
Fendt Twister venderiver



Et århundre med kompetanse på fôrhøsting
Tradisjon, innovasjon og lidenskap er oppskriften på den 
suksessen man har oppnådd ved grovfôrsenteret i Feucht 
i Tyskland.
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360° perfeksjon.  
Fendt Twister venderiver.
Takket være deres innovative og velutviklede teknologi er Fendt Twister rotorrivene spesialister når det  
gjelder å vende rent fôr som skal tørke raskt. Twister er det perfekte leddet mellom slåmaskin og samlerive.  
Mer enn et århundre med erfaring fra høsting av grovfôr reflekteres i hver eneste detalj.
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Kongen blant høyvendere.
Kraftig, stabil og forsiktig fôrhåndtering – den unike kombinasjonen til Fendt Twister. Velg mellom sju  
trepunktsmonterte og tre slepte varianter. Uavhengig av hvilken modell du velger, Twister gir deg en pålitelig  
partner som er på din side under høsting av surfôr og høy.
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GENERELT OM FENDT TWISTER

Fleksibilitet og slitestyrke: Det er 
standard på alle Fendt Twister.

Suveren bevegelighet
Fendt Twister er effektive maskiner med en meget 
gjennomtenkt konstruksjon. En av de smarte detaljene 
finner man på hjulene på rotorene. De har blitt plassert 
med bare en liten klaring til tindene ved det laveste 
punktet mot bakken. Dermed følger tindene nøyaktig 
etter underlaget. De raker nøyaktig, men tar ikke med 
seg forurensninger inn i fôret. Hjulene har beskyttende 
plater på felgene som hindrer graset i å feste seg på dem.

Evigvarende rammeverk
Alle Fendt Twister har en stor tykkvegget firkantet 
ramme. Den utgjør et varig og stabilt feste for de 
individuelle rotorarmene. Den midtmonterte girkassen 
på Fendt Twister er oljefylt og godt beskyttet mot 
forurensninger. Lagrene i hver ende sørger for jevn  
og støyfri drift.

Direkte drift
Alle deler i drivlinjen er smurt med fett og godt 
beskyttet mot støv og skitt på grunn av deres  
lukkede utforming. En stor sekskantet aksling og 
selvsentrerende kryss sørger for effektiv drift av 
rotorene. Den vedlikeholdsfrie direkte drivlinjen  
har bevist sin styrke gjennom tusenvis av timer på  
våre høyvendere. Hele konstruksjonen er meget 
servicevennlig.

Den kraftige, tykkveggede 
firkantrammen tåler meget stor 
belastning og bidrar til 
maskinenes lange levetid.
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De store hjulene sørger for at Fendt Twister-rivene er meget stabile selv 
i skrånende, ujevnt terreng. 

Den sekskantede akslingen overfører effekten 
direkte, nesten uten tap, og er beskyttet mot 
overbelastning med en brytepinne. Den tette 
utformingen beskytter effektivt mot forurensning.

Kjørestabilitet, perfekt evne til å følge underlaget og 
riktig sporing bak traktoren er typiske egenskaper 
som kan knyttes sammen med det patenterte draget 
på Fendt Twister.
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FENDT TWISTER: TINDER/ROTORER/EVNE TIL Å FØLGE BAKKEN

Du kan stole på detaljene.  
De er grundig testet allerede.

Eksepsjonelt arbeid og fôrkvalitet
Forskjellige bruksområder krever forskjellige 
innstillinger. På Fendt Twister kan spredningsvinkelen 
raskt og enkelt justeres mellom 15, 18 og 21° i en 
hullmatrise på hjulene. Dette gjør det enkelt å bytte 
mellom de tre spredevinkel-posisjonene, og alltid oppnå 
det optimale arbeidsresultatet. Fôret ditt blir enda 
jevnere tørket, takket være den store overlappingen av 
rotorene som garanterer optimal fôroppsamling og 
perfekt blanding. 

Stabile holdere
Tindene på Fendt Twister er laget av kraftig, galvanisert 
fjærstål og grundig testet. Tindarmene og rotorplatene 
er direkte montert med stor kontaktflate som gir  
en sterk sammenføyning. Rotorskivene har en 
forsterkende profil som gjør den stabile og sikre. 
Tindarmene er fleksible nok til å tåle ujevne underlag. 
De har optimal evne til å ta opp de kreftene de blir  
utsatt for så tinder og engbunn beskyttes maksimalt. 
Overflaten på tindefestene er slett så ikke stråene 
henger seg fast på dem.

Garantert suksess med de beste tindene
Fordi tindene er like lange og er montert som en vinkel, 
vil fôret rakes i to lag, dette gir en perfekt blanding. Stor 
vindediameter på 70 mm og hele 6 vindinger gjør tinden 
meget fleksibel, det bidrar til å holde avlingen ren. 
Levetiden forlenges ved at belastningen på tindene er 
lik på begge sider. De spesielle Super C-tindene blir 
grundig testet i en testsyklus med over 200 000 
bevegelser. Super C kvalitetsegenskaper sikrer ultimat 
kvalitet og svært lang levetid. Alle tinder er nøyaktig like 
så man trenger kun å ha én type i reserve. Tindene er 
selvsagt også sikret mot å falle av.
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Alle ‘Super C’-tinder er beskyttet mot å falle av så 
ikke etterfølgende maskiner skal bli skadet.

Spredningsvinkelen kan raskt og enkelt justeres mellom 15, 18 og 21° 
med en hulljustering på hjulene.

Rotorhodene har et lukket design så de er godt beskyttet  
mot støv og skitt. 

Tindearmene har en meget bred og vridningssikker 
kontaktflate mot rotorhodet. 

‘Super C’ tindene er laget av 9,5 mm tykt HD  
stål og deres slitestyrke og evne til å rake rent  
er legendarisk.
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FENDT TWISTER: TREPUNKTSMONTERING

Skapt med talent og suveren  
under alle forhold.

Perfekt for åkerkanter med vinkelinnstillingen
Det perfekte arbeidsmønsteret oppnås også på kantene 
av dine jorder, takket være standard kantspredeenhet. 
På modellene 431 DN og 601 DN, kan du enkelt vri 
hjulene under rotorene manuelt for å føre dem til 
kantspredeposisjonen. Høyvenderen følger da i en 
vinkel bak traktoren, og forhindrer dermed pålitelig at 
fôret blir spredd utenfor kanten av jordet. Kantspreding 
utføres også på modellene 5204 DN til 8608 DN ved å 
vri hjulene. På disse modellene kan du vri alle hjulene 
samtidig, og komfortabelt fra førerhuset. Omkoblingen 
til kantspreding kan også gjøres enkelt hydraulisk, som 
ekstrautstyr. Den hydrauliske aktiveringen kan også 
ettermonteres til enhver tid. Ett enkeltvirkende uttak er 
alt som trengs på traktoren for aktivering.

Storskalateknologi i trepunkten
På Twister 11010 DN oppnås kantspredningen med en 
hydraulisk hengslet kantsprededuk. Selv på store, 
slepte høyvenderriver med arbeidsbredder på 10,2 m og 
12,7 m, brukes en kantsprededuk for kantspreding. 
Utstyr din Twister 11010 DN med en kantsprededuk, det 
gir deg fordelene med kraftig teknologi som brukes på 
slepte storskala høyvendere.

Den allsidige
Fendt Twisters kan leveres med fire, seks, åtte eller ti 
rotorer som trepunktsmontert. Arbeidsbredder på  
opp til 10,72 m er ikke noe problem. Fendt Twister er 
likevel kompakte i transportstilling. Den synkrone 
rotorløftingen gjør det mye tryggere og enklere å folde 
og åpne rotorene, selv i helninger. Rotorhastigheten kan 
reduseres ved hjelp av tilleggsutstyret nattrankegirkasse, 
for å forme de perfekte nattrankene mens man sikrer 
utmerket arealdekning, og for å beskytte avlingen  
mot fuktighet – perfekt for små høstetidsvinduer og 
kraftig dugg.

Sikkerhet er alltid standard
Den automatiske sikringen med integrert frihjul er den 
viktigste sikkerhetsdetaljen på Fendt Twister. Denne 
avbryter driften automatisk og mekanisk med en  
gang rotorene løftes høyere enn vendeteigposisjonen.  
Skader på drivlinjen, og på vedlikeholdsfrie kryss, 
forhindres derfor effektivt. Som standard har 
sprederiver med trepunktsfeste fra 8608 DN og  
oppover  sikkerhetslåsesystemet, på disse rivene  
styres sikkerhetsbryteren hydraulisk for maksimal 
sikkerhet.

Twister  
431 DN

Twister  
601 DN

Twister  
5204 DN

Twister  
6606 DN

Twister  
7706 DN

Twister  
8608 DN

Twister  
11010 DN

Arbeidsbredde m 4,30 5,70 5,20 6,60 7,70 8,60 10,72
Rotor Antall 4 6 4 6 6 8 10
Antall tindarmer pr. rotor Antall 6 5 6 6 6 6 6
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På toppmodellen Twister 11010 DN, utføres kantspredning med en ekstra, 
hydraulisk foldbar kantsprededuk.

Det patenterte vekt-kompresjonssystemet 
sammen med den lave innfestingen sikrer 
optimal mark- og sporfølging.

Tyngdepunktet nært til traktoren bidrar betydelig til stabilitet  
når man kjører langs veien.

Synkronisert løft sørger for sikker og riktig 
sammenfolding også i hellende terreng.

Sikkerhet er standard på alle Fendt Twister: På  
grunn av det integrerte sikkerhetsbryteren kuttes 
kraftoverføringen når maskinen foldes sammen  
for transport.

Perfekte resultater kan også oppnås rundt 
vendeteigen takket være kantspredningsenheten, 
som vrir hele høyvenderen.
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FENDT TWISTER SLEPT

Smidighet gir maksimal effektivitet.

Hydraulisk sikret
Et unikt Security Lock System (SLS) er en pålitelig 
sikkerhetsdetalj. Hvis rotorene legges sammen  
mens de fortsatt roterer, vil det hydrauliske aktiverte 
systemet stoppe dem. Systemet plasserer også  
rotoren automatisk og sentrerer den når den løftes.

Enkel justering
Rotorenes arbeidshøyde justeres raskt og enkelt  
med en sveiv, helt uten bruk av verktøy.

Smidighet er nøkkelen
Fendt Twister som slept modell svinger enkelt på  
grunn av sine 8 til 10 rotorer og arbeidsbredde på opp til 
12,7 m. Maskinene er også effektive, på grunn av sin 
manøvrerbarhet og de smarte detaljene. Rotorarmene 
foldes inn og ut, og legges inn i Y-formede holdere uten 
belastning. Stor sporvidde og brede dekk får Twister  
til å gå meget stødig langs veien i hastigheter opp til  
40 km/t. Det går raskt å flytte seg fra en jobb til den 
neste. De store hjulene fungerer også som støttehjul og 
bidrar til maskinens gode evner til å følge underlaget.

Twister  
901 T

Twister  
11008 T

Twister  
13010 T

Arbeidsbredde m 8,60 10,20 12,70
Rotor Antall 8 8 10
Antall tindarmer pr. rotor Antall 6 6 6
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Den unike maskinen når det gjelder kapasitet og evne til å levere rent fôr: Effektiviteten til  
Fendt Twisters slepte modeller skyldes ikke bare arbeidsbredden, men også brukervennligheten  
langs kanter og på vendeteigene.

Arbeidshøyden er lett å justere med en midtmontert manuell sveiv.

De store hjulene er dimensjonert for hastigheter  
opp til 40 km/t langs veien.

Det hydrauliske Security Lock Systemet (SLS) er  
en effektiv beskyttelse av drivlinjen på Fendt Twister 
når den foldes sammen i transportstilling.
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FENDT TWISTER VENDERIVER

Spesialutstyr.

F	Enten fast eller dreibart trekkøye – du har valget med Fendt Twister. 
(Gjelder kun Fendt Twister 11008 T og 13010 T)

J	På all Fendt Twister med trepunktsmontering, hindrer den integrerte, 
justerbare pendelbremsen at sprederiven svinger fra side til side. Fendt 
Twister 11010 DN er også utstyrt med en forsterket pendelbrems.
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr:  g 

Tilleggsutstyr:  c 

c De svingbare nesehjulene sørger for enda renere fôr og skånsom  
raking under vanskelige forhold og kan leveres som tilleggsutstyr.  
(Fendt Twister 901 T) 

g Twister-rammens rør ligger perfekt i spesielle holdere med forsterkede 
glideflater. (Kun på de store, slepte Fendt Twister)
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Det beste produktet med det beste 
vedlikeholdet og den beste servicen.

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

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt 
rutinerte serviceteam.

- Tilgjengelig døgnet rundt for reservedeler hele 
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 døgnet rundt 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 – finansieringsavtaler

FENDT SERVICES

+47 6387 5000
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr:  g 

Tilleggsutstyr:  c 

FENDT TWISTER VENDERIVER

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

Twister  
431 DN

Twister  
601 DN

Twister  
5204 DN

Twister  
6606 DN

Twister  
7706 DN

Twister  
8608 DN

Twister  
11010 DN

Vekt og dimensjoner
Arbeidsbredde m 4,30 5,70 5,20 6,60 7,70 8,60 10,72
Transportbredde m 2,44 2,55 3,00 2,90 3,00 2,90 2,99
Høyde i parkering m 2,36 3,00 2,60 3,30 3,65 3,30 3,75
Transportlengde m 1,88 2,10 2,25 2,10 2,45 2,25 2,25
Vekt kg 385 498 606 822 946 1172 1535

Effektbehov
Effektbehov kW/hk 22 / 30 25 / 34 22 / 30 30 / 41 60 / 82 70 / 95 88 / 120

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

Tilleggsutstyr / rotor
Rotor Antall 4 6 4 6 6 8 10
Antall tindarmer pr. rotor Antall 6 5 6 6 6 6 6
Effektiv tindholder c c g g g g g

Mekanisk kantspreder g g g g g g

Hydraulisk kantspreder c c c c c

Spredevinkelinnstilling g g g g g g g

Overbelastningsvern g g g g g g g

Pendelbrems g g g g g g g

Girkasse for samling til nattstrenger c c c c c

Hydraulikk
Antall ev hydraulikkventiler behov Antall 1 1 1 1 1 1 1
Antall dv hydraulikkventiler behov Antall 1* 1*
KENNFIXX® hydraulikktilkoblinger g

Dekk

Dekk på hjul under rotorer 4 x 15/6.00-6 6 x 15/6.00-6 4 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8; 2 x 
18.5/8.50-8

8 x 16/6.50-8; 2 x 
18.5/8.50-8

Transportchassis dekk

Lysutstyr
Lysutstyr c c c c c c g

Varselskilt/merker g g g g g g g

DN = Trepunktstilkobling med transportanordning / T = Transportramme / * = Flytestilling er påkrevet /  
Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr
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Twister  
901 T

Twister  
11008 T

Twister  
13010 T

8,60 10,20 12,70
3,00 2,94 2,94
2,90 2,56 2,56
4,40 5,70 5,70
1660 1860 2160

40 / 54 40 / 54 66 / 90

II
g g

8 8 10
6 6 6
g g g

g c c

c

g g g

g g g

c c c

1 1
1* 1* 1*
g g g

6 x 16/6.50-8;  2 x 
18.5/8.50-8

6 x 16/6.50-8;  2 x 
18.5/8.50-8

8 x 16/6.50-8;  2 x 
18.5/8.50-8

10.0/80-12 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

g g g

g g g

Hva kan vi gjøre  
for deg?

Kontakt  
Fendt.
fendt.com
Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske 
spesifikasjoner, fra rapporter om kunder 
eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

Fendt Configurator
Med Fendt Configurator kan du velge 
mellom alle tilgjengelige utstyrsvarianter 
og sette sammen den optimalt utstyrte 
maskinen for gården din. Fendt 
Configurator er tilgjengelig online på  
www.fendt.com. Der finner du en hurtig-
link til den direkte på startsiden.

fendt.tv
Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library 
gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg 
nyheter og informasjon om Fendt døgnet 
rundt.

facebook.com/FendtGlobal
Følg oss på Facebook, og finn ut det siste 
fra Fendts verden. Ta en titt!

instagram.com/fendt.global
Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan. 
Fascinerende artikler om Fendt venter på 
deg der.

Hva er Fendt Service?
For oss betyr service å kjenne og forstå 
arbeidet ditt for å møte dine krav til 
pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din 
økonomiske interesse. Vi står bak våre 
produkter og har utviklet dem for de 
høyeste krav og langsiktig drift. Vår service 
er en del av ditt arbeid.

Hva står Fendt Full Line for? 
I tillegg til anerkjente traktorer og 
høstemaskiner, kan vi nå også tilby våre 
kunder en komplett graslinje etter Fendt 
kvalitetsstandarder. Vi tilbyr nå en 
komplett landbruksmaskinportefølje, 
inkludert Fendts topp service, alt fra 
samme pålitelige leverandør.

Hvilke produkter vil Fendt’s graslinje 
omfatte?
Fendt graslinje består av høykvalitets 
rotorriver (Fendt Former), høyvendere 
(Fendt Twister, Fendt Lotus), 
trommelslåmaskiner (Fendt Cutter) og 
skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), 
lessevogner (Fendt Tigo), presser (Fendt 
rundballepresser og firkantpresser), og 
finsnittere (Fendt Katana). Alle redskapene 
er perfekt tilpasset Fendt traktorer, og er 
like overbevisende i kombinasjon med 
tredjeparts traktorer.

Hvor kommer Fendts graslinje fra?
Fendt slåmaskiner, høyvendere og river er 
bygget i AGCO Centre of Excellence i 
Feucht (Tyskland). Det er ett av våre seks 
tyske produksjonssteder, og har vært en 
fanebærer for innovasjon i hele 100 år.

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.
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It’s Fendt.  Fordi vi forstår landbruk.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

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

NO/1901

www.fendt.com 
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