
Fendt Slicer skiveslåmaskin



Et århundre med kompetanse på fôrhøsting
Tradisjon, innovasjon og lidenskap – det er oppskriften 
på suksessen Fendt har oppnådd innenfor fôrhøsting.
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Perfeksjon fra første  
til siste kniv.
Perfekt fôr kan bare høstes med perfekte maskiner. Fendt Slicer skiveslåmaskiner gir deg en perfekt,  
jevn  stubbehøyde – for imponerende slåtteresultater. Du blir begeistret over kvaliteten. Vi kombinerer  
en frontmontert Slicer slåmaskin og en butterfly slåmaskin bak. Det er en enestående slåtteopplevelse  
helt ned til minste, smarte detalj.
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Ingen er mer allsidige. Slåmaskiner som møter  
dine behov for effektivitet og kvalitet i alle ledd.
Fendt Slicer skiveslåmaskin er utviklet som et resultat av praktiske erfaringer fra bønder over hele verden. Intelligent,  
lett og robust konstruksjon gjør at disse Fendt-maskinene har meget lang brukstid. De er brukervennlige og har  
lavt drivstofforbruk. Innovative drev reduserer behovet for drivstoff. Velg mellom 16 frontmonterte slåmaskiner og  
26 bak-/sidemonterte slåmaskiner – den rette kombinasjonen for ethvert behov.
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Et snitt over resten.
Fleksibilitet er avgjørende på våre slepte Fendt Slicer-slåmaskiner. De kombinerer kraft med fleksibilitet  
som aldri før. Det midtmonterte draget gjør at du selv kan bestemme om du vil bruke slåmaskinen på  
venstre eller på høyre siden av traktoren. Bruk en slept Slicer skiveslåmaskin sammen med en frontmontert  
Slicer slåmaskin for fremragende ytelse. 
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FENDT SLICER SLÅTTEBJELKE

Vår drift driver  
deg fremover.

Kompakt vinkelgir for maksimal effektiv
Hjertet i den kompakte slåttebjelken er en sekskantet 
aksling som driver et individuelt vinkeldrev mot flensen 
som hver skive er festet til. Resultatet er en konsistent 
kraftoverføring som garanterer best mulig slåttekvalitet. 
Den sekskantede akslingen og vinkelgiret leveres med 
oljebad som ikke skal byttes. Dette sørger for konstant 
og god smøring under alle forhold. En bruddanvisning i 
den sekskantede akslingen bidrar til ekstra sikkerhet. 
Den er enkel å bytte så slåtten kan fortsette selv om det 
skulle skje et uhell. Avhengig av hvordan man ønsker å 
legge gresset, kan skivene roteres parvis eller mot 
midten ved å snu vinkelgiret.

Perfekt beskyttelse, enkelt og raskt vedlikehold
Fendt Slicer skiveslåmaskiner med kompakt vinkelgir er 
multisikret mot overbelastning. Alle modeller har enten 
kilereimsoverføring eller slurekobling i drivlinjen, og 
også en kollisjonsbeskyttelse. Hver enkelt knivskive er 
også beskyttet av DriveGuard-skiver. Hvis en knivskive 
er blokkert, aktiveres DriveGuard-skiven seks 
bruddanvisninger, og avbryter drivlinjen. På bare noen 
minutter kan DriveGuard-skiven byttes. Den koster ikke 
mye og arbeidet kan fortsette så å si uten opphold. 
DriveGuard knivskivebeskyttelse ligger utenpå 
slåttebjelken. Det betyr at bjelken ikke må åpnes  
for å bytte eller reparere delene.

Alltid en riktig løsning
Fendt Slicer skiveslåmaskin har mange alternative 
slåttebjelker: Velg lette bakmonterte skiveslåmaskin 
med tannhjulsoverføring – for de beste resultatene, 
spesielt i bratt terreng, eller front-/bakmonterte 
slåmaskiner eller slåmaskinkombinasjoner med 
kompakt vinkelgir for alle typer innhøstingsoppgaver. 
Alle skiveslåmaskinene kan utstyres med det praktiske 
ComfortChange-hurtigkoblingen på knivene – så du 
enkelt kan skifte kniver med et spesialverktøy.

Perfeksjon helt fra begynnelsen – tannhjulsoverføring
Perfekt tilpasset behovene til små og mellomstore 
gårder – Fendt Slicer skiveslåmaskin med 
tannhjulsoverføring. Den lette konstruksjonen gjør det 
mulig å operere med bredder opp til 3,18 m med så lav 
effekt som 50 hk. Slåttebjelkene er veldig flate, som gir 
et eksepsjonelt skjæremønster og best avlingsflyt. Den 
drives av en elastisk kileremdrift som driver den første 
knivskiven med tannhjulet via en giraksel ovenfra. 
Kraften beveger seg fra tannhjul til tannhjul for å sikre 
en jevn frigjøring av kraft til alle knivskivene. Dette betyr 
at hele bredden klippes rent og sikkert uten at fôret 
skyves opp. Kilereimsoverføringen er effektiv og 
beskytter mot overbelastning. Knivskivene er også 
beskyttet med en spennstift.
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Alle Fendt Slicere med kompakt vinkelgir har to knivskiver per meter arbeidsbredde,  
med en overlapping som sikrer perfekte snitt.

Det kompakte vinkelgiret sørger for jevn effektfordeling til alle slåtteskivene.  
Det betyr rent snitt og lavt effektbehov.

DriveGuard-skivene gir perfekt beskyttelse av 
vinkelgiret og er enkle å bytte. 

Den praktiske ComfortChange-hurtigkoblingen på knivene gjør det 
kjempeenkelt å bytte kniver.

Knivskivene beskyttes trygt av en pålitelig spennstift  
på slåttebjelken.
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FENDT SLICER FQ: FRONTMONTERT MED SLEPERAMME OG TURBOLIFT

Den ultimative  
slåmaskinen.

Inspirerende løsninger
Siden du kan montere Slicer FQ rett i trekkstengene,  
er tyngdepunktet meget nært traktoren – noe som 
reduserer vekten på frontakselen. En trekantramme  
er ikke nødvendig. For traktorer uten dybdehjul til 
fronthydraulikken kan du kjøre trekkstengene i 
flytposisjon og bruke støttekjettingene til å sikre at 
trekkstengene ikke går i for lav høyde (750 mm). 
Trekkrammen øker slåmaskinens bevegelsesfrihet 
enda mer. Ved parkering er det bare å sette den låsbare 
justeringsspaken i parkeringsstilling.

Stengelbehandlere – valget er ditt
Du kan velge om du vil utstyre Fendt Slicer FQ med  
en stengelbehandler eller bruke den uten. For perfekt 
tørket fôr og den beste fôrkvaliteten kan du velge 
mellom en valse stengelbehandler (RC) eller en tinde 
stengelbehandler (KC). Begge leveres med direkte 
kraftoverføring gjennom en ekstern girboks og 
inkluderer overbelastningsvern. Dette garanterer 
høyeste effektivitetsnivå. For å kunne reagere raskt  
på innhøstings- og værforhold kan du justere 
stengelbehandlerens intensitet med et 4-trinns mothold 
(KC) eller med den trinnløse forhåndsstrammede fjæren 
på den øvre valsen (RC). Rankebredden og avstanden 
mellom traktorens forhjul og rankens ledeplate kan 
justeres trinnløst.

For ethvert terreng
Fendt Slicer FQ drives med tannhjulsoverføring og 
omfatter den aller nyeste teknologien for å sikre at du 
alltid får de beste resultatene. På denne frontmonterte 
slåmaskinen er 3D bakkejustering mye mer enn bare  
en påstand. Den slepte 3D bakkejusteringen dekkes på 
tvers og i lengderetningen. Dette betyr at du kan oppnå 
et perfekt og fremfor alt rent kutt, selv i bakkete terreng. 
Slåttebjelkens vinkling endres automatisk fra -6 til +15°, 
nøyaktig tilpasset til slåmaskinens opp- og 
nedbevegelser. Dine fordeler: en konstant stubbehøyde 
som gir den eksepsjonelle fôrkvaliteten – selv under de 
vanskeligste forhold.

Effektiv høsting i bakker
For at du virkelig skal nå hvert strå kan slåmaskinen på 
Fendt Slicer FQ flyttes hydraulisk sideveis (tilleggsutstyr). 
Denne smarte detaljen gjør at du kan flytte slåmaskinen 
inn i sving eller ned i sidehelling, slik at ikke bakhjulet 
tråkker oppi uslått gras, for effektivt å unngå tap av fôr. 
Hvis du bruker Slicer FQ sammen med en bakmontert 
butterfly-kombinasjon, kan sideforskyvningen effektivt 
forhindre at en stripe blir stående igjen i en sving. Dette 
sikrer et rent kutt.

Den hydropneumatiske 
avlastningen som bruker 
TurboLift-systemet er 
standardfunksjon på Slicer FQ. Du 
kan foreta trinnvise innstillinger, 
fullstendig uten bruk av verktøy. 
Dette betyr at marktrykket alltid  
er perfekt tilpasset til forholdene.

Slicer  
310 FQ

Slicer  
310 FQ KC

Slicer  
310 FQ RC

Slicer  
360 FQ***

Slicer  
360 FQ KC***

Slicer  
360 FQ RC***

Arbeidsbredde  m 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62
Knivskiver Antall 6 6 6 7 7 7

 *** = Overhold nasjonale bestemmelser
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Innovativ: den valgfrie hydrauliske sideforskyvningen med opptil 40 cm (20 cm til høyre og venstre) garanterer 
ren overlapping med en front-/bakmontert kombinasjon. Den kan også motvirke uslåtte striper i sidehelling.

Bevegelsesfrihet med stor B – 
med en pendling på +/-13° og en 
vertikal bevegelse på 650 mm  
er den frontmonterte Slicer FQ 
slåmaskinen ekte fleksibilitet  
på sitt beste.

Opphenget, som trekkes av trekkdrag, kontrollstenger og trekkesylindre, 
overlapper på tvers og i lengderetningen. Denne 3D-kinematikken 
perfeksjonerer kuttet, selv i bakkete terreng.

Hvis slåttebjelken beveger seg oppover,  
tilter den automatisk bakover opptil 15°.  
Dette holder stubbhøyden konstant og gir  
full beskyttelse for underlaget.

Slåttebjelkens tilting følger bakkekonturene 
automatisk. Hvis slåttebjelken går ned mot en dump, 
tilter den forover med opptil 6° samtidig.
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FENDT SLICER FP: FRONTMONTERT MED PENDELRAMME

Et effektivt oppheng.

Herre over situasjonen
Ikke kast bort tid unødvendig. Det er lett å koble en 
frontmontert Fendt Slicer FP til traktorer med 
trepunkthydraulikk foran. Det pendlende opphenget har 
en diagonal pendling på +/-6,5°. Det bidrar effektivt til 
maskinens evne til å følge underlaget. I transportstilling 
vil den pendlende trepunkthydraulikken foran plassere 
maskinen automatisk i sentrum. Det øker kjøresikkerhet 
og komfort, og beskytter maskinen når man kjører 
langs dårlige veier og skogsveier. En verneduk som 
foldes ut hydraulisk er tilgjengelig som tilleggsutstyr. 
Dette korter ned klargjøringstiden på åkeren.

Alltid en riktig løsning
Det spesialutviklede mer kompakte pendlende 
opphenget på Fendt Slicer 310 FPK skiveslåmaskin er 
laget for kompakt montering, særlig på små traktorer. 
Dette er en ideell maskin for bratte områder. Avhengig 
av bruken kan Slicer FP slåmaskin også utstyres med 
stengelbehandling med tinder (KC) eller valser (RC), 
eller samle graset i en streng uten å stengelbehandle 
det (SL).

Klart mer effektivt
Korte klargjøringstider og høye arbeidshastigheter med 
de beste slåresultater og lavt drivstofforbruk – de klare 
fordelene ved våre frontmonterte Fendt Slicer-maskiner. 
Maskinene har også en oppbevaringsboks og en holder 
for reservekniver og et spesialverktøy for knivbytte.  
Alt dette bidrar til at Fendt Slicer FP er uslåelig også  
når det kommer til brukervennlighet.

Slepe i stedet for å skyve
Det pendlende oppheng som slåttebjelken er festet til er 
nært til traktoren og er utformet slik at maskinen slepes 
i stedet for å skyves. Fjærene sørger for lavt marktrykk. 
Det lave marktrykket gir merkbart mindre drivstofforbruk 
og gjør maskinen meget skånsom mot underlaget. Med 
komfort fronthydraulikk på Fendt Vario kan man legge 
fjærene på hylla og justeret marktrykket i traktorens 
egen terminal, da forbedres kvaliteten på arbeidet enda 
mer, ettersom slåttebjelken alltid brukes med jevnt 
kontakttrykk, uavhengig av underlaget.

Slicer  
260 FP

Slicer  
260 FPS

Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Slicer  
3060 FPRC

Arbeidsbredde  m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Knivskiver Antall 4 4 6 6 6 6 6
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Fendt Slicer 310 FPK er svært nær traktoren og er meget lettmanøvrert 
takket være det pendlende opphenget.

Den store pendlingen gjør at Fendt Slicer-maskinene 
følger underlaget tett og nøyaktig.

Hydraulisk folding av sideduk sørger for rask 
omstilling mellom transport- og arbeidsstilling. 
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FENDT SLICER: SLÅMASKINKOMBINASJONER MED ISOBUS

Moderne teknologi som  
bidrar til bedre fôr.

Kvalitet på løpende bånd
For transportbeltene med BeMove-funksjon er 
rankebredden trinnløst justerbar fra 1,8 m til 3 m på 
ISOBUS-terminalen. Derfor kan du justere rankebredden 
perfekt for den neste redskapen. Beltet har sin egen 
oljebeholder og et smart design som gjør at det ikke 
trenger egen oljekjøler. Beltets hastighet justeres enkelt 
via ISOBUS-terminalen, som deretter viser beltetimene 
separat. Fendt Slicer ISOBUS slåmaskinkombinasjonen 
kan kjøres med høy hastighet og høste store volum uten 
at det oppstår blokkeringer.

En uslåelig kombinasjon
ISOBUS slåmaskinkombinasjon Slicer TLKCB er  
den beste maskinen for store gårdsbruk og 
entreprenører. Unike detaljer og smarte løsninger som 
kompakte vinkelgir, TurboLift slåttebjelkeavlastning, 
SafetySwing kollisjonsbeskyttelse, og BeMove 
beltejustering gjør Fendt Slicer til en effektiv, 
brukervennlig og slitesterk slåmaskin hvor ISOBUS er 
standardutstyr og gjør hele maskinen lett å betjene.

Gjør unna slåtten med noen tastetrykk
Med ISOBUS har man full og brukervennlig kontroll  
over Fendt Slicer slåmaskinkombinasjonen. Alt styres 
direkte fra førersetet med bare noen tastetrykk på 
Varioterminalen eller kompatible ISOBUS-terminaler. 
Maskinene kan også styres fra joysticken på Fendt 
Vario traktorer. Veldig enkelt – aktiver den automatiske 
sammenfoldingen med et tastetrykk. Det samme 
gjelder slåttebjelkens marktrykk og en oversikt over 
hele maskinen vises i terminalens display. Føreren 
varsles direkte ved overbelastning. Justering og drift 
gjøres direkte i ISOBUS.

Slicer  
9314 TLKCB

Arbeidsbredde  m 9,30
Knivskiver Antall 2 x 7
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Dersom avlingen skal spres ut i full bredde, kan beltet løftes  
opp med et tastetrykk.

Skjermen på Varioterminal eller andre ISOBUS-
terminaler gjør arbeidet oversiktlig og enkelt.

Den unike, patenterte SafetySwing-funksjonen 
svinger slåmaskinkombinasjonen opp og  
bakover med opptil 1,5 m, hvis nødvendig.

Med BeMove er det enkelt å justere beltet slik  
at fôret legges ut i en streng som passer til den 
etterfølgende maskinen.
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FENDT SLICER: SLÅMASKINKOMBINASJONER MED ISOBUS

Hvorfor stresse når maskinen  
gjør det for deg?

Hva SectionControl gjør på en slåmaskin
- En stor hjelp for sjåføren, lar deg konsentrere deg  

helt om å overvåke slåtteprosessen
- Løft/senk alltid klippeenhetene i samme avstand til 

åkergrensen langs det virtuelle sporet til vendeteigen
- Forbedret fôrkvalitet når du kun kjører over én gang
- Ensartede skårer
- Unngå feil
 
SectionControl kommer til sin rett ikke bare på ujevne 
vendeteiger. Hvis du vet at det er noe som hindrer 
sporet (f.eks. et fjellskjær), kan du lagre dette som en 
hindring i sporfølgingssystemet ved å kjøre rundt det. 
Når du kommer til dette punktet neste gang, løfter 
slåmaskinen seg automatisk over Dette beskytter 
utstyret ditt effektivt mot skader. 

SectionControl er tilgjengelig som tilleggsutstyr og 
fungerer så snart ISOBUS TC-SC-modulen er aktivert 
for både slåmaskin og traktorterminal.

Maksimal assistanse fra SectionControl
På lange dager kan er det en stor påkjenning å  
være sjåfør. Dette takler man selvfølgelig i en Fendt,  
men tenk om maskinene kunne løfte seg selv på 
vendeteigen. Da hadde man blitt mindre sliten.  
Med SectionControl-funksjonen gjør maskinen  
nå dette for deg.
SectionControl er allerede vanlig praksis innen såing, 
gjødsling og plantebeskyttelse. Det er det samme 
prinsippet med slåmaskinen, hvor hver slåmaskin foran 
og bak fungerer som 'seksjoner'. Med sporfølging 
aktivert vet traktoren posisjonen på feltet. Takket være 
ISOBUS kan traktoren og dens påfestede utstyr enkelt 
kommunisere. Når du kommer til et allerede bearbeidet 
areal eller den virtuelle vendeteigsgrensen, løfter 
systemet automatisk opp slåmaskinen. 
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FENDT SLICER: SLÅMASKINKOMBINASJONER UTEN ISOBUS

Oppdag den flytende slåtten med 
det unike TurboLift-systemet.

Kollisjonsbeskyttelse
SafetySwing er en patentert, mekanisk 
kollisjonsbeskyttelse for Fendt Slicer 
slåmaskinkombinasjoner. Hver enhet kan utløses 
separat ved en kollisjon. Dreiepunktete er i midten  
av slåmaskinkombinasjonen. På grunn av at den  
har en skrå innfesting svinger slåttebjelken opp og 
bakover, og på den måten passerer den hindre.  
De går deretter automatisk tilbake til driftsposisjon,  
slik at du kan fortsette å arbeide uten avbrudd.

Foldes sammen til en kompakt enhet
Selv om maskinen har en arbeidsbredde på hele 9,3 m 
er transporthøyden under 4 m fordi løftearmens 
innfesting er plassert så lavt. Maskinens tyngdepunkt 
ligger meget lavt og dermed er Fendt Slicer TL en sikker 
maskin også langs veien. Maskinen kan parkeres i 
sammenfoldet posisjon - det er trygt og plassbesparende! 
Takket være modulprinsippet for Fendt Slicer 
slåmaskinkombinasjoner, kan tinder og valser 
ettermonteres når som helst.

Maksimal beskyttelse av grastorva
Fendt Slicer bakmonterte skiveslåmaskiner med 
senteroppheng og den frontmonterte Slicer 
FQ-slåmaskinen har det patenterte TurboLift-systemet. 
Det betyr en "flytende" slåttebjelke som slår jevnt  
og effektivt og samtidig er meget skånsom mot 
underlaget. Fôret høstes uten å bli forurenset av jord 
selv om forholdene er våte og sølete.

Trinnløs justering
Før du slår, stiller du inn det avlastningstrykket du vil 
bruke i TurboLift-systemet. Trykket fra slåmaskinen kan 
avlastes enda mer underveis, og det forhåndsvalgte 
trykket kan gjenopprettes. Dette gjør maskinen svært 
fleksibel under skiftende forhold. Systemet er 
selvkalibrerende på vendeteigene. I tillegg til fordelene 
med rent fôr betyr TurboLift også lav friksjon mot 
underlaget så man trenger lite trekkraft og sparer 
drivstoff. Ved å trykke på en knapp på TurboLift-
ventilblokken kan trykket reduseres og slåmaskinen  
kan parkeres trygt og enkelt.

Slicer  
911 TL

Slicer  
911 TLKC

Slicer  
911 TLRC

Slicer  
991 TL

Slicer  
991 TLKC

Slicer  
9314 TLKCB

Arbeidsbredde  m 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30
Knivskiver Antall 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7
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Kompensasjonssylinderen stabiliserer maskinen på 
vendeteigene og langs veien.

Hold et øye med manometeret og kontroller alltid 
trykket i TurboLift-systemet. Justeringen gjøres fra 
førersetet ditt ved behov.

Når maskinen foldes sammen er transporthøyden under 4 m og det lave 
tyngdepunktet gjør det enkelt å kjøre den langs veien.
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FENDT SLICER TLX:  

BAKMONTERT, SENTEROPPHENGT MASKIN MED DIAGONAL TRANSPORTSTILLING

Når man må øke  
kapasiteten.

Perfekt slått under alle forhold
Med høydeindikatoren på Fendt Slicer TLX kan du stille 
inn høyden på trekkstengene. Det gjøres komfortabelt, 
direkte fra førersetet. På vendeteigen løftes og senkes 
maskinen ved hjelp av en enkeltvirkende sylinder. Den 
store pendlingen fra +28° til -18° sørger for meget jevn 
og nøyaktig slått selv om terrenget er bratt eller ujevnt.

Foldes sammen, like nøyaktig som et urverk
Fendt Slicer TLX, foldes sammen diagonalt og gjør 
traktor og slåmaskin til en enhet når den står i 
transportstilling. Avhengig av arbeidsbredden foldes 
maskinen sammen i en vinkel opp til 120°. Dette gir deg 
best mulig vektfordeling, kompakt transportstilling, lav 
transporthøyde og høy grad av sikkerhet og ukomplisert 
kjøring på vei. Alternativt kan også Slicer TLX låses og 
parkeres i denne kompakte diagonale stillingen.

Senteroppheng
Fendt Slicer TLX kjennetegnes av stor kapasitet, rent 
snitt og brukervennlighet. Dette skyldes ikke minst det 
spesielle senteropphenget. Slåttebjelken på Fendt 
Slicer TLX er opphengt i tyngdepunktet. Dette sikrer at 
den følger terrenget optimalt for å beskytte underlaget. 
Med TurboLift-systemet får Slicer TLX "flytende" 
slåttebjelke.

Perfekt kraftfordeling
Den enkle, rettlinjede og nesten vedlikeholdsfrie 
kraftoverføringen fører kraften dit den behøves,  
dvs. rett til slåttebjelken. Også på modeller med 
stengelbehandling er kraftoverføringen direkte. 
SafetySwing kollisjonsbeskyttelse ivaretar sikkerheten 
dersom du kolliderer med fast hinder. Da svinges 
maskinen opp og bakover og går deretter automatisk 
tilbake på plass. Slicer TLX har en rekke brukervennlige 
detaljer som f. eks. verktøyskrin, den omkringliggende 
plastbeskyttelsen og frontbeskyttelsen, som kan åpnes 
uten verktøy. Hydraulisk transportlås og/eller hydraulisk 
folding av sideduk kan leveres som tilleggsutstyr.

Senteropphenget gjør at 
maskinen tilpasser seg  
perfekt til underlaget.

Slicer  
3160 TLX

Slicer  
3160 TLXKC

Slicer  
3160 TLXRC

Slicer  
3670 TLX

Slicer  
3670 TLXKC

Slicer  
3670 TLXRC

Arbeidsbredde  m 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60
Knivskiver Antall 6 6 6 7 7 7

20

Høyden på trekkstengene kan stilles inn raskt og enkelt med den 
mekaniske høydeindikatoren som er lett å lese av.

Vernedukene kan foldes opp helt uten bruk  
av verktøy slik at de er enkle å vedlikeholde  
og holde rene.

Du vil dra nytte av den store foldevinkelen  
til Slicer TLX når du slår i bratt terreng,  
men også under kjøring på vei.
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FENDT SLICER TL: BAKMONTERT MED SENTEROPPHENG 

Gli gjennom gresset og lag  
fôr med topp kvalitet.

Perfekt plassert også i transportstilling
For transport svinges Fendt Slicers enkelt litt  
mer enn 90° bakover. Det hele styres fra førersetet. 
Kompensasjonssylinderen og TurboLift-systemet 
fungerer som motvekt og stabiliserer maskinen så  
man kjører rolig og sikkert langs veien.

Gjennomtenkt vedlikeholdskonsept
Man oppdager snart at Fendt Slicer TL er uslåelig også 
når det gjelder brukervennlig vedlikehold. Vernedukene 
foran kan åpnes helt, så det blir enkelt å komme til. 
Beskyttelsen bak kan også åpnes. Renhold og knivbytte 
er derfor raskt og enkelt. Reservekniver er enkelt 
tilgjengelig i de romslige verktøyskrinene.

Patenterte styringssystem
Den patenterte føringen på Fendt Slicer TL slåmaskiner 
sikrer optimal stabilitet og føring av slåttebjelken både  
i lengderetningen og diagonalt. Det får maskinen til å 
følge bakken meget nøyaktig og likevel er den skånsom 
mot underlaget. Maskinen har en pendling på 13° både 
opp og ned. Føringen avlaster også løftebommen og 
slåmaskinens dreiepunkt, og det gir dermed ikke noe 
moment i senteropphengets fjæring. Det bidrar dermed 
også til maskinens lange levetid.

Direkte kraftoverføring
Giret i en Fendt Slicer TL er dimensjonert for traktorer 
med mange hestekrefter. Akslingen med frihjul og 
overbelastningsvern beskytter effektiv mot skader. 
Fendt Slicer TL har også en kollisjonsbeskyttelse som 
lar den svinge opp til 22° bakover. Utløserkraften kan 
justeres. Ved å aktivere EHS ventilen og rygge forsiktig, 
går maskinen tilbake i arbeidsstilling.

Slicer 
4080 TL

Slicer 
4590 TL

Arbeidsbredde  m 4,00 4,50
Knivskiver Antall 8 9
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Hydropneumatisk TurboLift avlastning  
får slåttebjelken til å "flyte".

Slåmaskinen svinges 90° bakover i transportstilling  
fra førersetet.

Det patenterte styringssystemet holder  
slåttebjelken stabil.
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FENDT SLICER: BAKMONTERT MED SIDEOPPHENG

Lett og enkel slått.

Meget godt beskyttet
En fjærbelastet kollisjonsbeskyttelse hindrer skader  
på maskinen. Den gjennomgående rammen bidrar  
til en stiv og stabil konstruksjon. Kilereimsoverføringen 
er effektiv og beskytter mot overbelastning. 
Utløserkraften er lett å justere ved hjelp av fjærspennet. 
Maskinene er skånsomme mot underlaget og høster 
rent fôr med høy kvalitet.

Komfort er alltid standard på en Fendt
Den komplette verneduken kan foldes sammen på 
begge sider så det er lett å komme til slåttebjelken. 
Modellene kan også leveres med stengelbehandler  
med tinder eller valser. Fendt Slicer bakmonterte 
slåmaskiner har en verktøykasse som er lett tilgjengelig 
for hurtig tilgang på åkeren.

Et behagelig arbeidsmiljø
Fendt Slicer bakmonterte slåmaskiner med sideoppheng 
og kompakt vinkelgir leveres i ulike versjoner.  
Skivene roterer parvis mot hverandre og leveres  
med et hurtigkoblingsknivsystem og DriveGuard 
knivskivebeskyttelse montert som standardutstyr.

Uten kompromiss
Fendt Slicer med sideoppheng er perfekt for middels 
store bruk. Dette er meget anvendelige maskiner som 
også kan slå dikekanter og skråninger. De justerbare 
trekkstangboltene er lett å flytte så maskinen kan 
tilpasses og brukes i hele arbeidsbredden på en rekke 
ulike traktorer.

Slicer  
270 P

Slicer  
320 P

Slicer  
350 P

Arbeidsbredde m 2,55 3,00 3,50
Knivskiver Antall 5 6 7
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Fjærene sørger for lavt marktrykk og beskytter 
underlaget.

Grøftekanter og skråninger kan slås i  
en vinkel på opp til 30°.

Kilereimsoverføringen kan kjøres med både  
540 og 1000 o/min. Den er elastisk og strammes 
automatisk.
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BAKMONTERT, SIDEOPPHENGT FENDT SLICER ISL

Det er ingen motsetning mellom en 
lett konstruksjon og lang levetid.

Perfekt løft
Fendt Slicer med sidekobling og tannhjulsoverføring 
skiller seg ut fra mengden takket være den enestående 
brukervennligheten. Det behøves kun en hydraulisk 
sylinder for å løfte maskinen på vendeteigen. 
Trepunkten bak brukes ikke for å løfte maskinen. 
Slåttebjelken løftes alltid parallelt med bakken.  
Du kan også enkelt bytte mellom arbeidsstilling og 
transportstilling ved å aktivere en hydraulisk ventil.  
Den kompakte transportstillingen plasserer maskinen 
og dens tyngdepunkt meget nært traktoren. Det øker 
sikkerheten og stabiliteten langs veien.

Godt beskyttet
Med en Fendt Slicer ISL slåmaskin er du alltid på den 
sikre siden. Den fjærbelastede kollisjonsbeskyttelsen 
hindrer skader på maskinen. I tillegg er alle knivskivene 
beskyttet med en pålitelig spennstift. 
Kilereimoverføringen med automatisk beltestramming 
beskytter også mot overbelastning.

Smart struktur
Fendt Slicer ISL slåmaskiner har et design med fokus 
på lav vekt og lavt effektbehov, slik at også små 
traktorer kan brukes til å arbeide med store bredder. 
Skivene, som roterer parvis, og slåttebjelkens flate 
utforming, bidrar til en perfekt slått. Man oppnår 
dermed rent snitt selv om stubbhøyden er lav. Drevet 
kommer ovenfra direkte inn i den første knivskiven. 
Dette hinder at gresset bøyer unna på kanten, spesielt  
i bratt terreng. De store, herdede glideskoene under 
slåttebjelken kan byttes på en enkel måte, noe som 
også bidrar til lenger levetid.

Maksimal levetid og stabilitet
Alle delene går i oljebad. Det sikrer effektiv smøring  
i alle arbeidsstillinger. Slåttebjelken har en meget tett 
konstruksjon. Ingen olje lekker ut i fôret, selv etter 
mange års bruk.

Slicer  
2460 ISL

Slicer  
2870 ISL

Arbeidsbredde  m 2,42 2,82
Knivskiver Antall 6 7
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Maskinen slår meget selv med store grasmengder. Bytt mellom arbeidsstilling og kompakt transportstilling mens  
du sitter i førersetet.
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FENDT SLICER TKC OG TRC SLEPES

Rett og slett  
rent snitt.

Presisjonsarbeid hele veien
Din Fendt Slicer høster akkurat slik du vil. Den sentrale, 
trinnløse stubbhøydejusteringen kan enkelt justeres  
fra 3,5–7 cm med håndsveiven uten bruk av verktøy. 
Dette gjør at du alltid kan slå i riktig høyde. Det er også 
enkelt å stille inn intensiteten til stengelbehandleren 
uten bruk av verktøy, slik at stengelbehandleren enkelt 
kan tilpasses individuelt etter høsteforholdene. Mer  
enn noen andre steder viser slåmaskinen sin enorme 
manøvrerbarhet og bakkeklaring på vendeteiger og 
veier. Løftehøyden sikrer at du kan kjøre over strengene 
på vendeteigen uten noe søl. Fendt Slicer-modellene  
er eksepsjonelle maskiner, ikke bare pga. den 
eksepsjonelle fôrkvaliteten de leverer, men også pga. 
brukervennligheten.

Full fart framover
Fendt skiveslåmaskiner med Slicer TKC og TRC 
transportchassis betyr kraft og maksimal fleksibilitet. 
Begge arbeidsbreddeversjonene på 3,0 m og 3,5 m er 
utstyrt med enten tinde- eller valse-stengelbehandler. 
Det sentermonterte draget gjør at du kan slå til høyre, til 
venstre eller rett bak traktoren. Den robuste svingbare 
girkassen betyr at tverrstykkenes skjøter har mindre 
vinkel. Dette sikrer at den blir svært lett å manøvrere og 
gir jevn kraftoverføring samt lite slitasje. Det kompakte 
vinkeldrevet i slåttebjelken gir et svært rent snitt 
ettersom hver knivskive kjøres separat med samme 
mengde kraft.

Den riktige avstanden
Fendt Slicer TKC og TRC slåttebjelke løftes i hver ende  
i den solide støtterammen. Slåmaskinen er perfekt 
tilpasset ujevnt underlag takket være det parallelle 
opphenget. Fjærene forkortes bare litt under svingning, 
noe som fører til en svært jevn slåttebjelkeavlastning. 
Med de justerbare fjærpakkene kan du endre 
støttetrykket fra 200 kg til vekten av hele slåmaskinen 
for en lang rekke anvendelser. Den øvre rammen gjør 
også slåmaskinen veldig mobil. 3D-opphenget gjør at 
du kan stole på et svært rent snitt selv under ekstreme 
forhold. Det lar seg enkelt gjøre å trekke slåmaskinen 
takket være trekkpunktet helt foran på maskinen.

Slicer  
313 TKC

Slicer  
313 TRC

Slicer  
3575 TKC

Slicer  
3575 TRC

Arbeidsbredde  m 3,00 3,00 3,50 3,50
Knivskiver Antall 6 6 7 7
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Den utrolige løftehøyden gir deg friheten du trenger. Et verktøyskrin er integrert i draget på Fendt Slicer 3575 T,  
og vedlikeholdsarbeidet går derfor fort unna. 

Med standard 40 km/t kan du raskt flytte deg til neste sted.

Fendt Slicer TKC og TRC slåttebjelke løftes  
i hver ende i den solide støtterammen,  
noe som gir perfekt evne til å følge underlaget. 

Det sentermonterte draget på Fendt Slicer TKC og 
TRC gir deg maksimal fleksibilitet. 
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FENDT SLICER KC/RC MED STENGELBEHANDLER MED TINDER ELLER VALSER

Forbered fôr til  
perfeksjon.

RC stengelbehandler med valser
RC stengelbehandler for Fendt Slicer har to profilerte 
gummivalser som griper i hverandre. De kan justeres for 
å regulere behandlingens intensitet. På alle modeller er 
det den nedre rullen som drives, mens den andre følger 
synkront med. Beskyttelsen mot fremmedlegemer med 
justerbar forhåndsstramming gjør at den øvre valsen 
kan vike unna. Presset mellom valsene kan reguleres  
så sarte og bladrike avlinger ikke ødelegges. 
Stengelbehandler med valser egner seg derfor best  
til bladrike avlinger og belgvekster.

Fleksibel stengelbehandling
Juster slåmaskinene og enkelt alt etter forholdene  
og kundenes ønsker. Begge stengelbehandlerne har 
direkte drift og er beskyttet mot overbelastning med  
en brytebolt. 

Perfekt gjennomlufting
Tørketiden reduseres betraktelig når man bruker 
stengelbehandler på slåmaskinen. Stengelbehandleren 
gnir bort vokslaget på plantene, og vannet kan dermed 
fordampe mye raskere enn ellers. Fôret legges i lette, 
luftige strenger, som også gir raskere tørking.  
Slik sparer du tid, siden du kan begynne neste trinn  
i innhøstingen tidligere og du sparer som regel en 
eventuell overkjøring med sprederive.

KC stengelbehandler med tinder
KC stengelbehandler for Fendt Slicer har et mothold 
som justeres enkelt for å tilpasse intensiteten. Dette tar 
vare på fôret så det beholder strukturen, noe som gir  
en jevn og konsekvent bearbeiding av graset Tindene  
er selvsagt sikret mot å falle av.
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RC modellene er skånsomme i bladrike avlinger og belgvekster. Gummien kan byttes når den blir slitt. Alle stengelbehandlerne dekker omtrent hele maskinens arbeidsbredde 
for å være effektive også i store avlinger.

Alle stengelbehandlerne drives med aksling direkte fra girkassen eller 
annet sted fra maskinens drivlinje. 

KC modellene med fjærende tinder her et mothold 
som kan justeres i 5 trinn.
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Det beste produktet med det beste 
vedlikeholdet og den beste servicen.

Fendt Slicer slåmaskinen gir deg 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:

- Med 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 Care – service og garantiutvidelser

FENDT SERVICES

+47 6387 5000
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Fendt Demo service
Er dette et nytt kjøp? Du vil elske våre Fendt-løsninger 
og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre 
beslutningen enklere.

Individuelle finansieringsmodeller
Det innebærer et betraktelig utlegg å investere i 
teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance tilbyr 
attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra innledende 
forhåndsbetalinger til månedlige avdrag og fullstendige 
betalingsvilkår – det er du som setter de generelle 
vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt Slicer.

Fendt Care – service og garantiutvidelser
For at maskinen hele tiden skal kunne være klar for 
innsats, tilbyr vi skreddersydd vedlikehold og reparasjon 
i tillegg til den lovfestede garantien. Dette dekker 
reparasjonsrisikoen kun de første 12 månedene etter 
levering. Det er her Fendt Care kommer inn. Med 
fleksible varigheter og fleksible priser med og uten 
egenandel, kan maskinen garanteres også etter det 
første året.
Din Fendt-forhandler vil kun installere Fendt 
originaldeler. Disse har en bevist kvalitetsstandard og er 
sikkerhetstestet. Dette sikrer den beste verdibevaringen 
for din Fendt-maskin.

FENDT SERVICES

Vær trygg på at maskinen din  
vil være klar til bruk i morgen.
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Bruk appen "AGCO Parts Books to go" på 
smarttelefonen din, så finner du raskt og enkelt 
Fendt-reservedeler og kan bestille dem direkte. 
Appen er tilgjengelig via app store eller Google 
Play Store. Dine personlige tilgangsdata får du 
hos din Fendt-forhandler.

Fendt Care¹ Bronse Sølv
Service Vanlig vedlikehold, faste 

vedlikeholdskostnader
Beskytt deg fra reparasjonsrisiko  

(unntatt slitasje)

Fordeler Pålitelig i bruk Full dekning under gode forhold Full beskyttelse samtidig som du 
holder kostnadene under kontroll

Vanlig vedlikehold

Reparasjonskostnader

Utvidet forsikring 1900 NOK 0 NOK

¹ Gjelder kun ISOBUS-slåmaskiner.

Full kontroll over kostnader og pålitelig 
planlegging

3 år / 2000 
driftstimer

Med våre nye Fendt Care-priser tilbyr Fendt omfattende dekning for driftssikkerhet og reparasjon av  
nye maskiner. Fendt Care gir deg fullstendig kostnadskontroll med eksepsjonell service. Fendt har en 
fleksibel og skreddersydd løsning for din flåte.
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr:  g 

Tilleggsutstyr:  c 

FENDT SLICER SKIVESLÅMASKIN

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

Frontmonterte slåmaskiner
Slicer  
260 FP

Slicer  
 260 FPS

 Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

 Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Vekt og dimensjoner
Arbeidsbredde m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Transportbredde m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Rankebredde m 1,35 1,35 2,00 2,00 < 1,10 1,45 - 2,20
Transporthøyde m
Transportlengde m 1,21 1,21 1,20 1,49 1,49 1,58
Vekt kg 474 504 694 770 890 990

Effektbehov
Effektbehov kW/hk 28/38 28/38 55/75 55/75 55/75 66/90

Tilkobling
Trepunkt Kategori II II II II II II
To-punkts trekkstenger Kategori

Slåttebjelke
Knivskiver Antall 4 4 6 6 6 6
Kniver pr. skive Antall 2 2 2 2 2 2
Hurtigkobling knivsystem g g g g

DriveGuard g g g g

Mekanisk sideforskyvning
Hydraulisk sideforskyvning g

Hydraulisk åpning/lukking av sidebeskyttelse c c c

TurboLift marktrykksavlastning
ISOBUS redskapsstyring
SafetySwing
BeMove
SectionControl

Hydraulikk
Antall ev hydraulikkventiler behov Antall
Antall dv hydraulikkventiler behov Antall 1
Krav til hydraulikkventiler LS Antall

Kraftuttak
PTO-hastighet o/min 540 / 1000 540 / 1000 1000 1000 1000 1000
Aksling med frihjul g g g g g g

Dekk
Transportchassis dekk

Lysutstyr
Elektrisk lys / varselskilt/merker c c c c

B = tverrgående transportbånd / FP = frontmontert pendelramme / FZ = frontmontert sleperamme / ISL = tannhjulsoverføring uten innvendig sko / KC = tinder / RC = valser / S = sideveis justering / SL = rive / TL = TurboLift-system / Antall hydraulikkventiler det er behov 
for kan variere avhengig av tilleggsutstyr / *** = Overhold nasjonale bestemmelser
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Frontmonterte slåmaskiner Bak-/sidemonterte slåmaskiner
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

3,00 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62 2,42 2,82 2,55 3,00 3,50
3,00 2,99 2,99 2,99 3,49 3,49 3,49 1,80 1,80 2,13 2,13 2,13

1,55 - 1,90 1,65 2,00 1,60 1,80 2,30
1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 3,30 3,70 2,95 3,43 3,91

1,52 1,35 1,35 1,30 1,30 1,30
1040 950 1238 1238 1020 1374 1374 510 550 630 724 798

64/87 63/85 85/115 85/115 70/95 96/130 96/130 37/50 44/60 40/54 45/61 50/68

II II II II II II II I + II I + II II II II

6 6 6 6 7 7 7 6 7 5 6 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g g g g g

g g g g

g g g g g g

c 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 1000 540 540 540 540 540
g g g g g g

c c c c c c c
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr:  g 

Tilleggsutstyr:  c 

FENDT SLICER SKIVESLÅMASKIN

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

Bak-/sidemonterte slåmaskiner
Slicer  

3160 TLX
Slicer  

3160 TLXKC
Slicer  

 3160 TLXRC
Slicer  

3670 TLX
Slicer  

 3670 TLXKC
Slicer  

3670 TLXRC
Vekt og dimensjoner
Arbeidsbredde m 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60
Transportbredde m 2,50 2,50 2,50 2,80 2,80 2,80
Rankebredde m 1,20 - 1,40 0,80 - 2,30 0,80 - 2,30 1,70 - 1,90 1,00 - 2,80 1,00 - 2,80
Transporthøyde m 3,58 3,58 3,58 3,99 3,99 3,99
Transportlengde m 1,70 2,10 2,10 1,70 2,10 2,10
Vekt kg 1050 1350 1350 1200 1500 1500

Effektbehov
Effektbehov kW/hk 63/85 85/115 85/115 70/95 96/130 96/130

Tilkobling
Trepunkt Kategori II II + III II + III II+III II + III II + III
To-punkts trekkstenger Kategori

Slåttebjelke
Knivskiver Antall 6 6 6 7 7 7
Kniver pr. skive Antall 2 2 2 2 2 2
Hurtigkobling knivsystem g g g g g g

DriveGuard
Mekanisk sideforskyvning
Hydraulisk sideforskyvning
Hydraulisk åpning/lukking av sidebeskyttelse c c c c c c

TurboLift marktrykksavlastning g g g g g g

ISOBUS redskapsstyring
SafetySwing g g g g g g

BeMove
SectionControl

Hydraulikk
Antall ev hydraulikkventiler behov Antall 1 1 1 1 1 1
Antall dv hydraulikkventiler behov Antall 1 1 1 1 1 1
Krav til hydraulikkventiler LS Antall

Kraftuttak
PTO-hastighet o/min 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Aksling med frihjul

Dekk
Transportchassis dekk

Lysutstyr
Elektrisk lys / varselskilt/merker c c c c c c

B = tverrgående transportbånd / FP = frontmontert pendelramme / FZ = frontmontert sleperamme / ISL = tannhjulsoverføring uten innvendig sko / KC = tinder / RC = valser / S = sideveis justering / SL = rive / TL = TurboLift-system / Antall hydraulikkventiler det er behov 
for kan variere avhengig av tilleggsutstyr
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"Butterfly"-slåmaskiner Slepte skiveslåmaskiner
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

4,00 4,50 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30 3,00 3,00 3,50 3,50
2,30 2,30 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 3,00 3,00 3,50 3,50
3,30 3,80 2 x 2,00 2 x 1,45 - 2,25 2 x 1,55 - 1,90 2 x 2,50 2 x 1,85 - 3,25 1,80 - 3,00 0,90 - 2,25 1,55 - 1,90 1,20 - 2,60 1,20 - 2,60

3,73 3,73 3,73 3,90 3,90 3,90
5,60 6,10 7,00 7,00 7,65 7,32
980 1100 1966 2410 2508 2120 2830 3450 1945 1962 2560 2527

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 II II II

8 9 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7 6 6 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 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 g

g

g g g g g g

g

c

1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

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 g g g g g g g g

39



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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www.fendt.com 
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