Fendt Twister hövändare

Ett sekel av foderkompetens
Tradition, innovation och passion –
det är framgångsreceptet på centret för
ensilagekompetens i Feucht.

Genomtänkt i 360°.
Fendt Twister hövändare.
Tack vare sin innovativa och välkonstruerade teknologi är Fendt Twister rotorhövändare specialiserade
på snabb och ren fodertorkning. Hövändarna bildar den perfekta länken mellan slåttermaskin och
strängläggare. Mer än 100 års erfarenhet av foderskörd återspeglad i varenda detalj.
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Kungen av hövändare.
Effekt, stabilitet och skonsam foderskörd – den oöverträffade kombinationen som är Fendt Twister.
Välj mellan sju fastspända och tre bogserade varianter. Men oavsett vilken modell du väljer är Twister
en tillförlitlig partner vid din sida under ensilage- och höskörden.
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Sexkantsaxeln överför kraften direkt och med liten

FENDT TWISTER I ALLMÄNHET

Körstabilitet, markföljsamhet och följsamhet

kraftförlust. Axeln skyddas mot överbelastning

efter traktorn förbättras av ett patenterat tryck-/

genom en förberedd brottanvisning. Den slutna

Tack vare de stora stödhjulen arbetar Fendt Twister stabilt

dragsystem.

konstruktionen skyddar axeln mot smuts.

och säkert även i lutning.

Flexibilitet och lång livslängd:
Standard för alla Fendt Twister
hövändare.
Ramar för ett evigt liv

Vägen framåt

Alla Fendt Twister-modeller har grova tjockväggade

Smarta funktioner som gör Fendt Twisters till de

fyrkantsramar. Dessa är en garant för lång livslängd

effektiva och genomtänkta maskiner de är, återfinns

och utmärkt stabilitet. Robusta leder för infästning av

också på rotorns hjul. Hjulen är placerade så att det

rotorer bidrar till ökad stabilitet. Transmissionen på

bara är ett litet avstånd mellan dem och pinnarna vid

Fendt Twister ligger i oljebad och är väl tätad mot

den lägsta punkten på marken. På så sätt får

damm och smuts. Lagren i bägge ändarna ger en

hövändaren en perfekt markföljsamhet vilket

extremt smidig gång.

förebygger kontamination av fodret. Hjulen är
utrustade med lindningsskydd i form av plåtar i
fälgen, vilket håller gräset borta från fälgen.

Den robusta, tjockväggade

Direktdrivning

fyrkantsramen klarar enorm

Alla drivlinekomponenter är fettsmorda och skyddas

belastning vilket borgar för

tack vare den slutna konstruktionen mot damm och

lång livslängd.

smuts. Den stora sexkantaxeln och självcentrerade
korslänkarna sörjer för en effektiv drivning av rotorerna.
Det underhållsfria systemet har visat vad det går för på
hövändare tusen gånger om och utmärker sig genom
sin raka drivlina. Systemet är enkelt åtkomligt och
därför också mycket underhållsvänligt.
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”Super C”-pinnarna är tillverkade av robust stål

FENDT TWISTER: RÄFSPINNAR/ROTORER/MARKFÖLJSAMHET

(9,5) och kännetecknas av lång livslängd och

Fästet för pinnarna har en mycket bred, icke

Tack vare den slutna konstruktionen är rotorhuvudena väl

enastående resultat.

böjbar kontaktyta på rotorplattan.

skyddade mot damm och smuts.

”Super C”-räfspinnarna är ordentligt säkrade mot att

Spridningsvinkeln kan snabbt och enkelt justeras mellan 15, 18 och 21°

lossa som standard. Allt för att skydda efterföljande

med en hålmall på hjulen.

Testade och beprövade
detaljer att förlita sig på.
Stabila hållare

Exceptionell arbets- och foderkvalitet

Räfspinnarna i Fendt Twister hövändare är tillverkade av

Olika användningsområden kräver olika inställningar.

robust, galvaniserat fjäderstål och är grundligt testade.

På Fendt Twister kan spridningsvinkeln kan snabbt och

Pinnarmarna och rotorplåtarna har direkt infästning och

enkelt justeras mellan 15, 18 och 21° med en hålmall på

extra bred kontaktyta och skapar därmed ett starkt

hjulen. Detta gör det enkelt att växla mellan tre olika

förband. Rotorplattorna har förstärkt profil för ännu

spridningsvinklar och alltid uppnå ett optimerat

större stabilitet och säkerhet. Räfsarmen är flexibel

arbetsresultat. Med ännu jämnare torkning säkrar du

och klarar att arbeta på ojämna underlag eftersom den

bättre uppsamling av ditt foder och perfekt blandning

absorberar de krafter som alstras. Detta ger i sin tur

tack vare rotorernas stora överlappning.

maximalt skydd åt såväl räfspinnarna som gräsytan.
Tack vare att ytan på räfspinnarnas fäste är slät så
fastnar inget foder på den.

Garanterad framgång med marknadens bästa pinnar
Med en kombinationseffekt kan fodret matas ut i två
lager med hjälp av liksidiga pinnar och sex delar med en
diameter på 70 cm vilket ger ett optimerat resultat. På
så vis kan fodret hållas fritt från smuts. Räfspinnarnas
livslängd ökar då de belastas lika mycket på båda
sidorna. De speciella Super C-pinnarna testas
omsorgsfullt i vår egna testcykel med 200 000 slag.
Super C-kvalitetsegenskaperna garanterar perfekt
kvalitet och ett långt tjänsteliv. Eftersom pinnarna är
lika stora krävs inte olika reserv-/ersättningsdelar.
Räfspinnarna är självfallet ordentligt säkrade så att
de inte lossnar.

maskiner och djur.
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Säkerhet är standard på alla Fendt Twisters: Tack

FENDT TWISTER: TREPUNKTSUPPHÄNGNING

vare den integrerade säkerhetsbrytaren bryts

Den synkroniserade lyftrörelsen garanterar

Tyngdpunkten ligger nära traktorn vilket ökar stabiliteten

drivningen när maskinen fälls ihop för transport.

säkerheten under hopfällning på sluttande mark.

vid körning på allmän väg.

Perfekta resultat nås även runt fältkanten tack vare

På flaggskeppsmodellen i serien, Twister 11010 DN, sker kantspridningen

Det patenterade dragkompressionssystemet

kantspridningen runt vilken hela vändaren vrider sig.

via en hydraulisk hopfällbar kantspridningsduk (tillval).

säkerställer bästa möjliga markföljsamhet och

En talang med full
koll i alla lägen.
Allround-maskinen

Perfekt för fältkanter med vinkelinställningen

Fendt Twister hövändarna kan alla användas med fyra,

Det perfekta arbetsmönstret uppnås även i kanterna på

sex, åtta eller tio rotorer i trepunktsfäste. Arbetsbredder

ängarna tack vare kantspridningsenheten som ingår

på upp till 10,72 m är ingen match. Fendt Former-

som standard. På modellerna 431 DN och 601 DN kan

strängläggare är trots det verkligen lättmanövrerade

du enkelt ställa in de enskilda skovlarna på rotorerna

och kompakta i transportläget. Den synkroniserade

manuellt så att de sätts i kantspridningspositionen.

rotorlyften gör det mycket enklare och säkrare att

Hövändaren följer då med en vinkel bakom traktorn

fälla ihop och öppna rotorerna, även i sluttningar.

och förhindrar på så sätt effektivt att foderskörd sprids

Rotorhastigheten kan minskas med hjälp av växellådan

utanför fältets kanter. Kantspridning utförs även på

för strängläggning nattetid (tillval), och för att skydda

modellerna 5204 DN till 8608 DN med hjälp av

grödan mot fukt – perfekt för små skördefönster och

hövändarens vinkelinställning. På dessa modeller

kraftig dagg.

kan du emellertid ändra alla rotorhjulsinställningar
centralt inifrån den bekväma hytten. Övergången till
kantspridning kan också göras enkelt med hjälp av

Säkerhet som standard

hydraulik som tillval. Hydrauldriven manövrering kan

Det automatiska säkerhetsstoppet med integrerat

även eftermonteras när som helst. En styrenhet är allt

frihjul erbjuder ultimat säkerhet. Detta avbryter

som behövs på traktorn för att styra funktionen.

automatiskt drivlinan mekaniskt om rotorerna öppnas
utanför vändtegspositionen. Skador på drivlinan, liksom
på underhållsfria korslänkleder förhindras på så sätt

Storskalig teknik hos trepunktsupphängningen

effektivt. De fastspända hövändarna från 8608 DN och

På Twister 11010 DN uppnås inte

uppåt är utrustade med säkerhetslåssystemet som

kantspridningseffekten genom att hövändaren följer

standard; detta kontrollerar säkerhetsbrytaren för

med en vinkel, utan genom en kantspridningsduk

rotordrivningen hydrauliskt för maximal säkerhet.

som svängs ut med hjälp av hydraulik. Även på stora
kopplade Twister rotorhövändare med arbetsbredder
på 10,2 m och 12,7 m används en kantspridningsduk för
kantspridning. Genom att utrusta din Twister 11010 DN
med en kantspridningsduk kan du dra nytta av kraftfull
teknik som används på kopplade storskaliga hövändare.

optimala spårningsegenskaper tack vare den

Arbetsbredd
Rotor
Räfsarmar per rotor
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m
Antal
Antal

Twister
431 DN

Twister
601 DN

Twister
5204 DN

Twister
6606 DN

Twister
7706 DN

Twister
8608 DN

Twister
11010 DN

4,30
4
6

5,70
6
5

5,20
4
6

6,60
6
6

7,70
6
6

8,60
8
6

10,72
10
6

låga dragpunkten.
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Det hydrauliska säkerhetssystemet (SLS) skyddar

BOGSERADE FENDT TWISTER

hövändarens drivlina mot skada vid hopfällning

Tack vare de stora transportdäcken är hövändaren säker att köra

till transportläge.

på allmän väg med upp till en transporthastighet på 40 km/h.

Manövrerbarhet för
maximal effektivitet.
Lösningen stavas enkel manövrering

Hydrauliskt säkrad

Fendt Twister med transportchassi vänder dina

Det unika säkerhetssystemet (SLS) är en pålitlig

fält snabbt tack vare sina 8 till 10 rotorer och en

säkerhetsfunktion. Om rotorerna oavsiktligt fälls upp

arbetsbredd på upp till 12,7 m. Effektiviteten kommer

under pågående arbete bryter det hydraulsystemet

sig också av hög manövrerbarhet och smarta detaljer.

krafttillförseln. Systemet positionerar också rotorn

Rotorarmarna stängs och öppnas smidigt och förvaras

automatiskt och centrerar sig själv under lyft.

i Y-formade fästen utan belastning. Den breda
spårvidden och de breda däcken ger en smidig körning
och med en transporthastighet på 40 km/h tar du dig

Enkel justering

snabbt till nästa arbetsställe. De stora transporthjulen,

Rotorernas arbetshöjd justeras enkelt utan verktyg med

som även fungerar som stödhjul, borgar för god

hjälp av veven på ramen. Maskinen kan därför snabbt

markföljning.

ställas om för nya fältförhållanden.

Arbetsbredd
Rotor
Räfsarmar per rotor
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m
Antal
Antal

Twister
901 T

Twister
11008 T

Twister
13010 T

8,60
8
6

10,20
8
6

12,70
10
6

Det ultimata när det kommer till avverkningskapacitet och kvalitetsfoder: Fendt Twister i bogserat utförande

Arbetshöjden justeras enkelt med den praktiska, centralt placerade

erbjuder hög effektivitet tack vare generös arbetsbredd och hög manövrerbarhet på vändtegen.

manuella veven.

13

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c

FENDT TWISTER HÖVÄNDARE

Specialutrustning.

Fast eller svängbar dragstångsögla?
Med Fendt Twister är valet ditt! (Fendt Twister 11008 T och 13010 T)

F
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J På alla Fendt Twister-enheter med trepunktsupphängning förhindrar den
integrerade, justerbara pendelbromsen att hövändaren börjar vagga från
kant till kant. Fendt Twister 11010 DN är även utrustad med en förstärkt
pendelbroms.

J	 Hövändarens ringskydd är utrustade med slitstarka lager som passar
perfekt in tack vare v-formade specialbeslag på ramen. (Endast på
bogserade Fendt Twister.)

F	 De följsamma stödhjulen ger god markföljning, ren strängläggning samt
ett bra skydd av gräsytan. (Fendt Twister 901 T)
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FENDT SERVICES

Den bästa produkten med den
bästa vården och servicen.
Med en Fendt Twister får du en högteknologisk produkt

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

som klarar även de tuffaste utmaningar. Därför kan du

Vi erbjuder utomordentliga tjänster så att du ska

förvänta dig det lilla extra när det gäller tjänsteutbudet

kunna få ut maximal pålitlighet, och effektivitet

från högeffektiva och certifierade Fendt-återförsäljare:

från din Fendt-maskin:

- Snabb kommunikation mellan dig och ditt

- Fendt-demonstrationer

utbildade serviceteam.

- AGCO Finance – finansieringsavtal

- 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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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c

FENDT TWISTER HÖVÄNDARE

VANLIGA FRÅGOR. ALLT OM FENDT.

Utrustningsvarianter
och teknisk information.

Vad kan vi hjälpa dig
med?

Twister
431 DN

Twister
601 DN

Twister
5204 DN

Twister
6606 DN

Twister
7706 DN

Twister
8608 DN

Twister
11010 DN

Twister
901 T

Twister
11008 T

Twister
13010 T

m
m
m
m
kg

4,30
2,44
2,36
1,88
385

5,70
2,55
3,00
2,10
498

5,20
3,00
2,60
2,25
606

6,60
2,90
3,30
2,10
822

7,70
3,00
3,65
2,45
946

8,60
2,90
3,30
2,25
1172

10,72
2,99
3,75
2,25
1535

8,60
3,00
2,90
4,40
1660

10,20
2,94
2,56
5,70
1860

12,70
2,94
2,56
5,70
2160

kW/hk

22 / 30

25 / 34

22 / 30

30 / 41

60 / 82

70 / 95

88 / 120

40 / 54

40 / 54

66 / 90

Kategori
Kategori

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

II + III

Vikter och mått
Arbetsbredd
Transportbredd
Parkeringshöjd
Transportlängd
Vikt

Effektbehov
Effektbehov

lyft
Tre-punkts
Nedre tvåpunktslänkar
Dragstångsögla

II
g

g

Extrautrustning / rotor
Rotor
Räfsarmar per rotor
Pinnsäkring
Mekanisk kantspridning
Hydraulisk kantspridning
Justering av spridningsvinkel
Överlastskydd
Pendelbroms
strängsväxellåda

Antal
Antal

4
6

6
5

4
6

6
6

6
6

8
6

10
6

8
6

8
6

10
6

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

1

1

1

1
1*

1
1*

1*

1
1*

1
1*

g

g

g

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.
Vad står Fendt Fulline för?
Utöver ledande traktorer och skördetröskor
erbjuder vi nu också våra kunder
vallmaskiner som uppfyller Fendts
kvalitetsstandarder. Vi erbjuder en
komplett portfölj av jordbruksmaskiner,
inklusive Fendts förstklassiga service, från
en och 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-traktorer och lika
övertygande i kombination med traktorer
från andra tillverkare.
Var tillverkas Fendts vallsortiment?
Fendt slåttrar, vändare och höräfsor byggs
på AGCO:s Centre of Excellence för
foderskördsteknik i Feucht, Tyskland.
Detta är en av sex anläggningar i Tyskland
som varit framgångsrik inom innovativ
jordbruksutrustning i över 100 år.

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

Antal
Antal

1

1

g

Däck
Däck rotorchassi

4 x 15/6.00-6

6 x 15/6.00-6

4 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8

8 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8

6 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8
10.0/80-12

6 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8
10.0/75-15.3

8 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8
10.0/75-15.3

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Transportchassi, däck

Belysning
Belysning
Varningsskyltar

Kontakta Fendt.

DN = Trepunkts spindeldocka med bakre enhet / T = Transportchassi, däck / * = Flytläge krävs /
Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning
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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
mediabibliotek 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!
instagram.com/fendt.global
Följ oss på Instagram och bli en Fendt-fan.
Spännande artiklar om Fendt väntar på dig
där.
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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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