Fendt Lotus venderive

Fendt Lotus.
Lotus blant venderivene.
De unike Fendt Performance-tindene gjør Fendt Lotus til en av de meste effektive venderivene i sin klasse.
Formen og posisjonen til Fendt Performance-tindene sikrer at et større volum av gras og høy blir flyttet.
Lotus-modellene er ekstremt stabile, slik at du kan nyte godt av høye kjørehastigheter og opptil 50 % mer
arealdekning. For maksimal virkning og perfekte resultater.
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Den ultrastabile rammekonstruksjonen med et robust skjellet og en drivlinje med doble kryssledd siker at alle

FENDT LOTUS VENDERIVER OG TINDER

dine Lotus-modeller har lang driftstid.

Nye standarder innen vending –
for fôr av høyeste kvalitet.
Så enkelt

Lang levetid

Godt fôr er avgjørende for vellykket husdyrhold –

Med lange driftstider, pålitelig teknologi og lang

det er derfor vi setter nye standarder med Fendt Lotus.

levetid er Fendt Lotus-designet uslåelig holdbart.

Med sin innovative utforming er de unike Fendt

Rammekonstruksjonen er godt uttenkt og leddene er

Performance-tindene mye mer fleksible enn

prosessert i støpte, robuste hus – slik at du alltid kan

konvensjonelle tinder. Perfekt tilpasning til

stole på maskinen din. Drivakslene er utstyrt med doble

bakken forhindrer effektivt skader på grastorven

kryssledd. Det viktige for deg er at de doble

Graset plukkes opp med den

og forurensning av materialet som er slått.

kryssleddene er vedlikeholdsfrie, så du får mer tid til å

7,5 cm lange kroken på Fendt

Tindeposisjonen og -formen garanterer uovertruffen

vende avlingen din. De store rotorplatene med flate og

Performance-tindene.

ytelse – den beste måten å håndtere slått gras på.

ekstra sterke tindearmer gir ikke bare den beste

Posisjonen til tindene sikrer ekstremt raske

effektkoblingen, men øker også levetiden i stor grad.

arbeidshastigheter. Sammen med sin evne til å
håndtere store avlingsvolumer er også Fendt Lotus
meget kraftig.

Vi dekker kantene
Slik at du ikke går glipp av verdifullt fôr på kanten
av jordet, er Fendt Lotus utstyrt med en unik

Lav hastighet, høy effekt

kantspredningsmekanisme. Tindene til ytre rotor blir

Svinger lett og gjør det meste ut av hvert minutt – Fendt

satt i den innerste posisjonen ved åkergrenser og rundt

Lotus gjør alt til lett arbeid. De slepte tindene sammen

andre hindringer. Dette kaster avlingen bort fra kanten

med krokløsningen sikrer at det slåtte materialet blir

og inn på jordet. Grensene holdes rene, og graset

snudd forsiktig. Med en kraftuttakshastighet på kun

fordeles perfekt. Hvis alle tindene er plassert i den

400 til 450 o/min er Fendt Lotus svært forsiktig med

innerste posisjonen, kan nattranker også genereres

avlingen, plukker opp svært store volumer og fordeler

med litt redusert hastighet – uten noen ekstra

ekstremt godt for effektiv tørking. Alt dette takket være

nattgirkasse.

posisjonen til de doble performance-tindene, den
spesielle vinkelen til tindene og den justerbare vinkelen
til rotorene – for det beste sprederesultatet i sin klasse.
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Fendt Performance-tinder fungerer i en slepende bevegelse – men med krokløsningen og den høye

En enkel justering av tindene på ytre rotor aktiverer kantsprednings-

fleksibiliteten glir de over bakken uten å ødelegge grastorva. De har et svært stort opptaksområde

mekanismen. Dette setter tindene i den innerste posisjonen for en ren

sammenlignet med konvensjonelle tinder og gir deg større arealdekning.

kant på jordet og for perfekt fordeling av graset.
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Stabilo-sporingssystemet er festet til den

FENDT LOTUS 770

trapesformede festerammen og sikrer at venderiven

Trepunktstårnets lagerfôringer er både bestandige

holder en sikker sporing under alle forhold.

og spesielt vedlikeholdsvennlige.

Ved transport blir rotorene foldet hydraulisk og sikret mekanisk.

Uovertruffen stabilitet.

Utmerket stabilitet

Pålitelig drivsystem

Den trepunktsmonterte Fendt Lotus-modellen gir

For å beskytte venderiven fullstendig mot skader er

maksimal stabilitet selv under vanskelige forhold. Fendt

Fendt Lotus 770 utstyrt med en spesielt pålitelig

Lotus 770 takler på en utmerket måte alle avlinger, selv

drivlinje. Kantrekoblingen sikrer en momentoverføring

ved høye hastigheter. Rammen utmerker seg med sin

på 1000 Nm. Den håndterer enkelt store avlinger, selv

lange levetid og vedlikeholdsvennlige utforming. Med et

ved raske hastigheter.

stabilt trepunktsfeste føres venderiven av en ramme
I likhet med hele venderiven er

med 4 svingpunkter og 2 trekkstag.
Enkel transport

også den robuste hovedrammen

Lotus 770 legger sammen riven hydraulisk for

utformet for maksimal levetid.

Sporing i toppklasse

transport. Dette øker både brukervennligheten og

Den innovative Stabilo sporingsmekanismen holder

funksjonell sikkerhet i helninger. Når den går i

Fendt Lotus 770 på sporet hele tiden. Med den

transportposisjon, svinger de ytre rotorene opp

trapesformede utformingen til monteringsrammen er

hydraulisk og sikres mekanisk. Den har et utmerket

det et imaginært svingpunkt midt i traktoren: en stor

tyngdepunkt og løfter ikke mye i framakslingen. Viktigst

vektarm for stabilisering av sporingen til maskinen. Det

for deg – transportbredden forblir under 2,95 m.

er ganske enkelt en ren mekanisk løsning for å holde
venderiven stabil – uten noen ekstra støtdempere eller
annet utstyr. Det er ikke noe vugging når man arbeider
under ugunstige slåtte- eller teigforhold. Stabilosporingen gjør det også enklere i hjørner. For maksimal
sikkerhet har konstruksjonen et automatisk låsesystem
som hindrer at den utslåtte maskinen vugger på
vendeteigen.
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Svært pålitelig: Drivlinjen leverer en kraftoverføring på 1000 Nm, så den enkelt kan håndtere store avlinger med

For maksimal sikkerhet på veien kan Lotus 770 fås med lys som

høye arbeidshastigheter.

tilleggsutstyr.
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Svingpunkt som er flyttet bakover, og den korte

FENDT LOTUS 1020 T OG 1250 T

Kombinasjonen av et robust understell og en slept

rammelengden gir utmerket manøvreringsevne – til

Du kan sette arbeidshøyden til ethvert nivå. Ved hjelp av den lett

innfesting sikrer stabil og sikker håndtering.

tross for store arbeidsbredder.

tilgjengelig sveiven kan du justere rivehøyden nøyaktig.

De store transporthjulene sikrer at den kjører rolig

For transport på vei er rotorene plassert på rammen. Dette beskytter svingleddene, fordi det ikke er noe belastning på dem når

med konstant arbeidshøyde.

maskinen er foldet sammen. Den spesielle transportposisjonen, med rotorene satt opp på høykant, betyr at selv de større Lotus-

Slagkraft i toppklasse.

Hastighet og ytelse

Den rolige profesjonelle under ekstreme forhold

Vær best hver gang, med Fendt Lotus 1020 T og 1250 T.

De store Lotus-modellene er utstyrt med en ekstremt

Våre slepte Lotus-venderiver står for virkning og ytelse

robust drivlinje. Dette er sikret med opptil 1400 og

– selv under vanskelige forhold. Fendt Lotus 1020 T og

1500 Nm – så Lotus-modellene kan håndtere raske

1250 T er derfor utstyrt med sitt eget understell. Dette

arbeidshastigheter med store avlinger.

garanterer problemfri kjøring for konstant høye
Slepte Lotus-modeller står for

kjørehastigheter på jordet. Den korte rammelengden

både topp ytelse og utmerket

gjør også Lotus svært manøvrerbar. Den utmerkede

Sofistikert feste

fôrhåndtering.

sporingen gjør den til en glede å kjøre. Lotus 1020 T

Lotus-modellene 1020 T og 1250 T er festet i

og 1250 T er enkle å håndtere, selv i hjørner.

trekkstengene, slik at frontdelen av rammen blir stiv
med traktoren. Svingpunktet som er flyttet bakover, gjør
de slepte Lotus-modellene svært manøvrerbare og

Forsiktige kjemper

enkle å håndtere. Den relativt korte totallengden til

Til tross for sin betydelige arbeidsbredde er Fendt Lotus

riven gjør manøvreringen enda enklere.

1020 T og 1250 T svært forsiktige med avlingen
og grastorva. Det egne understellet bestemmer
arbeidshøyden og sikrer at rotorhjulene ikke belastes
av hovedrammen. Dette hindrer nedsynking på mykt
underlag. Resultatet er at den tilpasser seg bedre til
bakken, gir mindre marktrykk og beskytter grastorva.

modellene er kompakte nok for transport.
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FENDT LOTUS VENDERIVE

Stjernen blant venderivene.

Fordi hjulet er nært tindene,
tilpasser maskinen seg utmerket til
bakken, bestandig.

Overbelastningsvernet på hoveddrivlinjen øker driftssikkerheten og gir
drivlinjen til Lotus venderive en utrolig levetid.

Flytt ganske enkelt en enkelt bolt for å justere spredevinkelposisjonen. Du
kan velge mellom 5 innstillinger fra 10° til 17° – presist tilpasset dine behov,
bestandig.

Store dekk på hver rotor sikrer at riven følger bakken utmerket og plukker
effektivt selv ved store mengder.

For økt sikkerhet på veien har de slepte Lotus-modellene ekstra store
varselskilt og lys som standardutstyr.

De vedlikeholdsfrie dobbeltkryssleddene sikrer direkte kraftoverføring
og betyr at venderiven kan snurre rundt
selv i foldet transportposisjon.

Takket være høy fleksibilitet kan de
slepte Fendt Performance-tindene
også unngå hindringer mye enklere
enn konvensjonelle tinder. På Lotus er
ikke tindebrudd noe å bekymre seg
for.

Det spesielle tindefestet med justerbar arbeidssvinkel gjør at du enkelt kan
skifte til kantspredning eller nattranker, og de beskytter også mot tap av
tinder.

Et deksel forhindrer at avlingen vikler seg selv rundt hjulakselen.
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De slepte venderivene har en ekstra
ramme for maksimal stabilitet, både
for beskyttelse og for å forsterke
hovedrammen i hele
maskinbredden.

Stor diameter på rotorplatene betyr
at tindehastigheten forblir høy ved
lav rotorhastighet.

Full spredning over hele arbeidsbredden. Riven er leddet mellom rotorene som sikrer at hver enkelt rotor tilpasser seg
individuelt til bakken. Lav slitasje og rent fôr, garantert.

De ekstra stabile tindearmene er utformet for høy effektoverføring og
maksimal levetid.
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FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste
vedlikeholdet og den beste servicen.
Med en Fendt Lotus får du et høyteknologisk produkt

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er

Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin

grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det

skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

kommer til service fra svært effektive, sertifiserte
Fendt-forhandlere:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler

- 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
+47 6387 5000
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servicesenter 24/7 på nødtelefonen.

13

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: g
Tilleggsutstyr: c

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

Hva kan vi gjøre
for deg?

FENDT LOTUS VENDERIVE

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

Kontakt
Fendt.

Lotus 770

Lotus 1020 T

Lotus 1250 T

m
m
m
m
kg

7,70
2,95
3,65
2,20
1030

10,20
3,00
2,95
5,20
2280

12,50
3,00
2,90
6,70
2950

kW/hk

55 / 75

44 / 60

70 / 95

Kategori
Kategori

II
II

II

Antall
Antall

6
6

8
7

10
7

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

1*

1; 1*

1; 1*

g

g

g

6 x 16/6.50-8

8 x 16/6.50-8
380/55-17

10 x 16/6.50-8
380/55-17

c

g

g

c

g

g

Vekt og dimensjoner
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 grasutstyr inkluderer høykvalitets
samleriver (Fendt Former), sprederiver
(Fendt Lotus, Fendt Twister),
trommelslåmaskiner (Fendt Cutter), og
skiveslåmaskiner (Fendt Slicer),
lessevogner (Fendt Tigo), presser (Fendt
presser for runde og firkantede baller) og
selvkjørende snitter (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, sprederiver og
samleriver er bygget i AGCO Centre of
Excellence for grashøstingsteknologi i
Feucht (Tyskland). Det er ett av våre seks
tyske produksjonssteder og har vært en
fanebærer for innovasjon i hele 100 år.

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 best utstyrte
maskinen for din gård. 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.

Arbeidsbredde
Transportbredde
Høyde i parkering
Transportlengde
Vekt

Effektbehov
Effektbehov

Tilkobling
Trepunkt
To-punkts trekkstenger

Tilleggsutstyr / rotor
Rotor
Antall tindarmer pr. rotor
Effektiv tindholder
Mekanisk kantspreder
Spredevinkelinnstilling
Overbelastningsvern
Pendelbrems

g

Hydraulikk
Antall dv hydraulikkventiler behov
KENNFIXX® hydraulikktilkoblinger

Antall

Dekk
Dekk på hjul under rotorer
Transportchassis dekk

Lysutstyr
Lysutstyr
Varselskilt/merker
T = Transportramme / * = Flytestilling er påkrevet / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr
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It’s Fendt. F
 ordi vi forstår landbruk.

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

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

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