Fendt 900 Vario

Kan mer.
Gör det bättre.
Sedan 1995 har traktormarknaden för stora gårdar och maskinstationer drivits framåt av Fendt 900 Vario.
Med en maximal effekt på 396 hk kan 900 Vario helt enkelt göra mer och göra det bättre, tack vare smart
teknologi. Dra nytta av den ledande stortraktorn och investera i Fendt 900 Vario.
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927 Vario

930 Vario

933 Vario

936 Vario

939 Vario

202/275

224/305

247/336

269/366

291/396

Motor
Nominell effekt ECE R 120

kW/hk

Äkta storhet.
I själ och sinne.
Professionella företag föredrar tveklöst Fendt. Dra nytta av den samlade expertisen i Fendt 900 Vario när det
gäller drivlina, elektronik, effektivitet och slitstyrka. Tack vare dess robusta och lätta konstruktion, exceptionella
kapacitet unika tekniska lösningar kan denna traktor med dess hästkrafter göra mer och göra det bättre.
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Kan mer
När det gäller traktorer med högt antal hästkrafter är
effekten, effektiviteten och komforten avgörande.
- x5-hytt med 3,5 m3 hyttvolym och panoramavindruta
- Lätt bastraktor med 10,8 ton fordonsvikt
- Hög lastkapacitet: Upp till 7,2 ton och tillåten maxvikt
på 18 ton
- System för däcktrycksreglering: Fendt VarioGrip
- ABS Anti-låsningssystem för bromsar
- Automatisk kylarrengöring med reversibel fläkt
- Individuellt avfjädrad framaxel med automatisk
nivåreglering och spärrfunktion
- Senaste generationens LED-strålkastare
- Tractor Management System (TMS) med
belastningskontroll 2.0
- Fendt VarioGuide automatiskt styrsystem
- Automatisk sektionskontroll med SectionControl Assistant
- VariableRateControl (VRC)

Gör det bättre
Med Variogrip för integrerad styrning av
däcktrycket, kan du reglera däcktrycket optimalt
för användning på fält och på väg. Däcktrycket
ställs in till det optimala värdet under arbetet.
Med rätt däcktryck för arbete på fältet kan
lantbrukaren bearbeta upp till 8 % större areal
med till exempel kultivator och spara ytterligare
8 % diesel.* Vid körning på väg innebär rätt
däcktryck inte bara stabilare köregenskaper och
minskat däckslitage, du sparar dessutom upp till
4 % diesel.*
*Källa: * Fachhochschule Südwestfalen, Agronomi, Campus Soest, Tyskland (8.2014)

Fendt 900 Vario.
Uppnå ständigt mer.
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Det integrerade systemet VarioGrip för reglering av däcktrycket anpassar
däcktrycket från 0,6 till 2,5 bar på några minuter. Det optimala däcktrycket
sparar bränsle, skyddar marken och ökar dragkraften.

FYLLD AV STYRKOR FÖR HÖGRE PRESTANDA

Presterar mer.

Gör det mer effektivt
I Fendt 900 Vario hittar man banbrytande innovationer
som ytterligare förbättrar traktorseriens effektivitet.
Den primära innovationen är kombinationen av ny
motorteknik med den optimerade steglösa Variotransmissionen – här möts det bästa av det bästa.
Pigga köregenskaper tack vare bättre dynamik,
högre vridmoment och större tillgänglig effekt.
Samtidigt säkerställs intelligenta lösningar, såsom
traktorstyrningen TMS, låg förbrukning av både
bränsle och AdBlue.

Förflytta 37 ton mer på en dag
Fendt 900 Vario övertygar med upp till 16 % högre
transportförmåga* tack vare en maxhastighet på upp till
60 km/h vid bränslebesparande 1 750 varv per minut.
Detta är avgörande fördelar. Exempelvis har Fendt 900
Vario en transportkapacitet på totalt 230 ton över tio
timmar, vilket är 37 ton mer tack vare den högre
hastigheten. När Fendt 900 Vario körs med en hastighet
på 50 km/h och ett motorvarvtal på 1 450 rpm, sparar
den ännu mer bränsle.

Genom att använda Varioterminalen
kan däcktrycket för traktorn regleras
med endast en knapptryckning.
VarioGrip informerar föraren om för
lågt eller för högt däcktryck.

Integrerat system för däcktrycksreglering:
Fendt VarioGrip
Fördelarna med ett optimalt däcktryck är tydliga: Lägre
däcktryck i fält ökar kontaktytan mellan däcket och
marken, vilket förbättrar dragförmågan och reducerar
hjulslirning. Det minskar också markpackningen
avsevärt så att produktionsförlusterna hålls till ett
minimum. Vid körning på väg ger ett högre däcktryck
stabilare köregenskaper och minskat rullmotstånd,
vilket minskar bränsleförbrukningen och däckslitaget.

Optimal viktbelastning
Oavsett om du främst använder din Fendt 900 Vario
för fältarbete, transporter eller entreprenadkörning,
kommer du alltid ha nytta av dess låga tomvikt på
endast 10,8 ton. Å ena sidan har du alltid stora
nyttolastreserver på upp till 7,2 ton, å andra sidan
behöver du inte transportera runt en massa onödig vikt.
Fendt har flexibla belastningslösningar som möter alla
behov.

* egna mätresultat

Det integrerade systemet VarioGrip för reglering av däcktrycket anpassar däcktrycket på mycket kort tid – till och
med under körning. Detta sker med en invändigt placerad svivelförbindning som är konstruerad att hålla traktorns
hela livslängd. Luft matas från en vattenkyld dubbelkompressor via fordonets eget ventilsystem.
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MOTOR- OCH AVGASBEHANDLINGSTEKNOLOGI
Den reversibla fläkten kan vända luftströmmen
automatiskt – nu som en sekvens på vändtegen – så att
kylelementen blåses rena på ett effektiv sätt. Det där lilla
extra: Beroende på kylbehovet justeras fläktbladens
position för att öka kyleffektiviteten. Detta sparar bränsle.

Uppnå
ständigt mer.
Större dynamik tack vare dubbla turboladdare
Fendt 900 Vario ger enorm kraft och dynamisk
acceleration med maximal kraft på upp till 396 hk.
Med två turboladdare och Common Railhögtrycksinjektion ger Deutz-motorn på 7,8 liter
en enorm dragkraft. Ett högt insprutningstryck på
2000 bar säkerställer god finfördelning och därmed
bästa möjliga förbränning i motorn.

Kan göra mer med dubbel-intercooler
Luften som har förkomprimerats i lågtrycksturboaggregatet kyls ned av en extra luft-/vattenkylare,
innan den komprimeras vidare i högtrycksturbon.
Detta innebär att motorn kan ta in en större luftmassa i
samma slagvolym, vilket också innebär mer syre.
Detta leder till mer effektiv bränsleförbränning och
förbättrad prestanda.

En förstklassig lösning för extremt låga driftskostnader:
kombinationen av extern avgasrecirkulation (AGRex),
ett passivt dieselpartikelfilter (CSF) och SCR-teknik.
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Bränsleeffektivitet tack vare lågt nominellt varvtal
Motorprestandan gör att det nominella motorvarvtalet
kan minskas till 2 100 varv/min. Detta förbättrar inte
bara bränsleutnyttjandet, utan ger även en behagligt
låg bullernivå.

Optimerad lösning för utsläppskraven
Stage 4/Tier 4 Final
Den smarta lösningen för överensstämmelse med den
nya avgasnormen Stage 4/Tier 4 Final är avgörande för
kraftöverföringens ekonomi. Det är därför som Fendt
har utrustat motorn med efterbehandlingen av
avgaserna som möjliggör den lägsta bränsle- och
AdBlue-förbrukningen. Efterbehandling av avgaser är
en kombination av SCR-teknik, ett underhållsfritt och
självregenererande passivt dieselpartikelfilter samt
AGRex avgasrecirkulation.

Vridmoment

Effekt

Nm
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150

kW
300
280
260
240
220
200
180
160
140

rpm

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2200

rpm

Intervall med konstant
effekt

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Motorkarakteristik – Fendt 939 Vario
Den välformade vridmomentskurvan ger mer effekt vid lägre motorvarvtal.
Dessutom ger intervallet med konstant effekt ett vidare motorvarvtalsområde
inom vilket maximal effekt kan erhållas. I detta område motsvarar den
nominella effekten maxeffekten.

2200
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DEN ALLRA SENASTE TRANSMISSIONSTEKNOLOGIN
Transmissionen på toppmodellerna över 330 hk
har utformats för mycket hög belastning. Den har
fyra planetväxlar som optimerar kraftöverföringen
och gör dem mycket robusta.

Steglös
effektivitet.
Steglös Vario-transmission ML 260
Under flera år har nu steglösa transmissioner visat upp
sin ledande effektivitet och prestanda och blivit ett
förstahandsval. Användarna kan alltid arbeta i optimal
hastighet, vilket ger en avsevärd besparingspotential.
Man sparar värdefull arbetstid under olika
arbetsprocesser genom ökad avverkad areal och tjänar
också pengar genom sänkt bränsleförbrukning.

Perfekta inställnings- och körstrategier
De smarta förinställningarna gör arbetet enkelt. T.ex.
kan motorvarvtal och farthållarhastigheter
förprogrammeras i Varioterminalen och enkelt aktiveras
under drift med hjälp av multifunktionsjoysticken –
särskilt praktiskt för t.ex. kraftuttagsarbete. De olika
körstrategierna anpassas även till olika tillämpningar
och individuella preferenser. Förare kan styra
hastigheten antingen via joystick med fyra
accelerationsnivåer eller via fotpedalen.

Automatiskt optimerat
Viktiga automatiska funktioner ingår i den steglösa
drivningen som ytterligare optimerar koordinationen
mellan motor och transmission och reducerar
användarens arbetsbelastning. Den viktigaste
funktionen för detta är den helautomatiska
belastningskontroll 2.0. Beroende på angiven hastighet
och kraftbehovet styr detta transmissionens utväxling
så att motorns varvtal reduceras till intervallet för
optimal bränsleekonomi. Det finns olika optimala
värden som kan ställas in som belastningsgräns för olika
typer av arbeten, som till exempel transporter, tunga
dragarbeten eller arbeten med kraftuttagsdrivna
redskap. Traktorn ställer automatiskt in
belastningskontrollen optimalt. Användarna behöver
därför inte aktivt ställa om reglaget för
belastningskontroll för varje åtgärd. Samspelet mellan
motor och transmission är helt rätt för alla tillämpningar.
Alternativt kan föraren också ställa in
belastningskontrollen manuellt.

Fendts Vario-transmission är en hydrostatisk-mekanisk drivning med
kraftfördelning. Vid ökad hastighet ökar den mekaniska kraften som överförs
via planetväxeln. Hydrostaterna kan vinklas 45 grader och tål ett högt
arbetstryck på maximalt 550 bar, något som ger mycket hög verkningsgrad.
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Vidvinkelspeglar (tillval) utökar ditt siktfält, vilket höjer säkerheten markant. Det farliga området, som vanligtvis
finns i den döda vinkeln, är enklare att övervaka och oförutsedda situationer kan därmed undvikas.

För att bredda användningsmöjligheterna ytterligare erbjuder Fendt en komplett,
fabriksmonterad vändbar förarplattform. Med ett fåtal moment kan förarstolen,
inklusive rattstång, multifunktionsarmstöd och manöverpanel svängas runt 180°.

FENDT X5-HYTT

Detaljer som
ger glädje.
Mer utrymme. Bättre sikt. Bättre ergonomi
Med 900 Vario får du en arbetsplats med gott om
utrymme. Från förarstolen kan du styra alla
arbetsförlopp med VariotronicTI och du har hela tiden
allting under uppsikt. Mångsidiga automatiska
funktioner håller din prestation och koncentration på
högsta nivå under hela arbetsdagen.

3,5 m² förarparadis med panoramasikt
Ta plats i den stora x5-förarhytten med generösa
utrymmen och exceptionell sikt genom de stora
fönstren – en verklig panoramavy. Den automatiska
klimatanläggningen säkerställer alltid en angenäm
temperatur på arbetsplatsen och håller dina drycker
svala i kylboxen. Under kalla dagar innebär värmen i
förarstolen en extra komfort som du inte vill vara utan.
Och om du inte arbetar ensam finns det också en
bekväm plats för din passagerare.

Unik säkerhet med laminerat säkerhetsglas
Fendt 900 Vario går att få med en vindruta av laminerat
säkerhetsglas. Fendt har introducerat denna
banbrytande innovation inom lantbruksutrustning för
att höja säkerheten för både förare och passagerare.
Framrutan kan inte splittras, utan hålls alltid ihop av
lamineringen om den skadas. Det gröntonade bandet
längs vindrutans övre kant ger bländningsskydd.
Vindrutan med laminerat säkerhetsglas har dessutom
inbyggd värmeslinga.

Bekväma säten och många praktiska hjälpmedel
Den pneumatiska hyttfjädringen minimerar
vibrationerna och erbjuder hög förarkomfort.
Den absoluta höjdpunkten i körkomforten är resultatet
av individuell hjulupphängning på framaxeln,
pneumatisk hyttfjädring och den aktiva fjädringen
i förarstolen. Det svarta lädret, som går att få som ett
utrustningspaket för förarstolen och ratten, är robust
och ger sätet ett sofistikerat utseende. Ett antal små
detaljer i förarhytten är en ren glädje: ett kylfack, flera
förvaringsutrymmen och mycket mer är praktiska
dagliga små hjälpmedel.
Torkaren som täcker 300° vidgar ditt
synfält och håller vindrutan ren även
under riktigt svåra förhållanden, så att
du hela tiden kan ha fri sikt över hela
traktorns framsida och framhjulen.

Den automatiska klimatstyrningen i
X5-förarhytten säkerställer att hytten
håller en behaglig temperatur.
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Telefonsamtal över handsfree kan genomföras med
utmärkt ljudkvalitet tack vare den flexibla och rörliga
svanhalsmikrofonen.

15

4-vägs flerfunktionsjoystick med extra styrknappar
för 3:e och 4:e hydraulkretsarna, knappar för farthållare
och motorvarvsminne samt aktivering av VariotronicTIvändtegsautomatik. Det går även att hantera upp till
10 ISOBUS-funktioner från joystickens.

FENDT VARIOTRONICTI

Med VariotronicTI-vändtegsautomatik kan föraren skapa
och spara sekvenser för vändningsmanövrer när traktorn
körs eller står still. Inställningar för fyrhjulsdrift och
aktivering av differentialspärr, motor- och
transmissionsstyrning, hydraulventilerna, frontlyften
och den bakre trepunktslyften, det främre och bakre
kraftuttaget och det automatiska styrsystemet samt
deras individuella funktioner görs via systemet för
vändtegsautomatik och kan enkelt regleras.

Varioterminal och
redskapsstyrning.
Logiska och enkla menyer bekvämt inom räckhåll
Fendt har kontinuerligt följt strategin med allt i en
terminal. Resultatet är den unika integrationen av
funktioner i en enda terminal. Tack vare den enkla
menystrukturen och det tydliga gränssnittet kan
förarna snabbt lära sig Varioterminalen så att de
alltid har viktiga funktioner till hands. Den bländfria
högupplösta skärmen med smartphone-känsla och
alla funktionslampor anpassar sig automatiskt till
ljusförhållandena i hytten. Nattläget med
bländskyddsfunktion gör det enkelt att arbeta på
natten.

Varioterminal 7"
Enkel, intuitiv och praktisk – nya Varioterminal 7" med
LED-bakgrundsbelysning samlar alla traktor- och
redskapsfunktioner i en terminal. ISOBUS-kompatibla
redskap kan också styras direkt i Varioterminal.
Med tydlig display och enkel plan menystruktur.
Menyalternativ väljs direkt på pekskärmen eller
med ett klick på en knapp, ytan är ytterst reptålig
och enkel att rengöra.

4 terminaler i 1: Varioterminal 10.4"
Traktor- och redskapskontroller, kamerafunktion samt
autostyrning och dokumentation är fullständigt
integrerade i Varioterminal 10.4". Den enkla
skärmlayouten är smidig och kan visa i helskärms- och
halvskärmslägen såväl som fyra individuella bilder,
var och en med olika funktioner. Den högkvalitativa
pekskärmen av reptåligt glas har en upplösning på
800 x 600 pixlar och 16 miljoner färger, vilket ger tydliga
bilder, även i nattläge. Pekfunktionen reagerar känsligt
och snabbt. Det går även att styra den med knappar.

Perfekt för alla tillämpningar
För Fendt VariotronicTI är ISOBUS-gränssnittet den
avgörande länken till redskapen. Redskapsstyrningen
VariotronicTI är ett snabbt och enkelt sätt att styra alla
ISO 11783-kompatibla redskap på Varioterminal och,
om stöd finns, även med multifunktionsjoysticken.

Den nya Varioterminal 10,4" övertygar med sitt smartphone-utseende och
den sofsitikerade pekskärmen. Den är standard i ProfiPlus-utrustningsnivån.
Den finns även som tillval till Profi-versionen.

Funktionerna för Variotronic -redskapsstyrningen (ISOBUS) och vändtegsautomatik
kan tilldelas multifunktionsspaken efter behov. I kombination med det automatiska
styrsystemet VarioGuide möjliggör VariotronicTI automatiska sekvenser på vändtegen.
TI
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Varioterminal 7" är den smidiga och
funktionella ledsagaren för traktorarbete
och styrning av ISOBUS-redskap.
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FENDT VARIOTRONICTI

Exakt autostyrning, perfekt
behandling, större skörd.
Alltid på rätt väg
Med Fendt VarioGuide kan du köra tillförlitligt och
korrekt, även i områden med besvärliga
mottagningsförhållanden. Med Fendt VarioGuide kan
du få ut maximalt av dina maskiner eftersom du kan
arbeta utan att du behöver styra aktivt, även på natten
eller med stora arbetsbredder. VarioGuide håller
automatiskt traktorn i den ideala linjen så att du kan
koncentrera dig helt på redskapet. Överlappningen
reduceras och besparingar på tre till tio procent kan
uppnås beroende på arbetstyp. Beroende på
tillämpningen kan du arbeta med två olika
noggrannhetsnivåer: med en avvikelse på ned till
cirka 20 cm (VarioGuide-standard) eller noggrannhet
på ned till 2 cm (VarioGuide RTK).

Unikt flexibelt givarurval
VarioGuide-styrstystemet säkerställer optimerade
arbetsresultat och maximal komfort. Med NovAtelmottagaren håller korrektionssignalerna SBAS,
TerraStar-L & C och RTK dig på rätt spår. Välj en Trimble®mottagare för att använda SBAS, RangePoint™ RTX™,
CenterPoint RTX™ och RTK. Om du förlorar din RTKsignal på grund av terrängen fortsätter VarioGuide att
arbeta pålitligt i upp till 20 minuter tack vare Trimble®xFill™- eller NovAtel® RTK Assist-lösningarna.
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Nya körspår med Fendt Contour Assistant
Fendt-maskiner med Varioterminal 10.4 och VarioGuidesystem med NovAtel®- eller Trimble®-mottagare kan nu
använda Fendt Contour Assistant. Med nya Contour
Segments och Single Track-funktioner till de välbekanta
VarioGuide-körspårstyperna blir ditt arbete ännu
enklare och mer effektivt. Med Contour Segments kan
du registrera olika segment på fältet med bara ett varv
runt – ett snabbt och enkelt sätt att lägga till fältets
gränser. Med Single Track kan du köra längs hela
tramline-längden för att registrera den nästan som en
oändlig konturlinje.

Automatiserade besparingar
Med den helt integrerade SectionControl för ISOBUSredskap kan du utföra sådd, gödsling eller
växtskyddskörning utan överlappning. Detta förebygger
dubbelbehandling och behandling av ytor utanför
fältets gränser. Med hjälp av SectionControl-assistenten
kan du ställa in korrigeringsvärdena för varje redskap
snabbt och enkelt. Du kan ange innan exakt när
aktivering och inaktivering ska ske vilket automatiskt
ger ekonomisk påverkan. När du använder ISOBUSkompatibla sprutor, gödselspridare eller såmaskiner kan
sektionskontrollen numera hantera upp till 36 sektioner.

Din Fendt VariotronicTI-fördel: Programvaran i din Fendt uppdateras vid service
i verkstaden, inklusive nya extrafunktioner.

VariotronicTI-redskapsstyrningen (ISOBUS) är perfekt integrerad i Varioterminal 7"
och Varioterminal 10.4". Redskapet styrs med terminalen och joysticken, ingen ytterligare
terminal behövs.

19

VarioDoc möjliggör trådlös dataöverföring från Varioterminalen till
växtodlingsprogrammet. VarioDoc Pro registrerar kontinuerligt positionsoch maskindata och dataöverföring är möjlig via mobilt nätverk.

DATAÖVERFÖRING OCH DOKUMENTATION
VariableRateControl (VRC): optimera utifrån lokalanpassade kartor,
beroende på markförhållanden och typ av gröda. På så sätt kan du
optimera dina insatser.

Kopplingar som
skapar mervärden.
Ditt arbete i blickfånget med Fendt VarioDoc
Dokumentation är en av de viktigaste grundstenarna
för den ekonomiska styrningen inom lantbruket.
Med Fendt VarioDoc kan relevanta data registreras
i fält med ett minimum av ansträngning, för att
därefter dokumenteras och sedan analyseras i ett
växtodlingsprogram, allt på kortast möjliga tid.
Data överförs trådlöst från Varioterminalen till
fältdatabasen med hjälp av ISOBUS standard TC-BAS.
Data över utsädes- och gödningsmängd som körs ut
eller bränsleförbrukning per hektar finns tillgängliga
omedelbart efter att arbetet har utförts. Dessutom kan
inställningar för ett arbete skapas på hemdatorn och
sedan skickas till terminalen.

Dataövervakning i realtid: Fendt VarioDoc Pro
Fler alternativ med Fendt VarioDoc Pro-dokumentation.
Med GPS-registrering och specifika inställningar som
skickas över det mobila nätverket kan nyckeldata
registreras omedelbart och direkt. Allt du behöver
är ett SIM-kort (NTRIP och VarioDoc Pro). Detta
möjliggör ett automatiskt och smidigt utbyte med
ISOXML-kompatibel programvara för fältledning och
mappning. Data som återstående tid, återstående yta
och fordrat bränsle skickas i enlighet med TC-Geostandarden och visas på Varioterminal när du arbetar.
Som VarioDoc Pro-användare kan du också uppgradera
till VariableRateControl (VRC) och registrera ytterligare
parametrar, inklusive dieselåtgång och hastighet.

Variabel tillämpning med VariableRateControl (VRC)
Dataöverföring med VarioDoc Pro medger nu variabel
hastighetstillämpning, baserat på markens eller
plantornas behov och därmed minskar man på antalet
inmatningar under drift. Baserat på VarioDoc Pro för
dokumentation, en lösning för precisionsjordbruk, finns
nu variabel hastighetskontrollfunktion (VRC) tillgänglig.
De individuella behoven för sådd, gödsling och
växtskyddsmedel visas på tillämpningskartor.
De hämtas sedan fram under arbetet och genomförs
automatiskt. Den stora fördelen: driftsinmatningarna
kan definieras och planeras med hjälp av fältdatabasen
och sedan tillämpas med stor precision.

Effektivt från traktorn upp till datahanteringen
De som investerar i en traktor investerar även i
framtiden. Så fort du kopplat samman dina maskiner
kommer du att kunna optimera din maskinparks
kapacitet. De senaste gränssnitten och
programvarulösningarna gör det redan idag möjligt att
samla in maskindata oberoende av plats, vilket öppnar
möjligheten att agera omedelbart. Detta ökar svarsoch drifttiderna för hela din maskinpark med bara ett
knapptryck. Nya AGCO Connectivity Module (ACM) är
gränssnittet mellan din traktor och kontoret, och detta
system tar som traktorns centrala överföringsenhet över
hela telemetrin för dataöverföringen.

AGCOs omfattande elektronikstrategi Fuse Technologies™ ger lantbrukare och entreprenörer möjlighet att
problemfritt integrera och skapa ett nätverk över hela maskinparken. Under namnet Fuse Technologies™ erbjuder
AGCO och Fendt lösningar för precisionslantbruk, vilka minskar driftskostnaderna och gör maskinanvändningen
ännu mer effektiv och lönsam.
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KVALITETSSTANDARD OCH BIBEHÅLLANDE AV VÄRDE

Perfekta utsikter.

Fendt Certified – upplägg för begagnade maskiner
Ledare kör Fendt – också med en historia av kärleksfull
omvårdnad. Begagnade jordbruksmaskiner med ett
bevisat utmärkt skick och certifierad Fendt-kvalitet är
den perfekta lösningen för kostnadsmedvetna
lantbrukare eller som ett tillägg i din växande
maskinpark.

Fendt Certified ger många fördelar:
- Certifiering med stränga kvalitetsstandarder
- Omfattande kriterier för godkännande
(teknik, slitage, visuellt utseende)
- Bytta slitdelar
- Delar byts, rengörs och målas vid behov
- Ettårig garanti (kan förlängas)
- Service till fasta timpriser
- Vi kan ersätta till aktuellt marknadsvärde i
händelse av skadeanmälningar

Livslånga förmåner
Fendt-kund livet ut. Detta börjar när du köper en
Variotronic-maskin och fortsätter under hela din
maskins tjänsteliv efterhand som vi gör nyutvecklade
funktioner tillgängliga på befintliga maskiner av aktuell
eller äldre modell (under förutsättning att hårdvaran är
kompatibel) snarare än att begränsa dem till framtida
modeller. Driftssäkerhet, effektivitet och
användarvänlighet blir aldrig oviktigt. Du kan säkerställa
maximal prestandakapacitet och ett proaktivt skydd av
andrahandsvärdet.

Från uppdatering till uppgradering
Fendt Variotronic gör att du kan ligga i yttersta framkant
vad gäller teknik, också flera år efter ditt inköp. Du kan
till och med lägga till funktioner efter inköp. Hur är detta
möjligt? Med unika programvaruuppdateringar med
nya tillägg som Fendt erbjuder upp till två gånger om
året utan kostnad. Enklast är att be din säljare uppdatera
din Variotronic under servicen (omfattas av
arbetskostnader). På så vis tar du del av tekniska
framsteg och skyddar andrahandsvärdet för din Fendtmaskin, och din investering är lika bra som den var
första dagen.
Varioterminalen informerar dig om kommande
underhålls- och servicedatum, den har till och med
en påminnelsefunktion.
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Med appen ”AGCO Parts Books to go” kan du enkelt
hitta Fendt-reservdelar och beställa dem direkt i
din smarttelefon. Appen finns tillgänglig för
nedladdning i App Store eller i Google Play Store.
Din personliga åtkomstdata finns tillgänglig hos
din Fendt-återförsäljare.

FENDT SERVICES

Arbeta i trygg förvissning
om att din maskin kommer att
vara redo imorgon också.
100 % kvalitet, 100 % service Fendt Services
För att säkerställa att din Fendt Vario alltid levererar
100 procent prestanda erbjuder vi dig 100 procent
service. Detta inkluderar utmärkta diagnostiska
funktioner, enkel reparation och reservdelar
tillgängliga dygnet runt under skördesäsongen.
Fendt-servicenätverket garanterar också snabb
kommunikation mellan dig och vår utbildade
servicepersonal. Fendt-originaldelar och deras
montering levereras med 12-månaders garanti.
Reparationer med originaldelar säkerställer att din
Fendt-traktor behåller sitt värde.

Individuella finansierings- och hyresmodeller
En investering i teknik innebär ett avsevärt
kapitalutlägg. Ett kreditfinansavtal från AGCO Finance
erbjuder attraktiva och flexibla villkor. Från första
handpenningen till månadsbetalningar och tidsperiod
bestämmer du vilka villkor du vill finansiera din Fendt
med. Om du behöver ytterligare kapacitet snabbt eller
vill använda traktorer på lång sikt utan att köpa dem kan
din Fendt-återförsäljare erbjuda den perfekta lösningen
med skräddardsydda hyrespaket. Dessa paket hjälper
dig också att anpassa din fordonspark efter den
befintliga arbetsbelastningen.

Prestanda och lönsamhet på kontrakt
Fendt-servicepaketen ger dig fullständig
kostnadskontroll och utomordentlig service. Paketen
täcker allt specificerat underhållsarbete utifrån
attraktiva fasta priser. De olika Fendt Care-nivåerna
innefattar regelbundet underhåll och service i
kombination med en förlängd garanti på upp till
8 000 drifttimmar eller 8 år totalt. Från ett enkelt
underhållsavtal till det omfattande paketet med
ersättningsmaskin – det finns en flexibel och
skräddarsydd lösning för din maskinpark hos Fendt.

Fendt Expert-utbildning för operatörer
Fendt ger dig inte bara den senaste tekniken men
hjälper dig också att få ut maximalt av ditt fordon.
Med hjälp av det exklusiva utbildningsprogrammet för
operatörer kan du optimera din Fendts effektivitet
ytterligare och lära dig alla funktioner som gör din
dagliga rutin så mycket enklare. Vårt team av
profesionella utbildare ger dig råd om hur du kan
få ut hela din Fendt-fordons potential.

Dina Fendt-återförsäljare finns alltid till hands när du behöver dem och har bara ett mål – att se till att dina Fendt-maskiner alltid är redo att arbeta. Om något går snett i skördetid kan du bara ringa ditt
certifierade servicecneter dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.

Fendt Care-paket

Brons

Silver

Guld

Platina1

Regelbundet underhåll, fasta
underhållskostnader

Skador som kräver reparation
täcks (ej normalt slitage)

Alla kostnader täcks
(ej normalt slitage)

Täcker alla kostnader och
garanterar tillgänglighet
(ej normalt slitage)

Maskintyp

Alla

Alla

Hjultraktorer

Hjultraktorer

Regelbundet underhåll















Valfri självrisk:
0 EUR, 190 EUR, 490 EUR

0 EUR

0 EUR

Resetaxor





Bärgning och bogsering





Fordonsdiagnostik





Montering av avgasbroms





Olja, filter för motor
och växellådsreparationer





Täcker

Reparationer
Självrisk

Fendt har utökade garantier för att kunna erbjuda en ännu mer omfattande
produkt som täcker nya maskiners driftsäkerhet och reparationsrisk.

Maximalt antal timmar

8 000

Maximalt antal år

1+7

Täcker
(förutom slitage)

Total
täckning

Kvälls- eller
helgtillägg



Ersättningsmaskin



1
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För att din maskin alltid ska vara
driftklar erbjuder vi en skräddarsydd
underhålls- och reparationsservice
utöver den obligatoriska garantin.
Fendt Care Serviceavtal ger flexibla
giltighetsperioder beroende på
maskintyp, och flexibla premier.
Detta ger dig fullständig
kostnadskontroll, säkrare planering
och gör att din maskin behåller
värdet.

Gäller i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Platinum kan endast väljas hos återförsäljare som erbjuder detta.
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Den hydro-pneumatiska, separata hjulupphängningen är har en axel med dubbla triangellänkar, så att varje hjul är upphängt individuellt,
vilket garanterar maximal dragkraft utan problem. Detta förebygger s.k. ”power hopping” vid tungt dragarbete. Den helautomatiska
nivåregleringen säkerställer att fjädringsrörelsen förblir densamma på båda sidor vid upp till åtta tons framaxelbelastning. Vidare kan
hjulupphängningens slaglängd på 300 mm köras manuellt vid stillastående, t.ex. för att lyfta upp en tyngd framtill utan frontlyft.

KÖRDYNAMIK MED SÄKERHET OCH KOMFORT

Kan göra det snabbare.
Gör mer.

Körning i hörn utan FSC

Körning i hörn med FSC

Maximal körsäkerhet på väg och fält
Med unika Fendt Stability Control, FSC, känner du dig
alltid trygg under körningen, även i kurvor. Samtidigt
ger det praktiskt taget underhållsfria bromssystemet,
bestående av flerskiviga skivbromsar för fram- och
bakaxel, hög körsäkerhet och utmärkt
inbromsningsförmåga. Den intelligenta styrningen av
bromsljuset tänder bromsljuset för att varna trafiken
bakom när din hastighet minskar, även om du inte har
trampat på bromspedalen.

Trygg och säker
Vid transportarbeten är snabbhet ett måste – exakt det
rätta för den nya Fendt 900 Vario. Som tillval kan den fås
med en maxhastighet på 40, 50 eller 60 km/h. Och med
detta kraftpaket till traktor kommer du säkert fram till
din destination. Med de senaste säkerhetssystemen för
traktorer, såsom ABS eller den automatiska styraxeln för
släp med självstyrande axel, nu har det blivit ännu
säkrare att köra 900 Vario.

ABS – för högsta nivå vad gäller bromssäkerhet
ABS modulen mäter hastigheten för varje hjul med hjälp
av fyra varvtalssensorer och jämför dessa i styrenheten.
Om hastigheten för något av hjulen för låg vid
inbromsning, t.ex. på grund av olika underlag, öppnar
ABS systemet automatiskt motsvarande broms för att
förhindra att hjulet låser sig. Eftersom traktorns hjul har
olika storlekar på fram- och bakaxel och de genom sin
vikt har vridmoment och rörelseenergi, kommunicerar
ABS-modulen även med traktorns styrenhet. Vare sig du
kör på snö, is eller grus kan du alltid lita på din Fendttraktor, tack vare det utmärkta samspelet mellan teknik
och programvara.

Utan VarioActive
1 rattvarv
= 23,6°

Fendt 900 Vario är utrustad med ABS-bromsar. Traktorn kan styras
och kontrolleras bättre, även när man tvärbromsar på vått eller
mjukt underlag.
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Med VarioActive
1 rattvarv
= 40,3°

Jämfört med standardutväxlingen behöver man med VarioActive cirka 60 % färre varv på ratten för att
uppnå samma styrutslag. Med VarioActive drar du fördelar genom snabbare styrning vid trånga manövrer på
till exempel vändtegarna. Av säkerhetsskäl kan detta bara användas i hastigheter mellan 0 och 25 km/h.
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Du kan välja att få de utbytbara kopplingarna skruvade i
blocket för att snabbt kunna byta beroende på vilket redskap
du vill använda.

Kraftens raka väg från motorn till kraftuttagstappen innebär
att Fendt 900 Vario överför effekt synnerligen effektivt.
Nominella hastigheter för kraftuttagen uppnås alltid med
ett motorvarv under 2 000 varv/min med utmärkt
effektivitet.

Med den externa ventilstyrningen kan du manövrera
baklyften, en ventil och kraftuttaget direkt från de bakre
stänkskärmarna. Vid användning av extern styrning för det
bakre kraftuttaget kan en förinställd hastighet automatiskt
erhållas.

KOPPLINGSPUNKTER FRAM OCH BAK

Intelligent teknik fram och bak.
Passar för varje användningsområde.
Har fler gränssnitt
Fendt 900 Vario erbjuder fler anslutningsmöjligheter än
någon annan traktor i sin effektklass: sex
elektrohydrauliska dubbelverkande ventiler bak plus två
fram, anslutning för extern hydraulik (Power Beyond),
ISOBUS-anslutning och mycket mer. Totalt har Fendt 900
Vario 24 anslutningspunkter, som är praktiskt placerade
både fram och bak. Det garanterar mångsidiga
användningsmöjligheter och problemfri anslutning av
alla redskap – för effektivt samarbete mellan traktor och
redskap.

Rejält tilltagen lyftförmåga
Den elektrohydrauliska bakre trepunktslyften, som har
en maximal lyftkraft på 11 800 kg, garanterar att också
bakmonterade tunga redskap för traktorer i denna
storleksklass kan hanteras utan problem. Även
frontlyften, med sin lyftförmåga på upp till 5 580 kg,
möjliggör användning av tunga frontmonterade
redskap. Den nydesignade gjutna frontlyften är
utformad som en integrerad del av traktorkroppen, så
att kopplingspunkterna är placerade nära fordonet.

Flexibelt kopplingssystem
Fendt 900 Vario levererar en hög hydraulkapacitet på
152 l/min och 140 l/min från grundutförandet och
uppåt. Med ett flexibelt kopplingshus går det att arbeta
med olika kopplingsstorlekar: ½", ¾" och ⁵⁄₈" FFC
(Flat Face Coupling). Fjärde styrenheten i kombination
med ¾"- och ⁵⁄₈" FFC-kopplingar kan levereras med en
flödesvolym på upp till 170 l/min. Det är enkelt att
ansluta alla hydraulkopplingar och på DUDK-varianten
kan man göra det från vardera sida och under tryck.
Med separata oljeflöden för hydraulik och växellådsolja
är Vario 900 kompatibel för användning av bioolja i
hydraulkretsen.

Kraftuttag med ekonomifunktion
Kraftuttagens hastigheter kan manövreras enkelt via
multifunktionsarmstödet. Utvändiga reglage finns också
bak. Kraftuttagsvarvtalen bak (540E/1000 eller
1000/1000E) möjliggör arbete vid lägre motorvarvtal,
vilket innebär lägre bränsleförbrukning. Kraftuttaget
fram (1000 varv/min) möjliggör användning av ett stort
urval av redskap i fronten.

Den bekväma frontlyften på Fendt 900 Vario har läges- och
marktrycksreglering som tillval. Den gör att redskapets vikt kan
överföras till traktorn. Det är särskilt nyttigt vid arbete med
frontmonterad slåttermaskin eller för snöröjningsredskap
eftersom det sänker belastningen på redskapet och förbättrar
styrförmågan. Marktrycket kan justeras i Varioterminalen.

Lyftarmarna på trepunktslyften bak kan vikas upp
i ett parkerat läge så att man får 15 cm mer utrymme
för exempelvis dragstången eller en PTO-axel.
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c

FENDT X5-HYTT
Reglage för bakre trepunktslyft med snabblyft, djupkontroll
och kraftuttagsaktivering (som tillval för frontlyft)

Pedalområde

En mängd uttag finns inne i hytten, t.ex. flera uttag för 12 volt, ISOBUS-uttag,
signaluttag.

F

En särskild finess är
standardversionens limmade vindruta.
För ytterligare komfort och säkerhet
kan den fås med uppvärmd framruta
och laminerat säkerhetsglas.

F

Manöverpanel för aktivering av TMS, VariotronicTI inspelningsautomatik,
val av hastighetsintervall, fyrhjulsdrift och aktivering av differentialspärr,
individuell hjulupphängning på framaxeln, val av hastighet för kraftuttag,
automatiska funktioner för lyftar och kraftuttag.

Fyrvägsreglage för första och andra
hydraulventilsektionen

900 Vario har slimmats för ännu bättre sikt. Motorhuven har gjorts så smal som
möjligt så att föraren har utmärkt sikt över hjulhusen och frontmonterade redskap.

Manöverreglage för
hydraulventilsektioner 5 till 8
Handgas

J

I en Fendt-förarhytt hittar du
många olika förvaringsutrymmen och
fack så att allt kan ha sin plats.

F

Förfriskningar för en lång arbetsdag
är lätta att förvara i den stora
utvändiga kylboxen. Kylboxen kan vid
behov även användas för varmhållning
av mat.

F

F
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Det finns plats för mat och dryck i
det luftkonditionerade kylfacket.

Viktig dokumentation, som till
exempel användarhandboken, kan
förvaras säkert och väl skyddat i
dokumentlådan.

3-punkts hyttfjädring med luftfjädringselement skapar en helt
vibrationsminimerad förarhytt. Den stora skillnaden i höjd och det långa avståndet
mellan fjäderelementen för X5-förarhytten motverkar stötar och slag och
säkerställer maximal åkkomfort.

J

En hållare ger mobiltelefonen en
egen plats. Hållaren kan justeras för att
passa olika mobiltelefoner.

F

Den luftfjädrade
superkomfortstolen Evolution Active
Dualmotion är vår toppmodell inom
förarstolar. Förare kan dra extra nytta
av den aktiva fjädringen.
Stolsöverdraget finns antingen i svart
tyg eller svart, smidigt läder, som
levereras tillsammans med en
läderklädd ratt.

F

Komfortpassagerarstolen med
ryggstöd och säkerhetsbälte låter även
passageraren sitta säkert och bekvämt
under långa arbetspass.

F

Den luftfjädrade
superkomfortstolen Evolution Dynamic
Dualmotion har justerbart ryggstöd,
stolsvärme, lågfrekvensfjädring,
pneumatiskt stöd för korsryggen och
armstödsjustering. Stolsklädseln går att
få i svart tyg eller i svart, mjukt läder
tillsammans med en läderklädd ratt.

F

Komfortstolen har luftfjädring och
enkel justering av armstöden.

J

Fendt erbjuder en smart lösning för kablar som löper från traktorns bakre del
och in i förarhytten. Kablar kan dras genom kabelgenomföringen, oavsett vilken
diameter de har. Bakrutan kan stängas så att damm, smuts, vatten och buller
stängs ute.
J
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c

BELYSNING PÅ FENDT 900 VARIO

FENDT 900 VARIO

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Ta dig hem säkert: Den integrerade
Kom hem-belysningen gör att föraren
kan kliva ner från traktorn på säkert
sätt, även när det är mörkt ute.
Strålkastarna fortsätter att lysa en
stund efter att traktorn har stängts av.
Även insteget är helt belyst.

J

Belysningskonceptet på Fendt 900 Vario har förfinats och är toppmodernt. Både
halv- och helljuset har de senaste Bi-LED-lamporna med nivåreglering.
Arbetslamporna och hörnlamporna är också utrustade med LED-lampor. Detta
möjliggör exakt kontroll över belysningen och ger utomordentlig utsikt över
redskapen och hjulhusen, även i mörker. LED-lamporna har mycket låg
strömförbrukning, mycket lång livslängd och ger ett totalt ljusflöde på upp till
49 900 lumen.

F

LED-strålkastarnas räckvidd kan
anpassas till aktuell situation, t.ex. för
körning på väg. Dessutom är LEDbelysningen energisnål och har en lång
livslängd.

Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion
Akustisk signal vid backning

g

g

g

g

Fyrhjulsdrift

c

c

c

c

Differentialspärr bak/fram med 100 procent lamellåsning och styrvinkelsensorer

g

g

Vario-manövrering
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- Läckoljeledning
- Trycklös retur bak
- Luftbroms
- Signalledning för extern hydraulik
(Power Beyond)
- Tryckledning för extern hydraulik
(Power Beyond)

- Hydraulisk släpvagnsbroms
- 7-poligt uttag till släp
- Lyftarmar med fånghakar
- Hitchkrok
- Bakre kraftuttag
- Nedre drag

Anslutningar fram:
- Toppstång
- Två dubbelverkande hydraulventiler
- Trycklös retur fram
- 7-poligt uttag

c

c

c

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

Trepunktslyft
g

c

g

g

g
c

g

g

g

g

g

g

g

c

c
c

Belysningen är lätt att ställa in och
justera tack vare den tydliga layouten.
Med enknappssystemet kan du stänga
av all arbetsbelysning på en gång med
ett tryck på knappsatsen.

J

Pneumatisk förarhyttsfjädring, 3-punkts med integrerad nivåreglering
Super komfortstol, luftfjädrad
Superkomfortstol Evolution dynamic/CA
Super Comfort Seat Evolution active DuMo läder/CA
Super Comfort Seat Evolution active DuMo/CA
Super Comfort Seat Evolution dynamic DuMo/CA
Super Comfort Seat Evolution dynamic DuMo läder / CA
Comfort passagerarsäte
Integrerad automatisk klimatkontroll
Framruta med laminerat säkerhetsglas, uppvärmd
Uppvärmd bakruta
300°-främre vindrutetorkare
Bakre vindrutetorkare/spolare
Radio CD MP3
Radio med CD, MP3 och handsfree
EG-färdskrivare standard
Fendt Reaction styrsystem
Radarsensor
Vändbar förarplats
Kylbox

Steglöst justerbar dragkraftsreglering
Lägesreglering
Enkelverkande främre trepunktslyft, med extern manövrering (separat ventil)
Komfortfrontlyft, enkelverkande, med läges- och lastreglering, utvändiga
reglage
Elektrohydraulisk trepunktslyft enkelverkande (EHR), med utvändiga reglage
Lyftarmar med fånghakar kat.4

g

Kraftuttag

c

Utvändiga reglage för bakre kraftuttag

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c
c

Hydraulik

g

g

g

g

c

c

c

c

Yttre manövrering bak för hydraulventiler
Anslutningar för extern hydraulik, Power beyond
Returuttag bak
Trycklöst returuttag bak
FlatFace-kopplingar bakre hydrauluttag.
Hydrauloljeuttag inkopplingsbara under tryck
CUP-koppling bak
Biohydraulolja

Förarhytt

I anslutningarna bak ingår:
- Signaluttag
- ISOBUS-anslutning
- Hydraulisk toppstång
- Duomatic-koppling
- Sex dubbelverkande
hydraulventiler

FSC Fendt Stability Control
Individuell hjulupphängning, framaxel
Automatisk låsning av medstyrande axel på släpvagn
Duomatic-koppling för tryckluftsanslutning
VarioGrip däcktryckreglering

Transmission

Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatikläge
och reglage för hydraulsystemet
Varioterminal 7'' med pekskärm och knappmanövrering
Varioterminal 10,4'' med pekskärm och knappmanövrering
Variotronic redskapsstyrning för ISOBUS
VariotronicTI - inspelningsautomatik
Förberedd för autostyrning
Autostyrning VarioGuide NovAtel/Trimble
VarioDoc - dokumentationssystem (endast med Varioterminal 10.4'')
VarioDoc Pro - dokumentationssystem
Sektionskontroll
VariableRateControl
Elektronisk startspärr
Utan startspärr

Innerbelysningen är perfekt utformad för de viktiga områdena i hytten. Både på
dagen och på natten har de viktigaste reglagen behaglig bakgrundsbelysning.
Belysningsintensiteten regleras automatiskt via en ljussensor beroende på aktuella
ljusförhållanden.

c

Chassi

F

J

ProfiPlus

ProfiPlus

c

Profi

Profi

Reversibel fläkt
Bränsleförfilter (uppvärmt)
Värmarpaket (motor, transmission, hydraulolja)
Avgasbroms

PowerPlus

PowerPlus

c

Motor

Power

Power

Utrustningsvarianter.

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Tillvalsutrustning

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

c

c

c

c

Automatisk bakre släpvagnskoppling med fjärrmanövrering
Kulkoppling, justerbar i höjdled
Kulkoppling, kort, med låg kopplingspunkt
Kulkoppling, lång, med låg kopplingspunkt
hitchkrok
lantbruksdrag
Piton-fix, ej för Sverige
Komforthållare för främre vikt (ej tillgängligt med främre trepunktslyft)
Hjulvikter för bakhjul
Tvångsstyrning till kuldragskoppling (en- eller tvåsidig)
Markeringsskyltar brett fordon
ABS-uttag för släpvagn

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
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g
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c
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c

c

c

c

c

c

c

c

c

- Främre kraftuttag
- Lyftarmar med fånghakar
- Fäste för regleringsfjädrar
(ej avbildade)
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FENDT 900 VARIO

VANLIGA FRÅGOR ALLT OM FENDT.

Tekniska specifikationer.

Vad kan vi hjälpa
dig med?

Kontakta Fendt.

Vad gör Fendts Services annorlunda?
För oss innebär service kunskap och förståelse
för 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 så att de
tillgodoser de allra högsta kraven och ger
långsiktig drift. Vår service är
partnerskapsaspekten för ditt arbete.

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

927 Vario

930 Vario

933 Vario

936 Vario

939 Vario

202/275
202/275
6
110/ 136
7750
2100
1160
600.0
36.0

224/305
224/305
6
110/ 136
7750
2100
1278
600.0
36.0

247/336
247/336
6
110/ 136
7750
2100
1380
600.0
36.0

269/366
269/366
6
110/ 136
7750
2100
1515
600.0
36.0

291/396
291/396
6
110/ 136
7750
2100
1565
600.0
36.0

ML 260
0,02-35
0,02-20
0,02-60
0,02-33
60
540E/1000
1000/1000E
1000

ML 260
0,02-35
0,02-20
0,02-60
0,02-33
60
540E/1000
1000/1000E
1000

ML 260
0,02-35
0,02-20
0,02-60
0,02-33
60
540E/1000
1000/1000E
1000

ML 260
0,02-35
0,02-20
0,02-60
0,02-33
60
540E/1000
1000/1000E
1000

ML 260
0,02-35
0,02-20
0,02-60
0,02-33
60
540E/1000
1000/1000E
1000

152
205
200+10
2/0/6
2/0/6
87
11800
5584

152
205
200+10
2/0/6
2/0/6
87
11800
5584

152
205
200+10
2/0/6
2/0/6
87
11800
5584

152
205
200+10
2/0/6
2/0/6
87
11800
5584

152
205
200+10
2/0/6
2/0/6
87
11800
5584

600/65R34
650/85R38
600/65R34
710/70R42

600/65R34
650/85R38
600/65R34
710/70R42

600/65R34
710/70R42
600/65R34
800/70R38

600/70R34
710/75R42
600/65R34
800/70R38

600/70R34
710/75R42
600/65R34
800/70R38

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

2100
2050
2750
5655
3272
3308
575
3050

2100
2050
2750
5655
3272
3308
575
3050

2100
2000
2750
5655
3272
3308
575
3050

2100
2000
2750
5655
3322
3358
575
3050

2100
2000
2750
5655
3322
3353
575
3050

kg
kg
kg
kg
kg

10830.0
18000.0
18000.0
16000.0
2000.0

10830.0
18000.0
18000.0
16000.0
2000.0

10830.0
18000.0
18000.0
16000.0
2000.0

10900.0
18000.0
18000.0
16000.0
2000.0

10900.0
18000.0
18000.0
16000.0
2000.0

Motor
Nominell effekt ECE R 120
Maxeffekt ECE R 120
Antal cylindrar
Cylinderdiameter/slaglängd
Cylindervolym
Nominellt motorvarvtal
Max. vridmoment vid 1500/rpm
Bränsletank
AdBlue-tank

kW/hk
kW/hk
Antal
mm
cm³
rpm
Nm
liter
liter

Transmission och kraftuttag
Transmissionstyp
Hastighetsområde 1
Hastighetsområde 1 – bakåt
Hastighetsområde 2
Hastighetsområde 2 – bakåt
Maxhastighet
Bakre kraftuttag
Bakre kraftuttag tillval
Främre kraftuttag tillval

km/h
km/h
km/h
km/h
km/h

Trepunktslyft och hydraulik
Variabel flödespump
Variabel flödespump tillval 1
Arbetstryck/styrtryck
Max. ventiler (fram/mitt/bak) Power/Power Plus
Max. ventiler (fram/mitt/bak) Profi/Profi Plus
Max. uttagbar hydrauloljevolym
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften
Max. lyftkraft för den främre trepunktslyften

l/min
l/min
bar
Antal
Antal
liter
daN
daN

Vad är Fendts en-terminalskoncept?
Endast en terminal innebär: Vare sig det gäller
fordonsstyrning, redskapsstyrning med ISOBUS,
automatisk vägledning med VarioGuide,
dokumentation med VarioDoc,
kamerafunktioner eller andra hjälpfunktioner
– på Fendt gör vi allt enkelt med en terminal,
Fendt Varioterminal. Bara en terminal innebär
också att handhavandet av en Fendt alltid är
enhetlig och logisk. Oavsett om du kör en Fendt
Vario, en Fendt-skördetröska eller en Fendt
Katana så kommer du omedelbart att hitta och
känna dig hemma.

Vad är Fendt Expert?
Bli ett Vario-proffs med operatörsutbildningen
Fendt Expert: Känner du redan till alla
funktionerna som tekniken har att erbjuda?
Utnyttja tekniken som finns i alla Fendt Vario
och lär dig hur du får ut maximalt av varje
funktion med Fendt Expert. Vårt team av
profesionella utbildare ger dig råd om hur du
kan få ut hela din Fendt-traktors potential.
Kontakta din återförsäljare för mer information
och registrera dig i dag.
Vad är Fuse™?
Fuse™ Technologies tillhandahåller
ultramoderna precisionslösningar för lantbruk i
alla AGCO-varumärken. Det gör det möjligt för
lantbrukare och entreprenadverksamheter att
integrera och koppla samman hela sin
fordonspark, vilket resulterar i minskade
kostnader och ännu mer effektiv och lönsam
maskinanvändning.
www.agcotechnologies.com

Fendt Konfigurator
Med Fendt Konfigurator kan du välja mellan
alla tillgängliga utrustningsvarianter och sätta
ihop den optimalt utrustade maskinen för din
verksamhet. Fendt Configurator finns online på
www.fendt.com där du hittar en snabblänk till
den direkt på startsidan.

fendt.tv
Fendt dygnet runt – vårt Fendt mediabibliotek
gör det möjligt. Vår internet-TV ger dig nyheter
och information om Fendt dygnet runt.
Provkörningar
"Gå till fendt.com och välj
Demonstrationsservice på servicesidan för att
registrera dig för en testkörning av valfritt
Fendt-fordon.”
facebook.com/FendtGlobal
Följ oss på Facebook och få alla nyheter om
Fendt-världen. Gå till vår sida du också!
instagram.com/fendt.global
Följ oss på Instagram och bli en Fendt-fan.
Spännande artiklar om Fendt väntar på dig där.

Hur får jag en VariotronicTI-uppdatering?
Fendt VariotronicTI kan uppdateras så att du
alltid har den senaste tekniken i din Fendt och
framtiden i din terminal. Kontakta din Fendtåterförsäljare för mer information.

Däck
Framdäck (standard)
Bakdäck standard
1. Tillval däck fram
1. Tillval däck bak

Mått
Spårvidd fram (standarddäck)
Spårvidd bak (standarddäck)
Total bredd med standarddäck
Totallängd
Totalhöjd för förarhytt med standarddäck utan VarioGuide
Totalhöjd för förarhytt med standarddäck med VarioGuide
Max. markfrigång, lägre under jordbruksdrag
Hjulbas

Vikter
Vikt utan last (bastraktor med hytt – tankarna fulla, utan förare)
Högsta tillåtna totalvikt upp till 40 km/h (2-kretsbroms)
Högsta tillåtna totalvikt upp till 50 km/h (2-kretsbroms)
Högsta tillåtna totalvikt upp till 60 km/h
Maxbelastning drag, högre värdeför kuldrag K80
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Ledare kör Fendt!

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

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.

Art.nr 064-1128-4/SE/1801

