Fendt Former Strängläggare

Ett sekel av foderkompetens
Tradition, innovation och passion – det är grundpelarna
på foderexpertiscentret i Feucht.

Ordentligt arbete.
Fendt Former Strängläggare.
Förväntar du dig att endast få det bästa kvalitetsfodret av dina strängar? Då bör du definitivt ta en titt på de
innovativa Fendt Former-strängläggarna. Med en arbetsbredd på upp till 14,0 m är de experter på att lägga
skörden i rena och exakta strängar. När som helst och under alla förhållanden.
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Det bästa av alla världar.
Innovativ teknik för renare och bättre skörd.
Oavsett om strängläggarna har en, två eller fyra rotorer: Alla Fendt Former-strängläggare är skapade för att
göra det enkelt för dig att forma ditt kvalitetsfoder. Smarta detaljer såsom flexHigh, CamControl, SteerGuard
och Jet-Effect hjälper dig att hålla formen på ditt foder även på åkern, och den robusta designen på maskinen
ger en lång livslängd.
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FENDT FORMER STRÄNGLÄGGARE

Varenda strå är viktigt
under foderskörden.
Justerbar ner till bredden på ett hårstrå

Optimal foderkvalitet tack vare Jet-Effect

Alla Fendt Formers strängläggare med flera rotorer

Rotorernas svängningsförhållanden runt tyngdpunkten

har en dämpande upphängning av rotorerna. Detta ger

säkerställer att de först lyfter fram och sedan bak.

dem enastående justerbarhet mot marken, både

Processen går baklänges vid sänkning: Rotorns bakre

diagonalt och på längden, med jämna strängar som

del rör vid marken där bak först, innan den främre delen,

ligger i hjulspår eller fördjupningar och kan skördas

vilket hindrar räfsorna från att gräva i marken. På så

utan förlust. Som ett resultat skyddas jordlagret även

vis skyddas både räfsorna och det översta jordlagret,

vid ojämn terräng.

och fodret hålls fritt från smuts.

Perfekt formad sträng

Perfekt rotorchassi

Den bästa slåttersträngen är resultatet av en optimerad

Fendt Former-strängläggarens bredspårschassi

kambana. Den specialutformade kambanan på

säkerställer optimal markföljning, också i backig och

Fendt Former säkerställer att pinnarna lyfts och sänks

brant terräng. Tandemaxlar ger extra smidig drift

med hög precision. Tack vare standardjusteringen av

och stabilitet. Fendt Former låter dig arbeta effektivt

kambanan kan leveranstiden justeras individuellt

och rent oavsett vilka förhållanden som råder eller

beroende på grödans kvalitet så att strängen alltid får

vilken typ av gröda du arbetar med. För optimerad

perfekt form. De bogserade maskinernas kapacitet ökar

strängläggning kan rotorchassit lutas både horisontellt

därför avsevärt. Den slutna konstruktionen skyddar

och i längsriktningen.

kambanan mot smuts och damm och rotorerna löper
mycket mjukt tack vare den kontinuerliga smörjningen.
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Vare sig grödan är lång och tung eller kort och lätt: Kambanan kan

Vid sänkning på åkern rör de bakre hjulen vid marken först, följt av framhjulen. Vid lyftning höjs rotorernas

enkelt justeras så att den passar skördeförhållandena.

främre del först. Denna Jet-Effect skyddar det översta jordlagret.
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FENDT FORMER STRÄNGLÄGGARE

Räfsarmarna är ordnade i vinklar som

Drevet består av en enkel vinkelväxel

Att bulta in räfsorna i räfsbäraren ger en jämn

ger toppkvalitet på strängläggningen

med en uppdelad vinkeldrivaxel med

Räfsarmbärarna kan bytas ut individuellt

yta och innebär att inget foder fastnar.

och perfekta strängar.

tvillinglager.

utan att flänsen behöver tas bort.

Det är de små detaljerna
som gör skillnaden.
Strängläggarhuvudet har maximal hållbarhet
Olika huvuden monteras beroende på modellen.
Alla är konstruerade för stabilitet och lång livslängd.
De underhållsvänliga Former 3- och Former 4-huvudena
är bultade med koniska ringar för att bilda en robust
enhet, vilket leder till perfekt centrering. Skruvarna
utsätts inte för rotationskrafter. Former 5- och Former
6-strängläggarna är utrustade med ett underhållsfritt
rotorarmlager. Kullager med stora avstånd mellan
dem används. Detta ger huvudet ultimat stabilitet.

Effektiv deposition
Räfsarmarna hos Fendt Former strängläggare är
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SteerGuard-styrsystemet är enkelt

Följer marken perfekt

monterade i vinklar. Detta ger strängläggning av

men effektivt. Strängläggarna

Enkelt, med slitstarkt, hållbart och framför allt exakt:

optimal kvalitet och optimal foderupptagning även vid

följer marken utmärkt trots att de

detta är det patenterade SteerGuard-styrsystemet.

högre hastigheter eftersom de dubbla pinnarna är

har få monteringspunkter.

Stubbaxelstyrningen använder justerbara

fastskruvade i pinnhållarna från undersidan mot en

spårstångshuvuden från den kommersiella

slät yta där inget foder kan fastna. Frigången mellan

fordonssektorn. Detta säkerställer exakt självstyrning

pinnarna och fjädrarna är också obegränsad.

och utmärkt stabilitet. För att styrkrafterna ska ledas

Räfsarmarna kan lossas efter att ett enda spännstift

bakåt är styraxeln belägen inuti ramen och skyddad

avlägsnats, och armarna styraxlar kan bytas ut

mot skador. Den har bara väldigt få separationspunkter

individuellt utan att flänsen behöver tas bort. För

och fästen och behåller därför precisionen under

att kunna utföra detta behöver endast enskilda

många år.

skruvar lossas.
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Det blir inte lättare än detta: Fördelen med

Med gapCONTROL kan du övervaka
överlappningen mellan fram- och bakrotorerna.

ISOBUS är att du kan styra alla funktioner

FENDT FORMERS FYR-ROTORIGA STRÄNGLÄGGARE MED ELLER UTAN ISOBUS

på Fendt Former PRO-strängläggare med fyra

Trots den stora arbetsbredden ligger

En ljudsignal varnar föraren om en kritisk gräns

rotorer genom att röra vid en skärm.

Fendt Former 14055 PRO under transporthöjden 4 m.

uppnåtts.

Ett steg före när det gäller
komfort och effektivitet.
Lösningar som övertygar
Fendt erbjuder den perfekta lösningen för alla användare

Automatiskt rätt strängläggarhöjd

när det gäller strängläggare med fyra rotorer. Du kan

14055 PRO anpassa strängläggningshöjden efter

välja mellan toppmaskinen Fendt Former 14055 PRO

körhastigheten. När du kör snabbare ökar motståndet i

med upp till 14 meters arbetsbredd och speciella

rotorn fram med den växande volymen av växtmaterial,

proConnect ISOBUS-funktioner, den ISOBUS-styrda

vilket betyder att räfspinnar kan böjas bakåt och att

Fendt Former 12545 PRO med en maximal arbetsbredd

den inställda arbetshöjden inte bibehålls. flexHIGH

på 12,5 meter och den likartade standardmaskinen

löser detta problem genom att sänka rotorn något vid

Fendt Former 12545 som styrs via två hydrauliska

högre hastigheter, vilket gör att allt foder kommer med.

enheter och manuella inställningar.

Den aktuella positionen visas alltid på displayen via

Med flex HIGH-systemet kan Fendt strängläggare

positionssensorn. När rotorn är i stående läge är den
upplyft så att pinnarna inte går emot marken.
Intelligent kontroll
För perfekt kontroll över åkern övervakas rotorlyftet
av en smart sekvenskontroll som baseras på tid eller

Hög prestanda i dina händer

traktorns hastighetssignal. Du kan också justera

Upplev en ny dimension av redskapskontroll med

lyfthöjden över åkern i fem olika nivåer. Alla värden

Fendt Former fyr-rotoriga strängläggare med ISOBUS-

kan enkelt ändras med hjälp av Varioterminalen eller

kontroll och en maximal arbetsbredd på 14 m. Tack vare

andra ISOBUS-kompatibla bildskärmar. Funktionerna

myMemory kan du hämta tidigare valda inställningar

kan också enkelt aktiveras med en knapptryckning

såsom strängläggarhöjd, arbetsbredd och strängbredd

eller laddas upp på Fendt Vario-joysticken. Med den

genom en knapptryckning på Varioterminalen. Detta

innovativa vändtegsstyrningen Fendt VariotronicTI
på Fendt Vario-traktorerna går arbetet på vändtegen

sparar tid på vägen till nästa jobb. Med en transporthöjd

som en klocka.

bort säkerställs bekväma och säkra vägtransporter.

Arbetsbredd
Räfsarmar per rotor
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m
Antal

på 4 meter som upprätthålls utan att pinnarmarna tas

Former
12545

Former
12545 PRO

Former
14055 PRO

10,0 - 12,50
4 x 12

10,0 - 12,50
4 x 12

11,50 - 14,00
4 x 13
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Ett frihjul har integrerats i Fendt Former-

FENDT FORMER TVÅ-ROTORIGA STRÄNGLÄGGARE MED CENTRERAD STRÄNGLEVERANS

drivsystemet, och varje rotor är försedd

Den mekaniska arbetsbreddjusteringen

Oavsett själva arbetsbredden:

med separata överbelastningsskydd.

kan utföras på bara 4 steg.

Strängläggaren behåller alltid sin transporthöjd.

Med den hydrauliska arbetsbreddjusteringen

Fendt Former-strängläggare är manövrerbara och kompakta

kan man justera arbetsbredden utan att lämna

i transportläget. Detta innebär att transporthastigheter på upp

traktorhytten. Den lättlästa indikatorn ger

till 40 km/h är lätta att uppnå.

Den rätta maskinen för
bästa möjliga skörd.
Mångsidighet för att tillgodose dina behov

Mycket lätt att justera

Fendt Former-strängläggare med två rotorer och

Fendt Formers två-rotoriga strängläggare med

centrerad slåttersträng finns tillgängliga för att möta

mittleverans kommer med enkel arbetsbreddjustering

alla utmaningar. Från instegsmodellen Former 671 med

som standard. De fyra arbetsbredderna på Fendt

låga effektkrav till allroundmaskinerna Former 801/880

Former 671 justeras med en spak, utan verktyg. På

och 10065 och toppmodellerna Former 8055 Pro och

andra modeller ingår också ett steglöst hydrauliskt

Former 10065 Pro slutar dessa strängläggare aldrig att

arbetsbreddjusteringssystem som standard. Alla

förvåna. De saknar motstycke när det gäller slitstyrka

modeller förutom 8055 PRO: Transporthöjden förblir

och arbetskvalitet.

alltid låg oavsett vilken arbetsbredd du har ställt in.

Den rätta enheten

Perfekt för åkerrenar

Fendt Former strängläggarens implementerade

Den centrala strängformarduken hjälper till att

drivlina har ett underhållsfritt frihjul och en glidkoppling

bilda den perfekta slåttersträngen. För att höga

för varje rotor. Fördelarna märks omedelbart:

slåttersträngar och slåttersträngar på åkerrenar inte

När kraftuttaget har stängts av kommer rotorerna inte

ska dras i sär i onödan, viks strängformarduken

att stanna abrupt utan övergår långsamt till ett viloläge.

automatiskt upp så snart rotorarmarna ställer sig

Rotorarmarna kan också göras färdiga för transport

i åkerrensläget. Strängformarduken viks förstås

direkt efter att kraftuttaget har stängts av för att på ett

också automatiskt upp i transportläget. En flödesdelare

tillförlitligt sätt skydda drivlinan. Och det är inte allt –

(tillval på vissa modeller) lyfter rotorerna i perfekt

det okomplicerade drivsystemet säkrar en lång

synkronisering.

livslängd.

Arbetsbredd
Räfsarmar per rotor
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m
Antal

Former
671

Former
801

Former
880

Former
8055 PRO

Former
10065

Former
10065 PRO

5,80 - 6,60
10 / 10

6,80 - 7,60
12 / 12

7,20 - 8,00
12 / 12

7,20 - 8,00
12 / 12

8,80 - 10,00
15 / 15

8,80 - 10,00
15 / 15

information om den justerade arbetsbredden.
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Till vänster ser du hur pinnarna lyfts av CamControl-funktionen. Den imponerande markfrigången skyddar

FENDT FORMER TVÅ-ROTORIGA OCH SIDOLEVERERANDE STRÄNGLÄGGARE

strängen. Bilden till höger visar ett konventionellt system, som orsakar skador på strängen.

Maximal flexibilitet med
enkel hantering.
Individuell rakt igenom

Effektiv deposition

Fendt Former två-rotoriga strängläggare med

En automatisk sekvensstyrning är integrerad som

sidoleverans ger dig den flexibilitet du behöver för din

standard, vilket gör att den två-rotoriga strängläggaren

dagliga rutin. Det gör det möjligt för dig att snabbt och

lyfter perfekt på åkerrenar. Detta säkrar att rotorerna

enkelt bestämma, utan att du behöver använda några

lyfts och sänks vid offset-tider, och därför säkerställs

verktyg, om du vill lägga en eller två slåttersträngar.

alltid en perfekt slåttersträng, även på åkerrenarna.

Överlappningen av de två rotorerna är omfattande vid

Lyftprocessen kan därför justeras så att den passar

läggning av en enda slåttersträng. Det säkerställer ren

väghastigheten och arbetsförhållandena.

överföring av gröda från den första till den andra rotorn,
vilket garanterar bästa resultat även under svåra
Perfekt sorterad

förhållanden och vid hörn.

Typiskt Fendt: Fendt Former-strängläggarna har
utformats in i minsta detalj, och ingenstans är det
Fendt Former-strängläggarna 7850 och 7850 Pro

tydligare än på de hydrauliska anslutningarna.
Tack vare KENNFIX® -kontakten är de långa timmar

levererar maximal markfrigång på vändtegen tack

som det brukade ta att sortera slangar ett minne blott,

vare CamControl. CamControl är den hydrauliska

och de anslutningar som hör ihop kan identifieras

inställningen av kambanorna. När du kommer fram till

permanent.

Perfekt kambana

vändtegen lyfts pinnarna till horisontellt läge. Den
extra höga markfrigången innebär att tyngdpunkten
fortfarande är lika låg som tidigare och att strängen
skyddas på vändtegen.

Arbetsbredd
Räfsarmar per rotor
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m
Antal

Former
1402

Former
1452

Former
1603

Former
7850

Former
7850 PRO

5,75 / 6,65
10 / 12

5,80 / 6,70
12 / 12

6,60 / 7,70
12 / 12

7,80 / 8,40
13 / 13

7,80 / 8,40
13 / 13

Sekvensstyrningen lyfter alltid Fendt Former-strängläggarens rotor

Fendt Former två-rotoriga och sidolevererande strängläggare är också

på åkerrenen i precis rätt ordning.

snabb och säker på vägarna och kan vikas till en kompakt enhet.
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FENDT FORMER BOGSERADE TVÅ-ROTORIGA OCH SIDOLEVERERANDE STRÄNGLÄGGARE

Framrotorn har 4 hyperballongdäck av typen

Rotorernas horisontella lutning kan enkelt

18/8.50-8. Som tillval kan mäthjul av samma

justeras genom att klämbulten lossas varpå

Variabla arbetsbredder på 3,60–6,30

storlek monteras till vänster och höger.

kambultarna enkelt kan vridas.

(leverans av två strängar max 7,00 m).

Fendt Former:
Förkroppsligar mångsidighet
och driv.
Ren flexibilitet

Garanterat smidig drift

Fendt Former 1502 är en lättviktare med rejäl slagkraft.

De stora 18/8,50-8 däcken ger en extremt mjuk gång.

Tack vare den bogserade konstruktionen är denna

På så vis garanteras du inte bara att arbetet är effektivt

manövrerbara och mångsidiga maskin perfekt lämpad

och bekvämt – du får också säkra transporter där varje

för stora arbetsbredder på upp till 7,00 meter (med

rotor går på fyra hjul. Med olika dragstångsalternativ

två strängar) också om traktorn är liten. Med en sträng

kan du koppla till och från maskinen på ett mycket

kan arbetsbrädden ställas in hydrauliskt och steglöst

smidigt sätt. När det gäller säkerheten får den

mellan 3,60 m och 6,30 m. Detta ger maximal flexibilitet

roterande strängläggaren höga betyg med frihjul

i användningen. Skräddarsy din sträng efter de aktuella

och överbelastningsskydd i drivlinan.

skördeförhållandena. Tack vare sekvensstyrningen som
kommer som standard lyfts rotorerna vid fältets slut
med en fördröjning som ger ett perfekt avslut på
strängen.

Optimal justering
Också i de svåraste förhållandena kan du alltid förlita
dig på perfekt markföljning tack vare den dämpade
rotorupphängningen och den vridbara ramen. Eftersom
rotorerna är anslutna till ramen oberoende av varandra
kan de justeras exakt både i längdriktningen och
diagonalt. Detta minimerar kontamineringen i fodret
och ger ett grepp som är rent. Också gröda som
hamnar i sänkor hamnar i balen utan förluster.
Rotorernas horisontella lutning kan enkelt justeras med
kambultar vilket också ger mer exakt strängläggning.
Kamspåret kan justeras separat för optimerad
strängleverans, oavsett gröda.

Stor markfrigång garanteras med parallella rotorlyft tack vare en hydraulisk portalaxel.

Som tillval kan den bakre strängformaren också drivas hydrauliskt.

Former
1502
Arbetsbredd
Räfsarmar per rotor
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m
Antal

3,60 - 6,30 / 7,00
12 / 12
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FENDT FORMER STRÄNGLÄGGARE MED EN ROTOR

Arbetsdjupet kan justeras snabbt och enkelt

Det breda spåret och tandemaxlarna garanterar

Strängbredden kan snabbt och steglöst justeras med hjälp

med hjälp av den linjära höjdjusteringen.

tyst körning även vid höga drifthastigheter.

av den fjäderhållna strängformarduken.

Arbetet håller hög kvalitet,
även med små traktorer.
Rent arbete

Enkel justering av slåttersträngsbredden

Med en lätt och stabil konstruktion och låga effektkrav

Slåttersträngsbredden bestäms enkelt av

är Fendt Former-strängläggare med en rotor också

strängformardukens position. Denna kan steglöst och

perfekta för stora arbetsbredder med små traktorer.

bekvämt justeras till korrekt position. När du byter

När det gäller kvaliteten på arbetet erbjuder

mellan transport- och arbetsläge fälls duken helt enkelt

strängläggare med en rotor lika mycket som stora

upp eller ner. Den fjäderbalanserade strängformarduken

modeller: Välordnad strängläggning - även i backar -

och ramskyddet gör det enkelt. Som tillval kan

är garanterad. Strängläggaren följer noga traktorns

strängformarduken även fås med hydrauliskt utfällning

väglinje tack vare spindeldockans bakre enhet, och med

som enkelt styrs från förarplatsen.

slåttersträngen till höger får du en konstant översikt
över resultatet av ditt arbete.

Kompakt och kraftfull
Trots sin kompakta storlek har Fendt Former
strängläggare med en rotor ett mycket brett chassi.
Detta säkerställer bästa möjliga markföljning, även i
backarna. En tandemaxel monteras vid förfrågan för
att förbättra markfrigången och stabiliteten ytterligare.
Den längsgående lutningen justeras med hjälp av
traktorns nedre länk eller känselhjulets höjd. Den
diagonala lutningen justeras via skruven.

Arbetsbredd
Räfsarmar per rotor
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m
Antal

Former
351 DS

Former
351 DN

Former
391 DN

Former
400 DN

Former
426 DN

Former
456 DN

3,60
10

3,60
10

3,80
10

3,85
10

4,20
12

4,50
12
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FENDT SERVICES

Den bästa produkten med den
bästa vården och servicen.
Fendt Former ger dig en högteknologisk produkt som

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

hanterar också de mest krävande utmaningarna.

Vi erbjuder utomordentliga tjänster så att du ska

Därför kan du förvänta dig det lilla extra när det gäller

kunna få ut maximal pålitlighet, och effektivitet

tjänsteutbudet från högeffektiva och certifierade

från din Fendt-maskin:

Fendt-återförsäljare:
- Fendt-demonstrationer
- Snabb kommunikation mellan dig och ditt utbildade
serviceteam.

- AGCO Finance – finansieringsavtal
- Fendt Care – service- och garantiförlängningar

- Reservdelar dygnet runt, hela veckan under hela
säsongen
- 12-månaders garanti på Fendts originaldelar och
installationer

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
servicecenter dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.
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Med appen ”AGCO Parts Books to go” kan du

FENDT SERVICES

enkelt hitta Fendt-reservdelar och beställa dem

Arbeta i trygg förvissning
om att din maskin kommer att
vara redo imorgon också.

direkt i din smarttelefon. Appen finns tillgänglig

Fendt-demonstrationer

för nedladdning i App Store och Google Play
Store. Dina personliga åtkomstdata finns
tillgängliga hos din Fendt-återförsäljare.

Full kontroll på kostnader och planering

Fendt Care – service- och garantiförlängningar

Är detta ett nytt inköp? Du kommer att älska Fendt-

För att din maskin alltid ska vara driftklar erbjuder vi

lösningarna och den övergripande effektiviteten.

en skräddarsydd underhålls- och reparationsservice

Låt en Fendt-demonstration göra beslutet enklare.

utöver den obligatoriska garantin. Detta omfattar

Fendt Care¹

Bronze

Silver

Service

Regelbundet underhåll,
fasta
underhållskostnader

Täcker risken för reparation
(med undantag för slitage)

Fördelar

Pålitlighet vid
användning

endast reparationsrisken för en ny maskin under dess
första 12 månader efter leveransen. Det är här Fendt
Individuella finansieringsmodeller
En investering i teknik innebär ett avsevärt kapitalutlägg.

Care kommer in i bilden. Med flexibla varaktigheter

Ett kreditfinansavtal från AGCO Finance erbjuder

garantier också efter första året. Din Fendt-

attraktiva och flexibla villkor. Från första handpenningen

återförsäljare installerar bara Fendt-originaldelar.

till månadsbetalningar och tidsperiod bestämmer du

Dessa är säkerhetstestade och har en beprövad

Självrisk

vilka villkor du vill finansiera din Fendt Former med.

kvalitetsstandard. På så vis kan du säkerställa

¹ Endast tillämpligt på ISOBUS-kompatibla maskiner.

och priser utan självrisk kan maskinen omfattas av

Fullt skydd med fantastiska villkor

Fullt skydd och kontroll över
kostnaderna

190 €

0 EUR

Regelbundet underhåll
Reparationskostnader

maximalt restvärde för din Fendt-maskin.

Med våra nya Fendt Care-priser kan Fendt erbjuda omfattande pålitlighetstjänster och skydd för
reparationer av nya maskiner. Fendt Care ger dig fullständig kostnadskontroll och utomordentlig
3 år / 2 000
drifttimmar
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service. Fendt har en flexibel och skräddarsydd lösning för din maskinpark.
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c

VANLIGA FRÅGOR. ALLT OM FENDT.

FENDT FORMER STRÄNGLÄGGARE

Utrustningsvarianter
och teknisk information.

Vad kan vi hjälpa
dig med?

Kontakta
Fendt.

Vad ingår i Fendt Service?
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.

fendt.tv
Fendt dygnet runt – vårt Fendt
mediebibliotek gör det möjligt.
Vår internet-TV ger dig nyheter och
information om Fendt dygnet runt.

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.

facebook.com/FendtGlobal
Följ oss på Facebook och få alla nyheter
om Fendt-världen. Gå till vår sida du också!

Vad står Fendt Fulline för?
Utöver ledande traktorer och skördetröskor
erbjuder vi nu också våra kunder
vallmaskiner som uppfyller Fendts
kvalitetsstandarder. Vi kan nu erbjuda
ett heltäckande program av
lantbruksmaskiner, inklusive Fendts
högklassiga service. Allt från samma
betrodda källa.

Vilka produkter ingår i Fendts
vallmaskinsortiment?
Fendts vallmaskinssortiment består
av högklassiga roterande höräfsor (Fendt
Former), vändare (Fendt Twister,
Fendt Lotus), trumslåttrar (Fendt Cutter),
tallriksslåttrar (Fendt Slicer), lastvagnar
(Fendt Tigo), balpressar (Fendt rund- och
fyrkantsbalpressar) samt vallmaskiner
(Fendt Katana). Alla redskap är perfekt
anpassade till Fendt-traktorerna och lika
övertygande i kombination med traktorer
från andra tillverkare.
Var tillverkas Fendts vallsortiment?
Fendts höräfsor, vändare och
slåtteraggregat byggs på AGCO Centre of
Excellence för vallskördeteknik i Feucht
(Tyskland). Detta är en av sex anläggningar
i Tyskland som varit framgångsrik inom
innovativ jordbruksutrustning i mer än
100 år.

instagram.com/fendt.global
Följ oss på Instagram och bli en
Fendt-vän. Spännande artiklar om
Fendt väntar på dig där.

Styvt
trepunktsfäste
Vikter och mått
Arbetsbredd
Rotordiameter
Transportbredd
Transportbredd utan pinnhållare
Strängbredd
Möjligt antal strängar
Transporthöjd
Transportlängd
Vikt

Trepunktsfäste
med tracker

Former
351 DS

Former
351 DN

Former
391 DN

Former
400 DN

Former
426 DN

Former
456 DN

m
m
m
m
m
Antal
m
m
kg

3,60
2,70

3,60
2,70

3,80
2,90

3,85
2,96

4,20
3,20

4,50
3,40

1,70
0,60 - 1,50
1

1,55
0,60 - 1,50
1

1,55
0,60 - 1,50
1

1,68
0,70 - 1,55
1

1,83
0,70 - 1,55
1

1,99
0,75 - 1,60
1

2,13
370

2,21
420

2,31
440

2,34
520

2,58
580

2,68
620

kW/hk

25/34

20/27

20/27

20/27

30/41

30/41

Kategori
Kategori

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

g

g

g

g

g

g

1
10
3

1
10
4

1
10
4

1
10
4

1
12
4

1
12
4

2 x 15/6.00-6

2 x 16/6.50-8

2 x 16/6.50-8

2 x 16/6.50-8

2 x 16/6.50-8

4 x 16/6.50-8

c

c

c

c

g

c

c

c

c

c

Effektbehov
Effektbehov

lyft
Tre-punkts
Nedre tvåpunktslänkar
Dragstång

Extrautrustning / rotor
Strängleverans åt höger
Strängleverans i mitten
Rotor
Räfsarmar per rotor
Dubbelpinnar per arm

Antal
Antal
Antal

Däck
Däck rotorchassi
Transportchassi, däck
Boggiaxel

Belysning
Belysning

c

DN = Trepunkts spindeldocka med bakre enhet / DS = Styv trepunkts spindeldocka / * = Flytläge krävs / ** = av dessa krävs 1x dubbelverkande med flytläge / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c

FENDT FORMER STRÄNGLÄGGARE

Utrustningsvarianter
och teknisk information.
Bogserad
sidoräfsa

Central räfsa med två rotorer
och löpverk

Räfsa med fyra rotorer
och löpverk

Former
1502

Former
1402

Former
1452

Former
1603

Former
7850

Former
7850 PRO

Former
671

Former
801

Former
880

Former
8055 PRO

Former
10065

Former
10065 PRO

Former
12545

Former
12545 PRO

Former
14055 PRO

m
m
m
m
m
Antal
m
m
kg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kW/hk

33/45

19/26

19/26

30/41

44/60

44/60

19/26

30/41

35/48

35/48

51/70

51/70

59/80

59/80

96/130

I + II

I + II

I + II

II

II

I + II

I + II

I + II

I + II

II

II

II

II

II + III

g

g

g

g

g

g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

2
12 / 12
4

2
10 / 12
4

2
12 / 12
4

2
12 / 12
4/5

2
13 / 13
4/5

2
13 / 13
4/5

2
10 / 10
4

2
12 / 12
4

2
12 / 12
4

2
12 / 12
4

2
15 / 15
5

2
15 / 15
5

4
4 x 12
4

4
4 x 12
4

4
4 x 13
4/5

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Vikter och mått
Arbetsbredd
Rotordiameter
Transportbredd
Transportbredd utan pinnhållare
Strängbredd
Möjligt antal strängar
Transporthöjd
Transportlängd
Vikt

Sidoräfsa
med löpverk

Effektbehov
Effektbehov

lyft
Nedre tvåpunktslänkar
Dragstång

Kategori
g

Extrautrustning / rotor
Strängleverans åt höger
Strängleverans i mitten
Rotor
Räfsarmar per rotor
Dubbelpinnar per arm
Kardanrotoravfjädring
Hydraulisk arbetshöjdsjustering
Mekanisk arbetsbreddjustering
Hydraulisk arbetsbredd/strängbreddsjustering
CamControl
Sekvensstyrning
Individuell rotorlyft
ISOBUS-styrning

Antal
Antal
Antal

g
g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
c

g

g

g

g

g

1

1

Hydraulik
Nödvändiga hydrauliska anslutningar ”sa”
Nödvändiga hydrauliska anslutningar ”da”
Nödvändiga hydraulanslutningar LS
KENNFIXX® hydrauliska anslutningar

Antal
Antal
Antal

1
1

1

1

1
1*

1*

1
1

1
1

2**

g

g

g

g

g

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

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

6 x 16/6.50-8

3 x 16/6.50-8

4 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8

6 x 18/8.50-8

16/6.50-8

16/6.50-8

16/6.50-8

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

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

6 x 18/8.50-8

380/55-17

300/80-15.3

380/55-17

500/50-17

500/50-17

500/45-22.5

g

1

1

1

1

Däck
Däck rotorchassi

18/8.50-8

3 x 16/6.50-8

3 x 16/6.50-8

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

g

c

c

c

g

g

c

c

c

g

g

g

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Transportchassi, däck
Boggiaxel

Belysning
Belysning

DN = Trepunkts spindeldocka med bakre enhet / DS = Styv trepunkts spindeldocka / * = Flytläge krävs / ** = av dessa krävs 1x dubbelverkande med flytläge / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning
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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.

SV/2001

