FENDT E-SERIE

Tekniska
specifikationer.

Säkerhet och tillförlitlighet utan avbrott.

Kontakta Fendt.

Hur god är tillgången till reservdelar för
Fendt-skördetröskor?
Tack vare det välfungerande nätverket av återförsäljare och lager kan vi ha reservdelar tillgängliga på bred front dygnet runt under skördesäsongen. Som en del av vårt skördelöfte
levererar vi önskade reservdelar inom en dag
eller ersätter kostnaderna för en ersättningsmaskin. Fråga din Fendt-återförsäljare om vårt
”skördelöfte”.

fendt.com
Du hittar allt online – från broschyrer till tekniska specifikationer, från rapporter om kunder
eller vårt företag till Fendts evenemangskalender.

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c

Fendt
Skärbord

Majsskärbord

Trösksystem

Separering

Rengöring

Halm- och
bosshantering

Skärbordsbredder FreeFlow från–till
Skärbordsbredder PowerFlow
Skärhöjd automatisk TerraControl
Förval av stubbhöjd
AutoLevel-skärbordskontroll
Skärfrekvens FreeFlow
Skärfrekvens PowerFlow
Kedjor i inmatningselevatorn
CornFlow™
Antal rader (vikbart)
Antal rader (fast)
Avstånd mellan rader
Stjälkhack
Inmatningsskruv

4,80 – 7,60
5,50

Spannmålstank

g
g

Tankvolym
Tömningshastighet
Spannmålstankens tömning
Maximal tömningshöjd

5225 E
liter
liter/sek
m

6 500
85
Tömning upptill
4,2



Snitt/min.
Snitt/min.
Antal

1 254
1 220
3

Motor



cm

6
70/75


Markdrift

g

Bredd på tröskningscylinder
Diameter på tröskningscylinder
Cylindervarvtal
Slagskovinkel
Slagskoarea
Separat justering av
främre/bakre slagskoområde
Slagskostänger
Beater-diameter

mm
mm
v/min

Antal
mm

12
380

Total aktiv separeringsarea
Skakare
Skakarnas steg
Längd på skakarna
Skakarnas area
Totalt separeringsarea

m²
Antal
Antal
mm
m²
m²

0,99
5
4
4 256
5,73
6,72

Förberedningsplan
Total sållarea
Totalt rengöringsområde
Fläkttyp
Fläkthastighet
Fläkthastighet (med reduktion)
Retur till tröskningscylinder
Elektrisk justering av såll

m²
m²
m²

Halmhack – 52 räfflade knivar
Elektriskt justerbara bosspridare
Bosspridare

Fendt

5225 E
m
m

m²

1 340
600
380 – 1 100
120°
0,99

Förarhytt

g

2,57
4,67
7,24
Radial fläkt
350 – 1 050
270 – 840
g

g



Vikter och mått

Däckstandard
Transportbredd
med däck (mm)

Motortyp
Typ, utsläppsstandard
Typ
Cylindervolym
Maxeffekt (ISO TR14396)
Bränsletankvolym
AdBlue tankvolym
Hydrostatdrift
Antal växlar
Körhastighet
4WD

liter
kW/hk
liter
liter

g

km/h

Framdäck
Bakdäck
800 / 65R32
800 / 65R32
650 / 75R32
620 / 75R30

3
0 – 20


Agritronic Plus
Luftassisterad förarstol
Luftkonditionering med uppvärmning
Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar
Extra vidvinkelspegel
Extra arbetsbelysning
Längd utan skärbord
Höjd
Vikt för grundmaskin, utan skärbord

AGCO Power
Tier 4 final
6 cylindrar
7,4
160 / 218
450
80

g
g
g
g



m
m
kg

8,70
4,00
11 900
620 / 75R30
400 / 70R20
3 645
3 490
3 281
3 170

Vad gör Fendts service annorlunda?
För oss innebär service kunskap och förståelse
av ditt arbete för att kunna möta dina krav på
tillförlitlighet och säkerhet och agera i ditt ekonomiska intresse. Vi står bakom våra produkter
och har utvecklat dem för de allra största kraven och långsiktig drift. Vår service är partnerskapsaspekten för ditt arbete.

Var utvecklas och tillverkas Fendtskördetröskor?
Fendt-skördetröskorna tas fram i italienska
Breganze, i vårt europeiska utvecklingscenter
för skördeteknik. Skördetröskorna genomgår
även många intensiva tester här innan de lämnar fabriken, så att de kan göra bästa möjliga
skördejobb på din gård. Regelbunden certifiering enligt ISO-standarder säkerställer den
höga kvaliteten i hela tillverkningsprocessen
fram till leveransen.

Fendts konfigurator
Med Fendts fordonskonfigurator kan du välja
från alla tillgängliga utrustningsvariationer och
sätta samman ett optimalt utrustat fordon för
ditt jordbruk. Fendts konfigurator finns online
på www.fendt.com där du hittar en länk direkt
till startsidan.

fendt.tv
Fendt dygnet runt – Fendts mediakatalog gör
det möjligt. Vår Internet-TV ger dig nyheter och
information dygnet runt.
facebook.com/FendtGlobal
Över 200 000 följare är redan vänner med Fendt
på Facebook. Ta en titt.

