deg

informasjonene:

oversikt over:

- Maskinens posisjon og rute

- Motorturtall

- Drivstofforbruk og AdBlue-nivå

- Sluring

- Hastighet og arbeidstid

- Forbruk av drivstoff og AdBlue

- Maskinkapasitet

- Motorbelastning

- Feilmeldinger

- Trekkraft

- Kommende serviceintervaller

- etc.
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Basic Tractor ECU (TECU)
Auxiliary Control (AUX-N eller AUX-O)

Tractor ECU (Electronic Control Unit) er

Muligheten til å bruke andre

kjørecomputeren i traktoren. Denne

Universal Terminal (UT)

betjeningselement (f.eks. styrespak) kan

standarden viser data (f.eks. hastighet,

Maskinstyring: Variotronic redskapsstyring / Fendt ISOBUS

Med ISOBUS-standarden kan du betjene

gjøre det lettere å betjene komplekst utstyr.

PTO-hastighet) og deler dem med andre

Så du finner alt
på samme side.

redskap fra alle terminaler og bruke

Fendt multifunksjonsspak er fullt ut

komponenter som er koblet til ISOBUS-

terminalen til å betjene flere redskap.

ISOBUS-kompatibel.

systemet.

Task Controller basic (TC-BAS)

Task Controller geo-basert (TC-GEO)

Task Controller Section Control (TC-SC)

Traktor-redskapsstyring (Tractor

Dokumenterer bestemte samleverdier som

Sammenlignet med TC-BAS kan du også

Gjør automatisk veksling mellom ulike

Implement Management – TIM)

kan være nyttige i forbindelse med jobben

samle posisjonsbaserte data eller

inndelinger basert på GPS-posisjon og

Ved hjelp av TIM-standarden kan redskapet

som blir utført. Disse kommer fra

stedsspesifikke oppgaver, for eksempel

overlapp mulig, f.eks. i forbindelse med

automatisk styre bestemte funksjoner på

redskapet. Overføringen av data mellom

ved hjelp av en database. TC-GEO er en

bruk av såmaskiner, åkersprøyter eller

traktoren, så som kjørehastigheten eller

Task Controller og skiftedatabasen skjer

forutsetning for Fendt Variable Rate

gjødselspredere.

traktorens hydraulikkventiler.

vha. dataformatet ISO-XML.

Control.

Slutt på sære, egne løsninger

ISOBUS til enhver oppgave

Elektronikk gjør landbruksutstyr tryggere, mer nøyaktig

ISOBUS-systemet består av ulike komponenter,

og mer effektivt. Tidligere har de enkelte produsentene

inkludert traktoren, terminalen og utstyret. Det vil alltid

ISOBUS – AEFs kjerneoppgave

brukt sine egne (proprietære) elektronikkløsninger,

avhenge av hva terminalen og redskapet er i stand til å

AEF (Agricultural Industry

som har forutsatt spesifikk justering for hver enkelt

gjøre. I sin tur avhenger dette av hvilke ISOBUS-

Electronics Foundation) er en

kombinasjon av traktor og redskap. Konsekvensen av

funksjoner (se til høyre) som er tilgjengelige og aktiverte

sammenslutning av flere

dette har vært flere ulike terminaler og flere kabelsett

på de enkelte komponentene i ISOBUS-systemet. Bare

produsenter og organisasjoner

i førerhuset. ISOBUS rydder opp i alle disse egne

funksjoner som alle de involverte komponentene

innen landbruksutstyr. Siden

løsningene og etablerer et standardisert plug-and-play-

omfatter, kan deles. Hvis du for eksempel ønsker å

2008 har stiftelsen jobbet

grensesnitt mellom traktor og redskap: Bare sett i

bruke den automatiske delbreddefunksjonen Fendt

med å optimalisere og fremme

ISOBUS-kontakten, og redskapets betjeningsskjerm

Section Control , må TC-SC være aktivert både på

standarder for maskinvare og

vises i terminalen. Best mulig brukervennlighet.

terminalen og det Section Control-kompatible
redskapet.

programvare på tvers av
produsenter. Fendt er et av
kjernemedlemmene i AEF.

ISOBUS – bakgrunn

ISOBUS er initiativets hovedfokus.

Navnet ISOBUS kommer fra

Full oversikt: AEF ISOBUS-database

- ISO (International Organization for Standardization) =

AEF ISOBUS-databasen er en verdifull referanse med

uavhengig organisasjon som utvikler og håndhever

hensyn til ISOBUS-funksjonene ulike maskiner og

internasjonale standarder

kompatible produkter fra andre produsenter støtter.

- BUS (Binary Unit System) = system for utveksling av
data mellom deltakere på samme grensesnitt

Dette gir deg tilgang til relevant informasjon før du
handler, slik at du kan velge en ISOBUS-kombinasjon

ISOBUS er dermed et standardisert

som er skreddersydd til dine behov.

dataoverføringssystem mellom traktoren og redskapet.

For å finne ut mer kan du besøke www.aef-online.org

Systemet er standardisert på grunnlag av ISOstandarden 11783. Alle signal, inkludert hastighet og
PTO-hastighet, er tilgjengelige i standardisert form.
ISO XML standardiserer og forenkler også
kommunikasjonen mellom maskinen og databasen.
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Uten Fendt Section Control
Overlappende såing, sprøyting og gjødsling medfører

Maskinstyring: Fendt Section Control

unødvendig ressursbruk. Avlinger som er for tette, fører

Med Fendt Section Control

også til ujevn vekst og ugras.

God kontakt, selv på åkere med vanskelig inndeling.

Nøyaktighet som
lønner seg.
Nøyaktig presisjon

Slik kan du dra nytte av Fendt Section Control

Å slå såmaskinen eller gjødselsprederen av og på på

- Spar opptil 15 % av ressursene ved å unngå uønskede

riktig tidspunkt på vendeteigen krever en del trening. Jo
lengre ekvipasjen er, desto vanskeligere er riktig timing.
Åkere og kanter med ujevn fasong kan også stå i veien
for pent arbeid. Når du sår, gjødsler eller sprøyter,
vil du i praksis foretrekke å dekke samme område
flere ganger framfor å hoppe over noe. Jo større
arbeidsbredde på redskapet, desto større unødvendig
overlapp. Svaret er Fendt Section Control. Section
Control sørger for automatisk seksjonsavstengning for

overlappinger
- Reduserer faren for sykdommer, skadedyr og ugress
ved å unngå for tette avlinger og mangler
- Enklere for føreren, slik at man kan konsentrere seg
helt om å følge med på redskapet
- Forbedre kvaliteten på arbeidet med ren kontakt på
vendeteigen
- Vendeteigmodus: mulighet for å arbeide på den indre
delen av skiftet først og deretter vendeteigen

ISOBUS-redskaper. Task Controller Section Control
(TC-SC) gjør det mulig å bruke denne funksjonen. Den
dokumenterer hvor åkeren allerede er behandlet og

Ikke bare på åkeren – Fendt Section Control gjør

sender de nødvendige aktiveringskommandoene til

slåtten til en mindre påkjenning

maskinens kjørecomputer, som tilpasser seksjonene

På lange dager kan er det en stor påkjenning å være

etter dette. Forutsetningen er sporfølgingssystemet

sjåfør. Dette takler man selvfølgelig i en Fendt, men

VarioGuide / Fendt Guide, som sørger for nødvendige

tenk om maskinene kunne løfte seg selv på

posisjonsdata.

vendeteigen. Da hadde man blitt mindre sliten. Med

Fendt Section Control støtter opptil 36 seksjoner.

funksjonen Fendt Section Control tar maskineriet hånd

ISOBUS-standarden lover intuitiv håndtering.

om dette for deg. Slåmaskiner foran og bak fungerer

Betjeningsskjermen dukker automatisk opp i terminalen

som «seksjoner». Når du kommer til et allerede

når du kobler til ISOBUS-kontakten. Alt du må gjøre for å

bearbeidet areal eller den virtuelle vendeteigsgrensen,

starte, er å slå på en bryter.

løfter systemet automatisk opp slåmaskinen. Dette
betyr at du fullt og helt kan konsentrere deg om slåtten
uten å ødelegge slåtteskår med overlapp, hvilket betyr
at også får en lettere jobb i etterkant.
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Maskinstyring: Fendt Variable Rate Control

Områdespesifikk tildeling,
maksimer avlingsutbyttet.
Dra full nytte av potensialet på dine skifter og

Slik fungerer det

gården din.

Fendt Variable Rate Control tar utgangspunkt i et

Enhver åkerlapp er unik, og ingen skifter er like. Ulik

tildelingskart som viser de optimale tildelingsmengdene

tetthet og jordtype betyr at plantene ikke blir likt forsynt

for de ulike delene av skiftet, der de ulike mengdene er

med vann og næringsstoff, noe som i sin tur kan føre

visualisert med ulike farger. Du oppretter dette kartet på

til ujevn vekst på et og samme skifte. For å få best

et gårdsstyringssystem før du starter arbeidet (f.eks.

mulig avling må du derfor tilpasse tiltakene i henhold til

NEXT Machine Management). Du kan bruke egne

forholdene i jorda. Fendt Variable Rate Control er den

kunnskaper om åkeren eller bruk data fra jordprøver,

rette funksjonen til dette formålet. Variable Rate Control

satellittdata osv. Bruk deretter mobilnettverket eller

regulerer tildelingsmengden (såkorn, plantevernmidler,

USB til å sende tildelingskartet til maskinen som en

gjødsel) for hver del av åkeren. For å dra nytte av denne

jobbordre i vanlig ISO XML-format. Alternativ kan du

smarte løsningen trenger du VarioDoc Pro / Fendt Task

laste opp databasen til terminalen i Shape-formatet

Doc, Fendt Section Control og en ISOBUS TC-GEO-

via USB. TC-GEO Task Controller styrer automatisk

standardlisens.

forventet mengde avhengig av posisjon. Når du er

Ingen kompromiss
Forskjeller i plantevekst på et og samme skifte er helt naturlig. Dermed
finnes det et potensial for å forbedre lønnsomheten, og det må du utnytte
deg av. Med Fendt Variable Rate Control får du mer ut av jorda.

ferdig med arbeidet på åkeren, kan du sende en
jobbrapport med den mengden såkorn, gjødsel eller
Fordelene med Fendt Variable Rate Control

plantevernmiddel du faktisk har brukt, til

- Øk effektiviteten: Få størst mulig utbytte mens du

gårdsstyringssystemet, slik at du ryddig kan

sparer ressurser
- Spar tid: Bruk jobbrapporten som et rapportgrunnlag
for å oppfylle juridiske krav (f.eks.

dokumentere arbeidet og sammenligne over tid. Fendt
Variable Rate Control kan ta seg av opptil fem ulike
produkter samtidig.

gjødselbestemmelser)
- Fleksibilitet: Kompatibel med ISO XML- og Shape-filer
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Maskinstyring: Variotronic / Fendt Implement Management (TIM)

Når maskinen styrer
traktoren.
TIM – den nye ISOBUS-standarden

Alltid riktig dosering – Fendt Rogator 300 er TIM-

Med Tractor Implement System (TIM) kan redskapet

kompatibel

styre visse traktorfunksjoner automatisk, som for

Ved hjelp av TIM-funksjonen kan åkersprøyten Fendt

eksempel kjørehastighet og hydraulikkventiler. Så lenge

Rogator 300 kommunisere med og automatisk styre

både traktoren og redskapet er utstyrt med ISOBUS-

TIM-kompatible traktorer. I kombinasjon med Fendt

funksjonen TIM, kan du bruke dette. Fordi redskapet

OptiNozzle vil sprøyten og traktoren samarbeide

automatisk optimaliserer belastningen, sikrer dette at

spesielt godt. Åkersprøyten beregner optimal

sjåføren blir mindre sliten, og ekvipasjen jobber mer

hastighet og justerer dyseparameterne, foretrukken

produktivt. TIM er en ny ISOBUS-funksjon som snart er

avviksreduksjon og mengde i henhold til denne.

integrert i alle produktene våre. Fendt tilbyr TIM

Avhengig av dysen eller dysekombinasjonen du bruker,

som tilleggsutstyr på Fendt 500 Vario ProfiPlus

kan åkersprøyten regulere hastigheten på maskinene

(nåværende førerplass). På redskapssiden er TIM i

på grunnlag av beregnet ønsket hastighet. Dette sikrer

første omgang brukt på lessevogner (Fendt Tigo XR) og

at mengden som kommer ut, alltid har korrekt

plantevernsprøyter (Fendt Rogator 300). Alle sertifiserte

avdriftsreduksjon. Aktiv TIM-styring gjør at føreren

redskap som har bestått AEF ISOBUS-samsvarstesten,

kan justere hastigheten – på grunnlag av bestemte

kan brukes med TIM.

hastighetsnivå. Ekvipasjen holder valgt hastighet
automatisk. Samtidig vil sprøyten tilpasse dysen eller
dysekombinasjonen i henhold til hastighetsendringer.

TIM holder styr på din Fendt Vario:
Fendt Tigo XR er TIM-kompatibel
Med Variotronic / Fendt Implement Management (TIM)
kan flyten på Fendt Tigo XR nå automatiseres
fullstendig. Kombivognen regulerer traktorens
kjørehastighet i forhold til pickup-volumene. Avhengig
av skårtykkelsen sender en sensor kontinuerlige
tilbakemeldinger om pickupens dreiemoment. Med TIM

75% drift reduksjon
200 l/ha
2,5 bar

75% drift reduksjon
200 l/ha
2,5 bar

75% drift reduksjon
200 l/ha
2,5 bar

justerer Fendt Tigo XR- og Fendt Vario-kombinasjonen
seg selv for konstante, produktive resultater. Denne
smarte assistenten er også til stor hjelp for føreren, som
kan konsentrere seg fullstendig om lasteprosessen.

Dyse 1

Hastighet

6,9 km/t
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Dyse 2

Hastighet

11 km/t

Dyse 1
+
Dyse 2

17,8 km/t
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Fendt Smart Farming

Innen profesjonell gårdsdrift
er du bare så god som
verktøyene du bruker.
Skreddersydd til gården din – digitale Smart Farming-

Nye navn på velprøvd teknologi

produkt fra Fendt

De nye modellene Fendt 200 Vario, Fendt 300 Vario og

Landbruket er like mangfoldig som det er komplekst.

Fendt 700 Vario er for første gang utstyrt med den nye

Enten du driver en middels stor familiebedrift eller er

førerplassen. I tillegg til ekstra visningsområde er

entreprenør med flere hundre hektar i året, er du

betjeningskonseptet FendtONE et spesielt høydepunkt i

avhengig av alltid å kunne stole på utstyret. Når alt

den nyutviklete førerplassen. Samtidig har navnene på

kommer til alt, er det bare sånn du kan oppnå de beste
resultatene. Å velge en Fendt-maskin er et godt sted

Nåværende førerplass

Ny førerplass

Smart Farming-produktene våre også blitt tilpasset.

Sporfølgingssystem

Sporfølgingssystem

Selv om de har nye navn, er funksjonen den samme!

VarioGuide

Fendt Guide

å starte. Nå må du utstyre maskinen din slik at den

VarioGuide Standard NovAtel

Fendt Standard NovAtel

passer dine behov.

VarioGuide RTK NovAtel

Fendt RTK NovAtel

Når det gjelder smart landbruk, kan Fendt tilby deg en

VarioGuide Standard Trimble

Fendt Standard Trimble

rekke produkter og løsninger som gjør at du kan bruke

VarioGuide RTK Trimble

Fendt RTK Trimble

maskinen mer formålstjenlig og samtidig arbeide enda

VarioGuide Contour Assistant

Fendt Contour Assistant

mer komfortabelt. Produktutvalget gjelder modulene

VariotronicTI

Fendt TI

sporfølgingssystem, agronomi, telemetri og

Fendt TI Headland

Fendt TI Headland

maskinstyring. De enkelte basispakkene omfatter alltid

VariotronicTI Automatic

Fendt TI Auto

kjernefunksjonene. Ytterligere funksjoner kan når som

VariotronicTI - Turn Assistant

Kommer snart

helst legges til som tilleggsutstyr. Både for nybegynnere
og profesjonelle – Fendt har et utvalg av smarte
landbruksløsninger for alle. Tenk på produktutvalget
som din egen verktøykasse som du kan gripe til ved
behov.

Agronomi

Agronomi

VarioDoc Pro

Fendt Task Doc

Fendt Task Doc (offboard)

Fendt Task Doc (offboard)

Telemetri

Telemetri

Fendt Connect

Fendt Connect

Fendt Smart Connect

Kommer snart

Maskinstyring

Maskinstyring

Variotronic redskapsstyring

Fendt ISOBUS

SectionControl

Fendt Section Control

VariableRateControl

Fendt Variable Rate Control

Variotronic Implement Management (TIM)

Fendt Implement Management (TIM)

= basispakke
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: g
Tilleggsutstyr: c

Fendt Smart Farming

g

Fendt 200 Vario VFP Profi (MY 2021)
Fendt 200 Vario VFP Profi+ (MY 2021)

g
g

c

c

c

c

c

Fendt 300 Vario Profi (MY 2020)

Ny førerplass Fendt 200
Vario (MY 2021),
300 Vario (MY 2020)
og 700 Vario (MY 2020)

Fendt 300 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

g

Fendt 700 Vario Power+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

g

²

c

¹
c

²

c

c

²

g

c

c

c

c

Fendt 500 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c

g
c

c

c

c

c

g

g

c

c

c

c

g

c

c

c

c

Fendt 800 Vario Profi
Fendt 800 Vario Profi+

g
c

Fendt 900 Vario Power (MY 2020)
Fendt 900 Vario Power+ (MY 2020)

g

g

c

c

c

c

Fendt 900 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 1000 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c

c

c

g

c

c

c

g

g

g

c

c

c

g

c

g
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

c

g
c

c

g

g

g
c

g

c

c

c

g

g

g
c

g

c

g

c

g

Fendt 1000 Vario Profi+

g

c

c

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

c

Fendt 900 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

Fendt 1100 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

g

g

Fendt L-serie (MY 2021)

c

Fendt C-serie (MY 2021)

c

c

Fendt IDEAL (MY 2021)

c

c

Fendt Katana

c

c

Fendt Rogator 600

g

c

¹ Bare i kombinasjon med 12"-terminal i armlenet (Setting 2)
² Opprinnelig med Fendt TI Auto
³ Med ISOBUS 200 maskinstyring
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c

c

g

Fendt 1000 Vario Profi

g
c

c
g

c
c

c

c

g
g

c

g

c
c

c

c

g

Fendt 900 Vario Profi (MY 2020)

Nåværende førerplass

g

³

c



Fendt 800 Vario Power
Fendt 800 Vario Power+

³

c

g

g

³

c

c

c
c

³

c

g

Fendt 500 Vario Profi
g

²

c
c

c

¹

g

Fendt 700 Vario Profi+ (MY 2020)

Fendt 500 Vario Profi+

c

g
g

Fendt 700 Vario Profi (MY 2020)

¹

Variotronic / Fendt Implement
Management (TIM)

g

Fendt Variable Rate Control

c

Fendt Section Control

VariotronicTI / Fendt TI

c

Maskinstyring basispakke

VarioGuide / Fendt Contour
Assistant

c

Fendt Smart Connect

VarioGuide / Fendt RTK
Trimble

c

Telemetri basispakke

VarioGuide / Fendt Standard
Trimble

c

Agronomi basispakke

VarioGuide / Fendt RTK
NovAtel

Fendt 200 Vario Profi+ (MY 2021)

VarioDoc

VarioGuide / Fendt Standard
NovAtel

g

Fendt 200 Vario Profi (MY 2021)

Fendt TI Headland

Basispakke for
sporfølgingssystem

Hva finnes, og hvor kan jeg finne det?

c
c

c

c

c
c

c

g

c

c

g

c

g

g

g

g

c

c

g

c

g

Per juli 2020. Pga. regelmessige programvareoppdateringer kan enkelte konfigurasjoner bli endret. Din Fendt-forhandler vil være
glad for å kunne gi deg en orientering. Denne oversikten inneholder bare (selvgående) serier fra Fendts utvalg der det eksisterer
minst én Fendt Smart Farming-løsning.
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It’s Fendt. F
 ordi vi forstår landbruk.

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

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge
Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge

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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