Fendt Former samlerive

Et århundre med kompetanse på fôrhåndtering
Tradisjon, innovasjon og lidenskap – det er oppskriften
på suksessen Fendt har oppnådd innenfor fôrhåndtering.

Gjør rent bord.
Fendt Former samlerive.
Når du ikke ønsker noe annet enn rent fôr. Da bør du definitivt ta en titt på de innovative Fendt Former-samlerivene.
Med arbeidsbredde opp til 14,0 m og en egen evne til å rake, uten å ta med seg noe annet enn rent fôr.
Når som helst – og under alle forhold.
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Det beste fra alle verdener.
Innovativ teknologi for renere fôr.
Enten det er en rive med en, to eller fire rotorer: Alle Fendt Former-rivene er utviklet for å gjøre det enkelt
å forme ditt kvalitetsfôr. Smarte detaljer som flexHigh, CamControl, SteerGuard og Jet-Effect bidrar til å
rake og strenglegge jevnt også på vendeteigene. Solid design gjør dette til robuste river med lang levetid.
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FENDT FORMER RIVE

Selv det siste strået
skal berges.
Justerbar innenfor en hårsbredde

Jet-Effect øker fôrkvaliteten

Alle Fendt Former multi-rotor samleriver har pendlende

Rotorene er opphengt utenfor tyngdepunktet slik at de

rotoroppheng. Det får dem til å følge bakken både på

heves først foran og deretter bak. Når de senkes, går de

tvers og i lengderetningen, og legger fôret opp i jevne,

akkurat motsatt: Rotorene slippes ned i bakkant først

velformede strenger uten at noe går til spille. Og når

og deretter i forkant, noe som hindrer tindene i å gå

underlaget følges nøyaktig, skades heller ikke

ned i bakken. Dermed er både tindene og grastorva

grastorva.

beskyttet. Tindene varer lenge og fôret forblir rent.

Perfekt formede strenger

Perfekt rotorhus

De beste strengene er et resultat av en optimalisert

Fendt Former samlerive med bredsporet understell

kambane. Den spesielle utformingen av kambanen hos

sørger for optimal marktilpasning, også på ujevnt og i

Fendt Former sikrer at tindene heves og senkes med

bratt terreng. Tandemaksler gir ekstra jevn gange og

presisjon. Grunnet standard kambanejustering, kan

stabilitet. Fendt Former lar deg jobbe effektivt og rent

tidspunktet for avlegging justeres individuelt avhengig

under alle forhold og avlingstyper. For optimal raking

av avlingstypen, slik at strengen blir perfekt formet

kan rotorhodene tiltes i lengderetningen og på tvers.

under alle forhold. Kapasiteten til slepemonterte
maskiner øker derfor betydelig. Den lukkede
konstruksjonen beskytter kambanen mot smuss
og støv, og rotorene går veldig jevnt, takket være
permanent smøring.
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Enten avlingen er lang og tung, kort og lett:

Når riven senkes på vendeteigen settes først bakhjulene på bakken, og deretter forhjulene.

Kamsporet kan justeres etter innhøstingsforholdene.

Når riven løftes, løftes rotorene først i fremkant. Jet-Effect beskytter grastorva.
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Tindarmenes holdere kan byttes

Tindene er festet med bolter på ene siden.

FENDT FORMER RIVE

Den andre siden er glatt så fôret ikke hekter

Tindarmene er tangensielt plassert for å

Driften går via et enkelt, skrått tannhjul

ut individuelt uten å måte demontere

seg fast.

rake best mulig og lage perfekte strenger.

mot en pinjongaksel med doble lager.

hele flensen.

Det er de små detaljene som
gjør den store forskjellen.
Robust og varig konstruksjon
Ulike rotorhoder er montert avhengig av modell. Felles
for alle er en stabil og robust konstruksjon med lang
levetid. De vedlikeholdsvennlige rotorhodene på
Former 3 og Former 4 er skrudd sammen til en stabil
enhet med konusringer som også bidrar til perfekt
sentrering. Skruene utsettes ikke for skjærekrefter.
Former 5 og Former 6 rotorhoder er utstyrt med et
vedlikeholdsfritt rotorarm-opplagring. Det brukes
kulelager med stor avstand i mellom lagrene. Dermed
blir festet stabilt og varig.

Slipper avlingen
SteerGuard systemet er enkelt,

Følger nøyaktig etter

Tindarmene på Fendt Former-rivene er tangensielt

men effektivt. Riven følger perfekt

Enkel men slitesterk, varig og fremfor alt nøyaktig:

plassert. Dette gir den ultimate rivekvaliteten og et

etter traktoren, selv i skarpe

Slik er det patenterte SteerGuard-styresystemet.

optimalt grasopptak selv i høy hastighet, da de doble

svinger.

Akselstyringen har justerbare styrestag. Styringen er

tindene er skrudd inn i tindefestene fra undersiden.

automatisk, stabil og kan justeres presist. Styrestaget

Dette gir en glatt overflate hvor graset ikke setter seg

som fører styrekreftene bakover ligger godt beskyttet

fast. I tillegg er bevegelsesfriheten til tindene helt

i rammen. Staget har få oppdelinger og er derfor like

ubegrensede takket være fjærvindingene. Tindarmene

presis over mange år.

kan tas av hvis man fjerner en splint, og armene kan
byttes enkeltvis uten å demontere hele flensen. For å
gjøre dette, trenger man bare å løsne de tilhørende
skruene til den enkelte armen.
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gapCONTROL gjør det mulig å overvåke
overlappende område for fremre og bakre

Enklere kan det ikke bli: Med ISOBUS kan

FENDT FORMER SAMLERIVE MED FIRE ROTORER, MED ELLER UTEN ISOBUS

man styre alle Fendt Former 4-rotors samleriver

Selv om Fendt Former 14055 PRO har en enorm

rotorer. Et akustisk signal varsler føreren

med PRO-funksjon fra berøringsskjermen.

arbeidsbredde, er transporthøyden under 4 m.

hvis man nærmer seg en kritisk grense.

Ett skritt foran når det gjelder
komfort og effektivitet.
Løsninger som overbeviser

Riktig rakehøyde stilles automatisk

Fendt tilbyr den riktige løsningen for alle når det

Med flexHIGH systemet kan rakehøyden til

dreier seg om 4-rotors samleriver. Du har valget

Fendt Former 14055 PRO justeres i forhold til

mellom den avanserte Fendt Former 14055 PRO-riven

kjørehastigheten. Når du kjører raskere, øker

med opptil 14 m arbeidsbredde og de spesielle

motstanden på tindene pga. det større avlings

proConnect ISOBUS-funksjonene, den ISOBUS-styrte

volumet. Tindene vil da bøye seg bakover og den

Fendt Former 12545 PRO med maks. 12,5 m

innstilte høyden blir høyere. flexHIGH løser dette

arbeidsbredde og tilsvarende Fendt Former 12545

automatisk ved å senke rotoren når kjørehastigheten

som standardmaskin, som styres via to eksterne

øker og sørger dermed for at ikke noe blir liggende

hydraulikkventiler og manuelle innstillinger.

igjen. Den aktuelle høyden vises kontinuerlig med
posisjonssensoren i terminalen. Om man stopper,
heves rotoren slik at tindene ikke skraper ned i bakken.

Intelligent styring
En smart rekkefølgestyring basert på tid eller
kjørestrekning sørger for at rotorene løftes riktig

Effektiv til fingerspissene

på vendeteigene. Dessuten kan løftehøyden på

Opplev en ny dimensjon av redskapskontroll med

vendeteigen justeres i fem nivå. Alle verdier kan

Fendt Former-river med ISOBUS-styring og maksimal

endres enkelt på Varioterminalen eller andre ISOBUS

arbeidsbredde på 14 m. Takket være myMEMORY kan

kompatible terminaler. En rekke funksjoner kan

man hente ut forhåndsdefinerte innstillinger som

styres med enkle tastetrykk eller legges inn på Fendts

rakehøyde, arbeidsbredde og strengbredde med bare

multifunksjonsspak. Med den innovative Fendt
VariotronicTI vendeteigsautomatikken på Fendt Vario-

ett trykk på Varioterminalen. Det sparer tid på vei til

traktorene blir vendeteigene håndtert på en optimal

opprettholdes uten å fjerne tindarmene, og sørger

måte.

også for komfortabel og sikker transport på veiene.

Arbeidsbredde
Antall tindarmer pr. rotor

10

m
Antall

neste oppdrag. En transporthøyde på under 4 m

Former
12545

Former
12545 PRO

Former
14055 PRO

10,0 - 12,50
4 x 12

10,0 - 12,50
4 x 12

11,50 - 14,00
4 x 13

11

Drivlinjen på Fendt Former har et innebygget

FENDT FORMER SENTERAVLEGGENDE RIVE MED TO ROTORER

frihjul og hver rotor har en egen slurekobling

Den mekaniske innstillingen av

Uansett arbeidsbredde: Riven har samme,

som beskytter mot overbelastning.

arbeidsbredden kan gjøres i 4 trinn.

lave transporthøyde.

Hydraulisk regulering av arbeidsbredden gjøres

Fendt Former er lettkjørte og kompakte i transportstilling.

komfortabelt fra førersetet. En lettlest indikator

Transporthastighet opp til 40 km/t.

Den rette maskinen når man
ønsker best mulig fôr.
Så allsidig som du trenger den

Enkel innstilling

Fendt Former senteravleggende rive med to rotorer er

Fendt Former senteravleggende rive med to rotorer

en meget allsidig rive. Fra modellen Former 671 med

er meget brukervennlig og enkel å justere. De fire

lavt energibehov til allround-modellene Former 801/880

arbeidsbreddene på Fendt Former 671 justeres med

og 10065, samt de profesjonelle Former 8055 Pro og

en spak, uten bruk av verktøy. På andre modeller kan

Former 10065 Pro-redskapene, overrasker rivene

man få hydraulisk arbeidsbreddejustering som et

kontinuerlig. De blir ikke slått når det gjelder holdbarhet

alternativ. Alle andre modeller bortsett fra 8055 PRO:

og kvalitet på arbeidet.

Transporthøyden er den samme lave uansett hvilken
arbeidsbredde man har valgt.

Den riktige drivlinjen
Drivlinjen på Fendt Former samleriver har

Ideell på vendeteigene

vedlikeholdsfri frihjulskobling og slurekobling på hver

Duken i midten bidrar til å forme en perfekt streng.

rotor. Fordelene er åpenbare: Når kraftuttaket kobles

For at ikke høye strenger og strengene på vendeteigen

ut, kan rotorene fortsatt rotere og stanse etterhvert i

skal bli ødelagt, løftes duken opp så snart rotorarmene

stedet for å måtte stoppe med et rykk. Rotorarmene

kommer i vendeteigsposisjon. Duken løftes naturligvis

kan flyttes over i transportstilling så snart kraftuttaket

også opp når riven settes i transportstilling. En ekstra

er slått av. Slik skånes hele drivlinjen og den rettlinjede

mengdefordeler (avhengig av modell) hever rotorene

konstruksjonen sørger for problemfri drift og lang

helt synkront.

levetid.

viser den innstilte arbeidsbredden.

Arbeidsbredde
Antall tindarmer pr. rotor
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m
Antall

Former
671

Former
801

Former
880

Former
8055 PRO

Former
10065

Former
10065 PRO

5,80 - 6,60
10 / 10

6,80 - 7,60
12 / 12

7,20 - 8,00
12 / 12

7,20 - 8,00
12 / 12

8,80 - 10,00
15 / 15

8,80 - 10,00
15 / 15
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Til venstre ser du tindene løftet av CamControl. Den imponerende bakkeklaringen beskytter strengene.

FENDT FORMER SIDEAVLEGGENDE RIVE MED TO ROTORER

Bildet til høyre viser et vanlig system som etterlater ødelagte strenger.

Maksimal fleksibilitet
og brukervennlighet.
Helt individuell

Slipper avlingen

Fendt Former sideavleggende rive med to rotorer er en

En automatisk sekvenskontroll er integrert som

virkelig fleksibel rive. Du kan raskt og enkelt velge å

standard for at rivene med to rotorer kan løftes og

legge avlingen i en eller to strenger. Omstillingen gjøres

senkes perfekt på vendeteigene. Dermed løftes og

uten verktøy. Overlappingen mellom rotorene er stor når

senkes rotorene på ulik tid og strengen blir perfekt

avlingen legges i en steng. Dermed får man meget god

formet også på vendeteigene. Løfteprosessen kan

overføring av fôret fra den ene til den andre rotoren.

justeres i forhold til kjørehastigheten og

Dette betyr perfekt raking selv under vanskelige forhold

arbeidsforholdene.

og kjøring i hjørner.
Perfekt sortert
Perfekt kurvebane

Typisk Fendt: Fendt Former er gjennomtenkt til minste

Fendt Former samlerive 7850 og 7850 Pro lover
maksimal bakkeklaring på vendeteigen, takket være

detalj. Man ser det ikke minst når det kommer til
hydraulikktilkoblingene. Takket være KENNFIX® -

CamControl. CamControl betyr hydraulisk justering av

koblingene kaster man ikke bort tiden med å sortere

rotorenes kambaner. Når du kommer til vendeteigen,

slanger. Det er enkelt å se hvem som hører sammen.

løftes tindene automatisk til horisontal posisjon. Den
større bakkeklaringen betyr at tyngdepunktet er like
lavt som før, slik at strengen fortsatt er beskyttet på
vendeteigen.

Rekkefølgestyringen løfter alltid rotorene på Fendt Former i riktig rekkefølge.

Fendt Former sideavleggende rive med to rotorer foldes sammen til en
kompakt enhet og er like brukervennlige langs veien.

Arbeidsbredde
Antall tindarmer pr. rotor
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m
Antall

Former
1402

Former
1452

Former
1603

Former
7850

Former
7850 PRO

5,75 / 6,65
10 / 12

5,80 / 6,70
12 / 12

6,60 / 7,70
12 / 12

7,80 / 8,40
13 / 13

7,80 / 8,40
13 / 13
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Frontrotoren har 4 hyper balloon-hjul 18/8.50-8.

FENDT FORMER SIDEAVLEGGENDE SLEPEMONTERT RIVE MED TO ROTORER

Støttehjul i samme størrelse kan også monteres til

Det er lett å stille inn rotorenes horisontale helling

Variable arbeidsbredder på 3,60–6,30 m

venstre og høyre.

ved å løsne låsebolten og deretter vri på kamboltene.

(to strenger maks. 7,00 m).

Fendt Former:
Allsidig og kjørevennlig.
Ren fleksibilitet

Garantert jevn drift

Fendt Former 1502 er en sterk lettvekter. Takket

De store 18/8.50-8-dekkene sørger for ekstremt jevn

være den slepemonterte utførelsen, passer denne

kjøring. Det garanterer ikke bare at du kan arbeide

manøvrerbare og allsidige maskinen for store

effektivt og komfortabelt, men sikrer også trygg

arbeidsbredder opptil 7,00 meter (med to strenger)

transport hvor hver rotor går på 4 hjul. Av hensyn til

også for mindre traktorer. I tilfelle med én streng

størst mulig sikkerhet er drivlinjen utstyrt med frihjul

kan arbeidsbredden stilles inn hydraulisk uten

og overbelastningsvern som standard.

trinn fra 3,60 m til 6,30 m. Dette gir svært allsidige
bruksmuligheter. Skreddersy strengen slik at den
passer dine innhøstingsforhold. Takket være den
standard rekkefølgestyringen blir rotorene løftet på
enden av jordet i henhold til en tidsforsinkelse,
noe som gir perfekte strengender.

Optimal tilpasning
Selv under de vanskeligste forhold kan du alltid stole
på perfekt marktilpasning, takket være det pendlende
rotoropphenget og den vridbare rammen. Ettersom
rotorene er uavhengig av rammen, kan de justeres
nøyaktig både i lengderetning og diagonalt. Dette
minimerer forurensing av fôret og griper alt. Selv
avlingen som havner i fordypningene, blir presset uten
å bli borte. Du kan enkelt stille inn den horisontale
hellingen av rotorene ved hjelp av kamboltene, noe som
gir enda mer presis raking. Kambanen kan justeres
separat for å optimalisere strengene, avhengig av
avlingstypen.

Parallelt løft av rotorene garanterer høy bakkeklaring

Som tilvalg kan den bakerste oppsamlerduken også

takket være en hydraulisk portalaksel.

reguleres hydraulisk.

Former
1502
Arbeidsbredde
Antall tindarmer pr. rotor
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m
Antall

3,60 - 6,30 / 7,00
12 / 12
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FENDT FORMER SAMLERIVE MED ÉN ROTOR

Arbeidshøyden justeres sentralt. Raskt og enkelt.

Tandemakslinger og bred sporvidde sørger

Strengbredden kan justeres raskt og trinnløst ved

for stødig gange selv om man kjører fort.

å flytte den fjærbelastede oppsamlerduken.

Arbeidet har samme kvalitet,
også med små traktorer.
Rent arbeid

Det er enkelt å justere strengens bredde

Den lette og stabile konstruksjonen, og lavt effektbehov,

Strengens bredde justeres ved å endre

betyr at Fendt Former en-rotors samlerive også er ideell

oppsamlerdukens posisjon. Justeringen er trinnløs. Når

for store arbeidsbredder med små traktorer. Når det

man går fra arbeids- til transportstilling eller motsatt,

gjelder hva den leverer, så ligger rivene med én rotor

foldes samleduken helt enkelt opp eller ned. Den

ikke noe bak de større modellene: Garantert ren raking

fjærbelastede duken og vernebøylen gjør det enkelt.

– selv i hellinger. Rivene følger traktoren takket være

Hydraulisk regulering av oppsamlerduken kan leveres

det svingbare draget, og man har alltid full oversikt over

som tilleggsutstyr og da styres det hele fra førersetet.

strengen som legges på høyre side av riven.

Kompakt og robust
Til tross for sitt kompakte design har Fendt Former
samleriver med én rotor en bred sporvidde. Derfor
følger den underlaget nøyaktiv – selv i hellinger.
Tandemaksel kan leveres på forespørsel for å bedre
terreng- og rakeegenskapene ytterligere. Rivens helling
i lengderetningen justeres med traktorens trekkstenger
eller høyden på støttehjulet. Rivens helling på tvers av
kjøreretningen justeres med en skrue.

Arbeidsbredde
Antall tindarmer pr. rotor
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m
Antall

Former
351 DS

Former
351 DN

Former
391 DN

Former
400 DN

Former
426 DN

Former
456 DN

3,60
10

3,60
10

3,80
10

3,85
10

4,20
12

4,50
12
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FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste
vedlikeholdet og den beste servicen.
Fendt Former leverer et høyteknologisk produkt for 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.

- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler
- Fendt Care – service og garantiutvidelser

- 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.
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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 – service og garantiutvidelser

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

For at maskinen hele tiden skal kunne være klar for

og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre

innsats, tilbyr vi skreddersydd vedlikehold og reparasjon

beslutningen enklere.

i tillegg til den lovfestede garantien. Dette dekker
reparasjonsrisikoen kun de første 12 månedene etter
levering. Det er her Fendt Care kommer inn. Med

Fendt Care¹

Bronse

Silver

Service

Vanlig vedlikehold, faste
vedlikeholdskostnader

Beskytt deg fra reparasjonsrisiko
(unntatt slitasje)

Fordeler

Pålitelig i bruk

Individuelle finansieringsmodeller

fleksible varigheter og fleksible priser med og uten

Det innebærer et betraktelig utlegg å investere

egenandel, kan maskinen garanteres også etter det

i teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance

første året. Din Fendt-forhandler vil kun installere Fendt

Reparasjonskostnader

tilbyr attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra

originaldeler. Disse har en bevist kvalitetsstandard og er

Utvidet forsikring

innledende forhåndsbetalinger til månedlige avdrag

sikkerhetstestet. Dette sikrer den beste verdibevaringen

til betalingsvilkår – det er du som setter de

for din Fendt-maskin.

Full dekning under gode forhold

Full beskyttelse samtidig som du
holder kostnadene under kontroll

1900 NOK

0 NOK

Vanlig vedlikehold

¹ Gjelder kun ISOBUS-kompatible maskiner.

generelle vilkårene for hvordan du vil finansiere
din Fendt Former.

Med våre nye Fendt Care-priser tilbyr Fendt omfattende dekning for driftssikkerhet
og reparasjon av nye maskiner. Fendt Care gir deg fullstendig kostnadskontroll med
3 år / 2 000
driftstimer
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eksepsjonell service. Fendt har en fleksibel og skreddersydd løsning for din flåte.
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: g
Tilleggsutstyr: c

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

FENDT FORMER SAMLERIVE

Hva kan vi gjøre
for deg?

Kontakt Fendt.

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.

fendt.com
Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske
spesifikasjoner, fra rapporter om kunder
eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

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 sømløs
landbruksmaskinportefølje, inkludert
Fendt Top Service, alt fra samme pålitelige
leverandør.

Hvilke produkter vil Fendt’s graslinje
omfatte?
Fendt graslinje består av høykvalitets
rotorriver (Fendt Former), høyvendere
(Fendt Twister, Fendt Lotus),
trommelslåmaskiner (Fendt Cutter)
og skiveslåmaskiner (Fendt Slicer),
lessevogner (Fendt Tigo), presser (Fendt
rundballepresser og firkantpresser), og
finsnittere (Fendt Katana). Alle redskapene
er perfekt tilpasset Fendt traktorer, og er
like overbevisende i kombinasjon med
tredjeparts traktorer.
Hvor kommer Fendts graslinje fra?
Fendt river, høyvendere og slåmaskiner er
bygget i AGCO Centre of Excellence i
Feucht (Tyskland). Det er ett av våre seks
tyske produksjonssteder, og har vært en
fanebærer for innovasjon i hele 100 år.

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 på nettet på www.fendt.com.
Der finner du en hurtig-link til den direkte
på startsiden.

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

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.

Trepunktsoppheng
med sporer

Fast
Vekt og dimensjoner
Arbeidsbredde
Rotordiameter
Transportbredde
Transportbredde uten tindarmer
Rankebredde
Antall strenger
Transporthøyde
Transportlengde
Vekt

Former
351 DS

Former
351 DN

Former
391 DN

Former
400 DN

Former
426 DN

Former
456 DN

m
m
m
m
m
Antall
m
m
kg

3,60
2,70

3,60
2,70

3,80
2,90

3,85
2,96

4,20
3,20

4,50
3,40

1,70
0,60 - 1,50
1

1,55
0,60 - 1,50
1

1,55
0,60 - 1,50
1

1,68
0,70 - 1,55
1

1,83
0,70 - 1,55
1

1,99
0,75 - 1,60
1

2,13
370

2,21
420

2,31
440

2,34
520

2,58
580

2,68
620

kW/hk

25/34

20/27

20/27

20/27

30/41

30/41

Kategori
Kategori

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

g

g

g

g

g

g

1
10
3

1
10
4

1
10
4

1
10
4

1
12
4

1
12
4

2 x 15/6.00-6

2 x 16/6.50-8

2 x 16/6.50-8

2 x 16/6.50-8

2 x 16/6.50-8

4 x 16/6.50-8

c

c

c

c

g

c

c

c

c

c

Effektbehov
Effektbehov

Tilkobling
Trepunkt
To-punkts trekkstenger
Trekkdrag

Tilleggsutstyr / rotor
Sideavleggende på høyre side
Senteravleggende
Rotor
Antall tindarmer pr. rotor
Doble tinder pr. arm

Antall
Antall
Antall

Dekk
Dekk på hjul under rotorer
Transportchassis dekk
Tandemaksel

Lysutstyr
Lysutstyr

c

DN = Trepunktstilkobling med transportanordning / DS = Stiv trepunktstilkobling / * = Flytestilling er påkrevet / ** = av disse, 1x DV med flytestilling er påkrevet / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: g
Tilleggsutstyr: c

FENDT FORMER SAMLERIVE

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.
Slept
siderake

Midtrake med to rotorer
og understell

Midtrake med fire rotorer
og understell

Former
1502

Former
1402

Former
1452

Former
1603

Former
7850

Former
7850 PRO

Former
671

Former
801

Former
880

Former
8055 PRO

Former
10065

Former
10065 PRO

Former
12545

Former
12545 PRO

Former
14055 PRO

m
m
m
m
m
Antall
m
m
kg

3,60 - 6,30 / 7,00
2,96
3,00
2,30
0,60 - 1,90
1/2
2,80
8,45
1380

5,75 / 6,65
2,74 / 2,78
2,65

5,80 / 6,70
2,78
2,65

6,60 / 7,70
3,20
3,00

7,80 / 8,40
3,60
2,80

7,80 / 8,40
3,60
2,96

5,80 - 6,60
2,74
2,75

6,80 - 7,60
3,20
2,98

7,20 - 8,00
3,40
2,98

7,20 - 8,00
3,40
2,98

8,80 - 10,00
4,20
2,87

8,80 - 10,00
4,20
2,87

10,0 - 12,50
3,20
2,98

10,0 - 12,50
3,20
2,98

11,50 - 14,00
3,60
2,99

0,60 - 1,90
1/2
3,00 / 3,60
6,65
1550

0,60 - 1,90
1/2
3,00 / 3,60
6,65
1580

0,60 - 1,90
1/2
3,65
7,45
2100

0,60 - 1,90
1/2
3,60
8,50
2400

0,60 - 1,90
1/2
3,60
8,54
2450

1,20 - 1,80
1
3,18 / 3,70
4,66
1350

1,20 - 2,00
1
3,55
5,33
1875

1,20 - 2,00
1
3,65
5,33
1900

1,20 - 2,00
1
3,78
5,37
2050

1,30 - 2,20
1
3,85
6,49
2900

1,30 - 2,20
1
3,85
6,49
2950

1,20 - 2,20
1
3,65
8,72
4420

1,20 - 2,20
1
3,65
8,72
4650

1,30 - 2,60
1
3,99
10,00
6000

kW/hk

33/45

19/26

19/26

30/41

44/60

44/60

19/26

30/41

35/48

35/48

51/70

51/70

59/80

59/80

96/130

I + II

I + II

I + II

II

II

I + II

I + II

I + II

I + II

II

II

II

II

II + III

g

g

g

g

g

g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

2
12 / 12
4

2
10 / 12
4

2
12 / 12
4

2
12 / 12
4/5

2
13 / 13
4/5

2
13 / 13
4/5

2
10 / 10
4

2
12 / 12
4

2
12 / 12
4

2
12 / 12
4

2
15 / 15
5

2
15 / 15
5

4
4 x 12
4

4
4 x 12
4

4
4 x 13
4/5

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Vekt og dimensjoner
Arbeidsbredde
Rotordiameter
Transportbredde
Transportbredde uten tindarmer
Rankebredde
Antall strenger
Transporthøyde
Transportlengde
Vekt

Siderake
med understell

Effektbehov
Effektbehov

Tilkobling
To-punkts trekkstenger
Trekkdrag

Kategori
g

Tilleggsutstyr / rotor
Sideavleggende på høyre side
Senteravleggende
Rotor
Antall tindarmer pr. rotor
Doble tinder pr. arm
Pendlende rotoroppheng
Hydraulisk justering av arbeidshøyde.
Mekanisk justering av arbeidshøyde
Hydraulisk justering av arbeidsbredde/strengbredde
CamControl
Rekkefølgestyring
Heving av hver enkelt rotor
ISOBUS redskapsstyring

Antall
Antall
Antall

g
g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
c

g

g

g

g

g

1

1

Hydraulikk
Antall ev hydraulikkventiler behov
Antall dv hydraulikkventiler behov
Krav til hydraulikkventiler LS
KENNFIXX® hydraulikktilkoblinger

Antall
Antall
Antall

1
1

1

1

1
1*

1*

1
1

1
1

2**

g

g

g

g

g

4 x 16/6.50-8
260/70-15.3;
(10.0/75-15.3)

6 x 16/6.50-8
300/80-15.3;
(11.5/80-15.3)

6 x 16/6.50-8

3 x 16/6.50-8

4 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8

6 x 18/8.50-8

16/6.50-8

16/6.50-8

16/6.50-8

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

6 x 18/8.50-8
300/80-15.3;
(11.5/80-15.3)

6 x 18/8.50-8

380/55-17

300/80-15.3

380/55-17

500/50-17

500/50-17

500/45-22.5

g

1

1

1

1

Dekk
Dekk på hjul under rotorer

18/8.50-8

3 x 16/6.50-8

3 x 16/6.50-8

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

g

c

c

c

g

g

c

c

c

g

g

g

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Transportchassis dekk
Tandemaksel

Lysutstyr
Lysutstyr

DN = Trepunktstilkobling med transportanordning / DS = Stiv trepunktstilkobling / * = Flytestilling er påkrevet / ** = av disse, 1x DV med 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.

NO/2001

