Variotronic

VarioGuide • VarioDoc • ISOBUS • Varioterminal
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Fendt Variotronic

Den ledende
gjennom integrasjon.
"Intelligent integrering" er Fendt's motto for å
forbedre avanserte kjøretøyer med høyteknologisk elektronikk – tilpasset profesjonelle bønders
og entreprenørers høye forventninger og krav.
Integrasjon skaper en avgjørende ledelse, og gir
ikke bare høyere effektivitet, men knytter også
komponenter og funksjoner sammen på en intelligent måte. Over hele Fendt-flåten.
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Strategien:
Fuse TechnologiesTM
AGCO's altomfattende, nye elektronikkstrategi
FUSE gir gårdbrukere og entreprenører sømløs
integrasjon, og tilkobling til hele maskinparken.
Under navnet Fuse Technologies, tilbyr AGCO
og Fendt løsninger for presisjonslandbruk som
reduserer driftskostnadene og gjør maskinoperasjoner enda mer effektive og lønnsomme.
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Ny Fendt-teknologi

Fendt forbinder.
Å koble sammen landbruksutstyr på nye måter
er et hovedtema for å øke lønnsomheten i
landbruket. Svært effektive maskinoperasjoner,
samt analyse av viktige data om større åpenhet
og planlegging av sikkerhet, danner grunnlaget
for dette. Fendt tilbyr intelligente løsninger og
unike grensesnitt for å koble bønder, servicepartnere og maskiner sammen til et effektivt lag.
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En helhetlig tilnærming gjennom erfaring
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Variotronic. Grensesprengende. Fremtidsrettet.
En helhetlig tilnærming.
Gjennomtenkt til minste detalj.
Den helhetlige tilnærmingen, i kombinasjon med
den konsekvente gjennomføringen på tvers av
forskjellige maskiner, er det som definerer Fendt's
betjeningskonsept som én helhet. Godt gjennomtenkt ned til minste detalj, men alltid med et øye
på helheten – oppdag, og opplev den geniale
funksjonaliteten med Fendt Variotronic.

Komfort er lønnsomt
Komfort og lønnsomhet er perfekt kombinert i
Fendt Variotronic. Automatiserte funksjoner og
egendefinerte innstillinger gjør arbeidet lettere for
brukere, og effektiviserer driften ved å gi stor presisjon i arbeidet over en lang tidsperiode.

Fendt Spotlights. Iøynefallende. Bedre.
Se etter Fendt Spotlights – de interessante og bedre løsningene – og oppdag hva som gjør en Fendt til
en Fendt.

Filosofien bak Fendt Efficient Technology er kontinuerlig videreutvikling for heve effektiviteten til
det maksimale. Vårt høye mål er at du skal lykkes.

Mehrkomfort
Mer
Komfort

Mehr Leistungsfähigkeit
Høyere
ytelse

Mehr Wirtschaftlichkeit
Bedre
lønnsomhet

• Den generelle utformingen av
betjeningselementene på høyre armlene omfatter
Varioterminalen, den unike Variospaken, krysspaken
og membrantastaturet
• Variotronic-armlenet beveger seg sammen med
setet, og føreren har armen komfortabelt på
armlenet uansett setebevegelser
• Varioterminalen er justerbar for best mulig
ergonomi
• Individuelle kjørestrategier gjør hver operasjon enklere

• Sporfølgingssystemet VarioGuide gir opp til 10%
bedre arealdekning
• Vendeteigsautomatikk for raskere snumanøvrer
• Integrerte automatiserte funksjoner med
prestasjonsfremmende teknologier, som f.eks.
automatisk grenselastregulering
• Forbedrede betjeningsorganer for enda bedre
ergonomi og effektivitet – samt for bedre kvalitet
på arbeidet

• Betydelige besparelser i innsatsfaktorer gjennom
VarioGuide og SectionControl
• TMS og grenselastreguleringen gir optimal
drivstoffeffektivitet
• Indikator for drivstofforbruk fremmer økonomisk
kjøring

Für dieforZukunft
Åpen
fremtiden
gerichtet

Mehr Überblick
Bedre
oversikt

Mehrkunnskap
Mer
Wissen

• Integrert Variotronic med grensesnitt for fremtidige
innovasjoner
• Programvareoppdateringer er inkludert i servicen –
dette sikrer at din Fendt alltid er oppdatert

• Klar visning av alle funksjoner i Fendt
Varioterminalen
• Dokumentasjon og telemetri for en perfekt
oversikt over dine maskinoperasjoner med Fendt

• Intelligente funksjoner i AgCommandTM for analyse og
optimalisering av Fendt maskinoperasjoner
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Fendt Variotronic

Funksjoner for mer
eﬀektivitet
Fendt Variotronic inkluderer og integrerer nøkkelfunksjoner for høyere effektivitet.
Unikt: Alle funksjoner kan betjenes lett og logisk
med Varioterminalen.
Hovedfunksjonene er:
• Maskinbetjening (traktor, skurtresker, finsnitter)
• Variotronic ISOBUS redskapsstyring (traktor)
• VarioGuide automatisk sporfølging
• VarioDoc dokumentasjon
• Kamerafunksjon (traktor, tresker)
• Hjelpefunksjon
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Fendt VarioGuide

Ett steg foran
Med VarioGuide automatiske sporfølging
– egenutviklet av Fendt, kan du oppnå en
bedret arealdekning på opptil 10%, avhengig
av arbeidsbredde. Dette gjør systemet til
en lønnsom investering. VarioGuide kan
integreres i alle de viktigste maskinene, med
enhetlig funksjonalitet: Du finner den samme
betjeningsfilosofien i traktorer, skurtreskere og
finsnittere.
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Fendt VarioGuide
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Alltid på rett spor
VarioGuide - enda mer lønnsomt
VarioGuide gir god utnyttelse av maskinen: Arbeid
i mørket eller i dårlig sikt, i støv eller i tåke – teknologien gjør det mulig å oppnå et optimalt resultat også under slike betingelser. Samtidig blir arealdekningen økt, fordi antall helligdager og overlappinger reduseres betydelig. Den svært effektive
bruken av innsatsfaktorer med VarioGuide, gir
besparelser på fra 3 til 10%, avhengig av arbeidsprosedyren.

Forbedret kjørekomfort
Med VarioGuide arbeider du mer økonomisk og
drar nytte av betydelig forbedret førerkomfort.
Traktoren kjører automatisk i rett spor, slik at føreren fullt ut kan konsentrere seg om selve arbeidet. Vendeteigsautomatikken VariotronicTI tar
om ønskelig automatisk hånd om repeterende
sekvenser som løft, senk og annet på vendeteigen.

Alltid samme betjeningsfilosofi
Uansett hvilken Fendt-maskin du arbeider med, vil
du alltid finne den samme betjeningsfilosofien i
Varioterminalen. Funksjonaliteten er imidlertid tilpasset og utvidet for de spesifikke kravene til finsnittere, skurtreskere og traktorer.

Kjør én gang – gjenta evig
Overføring av dine VarioGuide feltinnstillinger til
andre traktorer er en lek. Varioterminalen lagrer
dine areal- og redskapsinnstillinger, f.eks. kjørespor, hindringer, arealgrenser, bearbeidet område
eller andre merkinger. Denne informasjonen kan
lett lagres på en USB-minnepenn og overføres til
Varioterminalen på andre traktorer. Dataene kan
lagres på PC-en og sjekkes med et kartutsnitt.

VarioGuide iim
Fendt
Fendt
Katana
Katana

Nøyaktig og pålitelig Fendt
VarioGuide automatisert styring
hjelper til å:
• Gjøre arbeidet lettere for
traktorførere
• Utnytte den fulle
arbeidsbredden

Hovedsiden for automatisert assistert styring av finsnittere, viser tydelig innstillingene for det aktuelle arealet,
skjærebord samt automatisk eller manuell linjeforskyving.

• Kjøre med konsekvent
sporavstand, selv i dårlig sikt
• Redusere overlapping
• Forlenge driftstiden

VarioGuide iim
Fendt
Fendt
skurtresker
Mähdrescher

VarioGuide iim
Fendt
Fendt
traktor
Traktor

VarioGuide Light
light

Den automatiserte styringen av skurtreskere følger samme
betjeningsfilosofi som på finsnittere og traktorer. Derfor
vil enhver Fendt-fører umiddelbart føle seg hjemme, og i
stand til å utnytte systemet optimalt fra starten av.

VarioGuide i traktorer har tilleggsfunksjoner på vendeteigen.
I kombinasjon med VariotronicTI kan repeterende sekvenser
på vendeteigen automatiseres.

VarioGuide Light er et rimelig, automatisert sporfølgingssystem med en nøyaktighet på +/- 20 cm. Det betjenes
på samme måte som andre systemer som bruker 7"
Varioterminal.

• Øke effektiviteten av alle
arbeidsrutiner

Fendt VarioGuide
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Pålitelig presisjon
Alltid tilkoblet
I tillegg til de amerikanske GPS-satellittene, kan
VarioGuide, som betjenes med Varioterminalen,
også benytte det russiske GLONASS satellittsystemet. I tillegg er VarioGuide også klar til bruk
sammen med det planlagte europeiske Galileosystemet. Parallell bruk av flere systemer garanterer at det automatiske sporfølgingssystemet er
meget pålitelig.

VarioGuide Standard

Tre ganger mer økonomisk
Fendt tilbyr automatisert styring/sporfølging i tre
nøyaktighetsklasser. Avhengig av kravene i din
virksomhet, kan du velge et system med spor-tilspor nøyaktighet på helt ned til +/- 2 cm.

VarioGuide Presisjon
p

VarioGuide RTK

Kompatibel med mange korreksjonssignaler
Fendt kan bruke alle relevante korreksjonssignaler her. Du kan velge mellom mange signaltyper. VarioGuide fungerer via mobile nettverk ved
hjelp av satellittbaserte signaler, f.eks. EGNOS eller
OmniSTAR, samt bakkebaserte RTK-signaler via
radio eller mobilnettet (Ntrip). VarioGuide støtter
åpne formater som RTCM.

RTK basestasjon
Station
En mobil RTK stasjon plassert i utkanten av feltet, gir den
høyeste nøyaktighet. Med mobil RTK sparer du også ekstra
lisenskostnader.

•	Pålitelig satellittforbindelse ved
bruk av GPS og GLONASS
•	Tre nøyaktighetsklasser tilpasset
de gjeldende krav
•	Kompatibel med mange
korreksjonssignaler (satellitt,
radio, mobiltelefonnett)

• Nøyaktighetsklasse: +/– 20 cm
• Korreksjonssignaler: EGNOS (gratis), OmniSTAR VBS
(abonnement er påkrevet)
VarioGuide Standard gjør det mulig å velge mellom gratis
EGNOS korreksjonssignal og den abonnementsbaserte
OmniSTAR VBS som gir enestående funksjonsstabilitet.
Satellittassistert drift gjør at du kan dra nytte av både
korreksjonssignaler med full fleksibilitet – uansett hvor
du arbeider.

• Passer for nesten alle landbruksrelaterte arbeidsoppgaver så vel som for såing av korn (unntatt radkulturer)

• Tilbyr den høyeste nøyaktigheten – ideell for spesialvekster, stripekultivering

• Nøyaktighetsklasse: +/– 5 cm
• Korreksjonssignal: OmniSTAR HP (abonnement er påkrevet)

• Nøyaktighetsklasse: +/– 2 cm
• Korreksjonssignaler: RTK via mobilnett (Ntrip), mobil
RTK-stasjon (overføringsradius 3 - 5 km) og fastmontert
RTK-stasjon.

En avgjørende faktor hos VarioGuide presisjon er at den
utvider anvendelsesområdet til å omfatte såing av korn.
Akkurat som VarioGuide Standard, gir signalene full fleksibilitet for oppgaver på skiftende arbeidssteder.

Med VarioGuide RTK oppnår du den størst mulige nøyaktighet og konstant presisjon hele døgnet. Den mobile RTKstasjonen gir korreksjonssignaler uten å kreve et abonnement og dekker et område på opptil fem kilometer. Flere
kjøretøyer kan bruke signalene fra én RTK basestasjon.

RTK via
übermobilradio
Mobilfunk(Ntrip)
(Ntrip)

RTK 1

≤ 100 km

RTK 2
Beregning av
korreksjonssignal

3.
Overføring av korreksjonssignal
(via GPRS)

≤ 100 km

• Denne utgaven er ideell for arbeid som stubbharving,
spredning av kompost, tromling, slått og gjødselspredning

≤ 100 km
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Kompatibel med
mit folgenden
følgende leverandører
RTK-Korrekturdienstanbietern
av RTK-korreksjoner (valg)

Frankrike
Precisio
Teria
England
Essentials Net
ITALIA
TOPNET

Server

Overføring av posisjon (via GPRS)
Internetttilkobling

1.

Tyskland
FarmRTK
AGCelNet
AGRAVIS NET
SMART NET Landtechnik
Rheinland RTK
RTK CLUE

2.

RTK 4

Nederland
Move RTK
Belgia
Felpos
Sveits
GVS Net
Norge
SmartNet

Østerrike
AGCelNet
Ungarn
AGCelNet
FÖMI
Finnland
TrimNet VRS

≤ 100 km

RTK 3

Bruken av RTK-løsning via mobilnettet er blitt utbredt. Her er flere RTK-stasjoner forbundet med hverandre over internett. Alle tilgjengelige data er samlet på én server. Når en traktor sender sin omtrentlige posisjon til denne serveren (1),
beregnes de optimale korreksjonsfaktorene for den ideelle plasseringen av traktoren (2). Dette korreksjonssignalet blir så
sendt tilbake til traktoren (3), slik at den optimale nøyaktigheten oppnås. RTK-nettverk er tilgjengelig i nesten alle land
og dekker hele regioner med RTK korreksjonsdata.
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Fendt VarioGuide
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Nøyaktighet ned til +/- 20 cm
VarioGuide Light – det enkle sporfølgingssystemet
VarioGuide Light er en økonomisk løsning for alle
som er på utkikk etter et kostnadseffektivt sporfølgingssystem tilpasset husdyr- og planteproduksjon. Integrert i Varioterminal 7" oppnås en nøyaktighet på +/- 20 cm. Vær oppmerksom på at
VarioGuide Light ikke kan oppgraderes til høyere
nøyaktighet.

Tilgjengelige korreksjonssignaler
Med VarioGuide Light oppnås en nøyaktighet som
er høyere enn det gratis EGNOS korreksjonssignalet eller det amerikanske WAAS-systemet. Dersom
disse korreksjonssignalene ikke er tilgjengelige,
går VarioGuide Light i Autonomous modus. Her
blir avviket av posisjonen på traktoren beregnet
av et programvare-filter, der signalene fra GPS- og
GLONASS-systemene sammenlignes og justeres til
hverandre.

VarioGuide Light
light Hauptseite
hovedside

VarioGuide Light
light Hauptseite
hovedside

Terminalansicht
im kleinen
Terminal

Terminalansicht
im kleinen
Terminal

Avstanden mellom kjørelinjer og forskyving ("offset")
vises på hovedsiden for VarioGuide Light. De viktigste
traktorinnstillingene vises i en informasjonsgraf i bunnen
av skjermen.

Kartvisningen i VarioGuide Light er intuitiv og logisk.
Den viktigste informasjonen er alltid fremme.

VarioActive styresystem
Nøyaktighet
Oppgradering mulig
Prøve
Kartvisning
Justerbar styrerespons

VarioGuide Standard

VarioGuide Presisjon

VarioGuide RTK

Power/Profi

ProfiPlus

ProfiPlus

ProfiPlus

7" Varioterminal

Varioterminal
10.4" / 10.4-B

Varioterminal
10.4" / 10.4-B

Varioterminal
10.4" / 10.4-B

Nei

ja

ja

ja

Submeter (autonom,
EGNOS, WAAS)

Submeter (autonom,
EGNOS, WAAS)

Decimeter (OmniSTAR HP)

Centimeter (basestasjon,
RTK-nettverk - Ntrip)

Nei

ja

ja

ja

A-B, A+vinkel,
kontur, sirkel
2D, zoom

A-B, A+vinkel,
kontur, sirkel
2D og 3D, zoom

A-B, A+vinkel,
kontur, sirkel
2D og 3D, zoom

A-B, A+vinkel,
kontur, sirkel
2D og 3D, zoom

Nei

ja

ja

ja

1 felt, markører, ingen
grenser, hindringer

Mange felt, markører,
grenser, hindringer

Mange felt, markører,
grenser, hindringer

Mange felt, markører,
grenser, hindringer

VariotronicTI automatisk
vendeteigsautomatikk

Nei

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Seksjonskontroll

Nei

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Feltinnstillinger

• Spreding av kunstgjødsel
(uten spormarkør)
• Åkersprøyting
(uten spormarkør)

• Spreding av slam og kompost

VarioGuide Light

Terminal

• Jordbearbeiding

• Grovfôrhøsting
(slått og strenglegging)

Ausstattungen
Utstyr
og funksjoner
und Funkionen

Versjon

VarioGuide Light er ideell for:

VarioGuide Light er tilgjengelig for 2014 modellene av 800 og 900 Vario-serien i Power og Profi versjoner.
For 500 og 700 Vario, er VarioGuide Light tilgjengelig i Profi-versjonen.
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Dokumentasjon og telemetri

Dokumentert,
analysert, informert
Effektiv styring av maskinparken og jobbene er
grunnlaget for maksimal oversikt og optimalisert
maskinbruk. De juridiske og sosiale kravene
for registrering av data øker også stadig mer.
Med VarioDoc, VarioDoc Pro og AgCommand kan
disse dataene bli registrert med et minimum av
innsats og tidsforbruk, dokumenteres i de registrerte dataene fra arealet og analyseres.
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Dokumentasjon med VarioDoc
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Det profesjonelle dokumentasjonssystemet
Moderne jobbstyring
VarioDoc er løsningen for effektiv jobbstyring og
praktisk dataregistrering for profesjonelle bønder
og entreprenører. Ved å bruke Varioterminalen kan
all viktig informasjon registreres under arbeidet,
slik at etterarbeid på kontoret reduseres til et minimum.

Registreres automatisk
Data fra traktoren som drivstofforbruk eller driftstimer og ISOBUS-redskapet registreres automatisk med VarioDoc, f.eks. tilført mengde gjødsel. På
skurtreskere og finsnittere logges data om høstet
areal, drivstofforbruk og driftstid. Og det fungerer
den andre veien også – ved at jobber kan opprettes ved hjelp av en PC og overføres til terminalen.

Sikker datautveksling
Bare én synkroniseringsprosedyre er alt som kreves for å oppdatere data på både PC og terminal.
Da har du alle de gjeldende hoveddata, f.eks. plantevernmidler eller gjødsel, tilgjengelig på traktoren, og du kan reagere raskt på skiftende forhold.
Jobbene blir liggende i terminalen inntil dataoverføringen via Bluetooth eller mobilnettet er helt
ferdig. Dataene synkroniseres automatisk så snart
traktoren er innenfor rekkevidde.

Kompatibel med mange databaser
Den åpne ISOxml-standarden gjør det mulig med
datautveksling via programvare for arealregistrering fra BASF, Helm, Agrocom, Farm Works og
Land-Data Eurosoft. Fendt er den første produsenten til å tilby et dokumentasjonssystem som er
kompatibelt med forskjellige skifteprogrammer.

Auftragsmanagement
Jobbstyring

Grunndata forespørsel

1. Overføring til traktor
via Bluetooth eller
mobiltelefonnett

4. Synkronisering med PC via Bluetooth
eller mobiltelefonnettet

2. Utvalg og gjennomføring
av jobber

VarioDoc Pro leverer nøyaktige posisjonsdata for feltregistreringen. Maskindata, f.eks. motorturtall, drivstofforbruk eller kraftuttaksturtall, kan registreres på hver posisjon. Avhengig av
hvilken versjon du har, kan du visualisere det arbeidet som er utført på PC-en grafisk, f.eks. ved hjelp av kart som viser det relative drivstofforbruket eller trekkraftbehovet. Dette er en
betydelig fordel i forhold til ikke-integrerte ettermonteringssystemer.

Schlagkarteien
Feltregistreringer
3. Bekreftelse av inngang

Hersteller
Produsent

Kompatible
Kompatibleprodukter
Produkte

BASF

BASF
BASFarealregistrering
Schlagkartei

Helm

AGROCOM

MultiPlant
MultiPlant• •MYFARM24.DE
MYFARM24.DE• •
MYFARM24.LOGISS
MYFARM24.LOGISS
AO
AOAgrar-Office
Agrar-Officefelt-database
Schlagkartei • AO
Agrar-Office
Agrar-OfficeLohnunternehmer
Lohnunternehmer• •
AO
AOAgrar-Office
Agrar-OfficeAutoDok
AutoDok
AGROCOM-NET
AGROCOM-NET• •AGROCOM-LU
AGROCOM-LU

Farm Works

Farm
FarmWorks
Worksprogramvare
Software

LAND-DATA
EUROSOFT

Nye jobber kan opprettes på PC'en, og deretter overføres til traktoren. Etter at arbeidet er fullført, legges det inn i skifteopptaket. Dette gjøres trådløst, så det er ikke nødvendig å overføre data, f.eks. skiftenavn og aktuell vekst, anvendte innsatsfaktorer og mengder, maskinfører osv. via et lagringsmedium. VarioDoc Pro registrerer posisjonen kontinuerlig, og overføring av maskindata og andre data kan gjøres via mobilnettet. Dette er en viktig fordel for entreprenører og store driftsenheter, da traktoren ikke trenger å være i umiddelbar nærhet av
gården for å få overført dataene.

Fendt VarioDoc er kompatibel med en rekke feltdatabaser.
Feltdatabasen fra Farm Works er utbredt internasjonalt.

Hauptseite VarioDoc
Hovedsiden
i VarioDoc

VarioDoc Pro iim
automatisk
Automatik-Modus
modus

Ulike typer informasjon vises på hovedsiden for VarioDoc.
Disse inkluderer navnet på jobben, feltnavn og arealstørrelse, vekst, firma og kunde, samt innsatsfaktorene som
brukes. Ved hjelp av det virtuelle tastaturet i den høyre
søylegrafen kan det f.eks. startes et opptak.

Den moderne feltdatabase-programvaren lar VarioDoc
automatisk starte logging av relevante data. Deretter
tildeler programvaren dataene til de ulike feltene, basert
på de loggede posisjonsdataene. Maksimal komfort, fordi
dataene er så lett tilgjengelige.

24

AgCommand
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Profesjonell kontroll over maskinparken
Full kontroll over hele maskinparken
Fendt tilbyr intelligente løsninger for "flåtestyring". Dette gjør at du alltid er informert om hvor
maskinene befinner seg, og om driften av dem. På
denne måten kan du alltid følge og optimalisere
driften.

Klargjort for AGCOMMAND telemetri
VarioDoc Pro er også klargjort for AGCOMMAND
telemetri-system for Fendt traktorer. Skurtreskere
i X-serien og P-serien er som standard klargjort for
AgCommand. Det intelligente flåtestyringssystemet
kan derfor installeres og settes i drift når som helst.

Tilkoblet av Fuse Technologies
AgCOMMAND er en universell telemetri-løsning i
AGCO Corporation. Det lar deg ha hele AGCO-flåten
under kontroll til enhver tid med bare ett system.
Dette er en del av Fuse sin strategi fra AGCO og
Fendt. AGCO har som et viktig mål å fremme omfattende, nettverksbaserte elektronikk løsninger for
fremtiden.

Åpne systemer for hele maskinparken
AgCommand kan leveres i to konfigurasjoner.
AGCO-maskiner er tilgjengelig med AgCommand
Advanced, som registrerer relevante data for anvendelse innen landbruket. Maskiner fra andre selskaper
enn AGCO Corporation kan ettermonteres med
AgCommand Standard, som kontinuerlig registrerer
GNSS posisjons- og maskindata.

Die Funktion AGCOMMAND
AgCommand-funksjon
Posisjonering
via GNSS
1.

3.

Dataoverføring via GPRS

GSM

GNSS

4.
AgCommand
Server

Registrering av
CAN-bus data

Datatilgang via internett

2.
AgCommand gir en konstant tilkobling til dine maskiner og førere. Det geniale, funksjonelle prinsippet muliggjør:
1) At maskinen er lokalisert via GNSS.
2) Maskindata blir stadig logget i bakgrunnen.
3) Dataene overføres til AgCommand-serveren med jevne mellomrom via den mobile internett-tilkoblingen.
4) Dataene kan deretter vises på en PC, iPhone eller iPad der det er internettforbindelse.
AGCOMMAND gir
AgCommand
im full
Blickoversikt

Stedet hvor maskinen er i drift i øyeblikket kan vises på
kartet. Med funksjon GeoFencing kan det settes virtuelle
geografiske grenser som maskinen ikke har lov til å bryte.
Hvis maskinen forlater dette området, blir du umiddelbart
varslet via e-post eller SMS.

Du kan tydelig se hvor maskinen var. Posisjonen logges
hvert 10. sekund via GNSS. Det lagres også ulike parametere som drivstofforbruk og hastighet.

De unike analyseegenskapene til AgCommand gir
muligheter til ytterligere optimalisering av driften. F.eks.
kan driftstiden beregnes automatisk i en dyptgående
kapasitetsanalyse.
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Variotronic ISOBUS redskapsstyring

Fordi én terminal
er nok
Traktorer og redskaper er utviklet til en enhet,
der traktoren utgjør prosessorenheten for alle
prosedyrer. ISOBUS redskapsstyring med Variotronic er perfekt integrert i betjeningskonseptet
Fendt Vario og du trenger ingen ekstra terminal.
SectionControl muliggjør automatisk seksjonsstyring via GNSS posisjon.
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Variotronic ISOBUS redskapsstyring
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Redskapet er under full kontroll
Perfekt for alle oppgaver
For Fendt Variotronic, er ISOBUS-grensesnittet nervetråden til redskapene. Innstillingene for alle redskaper som er kompatible med ISO 11783, kan
gjøres ved hjelp av Variotronic ISOBUS redskapsstyring i Fendt Vario-terminalen. Videre tilbyr
Variotronic ulike alternativer for å tilpasse betjeningen av den aktuelle operasjonen, f.eks. for å
styre funksjoner med Variospaken eller for å hente
opp tidligere programmerte innstillinger.

Variotronic ISOBUS redskapsstyring i Varioterminal
Med Variotronic ISOBUS redskapsstyring, overføres
redskapets driftsdata til Fendt Varioterminal, der
de vises tydelig. På den store Varioterminalen, kan
føreren velge mellom flere forskjellige visninger:
Enten to-delt skjerm stående eller liggende, eller
full skjerm med menylinjer på høyre eller separat
på begge sider.

De viktigste funksjonene er på Variospaken
Den unike Variospaken er en ekte multifunksjonsspak – ergonomisk, logisk og praktisk. Om ISOBUS
støtter dette, kan ofte brukte funksjoner tildeles
knappene på Variospaken – rett i hånden. Opptil
10 funksjoner kan tildeles ved å klikke i
Varioterminalen. Det tydelige displayet gir oversikt
over aktuelle oppdrag på et øyeblikk.

Variotronic
VariotronicGerätesteuerung
ISOBUS redskapsstyring
ISOBUS

Variotronic ISOBUS
redskapsstyring:
• Ingen ekstra terminaler er nødvendig
• Betjening via terminal og spak
Variotronic ISOBUS redskapsstyring er perfekt integrert
i Varioterminal 7" (ikke i 500 Vario og 700 Vario Powerversjoner) og Varioterminal 10.4"/10-B. Redskapet betjenes
med terminalen og spaken, ekstra terminal er ikke nødvendig. I fullskjermvisning, blir Varioterminal en fullverdig
ISOBUS-terminal.
Fahrhebelübergabe
Tildeling
av knapper på Variospaken

Etter behov, kan funksjoner for redskapsstyring og vendeteigsautomatikk legges til Variospaken. Hver maskinfører
finner sin perfekte betjeningsergonomi. I kombinasjon med sporfølgingssystemet VarioGuide, kan vendeteigsautomatikken VariotronicTI utføre alle mulige relevante sekvenser på vendeteigen.

• Tilpassede knapper på spak
• Kombinasjon av ISOBUS-betjening og
VariotronicTI er mulig
• Halv og full skjermvisning av
Variotronic ISOBUS redskapsstyring
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SectionControl

31

Mer presis en noen gang
Presisjon under gjødsling og sprøyting
Redskapsstyringen har automatisk seksjonsstyring. Når du arbeider med åkersprøyter, gjødselspredere eller luftassisterte såmaskiner og plantemaskiner, gir SectionControl mulighet for ytterligere reduksjon av innsatsmidler som f.eks. gjødsel
eller plantevernmidler. Dette har en positiv effekt
på både kostnader og for miljøet.

SectionControl
Bruk
av SectionControl
Bedienung

Funksjonalitet i terminalen
SectionControl slår seksjoner på og av på vendeteigen eller i kantene på feltet for å hindre uønsket overlapping. Systemet er optimalt integrert i
Variotronic betjeningsgrensesnittet.

SectionControl

Assistent om bord
Foruten navnet og geometrien til redskapet, overføres forsinkelsesparametere for å slå seksjoner
på og av også til traktoren når et ISOBUS-redskap
som støtter SectionControl tilkobles.
Disse standard-verdiene, som er blitt tildelt for
redskapsprodusenten må tilpasses under drift.
Fendt har utviklet en assistent som veileder føreren gjennom prosessen med å sette opp rett innstilling for disse korreksjonsverdiene, basert på
resultatene av arbeidet.

AEF
AGCO/Fendt er en av grunnleggerne av AEF
(Agricultural Industry Electronics Foundation).
Initiativet er en uavhengig, internasjonal bransjeorganisasjon. Som en brukerplattform, gir det ressurser og erfaring for utvidet bruk av elektronikk i
landbruket. Fokuset er for tiden på viktige temaer
vedrørende ISOBUS.
Du finner mer informasjon på:
www.aef-online.org

Variotronic ISOBUS
Gerätesteuerung
redskapsstyring
ISOBUS
UT = Universal Terminal. Variotronic ISOBUS redskapsstyring er integrert i terminalen.
AUX-N = Auxiliary Control – oppretter forbindelse mellom redskap/traktor via Variospaken

SectionControl

TC-BAS = Task Controller Basic korresponderer med Fendt VarioDoc dokumentasjonssystem
TC-GEO = Task Controller Geo korresponderer med Fendt VarioDoc Pro med logging av GNSS-informasjon
TC-SC = Task Controller SectionControl, seksjonsstyring via GNSS posisjon
Betjeningselementene for SectionControl er integrert i Varioterminalen og er enkle og lette å forstå. Logisk oppbygging gir enkel bruk.

Den nye SectionControl-funksjonen muliggjør helautomatisk seksjonsstyring via GNSS for alle redskaper som støtter
seksjonsstyring via ISOBUS. Dette gir nøyaktige arbeidsresultater og sparer frø, gjødsel eller plantevernmidler ved å hindre
overlapping eller behandlinger av områder utenfor feltet. Og det gjør arbeidet lettere for føreren, dag og natt.

Hele landbruksmaskinbransjen er involvert i innføringen av en enhetlig standard, slik som ISOBUS.
Standardiserte symboler viser deg hvilke ISOBUS-funksjoner som er tilgjengelige i terminalen eller på redskapene.

• Seksjonsstyring for ISOBUS-redskaper
• Hindrer overlapping på vendeteiger og
kanter på feltet
• Dette er med på gjøre arbeid i mørket
enklere
• Assistanse-systemer for optimale
forsinkelsesparametere når du slår
redskapet på og av

Assistent SectionControl
Assistant

AEF samsvarstest
Konformitätstest
for ISOBUS-redskaper
für ISOBUS-Geräte

• Enkel betjening, integrert i terminalen
• Perfekte arbeidsresultater

Valg på og av
I praksis f.eks. under første oppstart, må forsinkelse for på
og av justeres. Frem til nå har en grovt anslått korreksjonsverdi blitt lagt inn og benyttet. Denne er deretter tilpasset
i løpet av de påfølgende sporpasseringene, gjennom en
trinnvis tilnærming.

"Pop-up vindu" for å velge "for tidlig" eller "for sent"
En meny i Fendt Assistant hjelper føreren til å gjøre rett
innstilling, basert på resultatene av arbeidet. Assistant
har to funksjoner: en for aktivering av innkoblingstidspunkt, og en for aktivering av utkoblingstidspunkt.

Innstilling for utkoblingstidspunkt
Brukeren trenger kun å bestemme lengden av åpningen
eller det området som har blitt for mye bearbeidet, og
legge inn dette tallet. Ved hjelp av kjørehastigheten
fastsettes de riktige forsinkelsesverdiene og legges automatisk inn i menyen.

AEF har utviklet en samsvarstest for ISOBUS-redskaper. Denne testen sjekker AEF-funksjoner som går utover ISOBUSstandarden og viser omfanget av funksjonene som ISOBUS-komponenter tilbyr. Bare redskaper som har bestått denne
testen er sertifisert og bærer AEF-merket.
Fendt-maskiner med AEF samsvarstest: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario og 900 Vario.
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Betjeningskonseptet

Alt på rett plass
Betjeningselementene på høyre armlene, dvs.
Varioterminalen, Variospaken, krysspaken og
membrantastaturet, har et velbalansert totaldesign og utgjør et ergonomisk betjeningssenter
der alt er under kontroll.
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Vendeteigsautomatikk
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Raskere på vendeteigen
Variotronic TI vendeteigsautomatikk
VariotronicTI vendeteigsautomatikk er fullt integrert i Varioterminalen og har en tydelig og lettlest layout på skjermen. Traktorførere kan aktivere
automatiserte sekvenser på vendeteigen med
bare ett tastetrykk. Den nye, helautomatiske vendeteigsautomatikken VariotronicTI gir sammen
med sporfølgingssystemet VarioGuide enda større
anvendelighet: Sekvensene blir automatisk startet
på rett sted på vendeteigen via GNSS. De kan redigeres og tilpasses individuelt for å optimalisere
progresjonen i sekvensene. Du sparer verdifull tid
gjennom hele dagen.

25 redskapsminner
Alle innstillinger i Varioterminal kan lagres under
et unikt navn, og kalles opp på et senere tidspunkt. F.eks. hvis du har lagret motorturtall eller
cruise control-hastigheter, eller konfigurert
hydraulikk og trepunktshydraulikk, kan disse innstillingene lett lastes opp igjen og om nødvendig
justeres. Selvfølgelig kan føreren også lagre sine
egne innstillinger.

Edit oﬄine
Endre/redigere
oﬄine

IndividuellepåBelegung
Knappene
spaken kan
destilpasses
Joysticks

VariotronicTI
vendeteigsautomatikk
• Raske og automatiserte snumanøvrer
• Automatisk modus for automatisk
aktivering av sekvenser
For å optimalisere utviklingen av trinnene, kan
disse lages "på stedet hvil", så det er ikke noe
hastverk.
Om nødvendig kan føreren justere og optimalisere driftssekvensen under arbeidet.

Det er praktisk at fire sekvenser kan aktiveres med
Variospaken, to når du kjører inn i et spor og to når
du kjører ut.

• Perfekte innstillingsmuligheter, selv
ved stillstand, med offline-redigering
• Mulig med betjening via Variospaken
• Praktisk minne for lagring av
innstillinger for opptil 25 redskaper

Med VariotronicTI vendeteigsautomatikk kan traktorføreren programmere og lagre vendeteigssekvenser under kjøring eller når traktoren står stille. Innstillinger
for motor- og transmisjonskontroll, hydraulikkventiler og trepunkshydraulikk foran og bak, kraftuttak foran og bak, samt automatisert styring sammen med
respektive individuelle funksjoner gjøres via vendeteigsautomatikksystemet, og kan enkelt hentes frem.

Front- und Heckkraftheberautomatik
Trepunktshydraulikk
foran og bak – automodus

TI
VariotronicTI
Variotronic
automatic
automatic

Enkle, men svært nyttige automatiserte funksjoner
er automatisk betjening av trepunktshydraulikken
foran og bak, samt kraftuttaksautomatikken ved bruk av
Variospaken. Disse kan aktiveres med "Go"- og "End"tastene uten å måtte programmere systemet på forhånd.

Med vendeteigsautomatikken VariotronicTI utløses de
innlærte sekvensene automatisk på vendeteigen. I terminalen kan du angi hvilke sekvenser som skal brukes når du
kjører inn i, og når du kommer ut av en sving på vendeteigen. En intuitiv grafikk hjelper deg i prosessen.

36

Fendt Variotronic
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Én terminal for alle oppgaver
Varioterminal - fordi kravene vokser
Det er vanskelig å forestille seg moderne landbruksmaskiner uten betjening via terminaler.
Allerede i 1998 satte Fendt nye standarder for
landbruksutstyr med den første generasjonen av
Varioterminal i 700 Vario. Nå er kravene til terminalens funksjoner blitt betydelig høyere. Men samtidig må den være enkel å bruke. Fendt's svar er
Variotronic.

Glass-skjerm med LEDbakgrunnsbelysning og touchbetjening

Endelig - alle funksjoner i én terminal
Fendt Variotronic er unik ved at alle funksjoner er
samlet sammen i én terminal: Betjening av traktor
og redskap, kamerafunksjoner samt dokumentasjon og automatisk styresystem er fullstendig integrert i den store Varioterminalen, og kan brukes
med samme betjeningslogikk. Dette sparer deg
for kostnadene med ekstra terminaler.

Hjelpefunksjon

"4-i-1 Varioterminal"
Du kan velge mellom 7" Varioterminal eller
10,4"/10,4-B Varioterminal som passer dine behov.
Den lille 7" Varioterminalen tilsvarer halve skjermvisningen sammenlignet med den store terminalen.

Nachtmodus
Nattmodus

Reifendruckregelanlage
VarioGrip
dekktrykk-reguleringssystem
VarioGrip

Frontlader frontlaster
CargoProfi
CargoProfi

Hilfefunktion
Hjelpefunksjon

I nattmodus dempes displayet for å holde lyset på
et behagelig nivå for traktorføreren. Takket være
den alternative skjermen er det lett å se innstillinger og
ikoner.

Regulering av dekktrykket er integrert i det unike
maskinkonseptet. Ved bruk av Varioterminalen kan
dekktrykket reguleres kun med et trykk på en knapp.

Alt arbeid med den intelligente CargoProfi frontlaster styres med krysspaken på høyre side og
vendegirspaken på rattet. Begrensninger for løft og tilt
kan også stilles inn i terminalen.

Skulle du være ukjent med en funksjon i terminalen, har systemet en innebygget hjelpefunksjon.
Denne er en del av programvaren i Varioterminalen, og gir
svar på de spørsmål du måtte ha.

Vollbild
Full
skjerm

Kamera

I fullskjermmodus har du den beste oversikten over
driften. Kartet, Variotronic ISOBUS redskapsstyring
og kamerafunksjoner kan vises i fullskjerm.

Bruken av kameraer øker komforten og sikkerheten betraktelig. Du kan se mer av hva som skjer
rundt deg, spesielt med bred redskap tilkoblet.
Varioterminalen – 10,4" eller 10,4-B, har opp til to kamerainnganger.

ESC (tilbake)
Tommelhjul

Bekreftelse

Skjermoppsett
4 navigasjonstaster
Fleksibel, justerbar
brakett

"Hjem" (grunninnstillinger)

Den nye Varioterminalen 10,4-B overbeviser med et utseende som en smarttelefon og med det
optimaliserte touch-displayet. De store skjermene har høy oppløsing, en ripesikker overflate, og
tilpasser seg automatisk til omgivelseslyset.
Spesielt praktisk: Posisjon og vinkling på Varioterminalen kan justeres etter ønske. En
kulehodebrakett gjør det enkelt å dreie terminalen i alle retninger. Føreren har alltid
optimal utsikt til terminalen.

ger.

Du kan sette opp en eller begge kameraene automatisk til å skifte til fullskjermvisning når du ryg-

Kamerabildet kan også vises som en fjerdedel av
skjermen. Du kan da få opp all relevant informasjon, lett tilgjengelig på skjermen.
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Fendt FutureFarm

GuideConnect
Fendt på vei mot fremtiden med nye visjoner
innen tilkoblinger og elektronikk. Fendt Guide
Connect ble tildelt gullmedalje på Agritechnica
2011, og er et eksempel for de gigantiske skritt
som er tatt i utviklingen av elektronikk. Fendt
GuideConnect kobler to traktorer sammen via
GPS-signal og radio, slik at begge kan kontrolleres av én traktorfører. Disse er banebrytende
innovasjoner for landbrukets fremtid.
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Praktiske tester

Tekniske spesifikasjoner |

Fendt Varioterminal
2,0

1,9

2,1

2,3

John Deere Case IH New Holland
top agrar test 1/2011 "Betjeningskonsepter"
Resultat: 1,9 (beste poengsum totalt)
Utdrag: "Fendt har lykkes i plassering av et stort antall funksjoner på
armlenet. Monitoren setter en ny standard innen menynavigering."
"Profi’s" traktortest av 828 Vario 04/2011:
"Det er trolig ingen andre vendeteigsautomatikk-systemer som på
dette tidspunktet kan matche dette systemet."
top agrar test 02/2011 "Vendeteigsautomatikk" utdrag:
"Mange funksjoner og muligheter"
"Klar menynavigering, fire sekvenser kan lagres pr. redskap"
profi-Test VarioGuide 04/2011:
"Betjening og menynavigering er logisk, og ikonene er lette å se
[...] Som våre målinger viser, har Fendt gjort en utmerket jobb med
å realisere VarioGuide automatiske styresystem i A-B modus [...]
Vi liker at betjeningen for styresystemet nå er integrert i den klare
Varioterminalen."

VarioGuide fikk en poengsum på 1,55 i "top agrar"-testen "GPSstyring" 03/2011:
"Systemet er logisk, optimalt integrert og fungerer bra".

Terminalfunksjoner
Traktorbetjening
Variotronic ISOBUS redskapsstyring
Dreiebryter og taster
Språk
Touch-betjening
Integrert hjelpefunksjon
Bluetooth
VarioDoc (dokumentasjon)
VarioDoc Pro (dokumentasjon)
VarioGuide (auto-styring)
VarioGuide Light (auto-styring)
SectionControl
2 tilkoblinger for kamera
Internt minne
Info-bilde
Displayareal cm2
Oppløsning
Antall farger

Fendt VarioDoc
Generelt
Bluetooth dataoverføring
Mobilnett dataoverføring
Ny- og fullført jobb- og grunndata
Halvautomatisk dokumentasjon
Utløses enten manuelt eller via f.eks.
fremre eller bakre trepunktshydraulikk,
betjeningsenheter, kraftuttaksaktivering,
ekstern pulsgenerator
Helautomatisk dokumentasjon
(dersom støttet av FMIS-programmet)
GPS-posisjon (hver 5. meter, f.eks.
drivstofforbruk, motorturtall,
kjørehastighet…
BASF
Helm
AGROCOM
Land-Data Eurosoft
Farm Works
AgCommand

 = standardutstyr

|  = tilleggsutstyr

7"

10.4" / 10.4-B
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1 GB

4 GB





138
480 x 800
262 000

334
800 x 600
16 777 216

VarioDoc

VarioDoc Pro
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(VarioGuide testet på 828 Vario)

Jobbdata
Arbeidsbredde (mm)
Bearbeidet areal (ha)
Avstand i arbeidsstilling (km)
Avstand i ikke-arbeidsstilling (km)
Tid i arbeidsstilling (km)
Tid i ikke-arbeidsstilling (km)
Drivstofforbruk (l)
GNSS-data punkter posisjonsdata
Posisjon
Dato, tid
Drivstofforbruk / time (l/t)
Drivstofforbruk / areal (l/ha)
Motorturtall (o/min)
Kraftuttakshastighet bak (o/min)
Kraftuttakshastighet foran (o/min)
Trepunktsposisjon bak (%)
Trepunktsposisjon foran (%)
Trekkraftbehov (N)
Fart med sluring (hjulhastighet) (km / t)
Faktisk hastighet (km/t)
Utetemperatur (°C)
Arbeidstimer (t)
ISOBUS redskapsdata
* for tiden ingen GIS-modul
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Fendt VarioGuide
funksjoner
Spor-til-spor nøyaktighet (dynamisk) 1)
Repeterbarhet (statisk) 1)
Kjørelinjemodus "A-B linje"
Kjørelinjemodus "A+ vinkellinje"
Kjørelinjemodus "Kurve"
Kjørelinjemodus "Sirkel"
Integrering i VariotronicTI vendeteigsautomatikk
VariotronicTI automatic
Kjørelinje-minne
Felt-lminne
Bearbeidet areal er merket
Registrer hindring
Utpeking av hindringer
Opptak av hindringer
2D-visning
3D-visning
Manuell forskjøvet kjørelinje
Automatisk forskjøvet kjørelinje
Justerbar tilnærming
Justerbar styrerespons
Redskapsinnstillinger
Integrert i traktorens terminal
GPS kompatibelt
GLONASS-kompatibelt
GALILEO-klargjort
EGNOS (gratis)
WAAS (gratis)
Autonomous (uten korreksjonssignal)
OmniSTAR VBS (betalt abonnement)
OmniSTAR HP (betalt abonnement)
Mobil RTK-stasjon2)
RTK nettverk3) (betalt)
NMEA datauttak
Tiltvinkel-kompensasjon
Minimum hastighet i km/t
Maksimal hastighet i km/t

Light

Standard

Presisjon

RTK-

+/– 20 cm
+/– 80 cm

+/– 20 cm
+/– 80 cm

+/– 5 cm
+/– 10 cm

+/– 2 cm
+/– 2 cm

















































































































0,1
25

0,1
25

0,1
25

0,1
25














VariotronicTI vendeteigsautomatikk
Funksjoner som kan integreres
i betjeningsrekkefølgen
Trepunktshydraulikk bak
Trepunktshydraulikk foran
Kraftuttak bak
Kraftuttak foran
Eksterne hydraulikkventiler
4WD
Differensialsperrer
Fjæring
Vario transmisjon
Elektronisk motorstyring
TMS
Pedalmodus

Løft, senk, slurekontroll på, STOP, hurtigsenking
Løft, senk, kontroll, STOP, hurtigsenking, DV på
PÅ/AV
PÅ/AV
Løft, senk, stopp, flyt
Automatisk, 100%, AV
Automatisk, 100%, AV
PÅ/AV
Cruise control PÅ, cruise control AV
Gjenoppta motorturtall MIN, gjenoppta turtall MAKS, slutt-funksjon
TMS PÅ, TMS AV
Pedalmodus PÅ, Pedalmodus AV

Vendeteigsautomatikk, utløsere
Distanse
Medgått tid
Løftehøyde på trepunktshydraulikk foran
Løftehøyde på trepunktshydraulikk bak
Knappen på spaken er trykket inn
1) Merknader om nøyaktighetsspesifikasjoner: Den statiske nøyaktigheten indikerer hvor nøyaktig målt posisjon til en stasjonær traktor er over en lengre periode (vanligvis 24
timer). Den dynamiske nøyaktigheten angir repeterbar kjørespornøyaktighet som er oppnåelig til 95% innenfor en 15 minutters tidsramme. De angitte verdier tilsvarer den
maksimalt oppnåelige systemnøyaktigheten under optimale forhold. Nøyaktigheten som faktisk kan oppnås i praksis avhenger av ulike faktorer. AGCO er ikke ansvarlig for
tilgjengelighet eller for redusert nøyaktighet som skyldes operasjonelle degradering, ionosfæriske eller bakkenære forhold, heller ikke satellittgeometri. AGCO er ikke ansvarlig
for ytelsesdataene til posisjoneringssystemer (f.eks. GPS, Glonass, Galileo) eller sekundære systemer (f.eks. EGNOS, WAAS, OmniSTAR osv.).
2) Ikke tilgjengelig i alle land. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon.
3) landsspesifikke, uten SIM-kort, uten lisensabonnement
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Fendt totalkonsept | Kvalitet – Service – Opplæring – Finansiering
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Den som kjører Fendt leder.
Du må selv oppleve det unike med Fendt Vario ned til minste detalj.
Test en Fendt, bli overbevist og gjør en god investering.

Sertifisert kvalitet

Vi tilbyr mer – bli med på laget!

Vi oppnår en konstant toppkvalitet gjennom førsteklasses
håndverk og bruk av materialer av ypperste kvalitet i alle komponenter. I utviklingsfasen gjennomgår traktorene omfattende
tester med opp til 10 000 motortimer i værharde omgivelser for
å teste holdbarheten av komponenter. I serieproduksjon baserer Fendt seg på omfattende testeprosesser for å sikre at hver
enkelt traktor forlater fabrikken med topp kvalitet.

Fendt tilbyr ikke bare høy kvalitet med den nyeste teknologien,
men hjelper deg også med å få mest mulig ut av din Vario. Med
hjelp av vår Fendt føreropplæring "Fendt Expert", kan du optimalisere lønnsomheten ytterligere, og lære å gjøre alle innstillingene og justeringer slik at du kan kjøre på en absolutt optimal måte i ulike arbeidsoperasjoner.

Invester i lønnsomhet

Mer frihet for investeringer

Effektivitet – for våre kunders suksess

Total lønnsomhet utmerker hele produktlinjen av premium-merket Fendt.
Effektiviteten til produktene garanterer best kostnadseffektivitet per hektar. I kombinasjon
med at Fendt-traktorene holder seg så godt, får du også en uslåelig annenhåndsverdi dersom du skulle selge traktoren. Som en trendsetter, setter Fendt stadig viktige nye standarder og benytter teknologi som vil være etterspurt i fremtiden. Legg til den høye kvaliteten,
som står for driftssikkerhet og et langt liv. Resultatet er en totaløkonomi som er uslåelig.

Skreddersydd finansiering fra AGCO FINANCE og den tilpassede
ESG servicepakken: Du tilbys et skreddersydd opplegg og fleksible betingelser som dekker dine behov. Med Eik Service- og
Garantiavtale (ESG) har du også vedlikeholds- og reparasjonskostnader under kontroll. Når du kjøper traktoren kan du allerede planlegge foreskrevet vedlikeholdsarbeid basert på attraktive faste priser - med Eik Serviceavtale eller den omfattende Eik
Service- og Garantiavtalen.

Effektivitet er oppskriften for vellykket økonomisk styring i jordbruket. Vi inngår ikke kompromisser. Vårt mål er å være ledende
innen kostnadseffektivitet målt per hektar og kilometer. Derfor
er kun beste teknologien god nok, en teknologi som vi bygger
inn i traktoren: F.eks. en svært effektive Vario-transmisjonen og
den ultramoderne motorteknologien med dobbel turbolading i
kombinasjon med TMS.

Den som kjører Fendt leder

www.fendt.com

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle opplysninger om leveringstid, design, effekt, dimensjoner, vekt drivstofforbruk og driftskostnader korresponderer
med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking.
Imidlertid kan endringer forekomme før kontraktstidspunkt.
Din Fendt-spesialist står til rådighet med mer informasjon
om eventuelle endringer. Det tas forbehold om eventuelle
skrive- og oversettelsesfeil.
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AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland
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