
Fendt 1000 Vario



2

500 hk for best mulig arbeid, hver dag.  
Fendt 1000 Vario.
Stor. Sterk. Unik. Et ekte mesterverk sammen med ledende Fendt-teknologi. Opplev ekte styrke,  
full trekkraft, mesterlig styring og intelligent nettverk med Fendt 1000 Vario.
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Motor 1038 Vario 1042 Vario 1046 Vario 1050 Vario
Nominell effekt ECE R 120 kW/hk 291/396 320/435 350/476 380/517
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Nummer én for  
tungt trekkraftarbeid.
Fendt 1000 Vario utnytter kraften sin. De store dekkene, intelligent ballastering og dekktrykkregulering, samt  
unik variabel firehjulstrekk gir riktig mengde grep i enhver situasjon – alt dette sammen med fremragende  
manøvreringsevne. Og den har mer enn bare trekkraft.
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Den kraftigste standardtraktoren med best tilpasningsevne
Fendt 1000 Vario inntar et nytt segment med sin enorme 
effekt. Traktorens konstruksjon som en stor og kraftig 
standardtraktor forener hver eneste fordel for arbeid på  
jordet og på veien.

- Effektklasse 396–517 hk
- 14 t egenvekt og med en tillatt totalvekt på opptil 23 t*
- 60" (1,5 m) sporvidde**
- Tillatt for kjøring på offentlig vei i 60 km/t*
- Kraftuttak bak på 1000, 1000E og 1300 (tilleggsutstyr)
- Trepunktshydraulikk bak (tilleggsutstyr)
- Alle tilkoblingssystemer i moduloppbygget utgave
- Vendbar førerplass (tilleggsutstyr)
- Ny generasjon LED-arbeidslys
*Verdien avhenger av nasjonal lovgivning.
**Markedsavhengig.

Slik at det daglige arbeidet  
blir et mesterverk.
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Maksimal ytelse 365 dager i året
Alle komponentene, fra motor til transmisjon, 
radiator og hydraulikk, er spesialkonstruert for 
varig kraft i krevende bruksområder og 
skreddersydd for høy kraftoverføring med svært 
lavt forbruk. Med all sin kraft overbeviser Fendt 
1000 Vario med sin svært gode manøvreringsevne, 
lave egenvekt og høye nyttelast. De nyeste 
programvareløsningene og mangfoldet av 
grensesnitt baner vei for kommunikasjon, noe  
som øker driftseffektiviteten gjennom raske 
dataanalyser og vedlikeholdsmuligheter samtidig 
som du arbeider ute i felten.
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FENDT ID LAVTURTALLSKONSEPT

Høy effekt –  
lavt drivstofforbruk.  
Fendt iD.

Slik fungerer Fendt iD
Hele drivlinjeteknologien i Fendt 1000 Vario er utrolig 
effektivt. De store motorene med variabel turbolader 
bidrar effektivt med sitt enorme kraftpotensial ved lave 
turtall. Transmisjonen og den variable firehjulsdriften 
sikrer ideell kraftfordeling innenfor det optimale 
forbruksområdet. Kjølekonseptet Concentric Air 
System (CAS) med høykapasitetsvifte med tvungen 
ventilasjon kjøler alle varmevekslerne med hensyn  
til behov og øker også den totale effektiviteten. Alle 
forbrukere, slik som air-condition, luftkompressor eller 
dynamo, er samordnet for lav slitasje ved at de går med 
lave hastigheter.

Fendt iD lavturtallskonsept
Fendt 1000 Vario går alltid innenfor det maksimale 
dreiemomentsområdet for lavest mulig drivstofforbruk, 
noe som betyr at høy effekt allerede oppnås ved lave 
turtall. "Høyt dreiemoment, lavt motorturtall" er 
systemet som alle komponentene som motor, 
transmisjon, vifte, hydraulikk og alle tilleggsenheter  
er skreddersydd for, slik at motorturtallet blir perfekt.

Høyt dreiemoment – lavt drivstofforbruk
Fendt iD lavturtallskonsept resulterer i permanent lavt 
drivstofforbruk og forlenget levetid. Turtallsområdet 
hos 1000 Vario ligger fra 650 og opp til 1 700 o/min.  
I hovedarbeidsområdet varierer motorturtallet mellom 
1 100 og 1 500 o/min som er skånsomt mot 
komponentene og reduserer drivstofforbruket. Motoren 
i Fendt 1050 Vario leverer allerede imponerende 
2400 Nm dreiemoment ved kun 1100 o/min.
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MOTOREN I FENDT 1000 VARIO

En ekspert innen tungt 
trekkraftarbeid.

Turbo-effektivitet
Motoren, som er velutprøvd i lastebilsegmentet, er 
skreddersydd for tung last basert på lastspekteret for 
tungt åkerarbeid. Mating av luft inn i motoren skjer 
gjennom en turbolader med variabel geometri (VTG),  
og resulterer i høyt dreiemoment selv ved lave turtall. 
Lav motorstøy og eksosbremsvirkning via VTG skåner 
bremsene og reduserer slitasje.

Reverserbar kjølevifte
Den reverserbare kjøleviften rengjør radiatoren raskt  
og enkelt. Den kan snu luftstrømmen automatisk –  
nå som vendeteigautomatikk-sekvens – slik at 
radiatorelementene effektivt blåses rene. 

396 til 517 hk:
Den er drevet av en svært effektiv MAN 6-sylindret 
motor. Med et volum på 12,4 liter når den et høyt 
dreiemoment selv med lavt turtall: På Fendt 1050 Vario 
er maks. dreiemoment på 2400 Nm tilgjengelig ved kun 
1100 o/min – perfekt for tungt trekkraftarbeid. Denne 
raske høyeffektstraktoren når toppfarten på 60 km/t 
ved kun 1450 o/min og 40 km/t med 
drivstoffbesparende 950 o/min.

Økonomisk, lavt utslipp og miljøvennlig
Den smarte løsningen for å oppfylle den nye 
utslippsstandarden Stage V er avgjørende for 
økonomien i drivlinjen. Derfor har vi utstyrt motoren 
med et system for eksosetterbehandling som  
muliggjør det laveste drivstoff- og AdBlue-forbruket. 
Eksosetterbehandling er en kombinasjon av SCR-
teknologi, dieselpartikkelfilteret og diesel-
oksideringskatalysatoren.

12,4 liter MAN-motor med common rail oppnår et høyt 
innsprøytningsstrykk på 1 800 bar, og er derfor svært effektiv.
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Motorkarakteristikker – Fendt 1050 Vario
Med en godt avrundet dreiemomentkurve, er mer effekt 
allerede tilgjengelig i nedre turtallsområde. Videre gir 
konstanteffektområdet et bredere motorturtallsområde der 
maksimal effekt kan hentes frem. I dette området tilsvarer 
det nominelle motorturtallet den maksimale effekten.

Kjølevæskenivået og graden av luftfilterforurensning 
vises på Varioterminalen.

Nominell effekt ECE R 120
kW/hk
400
350
300
250
200
150
100

o/min 800 1000 1200 1400 1600

Maks. dreiemoment
Nm
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400

o/min 800 1000 1200 1400 1600

Optimalt drivstofforbruk
g/kWt
200
190
180

o/min 800 1000 1200 1400 1600
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FENDT VARIODRIVE 

Driver suksessen din –  
med full kraft.

Mesterverk med grep
Ved åkerarbeid overføres momentet til akselen med 
best grep. Resultatet er en enorm trekkraft. Når farten 
øker, kobler en kløtsj helt ut forakseldriften ved ca.  
25 km/t - dette eliminerer uønsket tap i drivverket  
og øker effektiviteten.

Minst mulig svingradius med "pull-in turn"
Ettersom det ikke finnes et fast utvekslingsforhold pga. 
variabel 4WD, kan forhjulsdriften aktivt trekke traktoren 
innover i svingen – den såkalte "pull-in turn"-effekten. 
Denne effekten alene reduserer svingradiusen med 
opptil 10 %. VarioDrive minimerer ellers vanlig 
dekkslitasje på forhjulene som skyldes svinging  
på fast underlag.

Fra Vario til VarioDrive
Fendt Vario står for trinnløs, dynamisk kjøring med mer 
enn nok motoreffekt ved hastigheter fra 0,02 km/t til 
60 km/t. Det nye Fendt 1000-drivverket er spesielt 
utviklet med det formål å overføre høy motoreffekt i 
enhver situasjon, uavhengig av bakkeforholdene, og 
dermed holde motorturtallet svært lavt. Løsningen: 
Fendt VarioDrive – det første drivverket som driver 
begge aksler uavhengig.

Variabel 4WD gir deg 500 hk
Vanlig firehjulsdrift har vanligvis et fast 
utvekslingsforhold mellom for- og bakaksel. Fendt 
VarioDrive gjør det mulig med variabel firehjulsdrift. 
Dreiemomentet fordeles hovedsakelig til begge akslene 
via to deler i transmisjonen. Takket være den intelligent 
styrte 4WD-kløtsjen forekommer det momentfordeling 
ved behov mellom akslene. Dette kalles Fendt Torque 
Distribution.
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Liten svingradius takket være "pull-in turn"-effekt, f.eks. 6,97 m for  
Fendt 1038 Vario med standard dekk.

Ny, større høykapasitets hydrostat på 370 cm³ sikrer svært høy 
effektivitet i drivverket. Den separate oljetilførselen beskytter 
transmisjonen mot oljeblanding og -forurensing.
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HYDRAULIKKEN PÅ FENDT 1000 VARIO

Alt flyter.

Dobbelt så sterk
I tillegg til lastkjennende pumper med pumpekapasitet 
på 165 l/min eller 220 l/min har Fendt 1000 Vario 
høykapasitetshydraulikk med 430 l/min – for de 
tøffeste kravene. Én pumpe leverer 220 liter og en 
annen pumpe 210 liter til to separate kretser. Dermed 
har du to pumper som forsyner flere oljeforbrukere – 
kan styres med opptil seks dobbeltvirkende ventiler  
bak og én dobbeltvirkende ventil foran. De separate 
reservoarene for hydraulikk- og transmisjonsolje betyr 
at 1000 Vario er kompatibel for bruk med bioolje i den 
hydrauliske kretsen.

Oljemengde etter behov
Begge hydraulikkpumpene forsyner sine respektive 
forbrukere med den perfekte oljemengden og det  
rette oljetrykket via en egen oljekrets. Viften på en 
pneumatiske såmaskin krever eksempelvis stort 
oljevolum, men lavt trykk, mens de andre forbrukerne, 
som styring, trepunktshydraulikk, chassis eller 
spormarkører, derimot trenger høyt oljetrykk med  
lavt oljevolum på den andre kretsen.

Allsidig hydraulikk
Hydraulikkens modulbaserte konstruksjon åpner for  
en hel rekke tilleggsutstyr. Du kan velge mellom UDK-, 
DUDK- og FFC-koblinger for ventilene. Du kan bruke 
riktig redskap hver eneste gang. Systemet inkluderer 
½"- og ¾"-ventiler med et maksimalt oljevolum på  
140 l/min og ⅝"-ventiler med et maksimalt oljevolum  
på 170 l/min. DUDK- og FFC-koblingene kan kobles 
under trykk fra begge sider.

Koblingssystem med mange fordeler
På den ene siden kan det fleksible systemet tillate rask 
skifting av arbeidsredskaper uavhengig av dimensjonen 
på hydraulikkoblingene. På den andre siden kan 
redskapsparken gradvis endres til større ventiler. Den 
har også alle fordelene med flate FFC-koblinger: større 
diameter på ⅝" for større oljemengde, lekkasjefrie 
koblinger, større effektivitet takket være lavere trykktap, 
enkel rengjøring og lengre levetid som følge av mindre 
forurensning i koblingen. Alle ventiler har en 
utkoblingsfunksjon uten trykktap.
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Fordelene med høykapasitetshydraulikk med dobbelkrets er tydelige: 
effektiv drivstoffbesparelse på grunn av redusert struping gjennom 
trykkbegrensningsventilen og uønsket oppvarming av oljen.

De utskiftbare koblingene kan du skru inn i blokken, og du kan 
fort skifte dem ut avhengig av redskapen du skal bruke.

To ventiler kan prioriteres for 
dobbelkrets-hydraulikk med  
stor oljemengde.
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Praktisk for frontmonterte 
redskaper: Kameraet integrert i 
panseret fanger opp området 
rundt trekkstengene og sender 
bildet til Varioterminalen.

FENDT LIFE CAB

Komfort fører  
til suksess.

Infotainment-pakke med lydopplevelse
Fire kvalitetshøyttalere og en subwoofer gir  
overlegen lydkvalitet i førerhuset. Spill av musikk  
fra smarttelefonen via USB, AUX-IN og Bluetooth.  
FM/AM/DAB+/HD og to antenner med permanent 
kanalsøk sikrer også utmerket radiomottak. Ta 
telefonsamtaler i din Fendt 1000 Vario med et 
handsfree-sett i fantastisk kvalitet: Til sammen  
8 mikrofoner integrert i taktrekket garanterer utmerket 
akustikk, slik at du høres godt hver gang. Kontrolleren 
er plassert på Varioterminalen og membrantastaturet 
på siden.

Elektrisk justerbare komfortspeil
Bak- og vidvinkelspeilene kan enkelt justeres elektrisk 
på terminalen. Speilbrakettene går også enkelt ut og 
inn. Blindsoner hører fortiden til. Selv ved bruk av store 
redskaper på trange steder har føreren alltid best mulig 
oversikt.

Arbeid ute på jordet med komfortfaktor 
Fendt 1000 Vario gjør det allerede enkelt å stige inn: 
brede og belyste stigtrinn. Alle gripehåndtak er logisk 
og riktig plassert. Den myke overflaten på de innvendige 
panelene skaper en hyggelig atmosfære, og er 
motstandsdyktig mot smuss og demper støy. 
Komfortsetene er ekte blikkfang med sort skinntrekk 
både på fører- og passasjersete. Den adaptive 
nakkestøtten på Dualmotion-komfortsetet svinger  
med deg når du kikker deg over skulderen.

Nytt siktområde
Fendt 1000 Vario trekker de største og bredeste 
redskapene, som føreren har full sikt til gjennom de 
store vinduene. Den nye utformingen av førerhuset 
tilbyr opptil 10 % mer siktareal enn de tidligere 
førerhusene på store Fendt-traktorer. De manuelle 
rullegardinene integrert i taket foran, bak og over  
høyre sidevindu beskytter mot solstråler. Fri sikt,  
selv når det regner: I tillegg til 300° pussersektor  
på frontvinduet, kan en 220° vinduspusser med 
spylerdyse også monteres på høyre side.
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Du kan velge elektrisk justerbare og uttrekkbare speil, slik at du kan 
tilpasse dem til ulike kjøretøybredder. Alt dette kan du enkelt gjøre på 
Varioterminalen i førerhuset.

Eksakt beskyttelse mot solstråler med én 
håndbevegelse, også på høyre sidevindu.

Det automatiske klimaanlegget med to vifter og større luftdyser holder 
Life-førerhuset behagelig kjølig, selv ved utetemperaturer rundt 45 °C.

Front- og bakvindu er oppvarmet, 
noe som er en stor fordel når du 
arbeider med vendbar førerplass.

Den nye Infotainment-pakken med 4.1-lydsystem 
leverer enestående lydkvalitet takket være 4 
kvalitetshøyttalere og en subwoofer.
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SMARTE LØSNINGER I FENDT 1000 VARIO 

Nye måter for høyere utbytte: 
Presisjonslandbruk.

Alltid på sporet – Fendt VarioGuide med  
Contour Assistant
Med VarioGuide – det sentrale sporfølgingssystemet 
for Fendt-maskiner – arbeider du alltid med høy 
presisjon. Velg blant to alternative mottakere (NovAtel® 
eller Trimble®) og en rekke korrigeringssignaler. Fendt 
VarioGuide med Contour Assistant hjelper deg med å 
jobbe enda mer effektivt og enkelt med de nye 
VarioGuide-sporlinjetypene Contour Segments og 
Single Track. Med Contour Segments kan du bruke  
ulike sporlinjer samtidig. Traktoren går automatisk  
over til riktig sporlinje basert på nåværende retning  
og posisjon. Sporfølgingssystemet er til stor hjelp  
på vendeteigen.

Behovsbasert styring med SectionControl og 
VariableRateControl
Enkel kontroll både av den helautomatiserte 
SectionControl og den seksjonsspesifikke bruken  
av produktene med VariableRateControl på 
Varioterminalen.

Oppdatert. Selv i framtiden. Fendt 
programvareoppdateringer
Med programvareoppdateringene vil din Fendt 1000 
Vario alltid være helt oppdatert, også i årene som 
kommer. Det er bare å be forhandleren din om å 
installere de nyeste oppdateringene gratis opptil to 
ganger i året under vanlig service (arbeidskostnader 
tilkommer).

Fendt Connect telemetrisystem
Vår grunnleggende telemetripakken er den beste måten 
du kan analysere og håndtere flåten på. Fendt Connect 
kan lese, lagre og analysere maskindata som del av 
pakken. Dette gjør det enklere å planlegge brukstid og 
maskinkapasitet, noe som gjør at kjøretøyene dine blir 
mer kostnadseffektive. Vis maskindata på PC eller 
smartenhet, inklusive:
- Maskinposisjon og -rute (kartvisning)
- Drivstofforbruk
- Hastighet
- Driftstid
- Maskinkapasitet
- Feilmeldinger
- Kommende serviceintervaller
Med mer.

Visning i sanntid med Smart Connect
Tilleggsutstyret Smart Connect-app viser 
maskineparametere i sanntid uten å lagre data. Fendt er 
et pålitelig varemerke innenfor landbruksløsninger, og 
datasikkerhet er ekstremt viktig for oss. Bruk av digitale 
Fendt-enheter er underlagt strenge europeiske 
standarder for IT-sikkerhet.

Når du kjøper et produkt eller en 
tjeneste med Fuse-logoen, kan du 
garantert bruke åpen tilkobling og 
kompatibilitet innenfor våre 
kjerneområder samt med 
produkter fra andre produsenter. 
For å finne ut mer kan du besøke 
www.FuseSmartFarming.com
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VariotronicTI auto vendeteigsautomatikk lagrer alle 
vendesekvensene og setter dem i gang på nøyaktig 
riktig tidspunkt.

Styr ISOBUS-kompatible redskaper med  
kjørespak eller på Varioterminalen.

Takket være det organiserte armlenet – bestående av en 
4-i-1 Varioterminal, multifunksjonsspak, krysspak, EHR-
trepunktshydraulikk, hydraulikkventilbetjeninger og 
membrantastatur – har du alt under kontroll.

Dataene fra feltet lagres i databasen til VarioDoc. VarioDoc Pro tar også opptak av GPS-
posisjonsdata og dataoverføring i nesten sanntid.
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VARIO-BETJENING

Gjør arbeidet enklere.

Med Fendt VarioGuide kan du velge mellom to mottakere, NovAtel® eller Trimble®:

Fordi mottakerne er installert under takluken, er de helt beskyttet mot tyveri, værforhold og skader.

NovAtel®:
- Standardmottaker med høy ytelse
- Valgfri bruk av RTK ASSITTM: Dekker sviktende RTK-signaler i opptil 20 Minutter

Trimble®:
- Ekstremt effektiv mottaker med enda flere alternativer
- Dekker sviktende RTK-signaler i opptil 20 minutter (Trimble®-xFillTM-teknologi)
- Valgfri bruk av xFillTM Premium (ubegrenset dekning)

NovAtel®-mottaker Trimble®-mottaker

NovAtel® Standard
Korreksjonssignal: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15–30 cm spor til spor-nøyaktighet; ± 150 cm repeterbar nøyaktighet

NovAtel® – utvidbare korreksjonssignaler
Korreksjonssignal: TerraStar-L
± 15 cm spor til spor-nøyaktighet; ± 50 cm repeterbar nøyaktighet
Korreksjonssignal: TerraStar-C
± 4 cm spor til spor-nøyaktighet; ± 4 cm repeterbar nøyaktighet

NovAtel® RTK
Korreksjonssignal: RTK
± 2 cm spor til spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet

Mobilt nettverk / radio

Trimble® Standard
Korreksjonssignal: SBAS (Egnos & Waas)
± 15–30 cm spor til spor-nøyaktighet; ± 150 cm repeterbar nøyaktighet

Trimble® – utvidbare korreksjonssignaler
Korreksjonssignal: RangePoint® RTX
± 15 cm spor til spor-nøyaktighet; ± 50 cm repeterbar nøyaktighet
Korreksjonssignal: CenterPoint® RTX og CenterPoint® RTX Fast 
± 4 cm spor til spor-nøyaktighet; ± 4 cm repeterbar nøyaktighet

Trimble® RTK
Korreksjonssignal: RTK
± 2 cm spor til spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet

Satellitt

15–30 cm

4–15 cm

2cm

15–30 cm

2cm

4–15 cm

Power-kjørespaken har to knapper for 
VariotronicTI-vendeteigsautomatikken,  
2 cruisekontrollinnstillinger og ett 
turtallsminne. Varioterminal 7" gir  
svært god oversikt.

Profi-kjørespaken har fire knapper for 
VariotronicTI-vendeteigsautomatikken, to 
cruisekontroller, to turtallsminner og knapper 
for å styre to hydraulikkventiler. Varioterminal 
10,4" har to kamerainnganger.

Satellitt

Satellitt Satellitt

Mobilt nettverk / radio

20

VarioGuide Contour Assistant
Programvarealternativet VarioGuideContour Assistant legger til Contour Segments og Single Track i tillegg til 
de velkjente VarioGuide-sporlinjetypene. Dette gjør at du kan arbeide enda enklere og mer effektivt på åkeren.

Contour Segments-sporlinje
Inntil nå har førerne vært nødt til å registrere ulike sporlinjer slik at de kan arbeide på ulike åkerseksjoner.  
De har også vært nød til å skifte manuelt mellom sporlinjene under arbeidet. Du kan bruke Contour  
Segments-sporlinjen til å registrere hvert segment og hver sporlinje på én runde rundt åkeren eller bruke  
dem direkte fra den eksisterende åkergrensen. Alle relevante sporlinjer grupperes i én enhet. Contour 
Assistant oppdager automatisk riktig spor.

Single Track-sporlinje
Bruk Single Track for å ta opp en nesten endeløs kjørelinje med åpen kontur. Du trenger ikke lenger automatisk 
å lage parallelle kjørespor. Denne funksjonen er perfekt for plantevern, ettersom du kan registrere et enkelt 
spor og bruke det for hele åkeren.

VariotronicTI vendeteigsautomatikk
Med VariotronicTI vendeteigsautomatikk kan du bruke alle vendesekvensene med et enkelt tastetrykk.  
Du kan lagre opptil 25 redskaper. Sammen med VarioGuide oppdager VariotronicTI posisjonen og  
iverksetter automatisk de registrerte trinnene på vendeteigen.

2 installasjonsnivåer tilgjengelig VarioDoc VarioDoc Pro
Dataoverføring med USB

Dataoverføring med Bluetooth

Dataoverføring med mobilt nettverk
Nye og fullførte jobber

Halvautomatisk dokumentering
Under triggerbetingelser (trepunktshydraulikk bak, kraftuttak …)

GPS-lokasjonsdata (hver 5. m)
Eksempel: Hastighet, turtall, forbruk …

Dokumentasjon med Fendt VarioDoc 
Åkerdata lagres i åkerdatabasen med dokumentasjonssystemet VarioDoc. 
VarioDoc Pro tar også opp GPS-posisjonsdata og overfører data i nesten 
sanntid.
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FENDT VARIODRIVE – DRIVVERKET 

Suksessfaktoren for grep.

Fendt VarioGrip for det perfekte lufttrykket i dekkene
På grunn av sin store hjuldiameter på opp til 2,35 meter 
har bakhjulene på Fendt Vario 1000 veldig stor 
kontaktflate. Dette har en positiv innvirkning på grepet 
mot underlaget og dermed trekkraften. Dette inkluderer 
alltid å ha det riktige lufttrykket i dekkene. Med den 
integrerte dekktrykkreguleringen Fendt VarioGrip, kan 
dekktrykket justeres med et klikk på Vario-terminalen. 
Dekkene blåses opp eller tømmes mens du er på farta. 
Sammenlignet med å kjøre ujustert dekktrykk kan du 
oppnå opptil 10 % mer trekkraft og dekke opptil 8 % 
større areal med inntil 8 % lavere drivstofforbruk.* 
VarioGrip er tilgjengelig for aksler med og uten flens  
og utgjør grunnlaget for å justere dekktrykket med et 
enkelt tastetrykk, selv med tvillingdekk.
*Testresultater fra landbruksfakultetet i Fachhochschule Südwestfalen i Soest i Tyskland.

Perfekt ballastering med Fendt Grip Assistant
Foruten dekktrykk, er ekstra ballast og kjørehastighet 
også avgjørende for overføring av kraft til bakken.  
Den nye løsningen kalles: Fendt Grip Assistant. Denne 
assistenten er helintegrert i Varioterminalen og 
bestemmer raskt riktig dekktrykk, optimal ballast og 
kjørehastighet. Avhengig av redskapet eller ballasten  
på traktoren anbefaler Grip Assistant enten frontvekter 
og hjulvekter eller optimal arbeidshastighet.

VarioDrive drivlinje – en mester i kraftfordeling
Det nye drivlinjedesignet gjør det mulig med perfekt 
fordeling av dreiemomentet til for- og bakhjul for 
optimal gripeevne og trekkraft. Drivlinjen er basert  
på én hydraulikkpumpe og to hydraulikkmotorer. Den 
første hydraulikkmotoren forsyner bakakselen med 
uavbrutt dreiemoment via hydrostatisk-mekanisk 
kraftfordeling fra 0 km/t til 60 km/t. Den andre 
hydraulikkmotoren driver forakselen. Gjennom 
tilbakemeldinger fra bakken til bakakselen,  
eller gjennom den intelligent styrte kløtsjen for 
firehjulsdriften, blir forakselen også en del av  
den hydrostatisk-mekaniske kraftfordelingen.

Kraftfordeling med Fendt Torque Distribution
Den fleksible kraftfordelingen til den variable 
firehjulsdriften oppnås gjennom et T-stykke som  
er plassert mellom hydraulikkpumpen og 
hydraulikkmotorene til for- og bakakslene. Det fungerer 
som en hydrostatisk differensial mellom akslene, og 
tillater at oljestrømmen mellom hydraulikkpumpen og 
hydraulikkmotor kan justeres fritt. Som et resultat,  
er det ingen spenning mellom for- og bakhjul. Om 
nødvendig kan dreiemomentet automatisk flyttes fra 
den ene akselen til den andre via den intelligent styrte 
kløtsjen for firehjulsdriften. Friksjonstap og slitasje 
reduseres effektivt.

Grip Assistant anbefaler riktig 
dekktrykk og ballastering for en 
definert hastighet når Speed 
Select-modus er valgt. I Ballast 
Select-modus anbefaler Assistant 
den ideelle arbeidshastigheten 
samt det optimale dekktrykket for 
en definert ballast.
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Foraksel med nivåregulering, uavhengig fjæring og 
bremser i hvert hjul.

Diagram som viser designet  
til Fendt VarioDrive.

Den perfekte integrerte dekktrykkreguleringen 
VarioGrip kontrollerer dekktrykket fra 0,6 til 2,5 bar i 
løpet av få minutter. Optimalt lufttrykk i dekkene 
sparer drivstoff, beskytter jorda og øker trekkraften.

Forakselfjæring
Fendt Vario 1000 garanterer optimal bakkekontakt  
for forhjulene med det uavhengige, fjærende 
forhjulsopphenget med nivåregulering under alle 
forhold, og systemet hindrer krafthopp for optimal 
trekkraft. Kjørekomfort og sikkerhet opprettholdes 
også ved transport i opptil 60 km/t. Det store 
fjæringsområdet opprettholder kjørekomfort uavhengig 
av lasten. Føreren kan f.eks. manuelt overstyre 
fjæringsområdet for å bruke det enkle ballastopptaket 
uten trepunktshydraulikk foran. Flere fordeler: Det 
uavhengige forhjulsopphenget er vedlikeholdsfritt.

Hydraulikkpumpe

Dieselmotor

Hydromotor for foraksel

Kobling for hydromotor for foraksel

Smart firehjulskobling

Planetgir

Gjennomgående kraftuttaksdrift

Hydromotor for bakaksel
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Med VarioActive får du fullt svingutslag med kun 
én omdreining på rattet.

EKSTRA VERDI GJENNOM HJELPESYSTEMER

Assistenter for pålitelighet.

Bremseassistenter
Et høydepunkt du ikke vil gå glipp av: I automodus 
aktiverer den nye håndbrems-assistenten 
parkeringsbremsen automatisk når du stiger ut av 
førerhuset eller stopper motoren. Og omvendt kobler 
assistenten parkeringsbremsen automatisk ut igjen  
ved igangkjøring. Hvis du stopper og tar foten av 
bremsepedalen, står traktoren trygt, selv i bakker.  
Som ekstra sikkerhet ved bremsing sørger 
retardasjonsassistenten for at bremselysene går på 
automatisk når fartsreduksjonen er mer enn 1 m/s², 
selv før traktoren bremses aktivt. Dette gir ekstra 
sikkerhet ved at trafikanter bak traktoren varsles tidlig.

Motor- og transmisjonsassistenter
Motor og transmisjon justeres automatisk med  
Tractor Management System (TMS). TMS-en styrer 
motorturtalls- og transmisjonsinnstillingen automatisk, 
uavhengig av hastighet, slik at traktoren alltid går  
så effektivt som mulig, og dermed sparer drivstoff. 
Motorens reduksjon i belastning blir styrt helt 
automatisk av grenselastreguleringen, versjon 2.0, 
avhengig av hvordan og hvilket redskap som brukes.

Førerassistent
Sikker kjøring er viktig, både på vegen og på jordet. Den 
unike Fendt Stability Control (FSC) gir ekstra stabilitet 
og styrepresisjon når du kjører over 20 km/t på vei.  
Når du kommer ut av en sving, kobler Fendt Reaction 
styresystem automatisk til rett-frem-kjøring. 
VarioActive styresystem gjør svinging enkelt: én 
omdreining på rattet er nok for full svingvinkel.
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Håndbremsassistent i automatstilling: 
Håndbremsen aktiveres automatisk.

Takket være TMS (Tractor Management System) og den automatiske grenselastreguleringen, 
versjon 2.0, tilpasser traktoren turtallet optimalt til veihastigheten.
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Utgaven med luftfjæring i 4 opplagringspunkter og integrert nivåregulering, 
reduserer vibrasjoner til et minimum.

Den mekaniske førerhusfjæringen hviler på to koniske opplagringer foran og på to 
mekaniske fjærelementer bak.

Life Cab er et mesterverk når det gjelder oppbevaringsalternativer: Opptil 18 oppbevaringspunkter, fra en flaskeholder 
for flere store flasker, til et stort oppbevaringsrom i takkonsollen, til kjøleboksen og flere steder for oppbevaring av 
dokumenter bak førersetet og på sidene. 

FENDT 1000 VARIO

Førerhus.
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Det super komfortable Evolution-
setet har luftfjæring og aktiv 
klimakontroll, samt en seterygg  
som kan forlenges.

Det nye komfortsetet Fendt 
Evolution Dual Motion med 
setevarme, klimakontroll og Dual 
Motion-ryggstøtte som svinger med 
når du vrir overkroppen, er ekstremt 
komfortabelt og ergonomisk.

Den nye utgaven av komfortsetet 
Fendt Evolution Dualmotion 
komfortsete i svart skinn med aktiv 
fjæring er ekstra stilig og renslig – 
og leveres alltid sammen med et 
komfortabelt instruktørsete i skinn.

Den integrerte kabelgjennomføring 
tillater en ryddig kabelføring med 
lukket bakvinduet, beskytter mot 
skitt, vann og støy. Intet kabelkaos: 
Alle kabler holdes på plass i 
kabelgjennomføringen i C-stolpen.

Som alle andre Fendt-traktorer 
forenkler Fendt 1000 Vario 
arbeidsdagen med små, praktiske 
detaljer som den automatiske 
tilbakestillingen av blinklyset: 
traktoren blinker automatisk til 
svingen er fullført.

Ved hjelp av det innvendige 
bakspeilet har du alltid 
arbeidsredskapet i synsfeltet.

Vinduspusseren på sidevinduet  
med 220° pussesektor garanterer 
optimal sikt til høyre side, selv 
under vanskelige forhold.
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FENDT 1000 VARIO

Førerhus.

For økt førerkomfort svinger instrumentpanelet parallelt med rattet. Enkelt å justere rattet med separat fotpedal slik at 
du kan bruke hendene til andre oppgaver.

Når du arbeider med førerplassen vendt bakover, kan alle betjeningselementer brukes like komfortabelt 
som når førersetet står i normal kjøreretning. Hele førerplassen dreies rett og slett 180° - og alt annet i 
førerhuset kan bli der det er. Til tross for vendbar førerplass må ikke passasjerene klare seg uten 
komfortsetet.
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LED kjørelys og arbeidslys er integrert i fronten av panseret, inkludert 
kamera. 

Fendt Vario 1000 har et tredje 
bremselys for økt sikkerhet på 
vegen.

Belysning av stigtrinnene integrert 
på siden av tanken garanterer trygg 
inn- og utstigning av førerhuset.

Med "følg meg hjem"-funksjonen 
fortsetter hovedlysene og 
belysningen av stigtrinnet etter at 
motoren er stoppet, slik at både 
hjemveien og stigtrinnene er belyst.

Variantene uten kjørelys og arbeidslys er utformet slik at de har et attraktivt 
utseende.

Instrumentbelysning gir en hyggelig 
atmosfære ved arbeid i mørket.  
Alle funksjonelle elementer har 
bakgrunnsbelysning.

Hovedlysenes belysningsområde 
kan stilles manuelt med 
dreiebryteren i takkonsollen.

Fendt 1000 Vario sikrer topp ytelse i mørket med den nye generasjonen LED-arbeidslys med 61 100 lumen. Enten den 
er utstyrt med LED- eller halogenlys, blir hele arbeidsområdet jevnt opplyst. Interiøret i førerhuset gjør også nattarbeid 
hyggelig: Alle betjeningselementer er bakgrunnsbelyst og dimmes automatisk når det blir mørkt. Med "følg meg 
hjem"-funksjonen fortsetter kupélyset og kjørelysene å lyse en stund etter at traktoren er stoppet.

FENDT 1000 VARIO

Lys.
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For ikke-europeiske standarder, kan bakkroppen også 
utstyres med rub-blokker og en hurtigkoblingsramme.  
Som tilleggsutstyr kan Fendt Vario 1000 utstyres med 60" 
sporvidde.

Fendt 1000 Vario tilbyr flenset bakaksel eller en variant med justerbar sporvidde for å møte 
ulike krav.

Med de utvendige betjeningene, kan 
du betjene trepunktshydraulikken 
bak, én hydraulikkventil og 
kraftuttaket direkte på bakskjermen.

Fendt Vario 1000 har tilkoblinger for 
opptil syv hydraulikkventiler, seks 
bak og en foran.

Fendt Vario 1000 kan tilpasses ved oppgradering eller nedgradering.  
Den fullt utstyrte bakkroppen har alle tilkoblinger og funksjoner, som  
Power Beyond, ISOBUS-kontakt, direkte tankretur, kraftuttak og 
trepunktshydraulikk bak.

Med DCUP-koblingene kan du  
koble alle hydraulikkventiler  
under trykk på begge sider. 
Trykkavlastningshendelen tillater 
enkel tilkobling.

Ved bruk av komfortabel festing av 
ballast, kan frontvekter bli plukket 
opp raskt og enkelt, selv uten 
trepunktshydraulikk foran.

Trepunksthydraulikken foran er 
perfekt integrert i traktorfronten.

De selvlukkende støvhettene 
beskytter mot forurensning og  
gjør det mulig å koble slanger  
med én hånd.

Enklere utstyr bak, f.eks. uten 
trepunktshydraulikk og kraftuttak, 
den komplette porteføljen av 
modulbaserte tilkoblingssystemer, 
som kan skiftes etter behov, er 
fortsatt tilgjengelig.

FENDT 1000 VARIO

Trepunktsløft  
og hydraulikk.
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Piton Fix leveres i standard og HD-versjoner.

Fendt Vario 1000 har svært fleksible ballastalternativer. En rekke frontvekter 
fra 870 kg til maks. 3300 kg leveres, samt hjulvekter fra 2 x 650 kg hver 
opptil 2 x 1250 kg.

Uttrekkbart kat. 4 trekkdrag med 50 
bolt kan justeres i lengden.

Trekkrok tillater rask og lett 
tilkobling.

Kulekobling inkludert tvangsstyring 
på høyre og venstre side tillater 
aktiv styring av tilhengeren.

FENDT 1000 VARIO

Ballast og tilkoblingssystemer.
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Det beste produktet med det beste 
vedlikeholdet og den beste servicen.

Fendt gir deg et nyskapende produkt som overvinner  
de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan 
forvente det lille ekstra når det kommer til service fra 
svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere –

- med raske kommunikasjonslinjer mellom deg og  
vårt rutinerte serviceteam.

- Tilgjengelig døgnet rundt for reservedeler hele 
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 
servicesenter døgnet rundt på nødtelefonen.

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin 
skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- Fendts opplæring av betjeningseksperter
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler
- Fendt Care – service og garantiutvidelser
- Fendt Certified – program for brukte maskiner

FENDT SERVICES

+47 6387 5000
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Fendt Demo service
Er dette et nytt kjøp? Du vil elske våre Fendt-løsninger 
og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre 
beslutningen enklere.

Fendts opplæring av betjeningseksperter
Vi hjelper deg slik at du får mest mulig ut av kjøretøyet 
ditt. Ved hjelp av vår Fendt Expert eksklusive 
føreropplæring kan du optimalisere effektiviteten til din 
Fendt enda mer og bli kjent med alle rutinene som gjør 
hverdagen enda enklere. Vårt team av profesjonelle 
kursholdere gir deg tips om hvordan du kan utnytte  
hele potensialet til din Fendt-maskin.

Individuelle finansierings- og utleiemodeller
Det innebærer et betraktelig utlegg å investere i 
teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance tilbyr 
attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra  
innledende forhåndsbetalinger til månedlige avdrag  
til betalingsvilkår – det er du som setter de generelle 
vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt. Hvis du 
trenger ekstra ressurser i en fei eller vil bruke traktoren 
over en lang tidsperiode uten å kjøpe den, kan din 
Fendt-forhandler tilby den ideelle løsningen med 
skreddersydde leasingpakker.

Fendt Certified – program for brukte maskiner
Den som kjører Fendt leder – selv om en 
landbruksmaskin har vært brukt. Brukte 
landbruksmaskiner som er prøvd og testet etter høye 
kvalitetsstandarder og sertifisert Fendt-kvalitet, er  
den ideelle løsningen for kostnadsbevisste bønder  
eller som en utvidelse av flåten.
Fordelene:
- Sertifisering i samsvar med strenge 

kvalitetsstandarder
- Grundig kontroll (teknologi, slitasje, utseende)
- Fullstendig overhalte slitedeler
- Komponenter skiftes ut, rengjøres og lakkeres  

etter behov
- Ett års garanti (kan utvides)

Fendt Care – service og garantiutvidelser
For at maskinen hele tiden skal kunne være klar for 
innsats, tilbyr vi skreddersydd vedlikehold og reparasjon 
i tillegg til den lovfestede garantien. Dette dekker bare 
reparasjonsrisikoen de første 12 månedene etter 
levering. Det er her Fendt Care kommer inn. Med 
fleksible garantitider og fleksible priser med og uten 
egenandel kan maskinen garanteres også etter det 
første året.
Din Fendt-forhandler vil kun installere Fendt 
originaldeler. Disse har en bevist kvalitetsstandard  
og er sikkerhetstestet. Dette sikrer å opprettholde  
best mulig verdi for din Fendt-maskin.

FENDT SERVICES

Vær trygg på at maskinen din  
vil være klar til bruk i morgen.
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Bruk appen "AGCO Parts Books to go" på 
smarttelefonen din, så finner du raskt og enkelt 
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.

Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Service Vanlig vedlikehold, faste 

vedlikeholdskostnader
Beskytt deg fra reparasjonsrisiko (unntatt slitasje) Alle kostnader dekket 

(unntatt slitasje)
Kostnader og 

tilgjengelighet dekket 
(unntatt slitasje)

Fordeler Pålitelig i bruk Beskyttelse mot 
alvorlige skader

Full dekning med gode 
betingelser

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

Vanlig vedlikehold

Reparasjonskostnader

Egenandel 4900 NOK 1900 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK

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

Kvelds- og helgetillegg

Erstatningsmaskin

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

Full kontroll over kostnader og pålitelig planlegging

8 år / 8000 
driftstimer

Med våre nye Fendt Care-priser tilbyr Fendt omfattende dekning for driftssikkerhet og reparasjon av  
nye maskiner. Fendt Care gir deg fullstendig kostnadskontroll med eksepsjonell service. Fendt har  
en fleksibel og skreddersydd løsning for nettopp din flåte, alt fra en serviceavtale til en hel pakke som 
inkluderer erstatningsmaskin.
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FENDT 1000 VARIO

Rask og enkel service.

Fendt tilleggsutstyr.
Fendt ekstrautstyr er et tillegg til din Fendt-maskin. Velg 
fra et stort utvalg av produkter, inklusive smøremidler, 
AdBlue, pleiesett, førerhustilbehør og mye mer. Alt 
ekstrautstyr kan kun kjøpes fra din Fendt-forhandler.

Førerhuset rengjøres raskt: Førersetene (Evolution super komfortsete) har  
en praktisk tilkobling for en trykkluftslange, som kan brukes til å rengjøre 
førerhuset.

Førerhusfilteret er enkelt tilgjengelig i inngangsområdet og kan lett rengjøres 
ved behov.

Vedlikeholdsaktiviteter, som kontroll av oljenivået eller skifting av filter, 
utføres raskt og enkelt på Fendt Vario 1000. Motorrommet er spesielt lett  
å få tilgang til takket være de avtakbare sidepanelene.
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Hva kan vi gjøre  
for deg?

Kontakt  
Fendt.

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's maskinkonfigurator 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 hurtig-
link til den direkte på startsiden.

fendt.tv
Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library 
gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg 
nyheter og informasjon om Fendt døgnet 
rundt.

Prøvekjøring
Gå til fendt.com og velg "Fendt Services" 
på "Service"-siden, velg "Demo Service", 
registrer deretter for en prøvekjøring med 
den traktoren du velger.

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.

Hvordan får jeg programvareoppdatering?
Fendt programvare kan oppdateres slik at 
din Fendt alltid har den nyeste teknologien. 
Dette sikrer at Fendt-maskinen din er 
teknologisk avansert, at den beholder 
verdien, og at investeringen din holder seg 
like oppdatert i framtiden som da du først 
kjøpte den. 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.

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.
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Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr:  g 

Tilleggsutstyr:  c 

FENDT 1000 VARIO

Utstyrsvarianter.
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Motor
Reverserbar kjølevifte c c c

Diesel forfilter (med varme) c c c

Elektrisk varmer (motor-, transmisjons-, hydraulikkolje) c c c

Eksosbrems c c c

Transmisjon
VarioDrive med variabel fordeling av dreiemoment mellom for- og bakaksel g g g

Vendegirfunksjon, "Stop-and-go" funksjon g g g

Ryggealarm c c c

Sporfølgingssystem
Basispakke for sporfølgingssystem g g

Standard Trimble/NovAtel c c

RTK Trimble/NovAtel c c

Contour Assistant c

Agronomi
Agronomi basispakke g

Telemetri
Telemetri basispakke c c g

Smart Connect c

Maskinstyring
Basispakke for maskinstyring (ISOBUS) g g g

Section Control (SC) c

Variable Rate Control (VRC) c

Vario-betjening
Hastighetsspak med cruise control og motorturtallsminne, automat-moduser g

Multifunksjonsspak med cruise control, motorturtallsminne, automatikkfunksjoner, 
betjening for hydraulikk

g g

7'' Varioterminal med berørings- og tastbetjening g g

10.4'' Varioterminal med berørings- og tastbetjening c g

AGCO Connectivity -modul (ACM) c c g

Elektronisk startsperre g g g

Uten startsperre c c c

Førerhus
Førerhus med mekanisk fjæring g g g

Førerhus med luftfjæring, 4-punkts med integrert nivåregulering c c c

Comfort førersete med stofftrekk, luftfjæret g g g

Super Comfort sete, Evolution Dynamic / CA c c c

Super Comfort sete, Evolution Active DuMo skinn / CA c c c

Super Comfort sete, Evolution dynamic DuMo/CA c c c

Comfort passasjersete g g g

Integrert automatisk klimaanlegg g g g

Frontrute i laminert sikkerhetsglass med varmetråder c c c

Oppvarmet bakrute c c c

300° - vinduspusser foran (med hel frontrute) g g g

Vinduspusser og vindusspyler på bakvindu g g g

Sidevindu med vinduspusser og spyler høyre g g g

Radio CD MP3 c

Radio CD MP3 med hands-free talesystem c

Infotainment-pakke c c

Infotainment-pakke + 4.1 lydsystem c c

Forberedt for EC fartsskriver c c c

Fendt Reaction styresystem g g g

Radarsensor c c c

Vendbar førerplass c c c

Kjøleboks c c c
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Lys
Ekstra LED-lys foran c c c

3. bremselys c c c

Chassis
FSC Fendt Stability Control c c c

Uavhengig forhjulsoppheng med fjæring g g g

To-krets høyhastighets trykkluft bremsesystem, 1 pedal g g g

To-krets høyhastighets trykkluft bremsesystem, 2 pedaler c c c

Trykkluft parkeringsbrems g g g

Elektro-trykkluft parkeringsbrems (Parkeringsbremsassisten) c c c

Automatisk låsing av selvstyrende aksel på tilhengere c c c

VarioGrip dekktrykkregulering c c c

Grip Assistant g g g

4WD  / differensialsperrer
Smart 4-hjulstrekk g g g

Differensialsperre bak / foran med 100 % låsing og styrevinkelsensorer g g g

Trepunktshydraulikk
Trekkraftregulering- og trinnløs blandingskontroll g g

Enkeltvirkende komfort-trepunktshydraulikk foran med posisjonsregulering og utvendig 
betjening

c c c

Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonkontroll og vektavlastning, 
utvendig betjening 

c c c

Ingen trepunktshydraulikk bak g g g

Elektrohydraulisk trepunktshydraulikk, DV, (EHR), med utvendig betjening c c c

Fanghaker, kat. 4 c c c

Kraftuttak
Bak: Flenskoblet tapp 1000/1000E/1300 o/min c c c

Utvendig betjening av kraftuttak bak c c c

Hydraulikk
Utvendig betjening av hydraulikkfunksjoner bak g g g

Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (165 l/min) g g g

Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (220 l/min) c c c

Lastkjennende system med 2 aksial stempelpumper (220+210 l/min) c c

Power beyond-kobling c c c

Retur, bak g g g

Trykkfri returkobling c c c

FFC flat-face hydraulikkoblinger bak c c c

Doble hydraulikkuttak bak som kan kobles under trykk g g g

CUP-kobling bak c c c

Bio hydraulikkolje c c c

Tilleggsutstyr
Automatisk tilhengerkobling med fjernbetjening, bak g g g

Høydejusterbar kulekobling c c c

Lavt montert kulekobling, kort c c c

Lavt montert kulekobling, lang c c c

Trepunktshydraulikk c c c

Trekkdrag g g g

Piton-fix c c c

Comfort ballast for frontvekt (ikke tilgjengelig med trepunktshydraulikk foran) g g g

Hjulvekter bak c c c

Tvangsstyring (en-/tosidet) c c c

Markering for bred last g g g

Kontakter for tilhenger med ABS-bremser c c c
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1038 Vario 1042 Vario 1046 Vario 1050 Vario
Motor
Nominell effekt ECE R 120 kW/hk 291/396 320/435 350/476 380/517
Maksimal effekt ECE R 120 kW/hk 291/396 320/435 350/476 380/517
Konstant effekt ECE R 120 fra 1500 til 1700 o/min kW/hk 291/396 320/435 350/476 380/517
Antall sylindere Antall 6 6 6 6
Sylinder, boring/slaglengde mm 126/166 126/166 126/166 126/166
Motorvolum cm³ 12419 12419 12419 12419
Nominelt turtall o/min 1700 1700 1700 1700
Maks. dreiemoment ved 1100-1500 o/min Nm 1910 2108 2305 2420
Dreiemomentsøkning % 17.0 17.0 17.0 13.0
Drivstoffnivå liter 800.0 800.0 800.0 800.0
AdBlue tank liter 85.0 85.0 85.0 85.0
Konstant effektområde o/min 1500 - 1700 1500 - 1700 1500 - 1700 1500 - 1700

Transmisjon og kraftuttak
Type transmisjon TA 400 TA 400 TA 400 TA 400
Hastighetsområde, forover km/t 0,02-60 0,02-60 0,02-60 0,02-60
Hastighetsområde, bakover km/t 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
Maks. hastighet km/t 60 60 60 60
Kraftuttak bak, tilleggsutstyr 1000/1000E/1300 1000/1000E/1300 1000/1000E/1300 1000/1000E/1300

Trepunktsløft og hydraulikk
Variabel stempelpumpe l/min 165 165 165 165
Variabel stempelpumpe, alt. 1 l/min 220 220 220 220
Variabel stempelpumpe, alt. 2 l/min 220+210 220+210 220+210 220+210
Arbeidstrykk / styretrykk bar 200 200 200 200
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak) Power Plus Antall 1/0/6 1/0/6 1/0/6 1/0/6
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak) Profi / Profi Plus Antall 1/0/6 1/0/6 1/0/6 1/0/6
Maks. tilgjengelig oljemengde liter 100 100 100 100
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. bak daN 12920 12920 12920 12920
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. foran daN 5584 5584 5584 5584

Dekk
Standard dekk, foran 650/60R38 650/65R38 650/65R38 650/65R38
Standard dekk, bak 750/70R44 750/75R46 750/75R46 750/75R46
1. Fordekk, alternativ 650/65R38 710/60R38 710/60R38 710/60R38
1. Bakdekk, alternativ 750/75R46 900/65R46 900/65R46 900/65R46

Dimensjoner
Sporvidde, foran (standarddekk) mm 2100 2100 2100 2100
Sporvidde, bak (standarddekk) mm 2000 2000 2000 2000
Totalbredde med standard dekk mm 2750 2750 2750 2750
Totallengde mm 6350 6350 6350 6350
Totalhøyde over førerhus med standard dekk uten VarioGuide mm 3470 3570 3570 3570
Totalhøyde over førerhus med standard dekk med VarioGuide mm 3506 3606 3606 3606
Maksimal bakkeklaring mm 600 600 600 600
Akselavstand mm 3300 3300 3300 3300

Vekter
Egenvekt (basis traktor med førerhus – fulle tanker, uten fører) kg 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0
Maks. tillatt totalvekt opp til 40 km/t godkjenning for landspesifikke unntak kreves kg 23000.0 23000.0 23000.0 23000.0
Maks. tillatt totalvekt opp til 50 km/t godkjenning for landspesifikke unntak kreves kg 21000.0 21000.0 21000.0 21000.0
Maks. tillatt totalvekt opp til 60 km/t kg 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0
Maks. vertikal last på trekkrok kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

FENDT 1000 VARIO

Tekniske spesifikasjoner.
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It’s Fendt.  Fordi vi forstår landbruk.
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