Fendt Smart Farming

Tänk på morgondagen, idag.
Smart teknik på lantbruksutrustning blir standard i allt högre utsträckning. Och det finns goda skäl till varför
det är så. För med färre och färre gårdar som ska förse fler och fler med livsmedel måste dagens lantbruk vara
så effektivt som det bara är möjligt. Förlita dig på beprövade och framtidsinriktade smart farming-lösningar
som gör att din maskin levererar maximalt – samtidigt som du använder de begränsade resurserna ansvarsfullt.
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Gör det enkelt för dig själv
Kraven på gårdarna ökar på ett mycket konkret sätt. Som en
professionell modern lantbrukare måste du vara verkligt
allround: specialist på anläggningskonstruktion, tekniker,
företagsekonom, expert på djurhälsa, juridisk expert osv. Och
det finns utmaningar som klimatförändringarna och stigande
driftskostnader som inte gör ditt jobb enklare. Med tanke på
allt detta är vårt mål att göra ditt dagliga arbete enklare med
smarta produkter och lösningar för dina Fendt-maskiner.

Det är värt att testa
Spara pengar med Fendt Section Control, dra nytta
av enklare spårning med Fendt Contour Assistant
eller minska pappersarbetet med Fendt Task Doc
– var och en av våra Fendt Smart Farmingprodukter ger dig mervärde i form av komfort,
resurs- och tidsbesparingar. Användarvänlighet
är alltid vår högsta prioritet. Upplev det själv!

Spara resurser,
tid och slipp krångel.
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FUSE

Smart jordbruk.
Synkroniserat.
Din guide till en framgångsrik framtid inom jordbruket
Dagens traktorer är så mycket mer än bara stål och
järn. Smarta tekniklösningar fastställer egenskaperna
hos ett jordbruksverktyg och säkerställer att du kan
använda din maskinpark så effektivt som det bara är
möjligt. I alla samtal om tekniken som används i
AGCO:s lantbruksprodukter kommer namnet Fuse att
komma upp. Fuse ser till att alla smart farminglösningar är integrerade i traktorn, skördetröskan,
växtskyddssprutan osv. på bästa möjliga sätt. Fuse
tillför värde till din maskins prestanda i form av
precision, effektivitet och komfort. Genom att göra
detta säkerställer Fuse att de installerade lösningarna
är kompatibla inte bara med blandade maskinparker,
utan även med gårdens verksamhet. Detta ger dig
maximal frihet vid valet av maskin, administrations- och
agronomiprogramvara och tjänsteleverantör, och du
säkerställer flexibiliteten för framtiden.

Läs mer på www.fusesmartfarming.com
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FendtONE

Användarvänlighet som
är rena uppenbarelsen.
De gamla favoriterna finns kvar

Optimera inte bara din maskin utan hela din

Parallellt med detta håller digitaliseringen inom

Det bästa från båda arbetsmiljöerna – förenade i ett

Våra Variotronic-produkter

arbetsprocess

lantbruket på att bli allt viktigare. Moderna gårdar är nu

allt i ett-system

kommer fortfarande att kunna fås

Du kan se på de viktiga innovationerna inom

anslutna till nätverk – från mjölkkorna i ladan till alla

FendtONE är ett smart sätt att blanda dina båda

med den nuvarande och den nya

jordbruksteknik att detta är en bransch som har gjort

områden i det dagliga arbetet på lantbruket. Att enbart

arbetsplatser till en sammanhängande värld. FendtONE

arbetsstationen. Det är bara

enorma framsteg de senaste 50 åren. Efter att de första

fokusera på att uppgradera maskiner för att öka

syftar delvis på den nya förararbetsstationen (onboard),

produktnamnen som har ändrats.

fordonsbaserade datorerna installerats i traktorerna

produktiviteten är inte längre relevant. Mot bakgrund av

som för första gången kan fås på nya Fendt 200 Vario,

på 1980-talet, började man för första gången att

detta utvecklade vi på Fendt det första allt i ett-

Fendt 300 Vario och Fendt 700 Vario. Det finns fler

programmera styrenheterna, vilket gjorde att systemen

konceptet som gör att arbetsplatsen på traktorn

displayytor, arbetsstationen är enklare att använda och

kunde kommunicera med varandra – ett viktigt steg

(onboard) förenas med arbetsmiljön hemma eller på

anpassar sig till dina behov på alla sätt. Onboard är

mot ökad effektivitet. Sedan mitten av 1990-talet har

språng (offboard). Huvudfokus ligger inte längre enbart

där du utför jordbruksarbetet. Motparten till detta är

den steglösa Vario-växellådan erbjudit arbetskomfort

på maskinen, utan hela arbetsprocessen har

FendtONE offboard – en plattform med funktioner

på en helt ny nivå.

assimilerats och gjorts effektivare.

som kompletterar de befintliga programmen på

Med tiden uppstod ett behov av att inte bara utveckla

maskinterminalen. Offboard är där du planerar och

tekniken i maskinen, utan även hela teamets

hanterar dina order och har överblick dygnet runt,

effektivitet. In på banan kommer ISOBUS,

veckans alla dagar över dina utkörningar, maskiner och

tillverkaroberoende kommunikation mellan traktorer

personalstyrkan, oavsett var du är. FendtONE är länken

och redskap med standardiserad hårdvara och

mellan onboard- och offboard-arbetsytorna. Allt följer

mjukvara.

samma driftslogik, utan att du behöver lära dig olika
medier.

Kvalitet,
produktivitet,
användarvänlighet
Processoptimering

Optimering av ekipage
t.ex.
ISOBUS

Maskinoptimering
t.ex.
Vario-transmission

I dag

8

9

FendtONE offboard

Ditt administrations- och
planeringsverktyg.

Det har aldrig varit enklare att hantera jobb: Fendt Task Doc (offboard)
Fendt Task Doc gör det enkelt för dig att konvertera automatisk rapportering. Detta jobbspecifika
dokumentationssystem inkluderar planering och admin-funktioner. Med FendtONE offboard-appen kan
du skapa order från kontoret eller på språng med bara några klick och skicka dem direkt till maskinen.
Med onboard-funktionen Fendt Task Doc kan operatören dessutom behandla och dokumentera jobb på
maskinen och skicka tillbaka dem trådlöst till kontoret som en jobbrapport. Därifrån kan du utöka
jobbdetaljerna för att visa vilka fält som har bearbetats, utmatningsvolymer m.m. En kartvy visar även en
översikt över de parametrar som du har valt. Fendt Task Doc gör det enklare att dokumentera dina åtgärder,
vilket gör att du även sparar värdefull tid.

En unik anslutning mellan kontoret och maskinen

Fält

Motparten till den nya förararbetsstationen på traktorn

Hantera dina ägor under Fält. Du har möjlighet att

(onboard) är FendtONE offboard*. Du kommer åt denna

importera fältdata (fältgränser/körspår) via

modulapplikation på www.fendt.com antingen från ditt

mobiltelefonen eller ett USB-minne. Mappa dina

kontor eller via en app på din mobil.

utkörningar-med hjälp av Google Maps. Du kan även

Med FendtONE offboard kan du hantera fält, order-

välja eller ta bort körspår (AB-linjer och -kurvor) och

och maskindata och organisera ditt team. Driftlogiken

hinder.

är samma som på traktorterminalen. Samma
översiktshanterare finns där för att hjälpa dig att
anpassa startsidan efter dina individuella behov.

Map+
Under Map+ hittar du en översikt över maskinens
position och parametrar, fält och individuella platser.

Maskiner

Utöver aktuella koordinater visar maskinöversikten även

Under Maskiner kan du skapa din egen maskinpark –

bränslenivån, drifttimmar och körhastighet. Du kan

antingen med hjälp av chassinumret (VIN) eller genom

ställa in platserna efter dina önskemål på den Google

att du själv knappar in maskinuppgifterna. Du kan även

Maps-baserade kartan så att de kan hämtas upp av

skriva anteckningar till teamet.

enskilda teammedlemmar. Alla fältdata som lagras i
Fält visas också under Map+.
* Till en början tillgängligt i DE, UK, FR. Andra länder tillkommer senare.

Team
Modulteamet ger dig en översikt över alla anställda och
deras roller på företaget (ägare, förare, trainee osv.). För
varje funktion kan du tilldela olika användarbehörigheter
till de enskilda teammedlemmarna (skriva/läsa osv.)
och även ange ett slutdatum för det aktuella kontot
(praktiskt för inhyrd personal och trainees).
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Guidesystem: Vario Guide/Fendt Guide

För dig som föredrar precision –
spårstyrning från Fendt.
Lita på testvinnaren

För att du inte kan förlita dig på gissningar

VarioGuide/Fendt Guide öppnar upp för nya möjligheter

Ett jämförande test av

Vario Guide/Fendt Guide är det centrala automatiska

Kommer du att behöva arbeta länge till trots att

lantbrukstidningen ’top agrar’

styrsystemet för Fendt Vario-traktorer, fälthackar,

arbetsdagen redan är lång? Med Fendts spårstyrning

testade noggrannheten hos

sprutor och skördetröskor. Med hjälp av mycket exakt

arbetar du alltid med största möjliga precision – även

spårningssystemen från sex olika

satellitteknik styrs maskinen tillförlitligt och exakt med

på kvällen och vid dålig sikt. På terminalen finns allt

tillverkare. Vario Guide/Fendt

en precision på upp till +/- 2 cm. Det gör att du håller

samlat: få enkelt en tydlig överblick av det område som

Guide kom etta när det gällde

spåret hela tiden, ökar kvaliteten på arbetet och får ut

redan har bearbetats.

både den satellitbaserade

mesta möjliga av din maskin. Fendts spårstyrning är

Om spårning är en funktion som redan används på din

signalen och Sapos-RTK, vilket

helt integrerat i Fendts driftkoncept för olika fordon –

gård, kanske du funderar på hur du kan förbättra ditt

gör det till det mest exakta

en fördel såväl för nya som erfarna förare. Fendts

dagliga arbete ytterligare? Vid sidan av andra

systemet av alla deltagare i

automatiska styrsystem hanteras via Varioterminalen.

spårningsprodukter om VarioGuide/Fendt Contour

testet. ”Styrsystemet sticker ut

Med den nya förararbetsstationen kan VarioGuide/

Assistant eller Fendt TI vändtegsautomatik är

med sin intuitivitet och otroliga

Fendt Guide visas och styras via armstödsterminalen

VarioGuide/Fendt Guide en bra utgångspunkt för tillägg

precision.” (top agrar, 03/2020)

och takterminalen.

av smart farming-lösningar för jobbhantering och

Håll ett öga på allt som är viktigt
Med den nya förararbetsstationen kan du visa vad du vill på
skärmarna. Visa spårstyrningen i helskärm på armstödsterminalen
och ha ändå plats för mer data på takterminalen.

maskinkontroll. Du behöver till exempel spårstyrning
om du vill kunna utbyta platsspecifika data mellan
Dina fördelar med VarioGuide/Fendt Guide

maskinen och fältdatabasen för dokumentsändamål.

- Gör livet lättare för föraren: Föraren kan koncentrera

Fendts automatiska styrsystem är dessutom en

sig på utrustningen och övervakar enkelt det färdiga

förutsättning för den automatiska sektionskontrollen

fältet

Fendt Section Control eller Fendt Variable Rate Control

- Besparingspotential: högre produktivitet genom

genom delsektion – båda funktioner som gör att du kan

att arbetsbredden utnyttjas maximalt, samtidigt

utföra ditt arbete ute på fälten ännu effektivare. Om du

som oönskade överlappningar minimeras och

har använt det en gång kommer Fendts spårstyrning

resursanvändningen minskar

snart att bli ett oumbärligt verktyg på din gård. Upplev

- Hållbar markförvaltning: minimera jordpackning

det själv.

genom att minska överlappningar och optimera
vändningar
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Guidesystem: NovAtel, Trimble satellitmottagare

Spårning som är anpassad
efter dina behov.

Behovet av korrigeringssignaler
När en mottagare kan detektera minst tre satelliter tydligt kan positionen fastställas. Eftersom ett system

Det finns noggrannhet och så finns det noggrannhet

består av allt från 18 till 30 satelliter som i omloppsbana gör cirka två varv runt jorden om dagen, och en

Två faktorer är extra avgörande för jordbruksarbete:

mottagare stöder flera satellitsystem, funkar detta bra på öppna platser. Men flera störande faktorer, som

- Spår till spår-noggrannhet: Visar hur exakta kontakterna är

banfel, väderrelaterade händelser och absorption och reflektion i atmosfären, gör att avvikelser från den
faktiska positionen på upp till +/- 12 m kan uppstå – och det är inte tillräckligt exakt för lantbrukets ändamål.

mellan två spår
- Repeterbar precision: Anger hur exakt du kan repetera ett befintligt

Därför måste vi använda korrigeringssignaler, som kan öka positionsnoggrannheten med upp till +/- 2 cm.

Valet är ditt

Uppgradera när som helst

Du kan konfigurera ditt Fendt guidesystem efter dina

En stor fördel med Fendts spårstyrningssystem är

behov. Utrusta ditt system med en satellitmottagare

att du när som helst kan eftermontera, konvertera eller

från NovAtel eller Trimble. Beroende på arbetet

uppgradera systemet till PowerPlus / Power+ eller

du utför och dina personliga krav kan du välja mellan

ProfiPlus / Profi+ modeller. Kanske är du en nybörjare

korrigeringssignal:er med olika noggrannhetsnivå.

och har tidigare använt den kostnadsfria

Funktionen hos VarioGuide/Fendt Guide är densamma

korrigeringssignalen, men som nu vill finjustera ditt

oavsett vem som använder den.

arbete? Eller så vill du byta från ett externt system till

Mottagare NovAtel®

körspår eller fältgräns (till exempel) från föregående år

Mottagare Trimble®

VarioGuide/Fendt Guide? Din återförsäljare ger dig
gärna råd om detta.
15-30 cm

15-30 cm
Satellit

NovAtel -Standard
®

Korrektursignal: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15–30 cm Spur-zu-Spur-Genauigkeit; ± 150 cm wiederholbare Genauigkeit

Korrektursignal: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15–30 cm Spur-zu-Spur-Genauigkeit; ± 150 cm wiederholbare Genauigkeit

Trimble® – expanderbara korrigeringssignaler

NovAtel® – utökningsbara korrigeringssignaler

Den avancerade allroundlösningen: NovAtel®

Den effektiva specialisten: Trimble®

Standard

Standard

SBAS (EGNOS/WAAS)

SBAS (EGNOS/WAAS)

TerraStar-L (gratis första året)

RangePoint® RTX (gratis första året)

Tillval

Tillval

TerraStar-L (från andra året)

RangePoint® RTX (från andra året)

TerraStar-C Pro

CenterPoint® RTX
CenterPoint® RTX Fast

Satellit

2-15 cm
Satellit

RTK
2 cm

Korrigeringssignal: RTK
± 2 cm noggrannhet från spår till spår, ± 2 cm repeternoggrannhet

Mobilnät/radio

Korrigeringssignal: RangePoint® RTX
± 15 cm noggrannhet från spår till spår, ± 50 cm repeternoggrannhet
Korrigeringssignal: CenterPoint® RTX och CenterPoint® RTX Fast
± 2 cm noggrannhet från spår till spår, ± 2 cm repeternoggrannhet

RTK
2 cm

Korrigeringssignal: RTK
± 2 cm noggrannhet från spår till spår, ± 2 cm repeternoggrannhet

Mobilnät/radio

Eftersom mottagarna installeras under takluckan är de helt skyddade från tjuvar, väder och skador.

Gratis och lätt att använda: SBAS

Tillverkarspecifika, utbyggbara

Högsta precision: RTK

SBAS (Satellite Based Augmented System) är

korrigeringssignaler

RTK (Real Time Kinematic) är den mest exakta korrigeringssignalen och

RTK (NTRIP mobilt nätverk)

gruppen av kostnadsfria och fritt tillgängliga

Tillverkare av satellitmottagare erbjuder sina egna

uppfyller de högsta kraven. RTK rekommenderas för alla åtgärder som

Fördelar

Fördelar

korrigeringssignaltjänster, EGNOS (European

korrigeringssignaler, som är mer exakta än SBAS

kräver största möjliga försiktighet, t.ex. mekaniskt växtskydd eller sådd.

Ett kostnadseffektivt köp

Trimble xFill™-teknik: Överbryggar när RTK-signalen saknas i upp till 20 minuter

Geostationary Navigation Overlay Service, Europa)

och som därför lämpar sig för precisionsarbete.

Noggrannheten hos RTK gör det möjligt att underhålla fältdata på ett

och WAAS (Wide Area Augmentation System, USA).

Standardversionen är gratis första året. På begäran

effektivt sätt och använda dem igen och igen för uppföljningsarbete

Hög noggrannhet i SBAS-läge med GLIDE-algoritm

Som tillval erbjuds xFill™ Premium obegränsad överbryggning av RTK-bortfall

SBAS är lämpligt för jordbearbetning och

kan du använda en ännu mer exakt variant av

eller kommande år. Till skillnad från SBAS och leverantörsspecifika

grundläggande gödsling eller kalkning.

korrigeringssignalen och därefter arbeta med

lösning skickas inte dessa korrigeringsdata inte via satelliter utan via

noggrannhet i RTK-klassen.

radio- eller mobilnätet (i RTCM 2.x, RTCM 3.x eller CMR-format).

RTK (Radio)

RTK (Radio)

RTK (NTRIP mobilt nätverk)

Steadyline-mekanism (reservlösning vid RTK-bortfall)
Som tillval kan man använda RTK ASSIST™: Överbryggar när RTK-signalen
saknas i upp till 20 minuter
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2-15 cm

Korrigeringssignal: TerraStar-L
± 15 cm noggrannhet från spår till spår, ± 50 cm repeternoggrannhet
Korrigeringssignal: TerraStar-C Pro
± 2 cm noggrannhet från spår till spår, ± 2 cm repeternoggrannhet

Satellit

Trimble®-Standard
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Körspårstypen Single Track
- Styrsystemet kan även användas för grödor som inte har planterats med detta system
- Enkel inspelning av valfritt körspår (t.ex. tramline) som kan följas exakt likadant
nästa gång

Guidesystem: VarioGuide / Fendt Contour Assistant

För att göra spårstyrningen
ännu enklare.

Körspårstypen Contour Segments
- Tidsbesparing och komfort: snabb och enkel mappning av körspår, automatiskt
skapande av kontursegment baserat på fältets gränser, konsekvent användning
av styrsystemet även på vändtegen
- Datalagring och -behandling: möjlighet att omvandla tidigare körspår som har
spelats in (under många år) till kontursegment

Din smarta assistent

Du kan automatiskt skapa en fältgräns baserat på

Vario Guide/Fendt Guide Contour Assistant är ett

kontursegmenten. Omvänt kan de olika kontursegmenten

användbart funktionspaket som gör ditt fältarbete ännu

beräknas baserat på fältgränsen. Du har även möjlighet

effektivare och lättare. I Contour Assistant tillkommer

att använda befintliga körlinjer (t.ex. från föregående år)

wayline-typerna kontursegment (Contour Segments)

och beräkna kontursegmenten baserat på dessa.

och enkelspår (Single Track) till ditt
spårstyrningssystem.
För underhållsarbete utan stress: Single Track
Single Track-läget gör att du kan spela in ett spår med
Sparar tid och sänker kostnader – Contour Segments

fri kontur. Alla spår som körs i tramlines och på

Den nya körspårstypen ”Contour Segments” minimerar

vändtegen till exempel i samband med underhållsarbete

komplexiteten i arbetet och är ett praktiskt verktyg för

och växtskydd kan därför spelas in som ett enda

att övervinna flera hinder i praktiken. Du känner igen

körspår. Om det finns behov av att upprepa

situationen; du skapar olika körspår på terminalen (t.ex.

behandlingar, styrs skördetröskan automatiskt genom

Huvudsaklig arbetsriktning, vändteg). När du bearbetar

hela fältet. Körspårstypen Single Track är perfekt

fältet måste du hela tiden växla mellan de olika

för skörd och underhåll av specialgrödor som har

körspåren på terminalen. Detta kan vara irriterande

planterats utan spårning.

till exempel när du sår grödor, där du börjar med
vändtegen. Contour Assistant kan användas för att
registrera dessa olika körspår som kontursegment,
dvs körspår av samma typ (exempelvis kombineras alla
körlinjer i huvudriktningen för bearbetningen till en
enhet). På fältet som du bearbetar detekterar traktorn
automatiskt det segment som befinner sig i, baserat
på körriktningen, vinkeln och sträcka, och indikerar var
alla de andra körlinjerna finns på fältet. När du börjar
köra ändras körlinjen automatiskt. Du behöver inte

Ser till att hindren inte längre utgör några hinder: Adaptive Curve

längre växla mellan segment på terminalen och kan

En annan praktisk funktion i Vario Guide/Fendt Guide

därför istället helt koncentrera dig på att övervaka

spårstyrningssystemet är körlinjetypen ”Adaptive Curve”. Föreställ dig att

din utrustning.

du ska passera ett hinder manuellt på fältet. Det bearbetade området
som har spelats in blir referensen för nästa spår. På kartan som visas på
skärmen beräknas endast en körlinje till höger och vänster om det senaste
spåret. Detta säkerställer att du kan bearbeta hela arbetsbredden
(t.ex. i samband med slåtter) även efter att du har kört runt hindret.
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Guidesystem: Variotronic /Fendt TI, Fendt TI vändtegsautomatik
TI

U-svängsläge

Delfältsläge

U-svängsläget är perfekt för klassiskt bearbetningsarbete.

Osäkra väderförhållanden? Du kan använda Delfältsläget

Du bestämmer vilket spår som ska vara ditt kontaktspår.

för att bearbeta insidan av fältet som jordbitar.

Äg vändtegen.

Avlastning med en knapptryckning:

Få ut ännu mer av ditt spårstyrningssystem.

Variotronic TI/Fendt TI

Fendt TI Headland vändtegsautomatik

För en snygg och prydlig vändteg behöver du göra ett

Fendt TI Headland vändtegsautomatik är det kompletta

flertal handrörelser på rätt plats och vid rätt tidpunkt –

paketet för professionella resultat på vändtegen.

inte så lätt när du behöver koncentrera dig på själva

Arbetssekvenser lagras och aktiveras i kombination

arbetet. Vore det inte perfekt om du kunde spara

med spårningssystemet VarioGuide /Fendt Guide,

upprepade processer och aktivera dem när du vill? Nu

vilket gör det mycket enklare att hantera vändtegen och

kan du spara tid och se till att ditt arbete blir stressfritt
och felfritt. Med VariotronicTI/Fendt TI kan föraren

gör ditt arbete så enkelt som det bara går. Fendt TI

enkelt skapa den bästa manöversekvensen manuellt

produkterna Variotronic TI automatic/Fendt TI Auto
och VariotronicTI Turn Assistsant.

när traktorn står stilla eller spela in och spara den under

Headland vändtegsautomatik består av de båda

körning. Den definierade sekvensen med arbetssteg
aktiveras med en knapptryckning. Det gör att du kan
koncentrera dig helt på det faktiska fältarbetet.

På rätt plats vid rätt tidpunkt:
VariotronicTI automatic/Fendt TI Auto
Med VariotronicTI automatic/Fendt TI Auto kan du
inte bara dra nytta av fördelarna med automatisk
sekvensering, utan även använda dina koordinater som
vägledning. I kombination med VarioGuide/Fendt Guide
aktiveras enskilda sekvenser (som sänkning av den
bakre hydrauliken) automatiskt av positionen som
spårstyrningssystemet fastställer på en vändteg – utan
att du behöver lyfta ett finger. Så här kan du använda
ditt styrsystem effektivt på vändtegen: Håll alltid
samma avstånd till fältets gräns.
Automatiserad svängning: VariotronicTI Turn Assistant
VariotronicTI Turn Assistant lägger automatiskt till vändningssekvensen i VariotronicTI automatic/Fendt TI Auto vändtegsautomatiksystemet som
ingår i Fendt TI vändtegsautomatik. Du väljer vilket kontaktspår du vill använda när du påbörjar nästa och kan bearbeta insidan av fältet antingen
i U-svängsläge eller Delfältsläget. Turn Assistant gör ditt arbete så enkelt som möjligt, med precision och effektivitet. Du sparar även resurser och
tiden som läggs på att vända, samtidigt som marken skyddas med de perfekta vändmomenten. Den automatiska vändningsfunktionen är till en
början tillgängligt för den nuvarande arbetsstationen.

Fendt TI Headland vändtegsautomatik
VariotronicTI automatic/Fendt TI Auto

= Spara och aktivera automatiskt en sekvens med arbetsmoment
på vändtegen

18

VariotronicTI Turn Assistsant

= Automatisk vändning på vändtegen (till en början tillgängligt
för den nuvarande arbetsstationen)
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Agronomi: VarioDoc, VarioDoc Pro/Fendt Task Doc

Spara tid på kontoret.
Licensen kostnadsfri de första tre åren
När en Fendt-maskin har utrustats med VarioDoc Pro/Fendt Task Doc kan
agronomiska data utbytas trådlöst mellan kompatibla fältdatabaser och
Fendt-maskinen. För detta krävs en licens som ingår utan kostnad de första
tre åren när du beställer paketet Agronomi bas.

Slipp allt pappersarbete

Alternativt kan du skapa en order i någon av de många

I en arbetsvardag som redan är stressig finns det ingen

kompatibla fältdatabaserna och överföra den till

möjlighet att undvika det pappersarbetet – det är

terminal via ett USB-minne eller Bluetooth. Det

irriterande men nödvändigt. Den goda nyheten är att

bearbetade jobbet importeras till fältdatabasen som

din Fendt-maskin hjälper dig att dokumentera ditt

en standardiserad ISO XML-fil på samma sätt. Varje

fältarbete på bästa möjliga sätt. Med det orderstyrda

Fendt-maskin med en Varioterminal 10,4” är utrustad

dokumentationssystemet VarioDoc eller VarioDoc Pro/

med VarioDoc som standard.

Fendt Task Doc samlar din traktor in alla nödvändiga
data medan du arbetar. Du kan därefter föra över dina
data i form av en standardiserad fil till en fältkarta –

Avancerad dokumentation:

antingen via ett USB-minne, Bluetooth eller trådlöst via

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

mobilnätet. Dokumentationssystemet är helt integrerat

VarioDoc Pro/Fendt Task Doc lägger du till

i Fendt-driftkonceptet, vilket gör navigeringen ännu

maskinparametrar och positionsdata till

enklare för såväl nybörjare som de mer erfarna.

informationen som kalkylatorn ombord tillhandahåller.
Denna information blir därefter tillgänglig för
spårningssystemen VarioGuide/Fendt Guide. Denna

Grundläggande dokumentation när den är perfekt.

platsspecifika information tillhandahålls och spelas

VarioDoc

in var femte meter. VarioDoc Pro/Fendt Task Doc är

Med sin fordonsbaserade kalkylator kan din Fendt-

grunden för de delsektionsspecifika Fendt Variable Rate

maskin samla in olika data om jobbet. Du kan använda

Control-applikationen. Data kan överföras med

dessa data med VarioDoc och enkelt dokumentera dem

VarioDoc Pro/Fendt Task Doc via det mobila

i ett gårdshanteringssystem som en del av ordern. Du

nätverket eller ett USB-minne, som gör dig ännu mer

kan göra alla dokumentationsinställningar på skärmen:

flexibel och hjälper dig att uppfylla ännu strängare

- jobbnamn, fältnamn och typ av gröda

dokumentationskrav. Det utökade

- Gårdens/kundens adress

dokumentationssystemet är också perfekt för

- Bekämpningsmedel och mängd som används

entreprenörer och maskingemenskaper som delar sin

- Aktuell operatör

datahantering. Förutom filer i ISO-XML-format kan

- Redskap som används

VarioDoc Pro/Fendt Task Doc även bearbeta databaser

- Aktuella väderförhållanden

i Shape-format utan problem. Shape-databaser
överförs exklusivt via USB.
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Agronomi: agrirouter

Tillverkaroberoende
datautbyte.
Utan agrirouter

Med agrirouter

Ju fler kommunikationsgränssnitt, desto mer komplicerat blir datautbytet: ökad risk för

Agrirouter fungerar som en central plattform för datautbyte som gör att en mängd

kompatibilitetsproblem, mer arbete krävs för att konfigurera och underhålla gränssnittet.

olika aktörer kan utbyta information sömlöst. Antalet gränssnitt minimeras.

och lantbruksprogramvara från alla tillverkare*, vilket

Använd FendtONE Offboard tillsammans med agriroutern

Du definierar rutten, agrirouter är ”transportören”

minimerar antalet gränssnitt som ditt team måste

Gränssnittet mellan FendtONE offboard och agrirouter ger dig fler

På ditt kostnadsfria agrirouter-konto definierar du start- och slutpunkterna

använda.

alternativ. I framtiden kommer du även att kunna kartlägga blandade

(t.ex. gårdshanteringssystem och traktorterminal) och bestämmer vägarna för

maskinparker i FendtONE och använda dem i din orderhantering.

datautbytet individuellt. Du har full kontroll och dina data överförs bara, den

Du kan även ansluta andra mjukvarulösningar för jordbruket* till

lagras inte.

Löser ett centralt problem

Så drar du nytta av agriroutern

I takt med att digitaliseringen gör framsteg blir

- Överföring av tillgängliga data mellan maskiner och

lantbruksmaskiner allt smartare. Traktor och redskap

lantbruksprogramvara som används på din gård,

kommunicerar med varandra – på samma språk

även för blandade maskiner*

tack vare ISOBUS. På senare år har utbudet av

- Okomplicerat datautbyte med kunder och

lantbruksprogramvara, dvs appar, digitala

tjänsteleverantörer: genom att två agrirouter-konton

gårdsdatabaser och avancerade

kan kopplas ihop gör att data kan delas mycket snabbt

gårdshanteringslösningar blivit allt större och

och säkert.

gränssnitten för delning av agronomiska data på en

- Transparens och dataövervakning: Bara du definierar

gård ökar. Denna tilltagande komplexitet kan snabbt

de vägar som du vill använda för överföringen av dina

leda till svårigheter. Varje gränssnitt kräver mer arbete
för att konfigurera och underhålla det, och
kompatibilitetsproblem skapar ofta ytterligare hinder.
Det var mot bakgrund av detta som olika tillverkare

data.
- Datasäkerhet: Dina data kommer inte att lagras.
* Förutsätter att lantbruksmaskinerna eller programvarutillverkaren är registrerad med agriroutern.
Läs mer på www.my-agrirouter.com

av lantbruksteknik – inklusive här på Fendt – ett
samarbete för att utveckla en tillverkaroberoende
plattform för datautbyte med agriroutern. Denna
agrirouter möjliggör mobilt datautbyte mellan maskiner

programmet FendtONE offboard. Använd FendtONE som en enkel
introduktion till uppdragsspecifik dokumentation och överför därefter
data från FendtONE till avancerade gårdshanteringssystem för
ytterligare bearbetning.
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Agronomi: NEXT maskinhantering, NEXT körspårsomvandlare

Behandla data oberoende
av tillverkare.

Vi rekommenderar NEXT Maskinhantering som ett tillägg till FendtONE
Är du en nybörjare på lantbruksprogramvara och bara skulle vilja använda ett enkelt och lättbegripligt system? Då rekommenderar vi FendtONE
offboard – en intuitiv lösning som gör att du kan hantera ditt team och dokumentera dina åtgärder i ett jobbaserat upplägg. Baserat på detta ger
NEXT Maskinhantering dig ett kompatibelt system med ännu fler möjligheter. Du kan skapa databaser för Fendt Variable Rate Control och skicka
dem trådlöst till din maskin.

För smart användning av din maskinpark:

Använd fältdata på maskiner från olika tillverkare:

NEXT maskinhantering:

NEXT körspårsomvandlare (använder Fuse-teknik)

Agriroutern säkerställer sömlös dataöverföring mellan

Arbetar din gård med traktorer från olika märken och vill

maskinen och gårdshanteringssystem från olika

du kunna använda spårstyrning på alla maskiner? Då

tillverkare. Frågan nu är vilket system du vill använda

vet du förmodligen att tillverkarnas dataformat ofta inte

maskindata från maskiner av olika fabrikat på bästa

är kompatibla, vilket gör att du inte kan använda dina

möjliga sätt, så att din verksamhet också kan använda

fältdata i alla styrsystem. NEXT Körspårsomvandlare

dem på bästa möjliga sätt. Mot bakgrund av detta har

ger dig möjlighet att omvandla fältgränserna och

olika företag i jordbrukssektorn, inklusive Fendt, gått

AB-linjerna till det dataformat som passar för

samman och med sin samlade expertis utvecklat NEXT

VarioGuide/Fendt Guide. Skicka bara dina lagrade data

Maskinhanteringsplattformen. I mobilappen NEXT

på kontoret till det webbaserade programmet NEXT

Maskinhantering använder du de data som skickas via

Körspårsomvandlare. Detta omvandlar och visualiserar

agrirouter för en effektiv planerings-, produktions- och

dina data, och gör att du alltid har tillgång till dina

dokumentationsprocess med maskiner från olika

inspelade AB-linjer och fältgränser. Allt som behövs

märken.

för att ladda upp dina data är ett USB-minne.

Hur nästa NEXT Maskinhantering hjälper dig

Dina fördelar med NEXT Körspårsomvandlare:

- Skicka jobbdata trådlöst till dina maskiner

- Gratis

- Effektiv användning av maskiner med optimerad

- Kompatibilitet mellan olika tillverkare

användning av din blandade maskinpark
- Spara tid genom att automatiskt dokumentera
dina åtgärder
- Framtidssäkrad med högsta datasäkerhet

- Datalagring: Användning av befintliga fältdata
(på lång sikt)
- Spara tid: Fältgränser och AB-linjer behöver inte
spelas in först
- Möjlighet att omvandla fältgränser från
gårdshanteringssystem
- Utbyt data snabbt och enkelt med kunder och
tjänsteleverantörer
- Enkla, intuitiva reglage

NEXT körspårsomvandlare
NEXT körspårsomvandlare (baserad på Fuse) kan hjälpa till att omvandla fältgränser och AB-linjer enkelt och
smidigt till olika tillverkares format.
Vill du läsa mer om detta går du bara in på www.fusesmartfarming.com/products/next-wayline-converter-tool
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Snabb hjälp när du behöver det

Telemetri: Fendt Connect, Fendt Smart Connect

Bilder på maskinprestanda

Med Fendt Connect kan din försäljningspartner

För varje ansluten maskin kan maskinparametrar visualiseras med

också visa och svara på din maskins

hjälp av statistik och en karta. Du kan även jämföra flera maskiner,

felmeddelanden. Efter bara ett telefonsamtal

som hur produktiva de olika förarna är.

kan ditt ekipage fungera som vanligt igen.

Optimera din
maskinanvändning.
Hämta maskindata var du än befinner dig:

Allt i synfältet – Fendt Smart Connect

Fendt Connect

Fendt Smart Connect visar maskinparametrarna på

Fendt Connect är den centrala telemetrilösningen för

din iPad. Om din maskin är utrustad med Telemetri

Fendts maskiner. Med Fendt Connect samlas

baspaketet, kan du visa specifika maskindata i den

maskindata in och utvärderas, så att lantbrukarna och

kostnadsfria Fendt Smart Connect-appen. Data skickas

entreprenörerna kan övervaka, analysera och optimera

via WiFi. Med Fendt Smart Connect får föraren en extra

statusen och användningen av sina maskiner. Mobil

anpassningsbar display för maskinparametrar som

dataöverföring innebär att du kan kontrollera dina

bränsleförbrukning och körhastighet. Systemet lagrar

Telemetrisystemets hjärta

maskindata i realtid oavsett var du befinner dig – från

ingen data permanent.

AGCO Connectivity Module, eller

kontorsdatorn, surfplattan eller mobilen.

ACM Box, är integrerad i

Så drar du nytta av Fendt Smart Connect

innertaket och ansvarar för
sändningen av telemetriska data.

Så drar du nytta av Fendt Connect

- Extra displayer i hytten utan extra kostnad

Systemets antenner ser ut som

- Öka den operativa effektiviteten med optimerade

- Intuitiv användning med välbekant hårdvara

hajfenor på taket. AVM Box läser
av relevanta maskinparametrar
och sänder dem antingen via
mobilnätet till Fendt Connectappen/webbapplikationen
eller via WLAN till Fendt Smart
Connect-appen.

logistikbeslut
- Minska matningen genom att övervaka förbrukningen
under arbetets gång

och kontroller
- Fullständig datakontroll – ingen permanent
datalagring

- Maximera drifttiden genom schemaläggning av
smart service
- Minimera stilleståndstiden: Använd diagnostiskt
stöd för beslutsfattande
- Flexibilitet: Hämta maskindata i realtid oavsett
var du är
Läs mer på get.agcoconnect.com

Fendt Connect innehåller

Fendt Smart Connect

dessa indikatorer:

ger dig överblick över:

- Maskinens position och rutt

- Motorhastighet

- Bränsleförbrukning och

- Slirning

AdBlue-nivå

- Bränsle- och AdBlue-förbrukning

- Hastighet och arbetstid

- Motorns belastningsnivå

- Maskinkapacitet

- Dragkraft

- Felmeddelanden

- m.m.

- Kommande servicetillfällen
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Grundläggande Traktor-ECU (TECU)
Externkontroll (AUX-N eller AUX-O)

Traktor-ECU:n (elektronisk styrenhet)

Universal Terminal (UT)

Använd de extra kontrollerna (t.ex. en

är traktorns dator. Denna standard

Maskinkontroll: Variotronic redskapsstyrning/Fendt ISOBUS

Med denna ISOBUS-standard kan du styra

joystick) som gör det enklare att använda

tillhandahåller data (t.ex. hastighet,

Så att alla har samma
förkunskaper.

ett redskap via valfri terminal eller använda

komplexa enheter. Fendts multifunktions-

varvtal för kraftuttag) och delar det med

en terminal för att styra olika redskap.

joystick är helt ISOBUS-kompatibel.

andra som deltar i ISOBUS-systemet.

Task Controller basversion (TC-SC)

Task Controller geobaserad (TC-SC)

Task Controller Section Control (TC-SC)

Tractor Implement Management (TIM)

Dokumenterar vissa totala värden som

Jämfört med TC-BAS kan du även samla in

Växla automatiskt mellan delsektioner t.ex.

Med hjälp av TIM-standarden kan ett

är användbara i arbetet. Dessa data

platsdata eller planera platsbaserade jobb,

när du arbetar med planteringsutrustning,

redskap automatiskt styra vissa funktioner

tillhandahålls av redskapet. Datautbytet

till exempel med hjälp av databaser.

sprutor eller gödselspridare, beroende

hos traktorn, som körhastigheten eller

mellan TaskController och fältdatabasen

TC-GEO är ett krav för Fendt Variable Rate

på GPS-position och överlappningsgrad.

traktorns reglerventiler.

sker via dataformatet ISO-XML.

Control.

Inga mer fristående lösningar

ISOBUS för alla slags jobb

Elektronik gör lantbruksutrustningen säkrare, exaktare

Ett ISOBUS-system består av olika komponenter,

och effektivare. Tidigare har varje tillverkare emellertid

inklusive traktorn, terminalen och utrustningen. Det

ISOBUS – AEF:s huvudsakliga

förlitat sig på sina egna (egenutvecklade)

beror alltid på vad terminalen och redskapet har

uppgift

elektroniklösningar, som krävde specifika justeringar

kapacitet att göra. Detta beror i sin tur på vilka ISOBUS-

AEF (Agricultural Industry

för varje traktor och enhetskombination. Detta

funktioner (se till höger) som är tillgängliga och som

Electronics Foundation) är en

resulterade i flera olika terminaler med struliga

är aktiverade i de enskilda komponenterna i ISOBUS-

förening bestående av olika

kabelhärvor inne i hytten. ISOBUS rensar upp bland

systemet. Endast funktioner som ingår i alla

tillverkare av lantbruksutrustning

dessa fristående lösningar och etablerar ett

komponenter kan delas. Om du till exempel vill använda

och organisationer som har

standardiserat plug and play-gränssnitt mellan traktorn

den automatiska delbreddsfunktionen Fendt Section

arbetat för att optimera och

och redskapet: Anslut bara ISOBUS-kontakten till

Control, måste TC-SC aktiveras både på terminalen och

främja standarder för hårdvara

ISOBUS-uttaget så visas skärmen med redskapets

ditt Section Control-kompatibla redskap.

och mjukvara för olika tillverkare

kontroller i terminalen. Maximal användarvänlighet.

sedan 2008. Fendt är en av

Lär känna de olika ingående delarna:

nyckelmedlemmarna i AEF.
Huvudfokus för detta initiativ

ISOBUS – bakgrund

AEF ISOBUS-databas

är ISOBUS.

Termen ISOBUS kommer från

AEF ISOBUS-databasen är en värdefull referens för

- ISO (International Organization for Standardization)

ISOBUS-funktionerna som stöds av maskiner och deras

= oberoende organisation för utveckling och

kompatibilitet med produkter från andra tillverkare.

genomförande av internationella standarder

Detta ger dig tillgång till den relevanta informationen

- BUS (Binary Unit System) = system för att skicka
data mellan deltagare längs en delad sökväg
ISOBUS är således ett standardiserat system för

före köpet så att du kan välja en ISOBUS-kombination
som är skräddarsydd efter dina behov.
Läs mer på www.aef-online.org

överföring av data mellan traktorn och redskapet.
Standardiseringen av systemet bygger på normen
ISO 11783. Alla signaler, inklusive hastigheten och
kraftuttagets varvtal, är tillgängliga i ett standardiserad
format. Kommunikationen mellan maskinen och
databasen är också standardiserad och förenklad
av ISO XLM.
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Utan Fendt Section Control
Dubbelsådd, besprutning eller gödsling innebär att resurser förbrukas

Maskinkontroll: Fendt Section Control

i onödan. Bestånd som är för täta leder också till oönskade skillnader i

Med Fendt Section Control

grobarhet och förekomst av ogräs.

Rena kontakter, även på fält med lite märklig sektionering.

Precision som
lönar sig.
Precision – mitt i prick

Så drar du nytta av Fendt Section Control

Att slå på och stänga av planteringsutrustningen,

- Besparingar på upp till 15 % för resurser genom

gödselspridaren eller sprutan i exakt rätt tid kräver en
del övning på vändtegen. Ju längre ekipaget är, desto
svårare blir det att få till tajmingen. Fält med udda
former eller kilar gör det också svårt att bearbeta fältet
på ett prydligt och resurseffektivt sätt. I praktiken
innebär det att du hellre kör flera passager över samma
yta när du sår, gödslar eller besprutar än missar
sektioner. Ju större arbetsbredd redskapet har, desto
större blir den onödiga överlappningen. Lösningen
på detta problem heter Fendt Section Control.

att du slipper oönskade överlappningar
- Minskar risken för sjukdomar, skadedjur och ogräs
genom att undvika allt för tät gröda och missade
sektioner
- Mindre ansträngande för föraren, så att denne
kan koncentrera sig helt på redskapet
- Förbättrar arbetskvaliteten med ren kontakt
på vändtegen
- Vändtegsläge: Alternativ för att bearbeta den inre
delen av fältet först, och därefter vändtegen

SectionControl ger automatiserad sektionskontroll
för ISOBUS-redskap. Funktionen möjliggörs av Task
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Controller Section Control (TC-SC). Denna

Inte bara för fältet – gör att slåttern inte blir

dokumenterar vilka delar av fältet som redan har

ansträngande, med Fendt Section Control

bearbetats och skickar de nödvändiga

Med skrymmande utkörningar eller bryggsektioner

aktiveringskommandona till maskinens dator, som

är sänkning och lyftning av varje klippaggregat

därefter aktiverar de nödvändiga delbredderna.

fram och bak i rätt tid en prövning för förarens

Förutsättningen för denna funktion är

koncentrationsförmåga, oavsett hur erfaren denne är.

spårstyrningssystemet VarioGuide / Fendt Guide,

Med funktionen Fendt Section Control tar maskinerna

som tillhandahåller nödvändiga positionsdata.

hand om allt detta åt dig, där varje främre och bakre

Fendt Section Control stöder upp till 36 delbredder.

monterat slåtteraggregat fungerar som ”delbredderna”.

ISOBUS-standarden möjliggör intuitiv användning.

När du kommer ett område på åkern som redan har

Skärmen med kontroller visas automatiskt på

bearbetats eller till det virtuella vändtegsspåret,

terminalen när du sätter i ISOBUS-kontakten i uttaget.

kör systemet automatiskt in slåtteraggregatet. Det

Allt du behöver göra för att starta är att trycka på en

innebär att du kan koncentrera dig fullt ut på själva

strömställare.

slåtterprocessen utan att förstöra någon sträng genom
överlappning, vilket även underlättar uppföljningsarbetet.
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Maskinkontroll: Fendt Variable Rate Control

Arbeta på delsektionsspecifik basis
för att maximera avkastningen.
Utnyttja hela potentialen hos dina ägor.

Så fungerar det

Varje utkörning är unik, inget fält är utan variationer.

Variable Rate Control arbetar från en fältkarta som ger

Olika stöd- och jordtyper gör att växterna inte får en

de bästa utmatningsvolymerna för de olika zonerna på

jämn försörjning av vatten eller näringsämnen, vilket i

fältet och visar dem i olika färger. Du kan skapa denna

sin tur leder till varierande grobarhet i en och samma

karta i ett gårdshanteringssystem innan du påbörjar

utkörning. För att maximer din avkastning krävs det

arbetet (t.ex. NEXT maskinhantering). Du kan använda

därför tt du anpassar dina åtgärder efter de specifika

dina egna kunskaper om fältet eller använda data från

markförhållanden. Fendt Variable Rate Control är

jordprover, satellitdata osv. Använd sedan mobilnätet

den rätta funktionen för detta. Variable Rate Control

eller USB-minnet för att skicka fältkartan som en

reglerar utmatningsvolymen för resurser (frön,

fältkarta till maskinen i det standardiserade ISO-XML-

bekämpningsmedel, gödningsmedel) för varje

formatet. Alternativt kan du ladda upp databasen till

delsektion av fältet. För att kunna använda denna

terminalen i Shape-format via USB. TC-GEO Task

smarta lösning behöver du VarioDoc Pro/Fendt Task

Controller reglerar automatiskt de förväntade

Doc, Fendt Section Control och en ISOBUS TC-GEO

utmatningsvolymerna beroende på position. När du är

standardlicens.

klar med att bearbeta fältet kan du skicka en

Inga kompromisser
Det är naturligt att det finns skillnader i växternas grobarhet i samma
utkörning. Det finns en potentiella att öka dina intäkter och detta är något
som du behöver ta till vara. Med Fendt Variable Rate Control kan du få ut
ännu mer av dina marker.

jobbrapport tillbaka till ditt gårdshanteringssystem
med de faktiska mängderna av frön, gödsel eller
Fördelarna med Fendt Variable Rate Control

bekämpningsmedel som har applicerats, så att du kan

- Öka din effektivitet: Maximera avkastningen

dokumentera dina åtgärder perfekt och jämföra dem

samtidigt som du sparar resurser
- Spara tid: Använd jobbrapporten som

över tid. Fendt Variable Rate Control kan hantera upp
till fem olika produkter samtidigt.

rapporteringsbas för att uppfylla lagkraven
(t.ex. bestämmelser om gödningsmedel)
- Flexibilitet: Kompatibel med ISO XML och Shape-filer
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Maskinkontroll: Variotronic/Fendt redskapshantering (TIM)

När maskinen
styr traktorn.
TIM – den nya ISOBUS-standarden

Alltid rätt dosering – Fendt Rogator 300 är

Med redskapsstyrningssystemet för traktorer (TIM)

TIM-förberedd

kan ett redskap automatiskt styra vissa funktioner på

Den bogserade fältsprutan Fendt Rogator 300 kan

traktorn, som körhastigheten och reglerventiler. Du kan

kommunicera med och automatiskt styra en TIM-

använda detta förutsatt att både traktorn och redskapet

förberedd traktor med hjälp av TIM-funktionen.

är utrustat med ISOBUS-funktionen TIM. Eftersom

I kombination med Fendt OptiNozzle arbetar sprutan

redskapet självt optimerar belastningen, minskar det

och traktorn extra effektivt tillsammans.

förarens arbetsbörda och kombinationen fungerar

Växtskyddssprutan beräknar den optimala hastigheten

effektivare. TIM är en ny ISOBUS-funktion som befinner

justerar munstycksparametrarna, den föredragna

sig i den avslutande fasen för integration i alla våra
produkter. Fendt erbjuder TIM som tillval på Fendt 500

avdriftsreduktionen och doseringen efter detta.
Beroende på munstycket eller munstyckskombinationen

Vario ProfiPlus (den nuvarande förararbetsstationen).

som används reglerar fältsprutan maskinernas

På redskapssidan användes TIM ursprungligen för

hastigheter till den beräknade målhastigheten. Detta

lastarvagnar (Fendt Tigo XR) och växtskyddssprutor

säkerställer att doseringsmängden alltid appliceras

(Fendt Rogator 300). Efter att godkänts i AEF ISOBUS

med rätt avdriftsreduktion. Aktiv TIM-styrning gör att

överensstämmelsetestet kan alla andra certifierade

föraren kan justera hastigheten – som valts med hjälp

redskap användas med TIM.

av de specificerade hastighetsinställningarna.
Maskinteamen håller automatiskt den valda hastigheten.
Samtidigt anpassar sprutan munstycket eller

TIM har fullständig kontroll över din Fendt Vario:

munstyckskombinationen till den nya hastigheten.

Fendt Tigo XR är TIM-förberedd
Med hjälp av Variotronic/Fendt Tractor Implement
Management (TIM – redskapsstyrning för traktor)
kan flödet på Fendt Tigo XR nu automatiseras fullt ut.
Kombivagnen reglerar traktorns körhastighet så att
den anpassas till uppsamlingsvolymen. Beroende på

75 % mindre avdrift
200 l/ha
2,5 bar

75 % mindre avdrift
200 l/ha
2,5 bar

75 % mindre avdrift
200 l/ha
2,5 bar

strängens omfattning skickar en givare ständig
återkoppling för vridmomentet i pickupen. Med TIM
justerar kombinationen Tigo XR och Fendt Vario
automatiskt för att ge ständigt högproduktivt resultat.
Denna smarta assistent är också till stor hjälp för
föraren, som nu kan koncentrera sig helt på
lastningsprocessen.
Munstycke 1

Hastighet

6,9 km/h

34

Munstycke 2

Hastighet

11 km/h

Munstycke 1
+
Munstycke 2

17,8 km/h
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Fendt Smart Farming

I det professionella lantbruket
är du bara så bra som
verktygen du använder.
Skräddarsydda för din gård – Digitala Smart Farming-

Nya namn på de beprövade och testade

produkter från Fendt

De nya modellerna Fendt 200 Vario, Fendt 300 Vario

Jordbruk är lika omväxlande som det är komplext. Vare

och Fendt 700 Vario är för första gången utrustade

sig du driver en mellanstor, familjeägd verksamhet eller

med den nya förararbetsstationen. Förutom extra

är en entreprenör som bearbetar flera hundra hektar

displayytor är det nya driftkonceptet FendtONE en

varje år, måste du alltid kunna lita på utrustningen.

särskild höjdpunkt i den omdesignade förarmiljön.

För det är trots allt bara så du kan uppnå de bästa

Den nuvarande
förararbetsstationen

Den nya förararbetsstationen

Namnen på våra Smart Farming-produkter har också

Guidesystem

Guidesystem

resultaten. Att välja en maskin från Fendt är en perfekt

anpassats efter hand. Och visserligen kan de ha fått

VarioGuide

Fendt Guide

början. När du har gjort det behöver du utrusta din

nya namn, men funktionerna är desamma!

VarioGuide Standard NovAtel

Fendt Standard NovAtel

maskin så att den passar för just dina behov.

VarioGuide RTK NovAtel

Fendt RTK NovAtel

Inom smart farming erbjuder Fendt dig ett brett utbud

VarioGuide Standard Trimble

Fendt Standard Trimble

av produkter och lösningar som hjälper dig att använda

VarioGuide RTK Trimble

Fendt RTK Trimble

din maskin ännu effektivare och samtidigt arbeta ännu

VarioGuide Contour Assistant

Fendt Contour Assistant

bekvämare. Produkturvalet avser modulerna

VariotronicTI

Fendt TI

Styrsystem, Agronomi, Telemetri och Maskinkontroll.

Fendt TI Headland vändtegsautomatik

Fendt TI Headland vändtegsautomatik

Baspaketet för var och en av dessa moduler innehåller

VariotronicTI automatic

alltid de centrala funktionerna. Fler funktioner kan

VariotronicTI Turn Assistant

Fendt TI Auto
Kommer snart

läggas till när som helst som tillval. Nybörjare eller
proffs – Fendt har rätt utbud av smart farminglösningar för alla. Betrakta produktsortimentet som
din personliga verktygslåda, som du kan komplettera
efter dina behov och krav.

Agronomi

Agronomi

VarioDoc Pro

Fendt Task Doc

Fendt Task Doc (offboard)

Fendt Task Doc (offboard)

Telemetri

Telemetri

Fendt Connect

Fendt Connect

Fendt Smart Connect

Kommer snart

Maskinkontroll

Maskinkontroll

Variotronic redskapsstyrning

Fendt ISOBUS

Sektionskontroll

Fendt Section Control

VariableRateControl

Fendt Variable Rate Control

Variotronic redskapshantering (TIM)

Fendt redskapshantering (TIM)

= baspaket
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c

Fendt Smart Farming

g

Fendt 200 Vario VFP Profi (MY 2021)
Fendt 200 Vario VFP Profi+(MY 2021)

g
g

c

c

c

c

c

Fendt 300 Vario Profi (MY 2020)

Den nya förararbetsstationen
Fendt 200 Vario (MY 2021),
300 Vario (MY 2020) och 700
Vario (MY 2020)

Fendt 300 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

g

Fendt 700 Vario Power+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

g

²

c

¹
c

²

c

¹
c

²

c
c

g

Fendt 700 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 500 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c

g
g

c

c

c

c

²

g

g

Fendt 500 Vario Profi
Fendt 500 Vario Profi/Profi+

c

g
g

Fendt 700 Vario Profi (MY 2020)

¹

c

g

c
c

g

g

Fendt 800 Vario Power
Fendt 800 Vario Power+

g

c

c

c

c

g

c

c

c

c

Fendt 800 Vario Profi
Fendt 800 Vario Profi/Profi+

g
c

Fendt 900 Vario Power (MY 2020)
Fendt 900 Vario Power+ (MY 2020)

förararbetsstationen

c
c

g

g

c

c

c

c

g
g

Fendt 900 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 1000 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c
c

g

g

Fendt 1000 Vario Profi

g

c

³
³

c

c

c

c

c
c

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

g

g

c

g

c

c

c

g

g

g
c

g

c

c

c

g

g

g
c

g

c

g

c

g

Fendt 1000 Vario Profi/Profi+

g

c

c

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

c

Fendt 900 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

Fendt 1100 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

g

g

Fendt L-serien (MY 2021)

c

Fendt C-serien (MY 2021)

c

c

Fendt IDEAL (MY 2021)

c

c

Fendt Katana

c

c

Fendt Rogator 600

g

c

¹ Kan endast kombineras med en 12"-terminal i armstödet (Inställning2)
² Initialt med Fendt TI Auto
³ Består av ISOBUS 200 maskinkontroll
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³

c
c

c
g

³

c

c
g

g

Fendt 900 Vario Profi (MY 2020)

Den nuvarande

g

c
c

Variotronic/Fendt
redskapshantering (TIM)

g

Fendt Variable Rate Control

c

Fendt Section Control

Variotronic TI/Fendt TI

c

Maskinstyrning baspaket

VarioGuide /
Fendt Contour Assistant

c

Fendt Smart Connect

VarioGuide/
Fendt RTK Trimble

c

Telemetri baspaket

VarioGuide/
Fendt Standard Trimble

c

Agronomiskt baspaket

VarioGuide/
Fendt RTK NovAtel

Fendt 200 Vario Profi+ (MY 2021)

VarioDoc

VarioGuide/
Fendt Standard NovAtel

g

Fendt 200 Vario Profi (MY 2021)

Fendt TI Headland
vändtegsautomatik

Guidesystem, baspaket

Vad ingår och var hittar jag det?

c
c

c

c

c
c

c

g

c

c

g

c

g

g

g

g

c

c

g

c

g

Från och med juli 2020. På grund av regelbundna programvaruuppdateringar kan vissa konfigurationer komma att ändras. Din Fendt
återförsäljare informerar dig gärna om detta. Översikten innehåller avsiktligt bara de (självgående) serierna från Fendt Full Line för
vilka det finns minst en Fendt Smart Farming-lösning.
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It’s Fendt. F
 ör att vi förstår lantbruk.

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

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och
driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi
förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella
ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.
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