
Fendt Tigo kombivogn (PR/XR)
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Fleksibel. Kompakt. Robust.  
Fendt Tigo XR og PR.
Førsteklasses når det gjelder fôrkvalitet. Enormt lastevolum. Rask tømming. Kombivognene Fendt Tigo PR og XR  
oppfyller disse kravene. Den flerfunksjonelle frontveggen med VarioFill gir deg ytterligere 6 m³ for imponerende  
lastevolumer. Uansett om det er surfôr eller høy: Automatisk lasting med trinnløst justerbart forkomprimeringstrykk  
utnytter hver eneste m³ og støtter tømmingen aktivt. Sluttresultatet er en ren, tømt vogn og fôr av topp kvalitet.
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TIGO 45  
PR

TIGO 50  
PR

TIGO 60  
PR

TIGO 70  
PR

TIGO 65  
XR

TIGO 75  
XR

TIGO 90  
XR

TIGO 100  
XR

Volum iht. DIN 11741 m³ 31 31 36 41 38 44  50  54
Tillatt totalvekt* kg 17.000/18.000 20.000/22.000 20.000/24.000 20.000/24.000 22.000/24.000 24.000/31.000 31.000 31.000

* =spesifikt for landet
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På trygg kurs.  
En behagelig tur.
Med Fendt Tigo er du alltid på trygg kurs, både på flatlandet, på veien og i vanskelig terreng.  
Med Fendt Stability Control (FSC) holdes vognen plant med understellet hele tiden, uansett bakkehelling.  
Den er imponerende stabil, også i svinger, du føler sikkerheten og kjørekomforten for hvert lass.
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Alltid 100 prosent utnyttelse.
Fendt Tigo gir alltid alt den har, uansett om den brukes som 
lessevogn eller kombivogn. Du arbeider effektivt, fleksibelt  
og høster inn uten kvalitetstap med den allsidige Fendt Tigo. 
Det er en perfekt, kompakt og nyskapende kombinasjon. Den 
overbeviser med effektive argumenter:

- Stort lastevolum på 31 m³ til 54 m³ (DIN) i en lett og 
kompakt konstruksjon

- Komprimeringstrykket kan justeres gjennom terminalen  
for optimal komprimering av lasset

- 80° svingbar, multifunksjonell frontvegg med VarioFill
- Liten avstand mellom pickup og rotor
- Direkte, vedlikeholdsfri og slitesterkt drivlinje i oljebad
- Parallell ISOBUS-styring med kjørespak, Varioterminal  

og lessevognterminalen
- Du kan velge om Tigo XR skal styre traktoren med TIM 

ready-funksjonen (Tractor Implement Management)
- Tilgjengelig tilleggsutstyr er ekstra bred, hydraulisk 

høytytende pickup
- Tilgjengelig med FlexSharp knivsliper
- Alltid klar som lessevogn eller transportvogn uten 

omgjøringer

Fendt Tigo XR og PR.  
Alltid 100 prosent utnyttelse.
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Et perfekt team = Fendt Vario + Fendt Tigo
Sammen danner disse maskinene det beste 
teamet med best effektivitet og nyttelast. Mens 
Fendt Vario-traktoren imponerer med høy nyttelast 
takket være den smarte og lette konstruksjonen,  
er kombivognen Fendt Tigo den beste ledsageren 
- kompakt og lett å trekke. Denne vognen er en hel 
meter kortere enn konkurrentene takket være den 
revolusjonerende frontveggen. Med sin TIM ready-
funksjon (Tractor Implement Management)  
styrer Fendt Tigo XR, i samsvar med kapasiteten, 
hastigheten på Fendt Vario. Det perfekte teamet.
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FÔROPPSAMLING OG PICKUP

Fendt Tigo: Tar deg til neste  
nivå av innhøstingsteknologi.

Bevar grastorva med perfekt bakkefølging
Midtrullen beskytter pickupen mot å slå i bakken og  
gir god bakketilpasning. Den sørger for trygg klaring 
selv når bakkeforholdene er bløte og ujevne, og holder 
pickupen lett unna urenheter. Takket være intelligent 
teknologi gir den kun støtte til pickupen når det er 
nødvendig, og brukes dermed ikke permanent.  
Du kan stille inn midtrullen individuelt avhengig av 
innhøstingsforholdene. I tillegg til optimal fôrkvalitet 
beskytter Fendt Tigo også plantedekket. De justerbare 
pickuphjulene med sving støtter pickupen og beskytter 
grastorva, selv når man tar krappe svinger på jordet.

Jevne resultater
En vellykket innhøsting er avhengig av den best mulige 
pickupen. For å bidra til dette omfatter Fendt Tigo 
plastbøyler mellom pickup-tindene. Uansett om det er 
våte eller tørre forhold, holder plasten friksjonen lav  
og de enkelte bøylene er mindre utsatt for forurensning. 
Både renhet og effektivitet er viktige bestanddeler i 
Fendt Tigo. Topprullen presser derfor jevnt på skårene 
og støtter samtidig transporteffekten til pickupen. 
Samspillet mellom topprullen og ledeplaten med 
stålfingrene reduserer friksjonen og sikrer jevn avlingsflyt.

Optimal plukking med utvidet pickup
Den avanserte pickupen til Fendt Tigo gjør lessevognen 
din mer effektiv. Fendt Tigo har sju tinderekker og en 
bredde på 1,90 m (PR) / 2,20 m (XR) for ren oppsamling. 
Den lille diameteren på pickupen gir tindene høy 
periferihastighet. Pickupen ligger nært inntil rotoren  
på Fendt Tigo for jevn og ren avlingsflyt. Dette gir 
optimal oppsamlingskapasitet og avlingsflyt til rotoren, 
også når gresset er kort og tørt. Tigo XR leveres som 
standard med hydraulisk pickup-drift. Tigo PR tilbyr 
alternativet også hydraulisk, ekstra bredt pickup med  
en arbeidsbredde på 2 meter. Den har vedlikeholdsfritt, 
kjedeløs drift med kontinuerlige, variable 
hastighetsinnstillinger. Førsteklasses effektivitet.

Alt under kontroll!
Trekkdragets posisjonskontroll på Fendt Tigo sikrer 
presis posisjonering under lasting. En sensor måler 
pickupens bevegelser og endrer trekkdragets posisjon. 
Dine fordeler? Avstanden mellom pickup og rotor holder 
seg konstant og avlingsflyten er på topp selv ved høye 
hastigheter.
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Midt bak pickupen kan det plasseres en midtrulle. Dette opprettholder 
den innstilte bakkeklaringen og garanterer sikker føring av pickupen, 
selv under vanskelige kjørforhold.

Pickupen og rotoren ligger nært inntil hverandre  
for best mulig avlingsflyt.

De 7 tindrekkene, med 54 mm mellom hver tind, er omgitt av solide 
plastbøyler. Samspillet garanterer best mulig plukkekapasitet og 
avlingsflyt takket være lite friksjonstap.

De slepte pickup-hjulene til den avanserte pickupen 
avlaster den på sidene og har sving. Juster høyden til 
hjulene med hullrekken.

Det integrerte hydrauliske pickup-avlastingssystemet 
sikrer vedvarende kontakttrykk. Den forbedrede 
bakkefølgingen beskytter pickupen og torven.  
Du kan velge å ettermontere systemet på et senere 
tidspunkt.
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ROTOR OG DRIVLINJE

Begeistrende effektiv:  
Fendt Tigo utgjør forskjellen.

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

Effektivitet er det samme som kapasitet
Jo mer effektivt girkassen fungerer, desto høyere er 
kapasiteten. Oppnå optimalt ytelsespotensial med den 
unike driften til Fendt Tigo. Den vedlikeholdsfrie, 
høytytende girkassen er integrert i rammen i det 
lukkede, permanente oljebadet og går ekstremt jevnt. 
Denne enestående ytelsen avlaster føreren og sørger 
for et behagelig arbeidsmiljø. Det er også umulig for 
fôret å bli forurenset av dryppende kjedesmøring. 
Kombinert med den meget brede pickupen til Tigo XR, 
er momentbeskyttelsen til drevet 3 000 Nm. Dette 
tilsvarer en formidabel effektøkning på 25 %.

En overbevisende kapasitet
Rotoren i Fendt Tigo imponerer med styrke og stor 
kapasitet. Med en snitteåpning på bare 3,5 mm – den 
minste på markedet – og de 25 mm brede rotorfingrene 
med Hardox kontaktflater skiller Fendt Tigo seg ut fra 
mengden med sin gode kuttekvalitet. Graset føres 
nøyaktig gjennom den smale snitteåpningen og har 
ingen alternativ vei ut. Det transporteres aktivt gjennom 
knivbroen av de sju spiralformede rotorfingrene som 
sørger for at gresset kuttes effektivt og nøyaktig. Med 
en matekanal på over 1 m² transporteres fôret forsiktig 
til lasterommet, selv under vanskelige driftsforhold. 
Dermed oppnår du nøyaktig kuttekvalitet uten mosing, 
men får optimalt forkomprimert fôr av høy kvalitet.

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

Rotorfingrene er delt inn i tre 
elementer som kan fjernes 
enkeltvis. Tre nye elementer kan 
enkelt sveises fast med tre låser.
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Den synkroniserte periferihastigheten gjør at 
pickupen dekker avstanden til rotoren ved lav,  
jevn hastighet.

Som beskyttelse for rotoren mot korrosjon og 
forurensning ved arbeid med mais har Fendt Tigo  
et maiskanaldeksel som kan monteres raskt  
uten verktøy.

Effekten til transmisjonen ledes fra hovedakslingen 
til rotorens hoveddrev av ekstra sterke sylindriske 
tannhjul med ekstra kraftige tenner.

Med en diameter på 800 mm og sju rader med spiralformede  
matefingre av Hardox-stål er rotoren utstyrt med store sfæriske 
rullelagre på begge sider.
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KNIVER OG KUTTEKVALITET

Maksimal kuttepresisjon  
fra første til siste blad.

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

FlexSharp knivsliper
For enda bedre effekt og kuttkvalitet kan Tigo  
leveres med tilleggsutstyret FlexSharp knivsliper. 
Tilleggsutstyret mobil knivsliper er ikke bare 
kompatibelt med Tigoen din, men også med hele flåten 
din av lessevogner, Fendts rundballekniver samt 
maskiner fra andre produsenter. Sliperen henger med 
på vognen, og knivene slipes i selve lessevognen,  
uten at de må tas ut for enkeltvis sliping. En sikker 
investering. Skarpe kniver reduserer drivstofforbruket 
samtidig som kuttekvaliteten og kvaliteten på grovfôret 
økes. Tigo XR og PR leveres med de hydrauliske 
slangene som driver sliperen.

Høytytende knivbro
Jo bedre kuttekvalitet, desto bedre komprimering, 
fermentering og fôrutnyttelse. Kombinasjonen av et 
høyt antall kniver (PR=40, XR=45), lange kniver og den 
smale snitteåpningen på 3,5 mm garanterer rene kutt. 
Fendt Tigo bruker lange kniver i herdet verktøystål med 
sagtannet kant. Dette forlenger serviceintervallene for 
Tigo og sikrer kutt i hele lengden, for å produsere silofôr 
av beste kvalitet. Det er enkelt å justere snittelengden, 
noe som gir den nødvendige fleksibiliteten. 
Verktøyspaken kan uten problemer brukes til å halvere 
antallet kniver og endre snittelengden fra 37 mm til 
74 mm.

Pålitelig takket være Trimatic
Hver kniv beskyttes av en separat enkel knivbeskytter 
med det unike kollisjonsbeskyttelsessystemet. Hvis 
rotoren dytter et fremmedlegeme mot kniven, gir fjæren 
etter og reduserer umiddelbart kraften mot kniven. 
Spenningen i fjæren gjør at kniven automatisk går 
tilbake til driftsposisjonen etter at fremmedlegemet har 
passert. Det nyskapende fjærbaserte utløsersystemet 
beskytter knivene og rotoren, og garanterer vedvarende 
funksjon selv om arbeidsforholdene er vanskelige.

De lange knivene med tanning  
på den ene kanten sikrer et 
effektivt og langt kutt, og kan 
fjernes uten bruk av verktøy.
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Bruk FlexSharp knivsliperen til å slipe knivene  
uten å ta dem ut.

Knivbroen er videre delt inn i 2 grupper slik at du enkelt kan skifte 
mellom snittelengder på 37 mm, 74 mm eller ingen kutting.

Fjærene på knivbeskyttelsen garanterer effektiv  
og slagkraftig beskyttelse mot fremmedlegemer  
for både knivene og rotoren.
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DESIGN OG LASTEROM

Alt under kontroll  
med Fendt Tigo.

Enkel og uten endringer
Allsidighet og maksimal driftsfleksibilitet er de 
avgjørende faktorene for maksimal økonomisk 
bærekraft. Med Fendt Tigo kan du raskt og enkelt  
skifte fra lessevogn til transportvogn uten noen store 
justeringer. Kombivognen har en struktur som ble 
konstruert uten tverrør eller tau, og er perfekt for å fylle 
med finsnitter ovenfra og forfra. I det store og hele  
drar du fordel av lavt fôrtap, høy fleksibilitet og hurtig 
klargjøring.

Hold oversikten
Fronten på Fendt Tigo ligner på et trau, noe som har en 
bestemt årsak – VarioFill Føreren kan alltid se rett inn  
i lasterommet. Med lasteromskapasiteter på 31 m³ til 
41 m³ (DIN) for PR-modellene og 38 m³ til 54 m³ (DIN) 
for XR-modellene kan du transportere avlingen raskt  
og effektivt.

Robust og stabil
Fendt Tigo sikrer maksimal stabilitet og levetid. Det 
robuste og solide stålkarosseriet med tett plasserte 
sidestøtter er skrudd rett i understellrammen, med 
profilrammen boltet i toppen. Dette gjør den til den 
mest stabile og kompakte lessevognen i sin klasse.
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Fendt Tigo er utformet uten tverrgående rør, slik at den er enkel å fylle ovenfra,  
enten med skuffen eller med finsnitteren.

Den hydrauliske toppduken styres lett via terminalen.

Sikre lasten under veitransport med de tilpassede toppdukene.  
Dette forhindrer tap av avling og spredning av ugras langs veien.

Den lukkede frontveggen gjør at du ikke mister noe 
av avlingen, selv ikke når du snitter mais. Alt uten å 
endre noen ting.

Du har enkel tilgang til innsiden på Fendt Tigo.  
Du kan åpne inngangsdøren på siden med integrert 
stige uten vanskeligheter.
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AUTOMATISK LASTING OG FRONTVEGG

Fendt Tigo gjør arbeidet med  
gras og mais til en lek.

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

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

Den første komponenten på VarioFill er frontveggen
Mer kompakt, lettere, mer manøvrerbar og minst  
1 meter kortere enn andre lessevogner i sin klasse.  
Med den 80° svingende multifunksjonelle frontveggen 
har Fendt Tigo enestående lasteegenskaper. Rommet 
over frontveggen skaper 6 m³ mer volum og holder 
vognen kort. Den helt lukkede rammen på frontveggen 
gir maksimal stabilitet. Fendt Tigo er nyttelastens helt – 
med sine vektbesparende og kompakte dimensjoner. 
Sammen med Fendt-traktoren blir dette et uslåelig 
team. På veien er vognen meget lettkjørt, og 
vektfordelingen i vognen gir god støtte til traktoren.

Det smarte, automatiske last-  
og lossesystemet VarioFill gjør 
ypperlig bruk av hver kubikkmeter 
på Fendt Tigo.
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VarioFill: Kombinasjonen av intelligent automatisk 
lasting og tømming med den multifunksjonelle 
framveggen.

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

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

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

17



LASTEROM OG BUNNKJEDER

Fendt Tigo overlater ingenting  
til tilfeldighetene.

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

Den riktige vinkelen
Fendt Tigo garanterer enkel og effektiv laste- og 
tømmeprosess, uten at fôret må dyttes opp i en 
fôrkanal ettersom bunnen og bunnkjedene er senket 
med 250 mm. Kombivognen bruker kraften effektivt. 
Siden pickup og rotor er optimalt plassert, kreves  
det mindre energi til lasting, som i sin tur betyr lavere 
forbruk av drivstoff.

Den riktige hastigheten
Selv i hektiske situasjoner kan du ta det rolig med 
kombivognen. Bunnkjedenes hydrauliske drift med  
2 trinn i XR-modellen, som tilleggsutstyr i PR, kan 
justeres etter avling og vekt. Den trinnløst justerbare 
matehastigheten garanterer at tømmingen går så  
raskt som mulig. Hvis du har liten tid, kan du aktivere 
'rask tømming' for å losse raskere med opptil 25 m/min. 
Fendt Tigo er i tillegg utstyrt med reversering av 
bunnkjeder på modeller med utmatervalser. Alt dette 
gjør deg klar for selv de vanskeligste oppgaver.
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Alle vognene i Tigo PR- og XR-serien kan utstyres med  
enten 2 eller 3 utmatervalser. For å øke lastevolumet kan  
man enkelt fjerne utmatervalsene.

Når fôrtrykket er nådd på nederste utmatervalse,  
stopper bevegelsessensorene bunnkjedene automatisk.

Den galvaniserte, senkede stålbunnen gir optimal korrosjonsbeskyttelse 
under transport av mais.

Fra og med Tigo 75 XR har bunnkjedene drift på 
begge sider som standard, noe som gir sikker 
tømming av store mengder.

Utstyrt for de tøffeste jobbene – Tigo XRs flate 
lenkekjeder med en bruddbelastning på 60 t.  
Tigo PR støtter deg med sterke, robuste runde 
stålkjeder med en bruddbelastning på 50 t.
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SERVICE MØTER VENNLIGHET

Intelligent teknologi.  
Enkel drift.

Enkle, logiske betjeninger
AUX-N ISOBUS-funksjonaliteten betyr at Tigo kan 
kontrolleres med joysticken. Den tilbyr individuelle 
funksjoner, som å løfte pickupen med et trykk på en 
knapp, som forbedrer kontrollenes ergonomi. Med  
en Fendt Vario og en Tigo-vogn kan du tilordne opptil  
10 ISOBUS-funksjoner til multifunksjonsjoysticken 
Variotronic.

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

Fendt Tigo XR overtar kontrollene
Med TIM (Tractor Implement Management) kan  
flyten på Fendt Tigo XR nå automatiseres fullstendig. 
Kombivognen regulerer traktorens kjørehastighet i 
forhold til pickup-volumene. 
Avhengig av skårtykkelsen sender en hastighetssensor 
kontinuerlige tilbakemeldinger om pickupens 
dreiemoment. Med TIM ready justerer 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.

Unikt system
Valget er ditt! Med det unike driftskonseptet kan du 
konfigurere alle innstillingene parallelt med 3 ulike 
alternativer. Styr lessevognen enkelt på Varioterminalen 
med ISOBUS, lessevognterminalen eller tilordne 
hovedfunksjonene til joysticken på din Fendt Vario. 
Fendt Tigo har den rette funksjonen for alle.
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Du kan enkelt og behagelig styre knivbroen og bunnkjedene  
direkte på lessevognen.

Veiesystemet som kan integreres i det 
hydropneumatiske fjæringssystemet til understellet, 
viser deg avlingsmengden mens du sitter trygt i 
førerhuset. Dermed har du permanent kontroll over 
vekten og nyttelasten.

Med TIM ready kan Tigo XR justere  
traktorens hastighet i samsvar med  
skårtykkelsen og pickupens kapasitet.

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

Du kan gå til laste- og tømmemenyen og de 
generelle innstillingene fra Startmenyen.
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Topphastighet på 60 km/t gjør at 
du får det beste ut av vognen og 
når målet raskere.

UNDERSTELL OG KONSEPT

Perfekt understell for  
maksimal produktivitet.

Hydropneumatisk understell
Med Fendt Tigo XR kan du velge mellom støtte fra en 
hydropneumatisk (HPN) tandem- eller tridemaksler. 
Tung last blir jevnt fordelt på begge understellene, og 
jorden blir dermed godt beskyttet. Det hydropneumatiske 
fjæringssystemet med automatisk nivelleringsfunksjon 
gir deg det beste innen kjørekomfort. For- og bakakslene 
på tridemunderstellet kan styres separat og aktivt av 
det forskjøvede styresystemet. HPN-understellet kan 
også heves og senkes. Funksjonen Fendt Stability 
Control (FSC), som er standard, holder det hele konstant 
stabilt i svinger, og holder lastegulvet parallelt med 
bakken.

Stabilt understell – Fendt Stability Control
Det blir travelt under innhøstingen. Da må det gå  
fort. For at du også skal kunne arbeide effektivt  
og trygt i bakker, kan Fendt Tigo tilby en automatisk 
nivelleringsboks takket være Fendt Stability  
Control (FSC). Bakker nedover eller til siden kan  
utgjøre en betydelig risiko med fullastet vogn og 
kompenseres i Fendt Tigo ved hjelp av den  
automatiske nivelleringsstyringen. Fullstendig 
fjærvandring er alltid tilgjengelig på Fendt Tigo  
uansett last og sikrer dermed det ultimate innen 
trygghet på åker og veier.

Nyttelastmester
Du kan fleksibelt og enkelt endre lessevognen til en 
kombivogn, noe som gjør Fendt Tigo til den rette 
løsningen for ditt gårdsbruk. I tillegg til gras og mais 
passer vognen perfekt for transport av treflis eller 
annen last. Uansett om det handler om et stort 
gårdsbruk med eget utstyr, et biogassanlegg eller en 
entreprenør, blant de 7 kombivognmodellene finnes  
noe som passer for alle. Kombinasjonen av svært høy 
nyttelast og dobbel bruk sørger for at du kan bruke 
kapasiteten til det fulle og øker avkastningen etter at  
du har investert i en Fendt Tigo. Komponentene er 
konstruert for å være holdbare og svært robuste slik  
at Fendt Tigo alltid er driftsklar.

Boggitandemunderstell
Uansett hva slags terreng du jobber i, standard 
tandemunderstellet til Fendt Tigo PR gir optimal evne  
til å følge underlaget. Tung last blir jevnt fordelt og den 
lange fjærvandringen gir en behagelig kjøreopplevelse 
ved maksimal tillatt vekt på opptil 24 tonn. Brede 
parabelfjærer og få bevegelige deler sørger for 
eksepsjonell stabilitet i sideretning og minimalt  
med vedlikehold.
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Uten den automatiske nivelleringsstyringen heller kjøretøyet nedover eller til  
siden i bakker avhengig av last og hastighet i svinger (se figuren til venstre).  
Med den automatiske nivelleringsstyringen fra FSC står kjøretøyet alltid parallelt 
med bakken. Kjøretøyet justeres alltid til beste understellhøyde avhengig av  
lasten (se fig. til høyre).

Den hydropneumatiske fjæringen med automatisk nivelleringsboks gir 
det beste innen kjørekomfort. Hvis du bruker lavt drag med kulekobling, 
kan du betjene Fendt Tigo 100 XR eller Tigo 75 XR med en maksimalt 
tillatt vekt på opptil 31 tonn.

Alle modeller kan etter ønske utstyres med 
hydraulisk eller elektronisk tvangsstyring.  
Den effektive, smarte trekkdragkonstruksjonen  
gjør det mulig med en styrevinkel på 60°, også  
med tvangsstyring.

Tigo PR-serien er som standard utstyrt med 
tandemaksler på 20 tonn. De store dekkene  
er eksepsjonelt skånsomme mot jorden og gir 
optimalt grep.
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PASSER FOR ALT ARBEID

Fendt Tigo gir deg  
friheten du trenger.

Styresystem som kan tilpasses
Det hydrauliske eller elektriske tvangsstyresystemet 
gjør at traktorens styrebevegelser overføres til vognen. 
Fendt Tigo lar deg derfor rygge med aktive styreaksler 
uten at du må låse dem manuelt. Den øker også 
sikkerheten på veien, da lastevognen kjører rett bak 
traktoren og du unngår at vognen slingrer eller skjener 
til i svinger og når du skifter retning. Vognene er som 
standard utstyrt med selvstyrende aksel. Det smarte, 
strømlinjeformede trekkdraget gjør det mulig med  
en styrevinkel på 60°, også i tvangsstyringsmodus.

Den riktige avstanden
For at du kommer deg fort inn på og ut av åkeren under 
innhøstingen, tilbyr Fendt Tigo en generøs bakkeklaring 
på 80 cm. Den store bakkeklaringen stiller du inn ved  
å trykke på en knapp, og når trekkdraget er svingt helt 
opp, har du ingen problemer selv med det tøffeste 
terrenget.

Full fart framover
Dragene på Fendt Tigo gjør at du kan utnytte det store 
lastevolumet så bra som mulig, og laste store avlinger. 
Tigo PR-serien er som standard utstyrt med høyt 
trekkdrag, noe som gir deg en trekkdraglast på 2 tonn. 
Fendt Tigo XR er som standard utstyrt med hydraulisk 
fjæret trekkdrag og lavt drag med K80 kulekobling. Det 
4 tonns trekkdraget med hydraulisk fjæring på Tigo XR 
er også tilgjengelig som tilleggsutstyr for Tigo PR. Det 
strømlinjeformede trekkdraget gir maksimal svingvinkel 
selv med store traktordekk.
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De er også tilgjengelige med hydraulisk eller 
elektronisk tvangsstyring som tilleggsutstyr.

Trekkdragets posisjonskontroll sikrer at åpningsvinkelen som er  
stilt inn for pickupen, automatisk blir opprettholdt og kontrollert. 
Dette garanterer en jevn og konstant avlingsflyt uten begrensninger, 
og ren oppsamling, selv i kupert terreng.

Løft det hydrauliske trekkdraget for en bakkeklaring på 80 cm i 
transportstilling. Dette tar deg alltid sikkert fram til målet.

Fjæring av trekkdraget på Fendt Tigo gir deg enda bedre 
kjørekomfort.
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Det beste produktet med det beste 
vedlikeholdet og den beste servicen.

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

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt 
rutinerte serviceteam.

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

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

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

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler
- Fendt 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  
til betalingsvilkår – det er du som setter de generelle 
vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt Tigo.

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 Silver
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 for Fendt Tigo XR og PR.

Full kontroll over kostnader  
og pålitelig planlegging

3 år /  
4000 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 TIGO KOMBIVOGN (PR/XR)

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

TIGO 45  
PR

TIGO 50  
PR

TIGO 60  
PR

TIGO 70  
PR

TIGO 65  
XR

TIGO 75  
XR

TIGO 90  
XR

TIGO 100  
XR

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

Leddelt trekkdrag med posisjonskontroll c c c c c c c c

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

Hydraulisk pick-upavlastning c c c c c c c c

Knivbro/rotor
Kanaldeksel c c c c c c c c

Knivrekke som kan svinges til siden c g g g g g g g

Enkeltknivbeskyttelse g g g g g g g g

Sentral knivutløser g g g g g g g g

Knivslipersystem c c c c c c c c

Lasteromenhet
Multifunksjonell frontvegg g g g g g g g g

Ingen utmatervalse g g g g g g g g

2 utmatervalser c c c c c c c c

3 utmatervalser c c c c c c c c

Senket bunn og bunnkjeder 250 mm g g g g g g g g

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

Girkassebeskyttelse bunnkjeder c c c c g g g g

Lasteromskamera c c c c c c c c

Veiesystem c c c c c c c

Lasteromsdeksel** c c c c c c c c

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

2 ekstra LED arbeidslys bakover c c c c c c c

Lasteromsdører g g g g g g g g

Chassis
Hydraulisk tvangsstyring c c c c c c c c

Elektrisk tvangsstyring c c c c c c c c

Løfteaksel c c c

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

Tigo Terminal (membrantastatur) g g g g g g g g

VarioFill automatisk laste- og tømmesystem g g g g g g g g

TIM gjennomløpsstyring c c c c

Dekk
620/40 R22.5 c

710/35 R22.5 Country c

710/40 R22.5 Flotation Pro c c c

710/45 R22.5 Flotation Trac c c c

710/50 R26.5 Flotation Pro c c c c c c

750/45 R26.5 Flotation Trac c c c c c c

750/45 R26.5 Alliance 380 c c c c c c

750/45 R26.5 Alliance 380 - Tridem c c c

800/45 R26.5 Flotation Pro c c c c c c

800/45 R30.5 Flotation Trac c c

** = dekkavhengig
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TIGO 45  
PR

TIGO 50  
PR

TIGO 60  
PR

TIGO 70  
PR

TIGO 65  
XR

TIGO 75  
XR

TIGO 90  
XR

TIGO 100  
XR

Tekniske data
Volum iht. DIN 11741 m³ 31 31 36 41 38 44  50  54
Volum iht. DIN 11741 med utmatervalser m³ 29 29 34 39 36 42 48 52
Volum iht. DIN 11741 uten utmatervalser m³ 32 32 37 42 38 44 50 54
Volum med moderat komprimering m³ 45 50 60 70 65 75 90 100
Effektbehov kW/hk 96/130 96/130 110/150 125/175 132/180 147/200 169/230 184/250
Vekt tom kg 6.650 7.100 7.600 8.100 9.200 10.200 11.900 12.300
Vekt tom med utmatervalser kg 7.050 7.550 8.050 8.550 9.700 10.700 12.400 12.800
Tillatt totalvekt* kg 17.000/18.000 20.000/22.000 20.000/24.000 20.000/24.000 22.000/24.000 24.000/31.000 31.000 31.000
Total bredde m 2,52 2,52 2,52 2,52 2,55 2,55 2,55 2,55
Total lengde m 7,75 7,75 8,75 9,75 8,75 9,75 10,75 11,75
Total lengde med utmatervalser m 8,38 8,38 9,38 10,38 8,75 9,75 10,75 11,78
Total høyde m 3,85 3,92 3,92 3,92 3,92 4,00 4,00 4,00
Lasterom, bredde m 2,16 2,16 2,16 2,16 2,36 2,36 2,36 2,36
Lasterom, lengde m 5,00 5,00 6,00 6,00 6,10 7,10 8,10 9,10
Sporvidde m 1,95 2,00 2,00 2,00 2,05 2,05 2,05 2,05
Tillatt trekkdraglast kg 2.000/3.000 2.000/4.000 2.000/4.000 2.000/4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Pick-up tinderekker Antall 7 7 7 7 7 7 7 7
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN cm 190/200 190/200 190/200 190/200 220 220 220 220
Åpning mellom tinder mm 54 54 54 54 54 54 54 54
Pick-up bakkeklaring cm 40-70 40-70 40-70 40-70 40-80 40-80 40-80 40-80
Rotordiameter mm 800 800 800 800 800 800 800 800
Rotortinderader Antall 7 7 7 7 7 7 7 7
Maksimalt antall kniver Antall 40 40 40 40 45 45 45 45
Teoretisk kuttelengde mm 37 37 37 37 37 37 37 37
Maks. 40 km/t c c c c c c c c

Maks. 60 km/t* c c c c c c c c

18,5 t tandemchassis 22.5 g

22 t tandemchassis 22.5 g g g

24 t tandemchassis 26.5 c c

24 t hydropneumatisk tandemchassis med FSC 26.5 c c g g

24 t hydropneumatisk tandemchassis med FSC 30.5 c c

31 t hydropneumatisk tridemchassis med FSC 26.5 c g g

Hydraulisk bremsesystem c c c c c c c c

Trykkluftbremsesystem c c c c c c c c

Lastavhengig bremsesystem g g g g g g g g

Selvstyrende aksel c g g g g g g g

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

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

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

NO/2001

www.fendt.com 

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge
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