Fendt Cargo frontlaster

Fendt CargoProfi.
Den nye generasjonen frontlastere.
Fendt tilbyr de intelligente Cargo og CargoProfi frontlasterne for Vario-seriene 300, 500 og 700.
For første gang kan lasten veies rent, og driftsområdene kan defineres med løftehøyde og tiltvinkel.
Et intelligent sensorsystem er også integrert i lasterarmen. Denne er justerbar og komfortabelt
tilgjengelig fra Varioterminal. Fendt CargoProfi gir dermed de optimale innstillingene for sikker
og presis lasting.
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Fendt Cargo.
En uslåelig kombinasjon.
Fendt Cargo frontlaster tilbyr avansert teknologi for maksimal produktivitet. Som universelt,
perfekt tilpasset redskap, er dette den ideelle partneren for Vario-traktorer. Alle modellene er
utstyrt med det unike Cargo Lock tilkoblingssystemet og parallellføring med Z-matic geometri.
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Det kan ikke være enklere å foreta CargoProfiinnstillinger på Varioterminalen: Vis

Sensorene for Cargo Profi-

krysspakfunksjonen, se data om enkel og samlet

funksjonene er plassert på høyre

To trykksensorer i tverrøret gir

vekt fra veiesystemet, begrens arbeidsområdet for

Varioterminalen og jobbcomputeren på frontlasteren

side av frontlasteren, der de er

mulighet for veiefunksjon med

lasterarmen og redskapet.

er koblet via CargoProfi-kontakten.

godt beskyttet.

CargoProfi.

FENDT CARGOPROFI

Intelligent og
presis lasting.
Den intelligente CargoProfi

Ristefunksjon og demping av endeposisjon

Den nye Fendt CargoProfi, tilgjengelig for

CargoProfi har en rask og effektiv ristefunksjon for å

frontlastermodellene 4X/75, 4X/80, 5X/85 og 5X/90, er

sikre at alt materiale tømmes ut av skuffen. Og for løst

et resultat av kontinuerlig videreutvikling av traktor og

materiale blir tapet som følge av sildring minimert vha.

frontlaster. Frontlasteren har en måle- og vinkelsensor

demping av lasterens endeposisjon. Oljemengden fra

og en jobbcomputer for å registrere og behandle en

hydraulikken reduseres automatisk når du nærmer deg

rekke data og innstillinger. Innstillingene er enkle å

den høyeste eller laveste posisjonen, og i tillegg når

justere og vises i Varioterminalen.

frontlasteren disse uten rykking.

Kan justeres med en forhåndsinnstilt funksjon:

Last presise målvekter takket være veiefunksjonen

Løftehøyde og tiltvinkel

Den unike veiefunksjonen hos CargoProfi gjør det mulig

Funksjonene til CargoProfi gjør arbeidet enklere

å registrere lasten som individuell vekt og totalvekt. Du

takket være intelligente forhåndsinnstillinger. Føreren

har full kontroll over lastmengden og totalvekten av

kan derfor begrense løftehøyde og tiltvinkel og

transportkjøretøyet, som betyr at du kan dra nytte av

forhåndsinnstille dem i minnet. Dette er en avgjørende

hele lastevolumet. Den knappeaktiverte veiefunksjonen

sikkerhetsfaktor i lave bygninger eller ved lasting av

er også fullt integrert i betjeningskonseptet til Fendt

svært høye tilhengere. Med minnefunksjonen kan

Vario. Informasjonen, inkludert eller og

posisjonen til lasterarmene og redskapet lagres for

målvektfunksjon, kan alltid vises på Varioterminalen,

sekvenser som er ofte brukt, og disse kan hentes frem

slik at man kan oppnå presis lasting.

igjen ved behov.

Lastearbeidet foregår sikkert, lett og komfortabelt
Dette er unektelig til fordel ute på åkeren. Begrens tippevinkelen f.eks. når du laster svært høye tilhengere.
Demping av lasterens endeposisjon sikrer at frontlasteren løftes forsiktig og mykt, noe som minimerer spill av
materiale. Minnefunksjonen er spesielt praktisk ved gjentatte arbeidssekvenser, f.eks. kan den horisontale,
nedre posisjonen automatisk settes som målposisjon. Veiefunksjonen gir deg full kontroll over vekten av
materialet du har i lasteren.
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Frontvinduet kan åpnes helt, selv når frontlasterarmen er løftet helt opp.
Velg riktig førerhusvariant i serien.

FENDT CARGOPROFI

Mer forsiktig og effektiv
håndtering av materiale.
Variabel demping - enkel og justere fra terminalen

Sikkert, lett og komfortabelt

Transporter og last selv det mest delikate gods

Dette er unektelig til fordel ute på åkeren. Begrens

problemfritt med hastighetsavhengig demping. For å

tippevinkelen f.eks. når du laster svært høye tilhengere,

stille inn riktig dempingsgrad for den enkelte jobben kan

slik at sidekarmene til tilhengeren ikke blir skadet.

du justere gjeldende hastighetsområde individuelt.

Demping av lasterens endeposisjon sikrer at

Helt integrert i Variotronic:
Innstillingene for CargoProfi justeres
lett og intuitivt med Varioterminalen.

frontlasteren løftes forsiktig og mykt, noe som
minimerer spill av materiale. Veiefunksjonen gir deg
Lagre den ideelle innstillingen med minnefunksjonen

mer kontroll over vekten av materialet du har i lasteren.

Få unnagjort gjentagende arbeid raskt og enkelt med
den integrerte Memo-funksjonen til Fendt CargoProfi.
Med Memo-funksjonen kan du lagre vanlige posisjoner
for frontlasterarmen og redskaper med et tastetrykk,
slik at du kan gå tilbake til dem igjen og igjen. Du kan for
eksempel føre skuffene eksakt parallelt med gulvet ved
lasting av bulkgods.
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Frontlaster med lastearmsdemping:
En gassfylt trykkakkumulator tar opp slag og
sjokkbelastninger, og reduserer påkjenningen på laster,
braketter og traktorkropp. Det innebygde dempesystemet

BRUKSEGENSKAPER OG KOMFORT I SÆRKLASSE

Frontlaster uten lastearmsdemping:

sammen med forakselfjæring og avfjæret førerhus gir en

Alle slag overføres direkte til traktoren.

usedvanlig god førerkomfort (tilleggsutstyr).

Hvorfor Fendt-førere
har mye bedre sikt.

Utrolig, sammenhengende sikt

Perfekt oversikt med Fendt VisioPlus førerhus

Smart konstruksjon for best sikt

Under lastearbeid er det svært viktig at du kan se alt

Med optimal armbredde og tverrøret plassert svært

tydelig. Fendt Vario-traktorer i seriene 300, 500 og 700

langt fremme, har hele strukturen til frontlasteren blitt

utmerker seg fra andre traktorer takket være en

konstruert for uhindret sikt. Rørene ligger beskyttet i

utmerket, klar sikt hele veien rundt, med en synsvinkel

lasterarmen og sikrer bedre sikt. Hvis du ønsket å

på 77° fra topp til bunn – et mirakel når det gjelder sikt

ha frontvinduet åpent, tillater festepunktene på

og plass. Frontruten på førerhuset buer inn i taket oppe,

frontlasterarmene og Z-matic-geometrien at

og gir dermed ubegrenset sikt til frontlasteren, selv om

frontvinduet kan svinges helt ut under frontlasterarbeid

den er løftet. Den integrerte buen betyr at materiale glir

(ikke tilgjengelig på 3X/65 og 4X/75 kompakt).

av, og man oppnår best mulig sikt.

med en synsvinkel på 77°.

Behagelig kjøring takket være dempesystemet
Optimal sikt takket være det lave, strømlinjeformede

Dempesystemet ligger godt beskyttet i tverrøret og

panserdesignet

gir overlegen komfort. Nitrogenakkumulatorer i

Området mellom og foran skjermene har også blitt

frontlasteren fungerer som sjokkdempere.

optimalisert. Panserne på Fendt-traktorer er alltid

Støtbelastninger gjør at hydraulikkolje trykkes mot en

strømlinjeformede og godt utformet – noe som for

membran i akkumulatorene. Dette komprimerer

eksempel er særlig nyttig for å skyve korn. Fendt tilbyr

gassvolumet, noe som virkelig reduserer

et fullt integrert takvindu for den kompakte 200 Vario-

sjokkbelastninger og trykktopper. Ved finmanøvrering

serien som garanterer full sikt til hevet frontlaster.

med for eksempel pallegaffel kan systemet om ønskelig
enkelt slås av med en bryter i førerhuset (mekanisk for
3X lasterarmer).
Traktorens unikt buede frontrute gir deg perfekt oversikt over redskaper
som er løftet til topps. Samtidig hinder krummingen at materiale blir
sittende fast på vinduet, og holder sikten klar.

Takvinduet, som er standard på 200 Vario, gir perfekt sikt over
hevet frontlaster.
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Med krysspaken installert som standard, kan
frontlasteren styres svært følsomt med to
hydraulikkventiler. Når man arbeider med silo-

Den oransje vendegirbryteren gjør det enkelt å

eller rundballkloen, bruk trykknappene på

Med Cargo komfortbetjening kan den tredje

endre retning med venstre hånd. Hold ned

krysspaken for å styre tredje og fjerde

funksjonen brukes til å betjene den hydrauliske

bryteren og Vario stopper. Når du slipper

hydraulikkretser (tilleggsutstyr: på

redskapslåsen og den fjerde funksjonen til

bryteren, beveger traktoren seg automatisk i

forespørsel).

dempersystemet (tilleggsutstyr).

den forhåndsvalgte retningen.

BRUKSEGENSKAPER OG KOMFORT I SÆRKLASSE

Maksimal komfort
for bedre resultater.

Plasseringen av
betjeningselementene sørger
for best mulig ergonomi.
Varioterminalen gir deg klar
oversikt over alle
kontrollfunksjoner.

Følsom og nøyaktig: Styring via standard krysspak

Perfeksjon: Sving og styring til venstre, lasting til høyre

Du vil bli begeistret over hvor lett frontlasteren er å

Den trinnløse Vario-transmisjonen med uslitelig

betjene, fordi den er perfekt integrert i Fendt Vario. To

vendegirsfunksjon gir smidig og rask endring av

spoleventiler kan betjenes svært nøyaktig med den

kjøreretningen. Ved å bruke TMS i "pedalmodus" har du

standard krysspaken uten at du må flytte på hånden.

full kontroll over fremdriftshastigheten. Med venstre
hånd betjener du kjøreretning, og med høyre har du full
kontroll over Cargo. Ikke lenger nødvendig og bytte

Cargo - komfortbetjening for 3. og 4. krets

hender. Den integrerte Stop-and-Go-funksjonen er en

Finjusteringer for ventilfunksjoner

Avanserte redskapsfunksjoner betjenes på en enkel

ekstra fordel. Denne lar deg styre og stoppe kjøretøyet

kan gjøres på Varioterminalen

måte med 3. og 4. funksjon. Disse styres av trykknapper

presist ved svinging.

med touch- og knappestyringer.

på krysspaken. Lastdempersystemet og den

F.eks. kan oljemengden reguleres

hydrauliske redskapslåsen (tilleggsutstyr) kan også

enkelt og nøyaktig med

betjenes behagelig fra førersetet ved å bruke Cargo

VarioActive styring - snur med kun én omdreining

dreiebrytere og funksjonstastene.

komfortbetjening.

Styr raskere med VarioActive styresystemet. Med
aktivert VarioActive-styring, blir antall omdreininger
med rattet halvert fra side til side. Ved hjelp av det
overordnede VarioActive styresystemet kan en større
styreutveksling aktiveres ved å trykke på en knapp.
Det tilpasser seg styrebevegelsen og kjørehastigheten,
noe som resulterer i økt førerkomfort, spesielt ved
frontlasterarbeid på trange gårdsplasser eller
vendeteiger.

På vendeteiger eller ved frontlasterarbeid, nyter du godt av

200 Vario: Den elektroniske krysspaken (tilleggsutstyr) styrer

VarioActive styring, hvor du oppnår full sving på hjulene med kun

frontlasteren med ekstrem presisjon. 3. og 4. hydraulikkrets kan betjenes

én omdreining på rattet. Opp til 8 km/h er utvekslingen på

uten å flytte hendene ved å bruke trykknappene på krysspaken.

styresystemet maksimal, fra 8 til 18km/h er styreutvekslingen
lineær.
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CARGO LASTERARM

VRIDNINGSTERKE LASTERARMER FOR TUNGE TAK.

Skreddersydd til din Vario.

3. og 4. funksjon (tilleggsutstyr), også med
multi-kobling

Cargo-Lock med halvautomatisk lås tillater rask, boltfri
kobling og frakobling med 1 eller 2 håndgrep

Alle hydraulikkomponenter er montert i tverrøret, og er derfor fullstendig
beskyttet mot urenheter og mekanisk skade.
Tverrøret beskytter og huser ventilenhet og akkumulatorene til
lasterdempingen

Integrerte parkeringsstøtter med tannprofil
betyr at man ikke lenger trenger manuell
justering av stativene

1

Stort utvalg av Fendt-redskaper, spesielt tilpasset Fendt Cargo
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En kombinasjon av kvalitet og praksis

Z-kinematikk for perfekt parallellføring

Livstidsdesign for lang levetid

Fundamentet for alt utviklingsarbeid hos Fendt er høy

Et ytterligere bevis på at frontlasteren er perfekt

Førsteklasses materialer er grunnlaget for alt.

kvalitet. En viktig forutsetning ved utviklingen av Cargo,

tilpasset alle Vario traktorer, er den utprøvde mekaniske

Høyfast, finkornet stål er den avgjørende faktoren bak

var å oppnå en perfekt enhet mellom traktorserien og

selvniveleringsfunksjonen på Cargo, i form av Z-matic-

livstidsdesignet av den nye Fendt Cargo. I tillegg til høy

frontlasteren. Frontlasterne og traktorene fra Fendt er

geometrien, sikrer perfekt sikt. Den mekaniske

styrke, garanterer dette også lav vekt. Fendt-profilen,

perfekt avstemt til hverandre med tanke på teknikk og

parallellføringen virker i hele løfteområdet og sørger for

som er helsveiset i en uavbrutt sveisesøm, sikrer stor

konstruksjon.

at redskapene holder rett vinkel i hele løfteområdet.

stabilitet og lang levetid. De overdimensjonerte

Du kan overvåke posisjonen hele tiden med

bronselagringspunktene med smøring, garanterer

tiltvinkelindikatoren (1).

også lang levetid og minimal slitasje.
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CARGO LASTERARM

Rask og enkel til- og frakobling.

Med nyheten Fendt Cargo-Lock er nå til- og frakobling av Cargo-lasteren

De selvjusterende parkeringstøttene

blitt mye lettere og raskere. Multikoblingen sparer også tid. Det betyr at

er en integrert del av armen.

du kan koble til alle elektriske kabler og hydraulikkslanger med en enkelt

Fendt Cargo-Lock garanterer rask og enkel til- og frakobling.
Med multikoblingen er det enkelt å koble alle hydraulikkslanger
og el-kabler samtidig, selv med trykk på frontlastersiden.

håndbevegelse.

1
Du kan enkelt låse opp redskapet med
en spak (1) på hurtigkoblingsfestet,
alt som trengs, er en enkel
håndbevegelse. Når du monterer et
redskap, låses det automatisk ved å
tilte det helt tilbake.

Teknologi for rask til- og frakobling.

Låsing er veldig enkelt med Cargo-Lock

Genial multikobling

Trygg parkering

Med nyheten Fendt Cargo-Lock er til- og frakobling

Cargo-Lock med halvautomatisk lås gir rask, boltfri

Én armbevegelse er alt som behøves for å koble alle

Parkeringstøttene er nykonstruert. Manuell justering er

av Cargo-lasteren blitt mye raskere og lettere.

kobling og frakobling med 1 eller 2 håndbevegelser, noe

hydraulikkforbindelser og el-kabler. Med den

unødvendig - tiden er verdifull. Glem bolter og orepinner.

Multikoblingen sparer også tid. Det betyr at du kan

som betyr at den ofte vanskelige oppgaven med å sette

standardmonterte multi-koblingen er feilkoblinger,

De selvjusterende parkeringstøttene er en integrert del

koble til alle elektriske kabler og hydraulikkslanger

inn låsebolter ikke lenger er nødvendig, noe som gjør

mottrykk og lekkasjer historie. Frakoblingen går like fort

av lasterarmene.

med en enkelt håndbevegelse.

montering og demontering mye raskere. Indikatorer på

og enkelt. Selv om det er overtrykk i lasteren etter at

innsiden av lasterbukkene viser hele tiden føreren

den har stått ute i sola, kan Cargo kobles problemfritt.

status for låsesystemet fra førersetet.
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OPTIMAL TILGJENGELIGHET

Raskt og enkelt vedlikehold.

Frontlasterens monteringsdeler er spesialkonstruert for Variotraktorer, dermed har du tilgang til alle vedlikeholdspunktene
De store lagerflatene garanterer også høy slitestyrke og

selv når frontlasteren er festet. For eksempel ble det tatt

minimal slitasje. Lagerfôringene er av førsteklasses

hensyn til tilgangen til peilepinnen ved utforming av

lagerbronse og utstyrt med smørelommer.

lasterbrakettene.

Hjulvekter leveres for optimal ballast bak. De monteres med det

Universale vekter avrunder ballastsystemet og gir perfekt

velprøvde tilkoblingsystemet fra Fendt.

stabilitet mot velting.

Vedlikehold selv når frontlasteren er koblet til

Svært robust og bestandig

Fleksibel montering av ballast

Konstruksjonen og tilkoblingen av frontlasteren til

Bestandighet mot torsjon og lang levetid var en av

Fendt tilbyr deg et omfattende konsept for ballast ved

traktoren gjør at alt vedlikeholdsarbeid kan utføres på

forutsetningene ved utviklingen av Fendt Cargo.

hyppig bruk av frontlaster. Avhengig av bruksområde

Vario uten å måtte ta av frontlasteren. Dette gir deg for

Opplagringspunktene er store og ekstremt robuste.

kan du bruke hjulvekter eller bakvekter, som kan

eksempel lett tilgang til oljepeilepinne for å sjekke oljen.

monteres og fjernes raskt og enkelt. Dette gjør at din

Frontlasteren har lang levetid og enkelt vedlikehold.

Fendt Vario alltid er balansert og stabil.

Dette er gjort mulig ved bruk av de beste materialer og
en gjennomtenkt konstruksjon.
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ORIGINALE FENDT-REDSKAPER

Fendt tvers igjennom.

Lettmaterialskuffen leveres med bredder på

Universalskuffen leveres i fire størrelser:

Silograbben leveres i to størrelser:

2100 mm (1,27 m³ strøket volum) og

1600 mm bred (0,538m³ strøket volum),

1800 mm bred (1,00 m³ strøket volum) og

2400 mm (1,45 m³ strøket volum). Skuffen er

1850 mm bred (0,622 m³ strøket volum),

2200 mm (1,25 m³ strøket volum).

pulverlakkert i stedet for lakkert, og slitestålet

2100 mm bred (0,706m³ strøket volum) og

er laget av sterkt, slitasjebestandig

2400 mm bred (0,807m³ strøket volum).

Hardox 500.
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Balleklypen er konstruert for en ytterdiameter

Storballespydet med tre tinder for håndtering

Pallegaffelen er egnet for laster opp til

fra 900 til 1900 mm.

av store baller har en bredde på 1500 mm.

2000 kg, mens gaffellengden er 1100 mm.

Halvautomatisk redskapslåsing

Hydraulisk redskapslås

Du kan enkelt låse opp redskapet med en spak

Med en trykknapp i førerhuset, kan føreren låse og låse

på hurtigkoblingsfestet, alt som trengs, er en enkel

opp redskapslåsen hydraulisk, slik at hyppige skifter av

Tungmaterialskuffen leveres med bredder på 1600 mm (0,53 m³ strøket volum) og 2000 mm

håndbevegelse. Når du monterer et redskap, låses

redskaper kan gjennomføres raskt og komfortabelt fra

(0,67 m³ strøket volum). Skuffebunnen er avrundet og glatt for å unngå at materialet blir sittende fast.

det automatisk ved å tilte det helt tilbake.

førerhuset. De to låseindikatorene gjør at føreren kan

Slitestålet er lavet av herdet, slitasjebestandig høykarbonstål og er 150 x 20 mm. De inkluderer også

sjekke om redskapet er låst på begge sider (gjelder ikke

industrielle lastertenner som er boltet i flukt på undersiden av slitestålet, og hindrer dermed spor

for 3X-lasterarmen).

ved planering.
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FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste
vedlikeholdet og den beste servicen.
Fendt gir deg et nyskapende produkt som overvinner de

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan

Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin

forvente det lille ekstra når det kommer til service fra

skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:
- Fendt Demo service
- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt
rutinerte serviceteam.

- Fendts opplæring av betjeningseksperter
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler

- Tilgjengelig døgnet rundt for reservedeler hele
sesongen

- Fendt Care – service og garantiutvidelser
- Fendt Certified – program for brukte maskiner

- 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 døgnet rundt på nødtelefonen.
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Bruk appen "AGCO Parts Books to go" på

FENDT SERVICES

smarttelefonen din, så finner du raskt og enkelt

Vær trygg på at maskinen din vil
være klar til bruk i morgen.

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.

Full kontroll over kostnader
og pålitelig planlegging
Fendt Demo service

Fendt Care utvidet garanti – ytelse og

Er dette et nytt kjøp? Du vil elske våre Fendt-løsninger

kostnadseffektivitet opptil 8 år / 8000 driftstimer

og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre

under kontrakt

beslutningen enklere.

Fendt Care kombinerer svært pålitelig drift og

Fendt Care

Bronze

Silver

Gold¹

Platinum¹

Service

Vanlig vedlikehold, faste
vedlikeholdskostnader

Dekning for reparasjonsrisiko (dekker ikke slitasje)

Alle kostnader dekket
(unntatt slitasje)

Kostnader og
tilgjengelighet dekket
(unntatt slitasje)

Fordeler

Pålitelig i bruk

planlegging med kostnadsstyring og best mulig
verdibevaring. Pakkene dekker alt spesifisert
Fendts opplæring av betjeningseksperter

vedlikeholdsarbeid, basert på attraktive, faste priser.

Vi hjelper deg slik at du får mest mulig ut av kjøretøyet

De forskjellige nivåene av Fendt Care inkluderer

ditt. Ved hjelp av vår Fendt Expert eksklusive

regelmessig vedlikehold og inspeksjon kombinert med

føreropplæring kan du optimalisere effektiviteten til din

en fleksibel utvidet garanti for opptil 8 000 driftstimer

Fendt enda mer og bli kjent med alle rutinene som gjør

eller totalt 8 år. Fra en bronse-serviceavtale til platina-

hverdagen enda enklere. Vårt team av profesjonelle

totalpakke inkludert erstatningsmaskin, Fendt har en

Reparasjonskostnader

kursholdere gir deg tips om hvordan du kan utnytte hele

fleksibel og skreddersydd løsning for nettopp din flåte.

Egenandel

potensialet til din Fendt-maskin.
Fendt Certified – program for brukte maskiner

Beskyttelse mot
alvorlige skader

Full dekning under gode
forhold

Full beskyttelse
samtidig som du holder
kostnadene under
kontroll

Beskyttelse mot alle
uventede
reparasjonsrisikoer,
inklusive alle
sekundærkostnader

For kunder som ikke har
råd til nedetid

4900 NOK

1900 NOK

0 NOK

0 NOK

0 NOK

Vanlig vedlikehold

Reisekostnader, berging/sleping,
feilsøking med diagnoseverktøy,
ytelsestesting, olje og filter, hvis
motor/girkasse er reparert

Individuelle finansierings- og utleiemodeller

Den som kjører Fendt leder – selv om en

Det innebærer et betraktelig utlegg å investere i

landbruksmaskin har vært brukt. Brukte

Kvelds- og helgetillegg

teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance tilbyr

landbruksmaskiner med velprøvd standard

Erstatningsmaskin

attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra innledende

av høy klasse og sertifisert Fendt-kvalitet er

¹ Gjelder for Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Platina kun tilgjengelig hos deltakende forhandlere.

forhåndsbetalinger til månedlige avdrag til

den ideelle løsningen for kostnadsbevisste

betalingsvilkår – det er du som setter de generelle

bønder eller som en utvidelse av flåten.

vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt. Hvis du

Fordelene:

trenger ekstra ressurser i en fei eller vil bruke traktoren

- Sertifisering i samsvar med strenge

over en lang tidsperiode uten å kjøpe den, kan din

kvalitetsstandarder

Fendt-forhandler tilby den ideelle løsningen med

- Grundig kontroll (teknologi, slitasje, utseende)

skreddersydde leasingpakker.

- Fullstendig overhalte slitedeler
- Komponenter skiftes ut, rengjøres og
lakkeres etter behov
- Ett års garanti (kan utvides)

Med fleksibel utvidet Care-garanti kan Fendt tilby svært lange forsikringsperioder på opptil 8 år eller
8000 driftstimer. En annen fordel er overførbarheten dersom du skal selge maskinen videre, og
8 år / 8000
driftstimer
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muligheten for fornyelse. Dette sikrer pålitelig drift, minimerer kostnadsrisikoen for reparasjoner og gir
den en bruktmaskin som beholder verdien.
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: g
Tilleggsutstyr: c

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

Hva kan vi
gjøre for deg?

FENDT CARGO FRONTLASTER

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

Kontakt Fendt.

3X/65

3X/70

4X/75
compact

4X/75

4X/80

4X/85

5X/85

5X/90

1680
1850
3740
210
860
1170

2000
2190
3740
60
1030
1450

1940
2250
4085
220
1045
1585

1940
2250
4155
150
1145
1685

2260
2620
4155
150
1145
1685

2600
3000
4150
130
980
1610

2600
3000
4460
250
1080
1910

2950
3460
4460
250
1080
1910

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

Tekniske spesifikasjoner
Hva gjør Fendt Services annerledes?
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 er Fendt en-terminals konsept?
Bare én terminal betyr: Enten det gjelder
betjening av kjøretøyet, ISOBUS-styring av
redskap, automatisk sporfølging via
VarioGuide, dokumentasjon med VarioDoc,
kamerafunksjoner eller ulike
hjelpefunksjoner – hos Fendt blir alt gjort
enkelt ved hjelp av én terminal, Fendt
Varioterminal. Kun én terminal betyr også
at på Fendt er betjeningen oversiktlig og
logisk. Uansett om du kjører en Fendt
Vario, Fendt skurtresker eller en Fendt
Katana, vil du oppleve at du finner ut
hvordan den fungerer umiddelbart og vil
føle deg hjemme i alle Fendt-maskiner.
Hvordan får jeg en VariotronicTIoppdatering?
Fendt VariotronicTI kan oppdateres.
Dette betyr at du alltid har den nyeste
teknologien i din Fendt, og at du har
fremtiden på terminalen. Kontakt din
Fendt-forhandler for detaljer.

Hva er Fendt Expert?
Bli en ekspert på Vario Profi med Fendt
Expert føreropplæring: Er du allerede kjent
med alle funksjonene som teknologien har
å tilby? Dra nytte av teknologien i hver
Fendt Vario-traktor, og lær å gjøre best
mulig bruk av alle funksjoner med Fendt
Expert. Vårt team av profesjonelle trenere
gir deg tips om hvordan du kan utnytte hele
potensialet til din Fendt-traktor. Kontakt
din forhandler for detaljer og registrer
deg i dag.
Hva er Fuse™?
Fuse™ Technologies gir ultramoderne
presisjonsløsninger for landbruk på alle
AGCO-merker. Det gjør det mulig for
bønder og entreprenører å integrere og
koble hele maskinparken sømløst, noe som
resulterer i reduserte driftskostnader og
enda mer effektiv og lønnsom maskindrift.
www.agcotechnologies.com

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 Vehicle Configurator kan
du velge mellom alle tilgjengelige
utstyrsvarianter og sette sammen den
optimalt utstyrte maskinen for gården din.
Fendt Configurator er tilgjengelig online på
www.fendt.com. Der finner du en hurtiglink 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.
Prøvekjøring
"Gå inn på fendt.com og velg
Demonstrasjonstjeneste på Service-siden,
der kan du registrere deg for en
prøvekjøring av din foretrukne Fendtmaskin."
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.

Kontinuerlig løftekapasitet
Maks. løftekapasitet
Løftehøyde (avhengig av dekkdimensjon)
Gravedybde (avhengig av dekkdimensjon)
Tømmerekkevidde (avhengig av dekkdimensjon)
Tømmerekkevidde ved 3,5 m høyde (avhengig av dekkdimensjon)

daN
daN
mm
mm
mm
mm

Tilleggsutstyr
Hurtigkoblingsramme
Manuell redskapslås
Hydraulisk redskapslås
Lastdemping, dv.
Cargo-Lock (med halvautomatisk låsing)
Synkronisert skuffesylinder
Mekanisk parallellføring
Frontbeskyttelse
Nivåindikator
Slangebruddsventil (ikke med demping)
Strupeventil på senking
Lastholdeventil
3. og 4. hydraulikkfunksjon
Multi-kobling for tilkobling av frontlaster
Multikobling for 3. og 4. hydraulikkfunksjon

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

CargoProfi-funksjoner
CargoProfi-betjeningen integrert i Varioterminalen
Veiefunksjon: Last veies ved å trykke på en knapp, både individuell og
totalvekt kan vises
Minnefunksjon: Lagre posisjoner for lastearmer og redskap
Begrensning av arbeidsområdet, f.eks. løftehøyde og skuffevinkel
Ristefunksjon
Endedemping
Hastighetsavhengig demping (automatisk inn- og utkobling)

Traktorutstyr
Krysspak
Frontvindu som kan åpnes helt

g

g

g

g

Frontlaster-tildeling
Fendt 200 Vario
Fendt 300 Vario (opp til maks. dekkdim. Ø 1200 mm)
Fendt 300 Vario (fra maks. dekkdim. Ø 1200 mm)
Fendt 500 Vario
Fendt 700 Vario (opp til maks. dekkdim. Ø 1450 mm)
Fendt 700 Vario (fra maks. dekkdim. Ø 1450 mm)
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c
c

c
c

c
c
c

c
c

c

c

c

c
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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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