Fendt Cutter rotorslåmaskin

Grovfôrhøsting uten stans.
Fendt Cutter rotorslåmaskin
Uansett hvor Fendt Cutter brukes, blir grovfôrhøsting en lett oppgave. De fire knivrotorene gir topp fôrkvalitet med maksimal
effektivitet. Dette skjer selv under de mest vanskelige forhold.
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Det kan leveres to frontmonterte varianter av
Fendt Cutter. Versjonen med pendelramme tilpasser seg til ujevnt underlag ved å svinge fra side til
side. Dette gir perfekt markfølging, spesielt i kombinasjon med den hydrauliske vektavlastningen
som Fendt kan levere til fronttrepunkten på sine
traktorer. Den svært gode markfølgingen i både
side- og lengderetning på den frontmonterte rotorslåmaskinen med slept innfesting gir eksakt stubbehøyde og rent fôr. Den er skånsom mot undelaget og sikrer at graset er fritt for forurensning i
enhver situasjon.

Du kan også velge mellom to ulike versjoner av
bakmontert Fendt Cutter. Enten tradisjonell trepunkts sidemontert slåmaskin med fjæravlasting,
eller trepunkts sidemontert med senterramme med
TurboLift system. Uansett modell: Fendt Cutter overbeviser med imponerende kapasitet og kvalitet.

Front eller bakmontert?
Med Fendt Cutter har du valget.
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De elastiske kilereimene er konstruert for lang levetid og
kundetilfredshet.

Solid, driftssikker og vedlikeholdsvennlig: Ekstremt solid vinkelgirkasse i et
solid firkantrør.

ROTOR, DRIVLINJE OG RAMME

Fendt kvalitet
tvers igjennom.

Vedlikeholdsvennlige knivtromler
Hver av de fire knivtromlene i Fendt Cutter har fem
høykvalitets presisjonslagre. Den gjennomtenkte,
skrudde konstruksjonen er solid og driftssikker. Skulle
uhellet være ute skiftes en kniv raskt og enkelt med
hurtigkoblingen. En annen fordel ligger i de slitesterke
sideplatene med utskiftbare meier. De bidrar til å holde
driftsstans til et minimum, og hindrer at jord rotes opp
og forurenser fôret.

De spiralformede tannhjulene i oljebad sikrer lang, problemfri levetid. Den effektive drivlinjen reduserer både
drivstofforbruket og støynivået.

Høy kapasitets ramme
Fendt Cutter rotorslåmaskiner har en solid, støpt ramme
som legger grunnlag for stabil, problemfri drift år etter
år. Vinkelgirkassen sitter i et stort firkantrør med inspeksjonsåpninger for optimal tilgang til vedlikeholdsarbeid.

Elastisk kilereimsdrift
Sterk og smidig: Kilreimsdrifta har automatisk stramming, og gir jevn, problemfri drift til de fire rotorene. En
solid, sekskant aksel overfører driften til vinkelgirkassene på toppen av rotorene.

Sekskantet drivaksel
Jevn drift med
spiralskårne tannhjul

Solide,
støpte lagerhus

Presisjons rullelagre

Glideplate
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Utskiftbare meier
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Versjonen med pendelramme tilpasser seg til ujevnt underlag ved å kunne
pendle fra side til side. Dette gir jevne kutt også i sidehellinger.

VELG MELLOM FLERE MODELLER.

En modell for enhver traktor og
for enhver situasjon.

Frontmontert og pendlende
Avhengig av versjon: Frontmontert Fendt Cutter rotorslåmaskin med pendelramme har opp til +/- 5° sideveis pendling. Den sentrale justeringen av skårtallerkenene legger en ranke og gir dermed et effektiv samspill mellom slåmaskin og for eksempel lessevogn.
Beskyttelsesdekselet har bred åpning. Sideduken gir
god beskyttelse og kan foldes opp for enkel tilgang til
rotorene.

Frontramme med slept innfesting av maskinen
Presis og skånsom slått, selv med store ujevnheter. Bred,
vridningsstabil ramme som gir slåmaskinen en fri bevegelse i alle plan på inntil 25°. Dette gjør at den følger
kupert terreng, gir jevn stubbehøyde og rent fôr selv
ved høye arbeidshastigheter.

De frontmonterte modellene med den lange bærerammen gir smidig drift med
lavt effektbehov og derav beskjedent drivstofforbruk.

Trepunkts sidemontert
For en enda mer effektiv høsting, kombiner frontog trepunkts, sidemontert Fendt Cutter. Endring fra
arbeids- til transportstilling utføres raskt og enkelt fra
førersetet. Sidetilpassing for forskjellige traktorer eller
dekkstørrelser gjøres ved forskyve den teleskopiske innfestingen på trekkbommen.

Trepunkts sidemontert med senterinnfesting
Fendt Cutter er også tilgjengelig som sidemontert med
senterinnfesting. Den spesielle innfestingen og rammen gjør at slåmaskinen går ekstra lett og ledig. På vendeteigen løftes og senkes maskinen ved hjelp av en
reguleringsventil. Marktrykket kan justeres trinnløst via
TurboLift systemet “– i farta” – uten verktøy. For transport svinges slåmaskinen oppover eller 90° bakover.

Fendt Cutter krever lite trekkraft, er enkel å løfte opp på vendeteigen og har stor kapasitet.
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Fendt Cutter som sidemontert med senterinnfesting stubber jevnt uansett terreng.
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ENKELT VEDLIKEHOLD – ENKEL BETJENING

Fendt Cutter er konstruert
med tanke på maksimal oppetid.

Enestående betjeningskomfort
Takket være velprøvd teknologi og vel gjennomtenkte
detaljer, er betjeningskomforten i Fendt Cutter på
samme høye nivå som den store kapasiteten. Enten det
gjelder det enkle, regelmessige vedlikeholdet, utskifting
av slitedeler eller eventuelle reparasjoner: Alle viktige
komponenter er lett tilgjengelige og kan etterses og om
nødvendig skiftes raskt og enkelt. Hurtigkoblingen av
kniver er sikker og tidsbesparende.
Lett å bruke – enkel å betjene: Sentral justering av skårbredde, trinnløst justerbar stubbehøyde, automatisk
sentrering for transport, så vel som svært rask og enkel
til- og frakobling, er bare noen av fordelene som Fendt
Cutter har å tilby.

Fullt beskyttet under drift, fullt tilgjengelig for vedlikehold:
Beskyttelsesdeksler og foldbare sideduker.

Trygg slått
Rotor-slåmaskinene fra Fendt har mange funksjoner for
å sikre både maskin og personell: Sidedukene beskytter
omgivelser og personell mot stein, gras og annet som
kan slynges ut av knivrotorene. For vedlikeholdsarbeid,
kan dekslene foldes opp for å gi direkte tilgang til knivrotorene.
Under drift beskytter et fjærbelastet påkjøringsvern
maskinen slik at den viker opp og tilbake dersom den
treffer en hindring. Hvis systemet er utløst, tilbakestilles maskinen til arbeidsstilling fra førersetet. Systemet
gir derfor stor sikkerhet – uten at verdifull tid går tapt.
Endring fra arbeids- til transportstilling og vice versa
skjer også fra førersetet. Den automatiske transportlåsen holder slåmaskinen sikkert på plass. Transport etter
vei er derfor både trygt og effektivt.

Enkelt knivskifte i to trinn: Trykk ned fjærlåsen med knivnøkkelen og skift kniv –
det var det!

På Fendt Cutter frontmonterte slåmaskiner kan stubbehøyden stilles raskt og enkelt.
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: 
Tilleggsutstyr: 

FENDT CUTTER – DETALJER

Maksimal effektivitet i enhver
tenkelig situasjon.

Perfekt marktilpasning takket være 5° pendling fra side til side, samt fjærer eller
hydraulisk avlasting i kjøreretningen.



Vridningsstiv slåttebjelke i sveiset
U-profil.



Ekstra skårtallerkener kan redusere
bredden på skåret til en ranke på
0,65 m.







Den automatiske transportlåsen sikrer optimal stabilitet under transport.

Full utnyttelse av arbeidsbredden gjennom den justerbare tverrbommen.

Skårsamling til en ranke ved hjelp av to skårtallerkener – en på hver side – gir en fin ranke fra 1,10 m
bredde.





Slåmaskinen kan svinges inn bak traktoren fra førersetet.

Typisk Fendt: Lett synlige
og permanent fargekodede
hydraulikkslanger.
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Tredimensjonal terrengtilpasning: Rent kutt gir rent fôr.



Transportstilling: Bare fold sammen og kjør avgårde.

“Flytende” kutt: TurboLift-systemet
gir trinnløs justering av kontakttrykket
på slåttebjelken (hydropneumatisk)
under kjøringen.



På vendeteigen og veien hindrer
en hydraulisk kompensasjons-sylinder
slåmaskinen fra å svinge ukontrollert.



For enkel oppsamling med påfølgende maskiner: Skåret kan samles til én
ranke ved hjelp av to skårtallerkener –
en på hver side – dette gir en fin ranke
fra 1,10 m bredde.
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: 
Tilleggsutstyr: 

FENDT CUTTER

SPØRSMÅL OG SVAR OM FENDT CUTTER

Tekniske
spesifikasjoner.

Sikkerhet og
non-stop service.

Kontakt til Fendt.

Hva skiller Fendt Service fra andre?
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 partnerskapsaspektet for arbeidet ditt.

Hvilke produkter vil Fendt’s graslinje omfatte?
Fendt Forage Harvesting består av rotorriver
(Fendt Former), venderiver(Fendt Twister), rotorslåmaskin (Fendt Cutter) samt skiveslåmaskiner (Fendt Slicer). Alle redskapene er perfekt
tilpasset Fendt traktorer, og er like overbevisende i kombinasjon med tredjeparts traktorer.

fendt.com
Her vil du finne alt på nettet, fra brosjyrer til
tekniske spesifikasjoner, rapporter om kunder
eller selskapet, til Fendt's arrangementskalender.

Hva står Fendt full-line for?
I tillegg til anerkjente traktorer og høstemaskiner, kan vi nå også tilby våre kunder komplett
graslinje etter Fendt kvalitetsstandarder. Vi tilbyr nå en sømløs landbruksportefølje, inkludert
Fendt Top Service, alt fra samme pålitelige leverandør.

Hvor kommer Fendt’s graslinje fra?
Fendt graslinje er bygget i AGCO Centre of
Excellence i Feucht (Tyskland). Det er en av våre
fire tyske produksjonssteder, og har vært en
fanebærer for innovasjon i hele 95 år.

Fendt Cutter

Vekt og dimensjoner

Effektbehov

m
m
m
m
kg

Effektbehov

kW / hk

Tilkobling

Tilkobling

Knivrotor
Kniver per rotor
Trinnløs justerbar stubbehøyde
Hurtigkobling knivsystem
Skårtallerkener

Slåtteenhet

Påkrevde antall hurtigkoblinger
PTO-hastighet
Kraftoverføringsaksel

Hydraulikk og kraftuttak

FP
V
FZ
TL
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Arbeidsbredde
Transportbredde
Rankebredde
Transportlengde
Vekt

o/min

2940 FPV

3140 FPV

3340 FPV
3,26
3,20
1,40 – 1,75
1,65
907

310 FZ

3,06
3,00
1,10 – 1,35
1,40
910

262

292

310 TL

55/75

55/75

55/75

55/75

53/72

60/82

60/82

KAT II

KAT II

KAT II

KAT II

KAT II + III

KAT II + III

KAT II + III

4
3

4
3

4
3

4
3
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3
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4
3
–

4
3
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–
1 000

–
1 000

–
1 000

1 e.v.
1 000

–
1 000

–
1 000

1 e.v., 1 d.v.
1 000















2,86
2,78
1,20 – 1,40
1,65
846

3,06
3,00
1,20 – 1,60
1,65
874

2,55
1,60
1,65
4,70
763

2,85
1,60
1,85
4,90
775

3,06
1,64
1,95
1,90
1 105

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

fendt.tv
Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library gjør
det mulig. Vårt internett-TV gir deg nyheter og
informasjon om Fendt døgnet rundt.
facebook.com/FendtGlobal
Over 200 000 fans har allerede blitt Fendtvenner på Facebook. Ta en titt.

W

W

Frontmontert, pendelramme
Trinnløs stubbehøydeinnstilling
Frontmontert, slept innfesting
TurboLift system
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Den som kjører Fendt leder.

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

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle opplysninger om leveringstid, design, ytelse, dimensjoner, vekt drivstoﬀorbruk og driftskostnader
samsvarer med den siste tilgjengelige informasjonen ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme før
kontraktstidspunkt. Din Fendt-forhandler vil gjerne gi deg oppdatert informasjon. Maskinene er ikke vist
med landspesifikt utstyr.
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