
Fendt Slicer tallriksslåtter



Ett sekel av foderkompetens
Tradition, innovation och passion – det är  
grundpelarna på foderexpertiscentret i Feucht.
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Perfektion till  
sista bladet.
Perfekt foder kan bara skördas med perfekta maskiner. Fendt Slicer tallriksslåtter ger dig en perfekt, jämn  
klipphöjd – för imponerande klippresultat. Du kommer att bli förtjust över foderkvaliteten. Kraft i en klass för sig –  
vi kombinerar ett frontmonterade Slicer klippaggregat och en butterfly-klippkombination bak; det är en oslagbar  
klippupplevelse som är resultatet av en rad smarta detaljer.
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Maximal mångsidighet.  
Slåttrar som möter alla behov.
Fendt Slicer är utvecklad med utgångspunkt från dina krav. På Fendt går intelligent konstruktion, låg vikt  
och maximal livslängd hand i hand. Resultatet är hög användarvänlighet och låg bränsleförbrukning. Innovativa  
drivlinor sänker bränsleförbrukningen. Välj mellan 16 frontmonterade klippaggregat och 26 bak-/sidomonterade  
klippaggregat – den rätta kombinationen för alla krav.
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A cut above the rest.
Flexibilitet är avgörande på våra bogserade Fendt Slicer slåtteraggregat med transportfjädring.  
De kombinerar kraft och flexibilitet på ett sätt som aldrig förr. Med den mittmonterade dragstången  
kan du välja om du vill använda slåtteraggregatet på traktorns vänstra eller högra sida. Använd en  
bogserad tallriksslåtter tillsammans med ett frontmonterat slåtteraggregat för enastående prestanda. 
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FENDT SLICER

Vårt driv låter dig flytta  
fram positionerna.

Kompakta vinkelväxlar för maximala prestanda
Hjärtat i slåtterbalken utgörs av den genomgående 
sexkantsaxeln som driver de individuella vinkelväxlarna 
på vars flänsar knivtallrikarna är monterade. Detta ger 
en jämn kraftförsörjning som garanterar bästa möjliga 
kvalitet på snittet. Sexkantsaxeln och de kompakta 
vinkelväxlarna ligger i oljebad vilket är underhållsfritt. 
Det ger bästa möjliga smörjning i alla tänkbara 
situationer. Efter en skada kan arbetet återupptas 
snabbt. Detta tack vare en brottanvisning på den lätt 
utbytbara sexkantsaxeln. Beroende på önskad sträng 
kan knivtallrikarna köras parvis eller koncentriskt 
genom att vända på vinkelväxeln.

Perfekt skydd, snabbt underhåll
Fendt Slicer tallriksslåttrar med kompakta vinkelväxlar 
är skyddade mot överbelastning på flera sätt. Alla 
modeller är försedda med antingen en V-remsdrivning 
eller en slirkoppling i drivlinan, och har även ett 
slagskydd. De enskilda knivtallrikarna skyddas också 
med DriveGuard-skivor. Om en enskild knivtallrik 
blockeras har DriveGuard-skivan sex brytpunkter så  
att den kan bryta drivlinan. DriveGuard-skivan är en 
kostnadseffektiv lösning eftersom den går att byta  
på bara några minuter så att arbetet snabbt kan 
återupptas. DriveGuard-tallriksskyddet sitter utanför 
slåtterbalken. Det innebär att du inte behöver öppna  
det för att reparera det.

Alltid rätt lösning
Fendt Slicer tallriksslåttrar erbjuds med ett urval av 
slåtterbalkar: Välj lätta bakmonterade slåtteraggregat 
med kugghjulsdrivning – för bästa resultat vid arbete i 
sluttningar; eller front-/sidomonterade slåtteraggregat 
eller aggregatkombinationer med kompakt 
vinkeldrivning för alla typer av skördearbeten och ett 
brett utbud av specialfunktioner. Alla tallriksslåttrar  
kan utrustas med det praktiska knivsystemet 
ComfortChange med snabbfäste – så att du enkelt  
kan byta ut knivarna med ett specialverktyg.

Perfekt funktion redan från början –  
med kugghjulsdrift
Perfekta för små och medelstora gårdar – Fendt  
Slicer tallriksslåttrar med kugghjulsdrift. Den lätta 
konstruktionen gör att du enkelt hanterar arbetsbredd 
upp till 3,18 m med en effektförbrukning på 50 hk  
eller mer. Slåtterbalkarna är mycket platta för ett 
exceptionellt klippmönster och bästa möjliga vallflöde. 
De drivs via en elastisk kilremsdrivning som driver  
den första knivtallriken med spårhjulet via en 
transmissionsaxel ovanifrån. Kraften går från  
spårhjul till spårhjul för att säkerställa ett jämnt 
effektuttag till alla knivtallrikar. Detta innebär att  
hela bredden slås med perfekt resultat och på ett  
säkert sätt utan att fodret pressa uppåt. Kilremmen 
sörjer för effektiv kraftöverföring men fungerar även 
som överbelastningsskydd. Knivtallrikarna är  
ordentligt skyddade av en brytbult.
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Alla Fendt Slicer-slåtteraggregat med kompakt vinkeldrivning har två knivtallrikar  
per meter av arbetsbredden, där överlappningen säkerställer ett perfekt klippresultat.

De kompakta vinkelväxlarna säkerställer en jämn kraftöverföring till 
knivtallrikarna, vilket ger ett rent snitt med ett lågt effektbehov.

DriveGuard-skivorna är lätta att byta och ger perfekt 
skydd av de kompakta vinkelväxlarna. 

Det praktiska knivsystemet ComfortChange med  
snabbfäste gör underhållsarbetet till en barnlek.

Alla knivtallrikar är ordentligt skyddade av en brytbult 
på den kugghjulsdrivna slåtterbalken.
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FENDT SLICER FQ: FRONTMONTERAT REDSKAP MED AVFJÄDRING OCH TURBOLIFT

Det ultimata slåtteraggregatet.

Inspirerande lösningar
Eftersom du kan montera Slicer FQ direkt på den främre 
trepunktsupphängningen hamnar tyngdpunkten nära 
traktorn – vilket i sin tur minskar vikten på framaxeln. 
3-vägskoppling är inte nödvändigt. För traktorer utan 
EHR kan du köra med Slicer FQ i flytläge med hjälp av 
hjälpkedjor och med nedre länkar i låst inställningshöjd 
(750 mm). Dragramen över klippenheten ökar 
slåtteraggregatets rörelsefrihet ytterligare. För att 
parkera det frontmonterade klippaggregatet för du  
bara den låsbara justeringsspaken i parkeringsläge.

Krossar – du väljer krosstyp
Du kan välja att utrusta din Fendt Slicer FQ med en 
kross eller använda den utan kross, t.ex. för användning 
på områden med låg tillväxt. För perfekt torkat foder 
och högsta möjliga foderkvalitet kan du välja mellan en 
vals (RC) eller rotorkross (KC). Båda kommer med direkt 
kraftöverföring genom överliggande transmissionsaxlar 
– inklusive överlastskydd. Detta garanterar högsta 
möjliga effektivitet. För att svara snabbt på skörde- och 
väderförhållanden kan du justera krossintensiteten hos 
rotorkrossen med en motkam med fyra lägen eller den 
steglöst justerbara förspänningsfjädern på den övre 
valsen. Strängbredden och avståndet mellan traktorns 
framhjul och strängstyrplåten kan justeras 
kontinuerligt.

För alla terrängtyper
Fendt Slicer FQ har kugghjulsdrivning och erbjuder den 
mest innovativa tekniken för att säkerställa att du alltid 
får bästa möjliga resultat. 3D-markanpassning är  
mer än bara en fras för detta frontmonterade 
slåtteraggregatet. Den bogserade 3D-markföljningen 
överlappar både på tvären och på längden. Detta 
innebär att du kan uppnå ett perfekt och framför allt 
rent snitt, även i kuperad terräng. Slåtterbalkens vinkel 
följs automatiskt från -6 to +15°; exakt anpassad till 
slåtteraggregatets upp- och nerrörelse. Dina fördelar: 
en konstant klipphöjd, vilket ger foder av högsta kvalitet 
– även under svårast tänkbara förhållanden.

Arbeta effektivt i sluttningar
För att du verkligen ska kunna komma åt varje strå  
med Fendt Slicer FQ kan klippenheten flyttas i sidled 
(tillval). Denna smarta detalj gör att du kan flytta 
slåtteraggregatet mot avdriften för att effektivt 
förhindra förluster. När du använder Slicer FQ 
tillsammans med en butterfly-kombination bak kan 
denna förflyttning i sidled effektivt förhindra att en 
klippremsa störs i kanter. Detta säkerställer ett rent 
klippresultat.

Den hydropneumatiska 
avlastningen vid användning av 
TurboLift-systemet är en funktion 
som ingår som standard på 
Slicer FQ. Du kan göra 
obegränsade inställningar, helt 
utan verktyg. Det betyder att 
trycket som slåtteraggregatet 
utövar på marken alltid är perfekt 
anpassat till de rådande 
förhållandena.

Slicer  
310 FQ

Slicer  
310 FQ KC

Slicer  
310 FQ RC

Slicer  
360 FQ***

Slicer  
360 FQ KC***

Slicer  
360 FQ RC***

Arbetsbredd  m 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62
Knivtallrikar Antal 6 6 6 7 7 7

 *** = Följ landsspecifika bestämmelser
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Innovativ: hydraulisk förflyttning av klippenheten i sidled (tillval) med upp till 40 cm (20 cm åt höger  
respektive åt vänster) garanterar perfekt överlappning med en front-/bakmonterad kombination. Det  
kan också motverka avdrift vid arbete i sluttningar.

RörelseFrihet med stort ”F” på 
frihet – med en tvärgående 
svängvinkel på +/-13° och ett 
vertikalt spel på cirka 650 mm  
är frontmonterade Slicer FQ 
flexibilitet när den är som  
allra bäst.

Den dragna fjädringen med dragstång, styrstavar och dragcylindrar  
med dragstänger, överlappning på tvären och på längden. Denna 
3D-kinematik gör att klippresultatet blir perfekt även i kuperad terräng.

Om slåtterbalken rör sig uppåt,  
vinklas den automatiskt med upp till 15°.  
Detta gör att klipphöjden förblir konstant,  
vilket skyddar marken.

Slåtterbalkens lutning följer automatiskt markens 
konturer. Om slåtterbalken sjunker ned i ett hål, 
vinklas den direkt framåt med upp till 6°.
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FENDT SLICER FP: FRONTMONTAGE MED PENDELLÄNK

För skonsam och  
effektiv dragning.

Herre på täppan
Slösa inte tid i onödan. Fendt Slicer FP monteras lätt 
med hjälp av trepunktsupphängningen i traktorns 
pendellänk. Pendellänken möjliggör en diagonal 
svängradie på +/- 6,5°. På så sätt följer 
slåtteraggregatet underlaget på bästa möjliga sätt. På 
vanliga vägar placeras tallriksslåttern automatiskt i 
mittläget på pendellänken. Detta säkerställer en säker 
körupplevelse även på dåliga vägar och i skogen. 
Dessutom skyddas maskinen. En hydraulisk utfällbar 
skyddsduk finns som tillval, för att kapa inställningstid 
ute på fältet.

Alltid rätt lösning
Den specialutvecklade och mer kompakta pendellänken 
på tallriksslåttern Slicer 310 FPK är avsedd för kompakt 
montering och lämpar sig särskilt för små traktorer. 
Tallriksslåttern är idealisk i kuperad terräng. Beroende 
på användningsområde kan Slicer FP-slåttern även 
förses med en rotor- eller valskross eller en 
strängläggare.

Klart effektivare
Snabba inställningstider och höga arbetshastigheter 
med bästa klippresultat och låg bränsleförbrukning – 
de tydliga fördelarna med våra frontmonterade Fendt 
Slicer slåtteraggregat. En tryggt placerad knivlåda och 
en hållare för knivens snabbkoppling ingår också som 
standard. När det gäller användarvänlighet lämnar 
Fendt Slicer FP inget mer att önska.

Dra i stället för att putta
Tack vare pendellänken som slåtterbalken är fäst i 
framtill drar traktorn det snarare än puttar det framför 
sig. Fjädermonteringen säkerställer lågt marktryck. 
Detta minskar bränsleförbrukningen avsevärt och 
skyddar underlaget. I kombination med den främre 
lyftanordningens reglering på Fendt Vario-traktorer 
förbättras arbetskvaliteten ytterligare, eftersom 
slåtterbalken har ett jämnt kontakttryck oberoende  
av markens kontur.

Slicer  
260 FP

Slicer  
260 FPS

Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Slicer  
3060 FPRC

Arbetsbredd  m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Knivtallrikar Antal 4 4 6 6 6 6 6
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Fendt Slicer 310 FPK monteras mycket nära traktorn och är tack vare 
den specialtillverkade pendellänken extremt lättmanövrerad.

Den stora svängradien gör det möjligt för  
Fendt Slicer att följa underlaget perfekt.

Hydrauliskt fällbara skydd medger  
snabbt transportbyte i driftläge. 
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FENDT SLICER: SLÅTTERKOMBINATION MED ISOBUS

Högsäsong för ultimata  
prestanda och komfort.

Kvalitet på löpande band
För transportörer med BeMove-funktion kan 
strängbredden ställas in steglöst från 1,8 m till 3 m på 
ISOBUS terminalen. Så att du kan justera strängbredden 
perfekt för nästa redskap. Drivningen har egen 
oljetillförsel som tack vare smart design inte kräver 
någon separat kylning. Hastigheten på strängsamlar 
banden ställs enkelt in i ISOBUS-terminalen som sedan 
visar tidsuppgifter för banden separat. Fendt Slicer 
ISOBUS slåtterkombinationen klarar höga 
arbetshastigheter och bearbetar stora mängder  
gröda utan att orsaka stopp.

Oslagbar kombination
Vår ISOBUS-slåtterkombination Slicer TLKCB är den 
perfekta maskinen för större gårdar och företag. Unika 
detaljer och smarta lösningar, såsom kompakta 
vinkelväxlar, TurboLift slåtterbalk, SafetySwing 
slagskydd och BeMove remjustering gör Fendt Slicer TL 
till en effektiv och hållbar slåttermaskin för stora ytor. 
Tack vare ISOBUS-styrningen är den också otroligt 
enkel att använda.

Extra kraft med en knapptryckning
ISOBUS-styrningen på Fendt Slicer 
slåtterkombinationer är ett perfekt sätt att kontrollera 
slåtteraggregatets alla funktioner genom en enkel 
knapptryckning på Vario-terminalen eller en kompatibel 
ISOBUS-terminal. Funktionerna kan även hanteras via 
styrspaken på din Fendt Vario-traktor. Allt är så enkelt – 
med en enkel knapptryckning aktiveras automatisk 
hopfällning för styrning av slåtterbalkens aktiva 
marktryck samt visning av maskinanvändningen  
på displayen. Föraren varnas omedelbart vid 
överbelastning. ISOBUS-styrningen ger ultimata 
justeringsmöjligheter och bekväm manövrering.

Slicer  
9314 TLKCB

Arbetsbredd  m 9,30
Knivtallrikar Antal 2 x 7
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Banden kan med en knapptryckning fällas upp och  
grödorna släppas ned över hela arbetsbredden.

Den intuitiva displayen i Vario-terminalen eller 
andra ISOBUS-terminaler underlättar arbetet.

Det unika patenterade slagskyddet SafetySwing 
kan vid behov vrida slåtterkombinationen uppåt 
och upp till 1,5 meter bakåt.

Med BeMove går remmarna och arbetsbredden att 
ställa in för ett perfekt resultat med följande maskiner.
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FENDT SLICER: SLÅTTERKOMBINATION MED ISOBUS

Ett mer avslappnat  
sätt att slå gräs.

Det kan SectionControl göra för din slåtter
- Funktionen är oerhört praktisk för föraren  

och gör att du kan koncentrera dig helt och  
hållet på själva klippningen

- Ställ alltid in/kör in klippaggregaten på samma 
avstånd till fältgränsen längs det virtuella 
vändtegsspåret

- Förbättrat foderkvalitet eftersom du  
bara passerar över en gång

- Enhetliga strängar
- Undvik fel
 
SectionControl kommer till sin rätt inte bara på 
oregelbundna avsnitt. Om du vet att det finns hinder på 
vägen (t.ex. stenig terräng), kan du spara information 
om hindret i fråga i ditt spårstyrningsystem genom att 
köra runt det. När du kommer till samma punkt nästa 
gång körs slåtteraggregatet in automatiskt. Detta 
skyddar effektivt din utrustning från att skadas. 

SectionControl kan beställas som tillval och fungerar så 
snart som ISOBUS TC-SC-modulen aktiveras för både 
slåtteraggregatet och traktorterminalen.

Maximal hjälp från SectionControl på  
oregelbundna eller trånga avsnitt
Med skrymmande utkörningar eller bryggsektioner  
är sänkning och lyftning av varje klippaggregat fram 
och bak i rätt tid en prövning för förarens 
koncentrationsförmåga, oavsett hur erfaren denne är. 
Med funktionen SectionControl sköter maskinen allt  
åt dig.
SectionControl kopplar automatiskt in olika delbredder 
för parallellspår där ingenting missas samt för att 
undvika överlappning – en teknik som redan används 
vid sådd, utläggning av gödsel och växtbesprutning.  
Det är samma princip med slåtteraggregatet, där  
varje främre och bakre klippaggregat fungerar som 
”delbredder”. Med spårstyrning aktiverat detekterar 
traktorn positionen på fältet. Tack vare ISOBUS kan 
traktorn och redskapet enkelt kommunicera med 
varandra. När du kommer ett område på åkern som 
redan har bearbetats eller till det virtuella 
vändtegsspåret, kör systemet automatiskt in 
slåtteraggregatet. 

16 17



FENDT SLICER: SLÅTTERKOMBINATION UTAN ISOBUS

Flytande skär med  
unika TurboLift.

Svängskydd
SafetySwing är ett patenterat, mekaniskt slagskydd  
för Fendt Slicer slåtterkombinationer. Här kan båda 
slåtteraggregaten utlösas separat i händelse av en 
kollision eftersom svängpunkten sitter i mitten av 
slåtterkombinationen. Tack vare den stora svängarmen 
vrids slåtteraggregatet säkert uppåt och bakåt, och 
passerar på så sätt över hindret. De återgår sedan 
automatiskt till arbetsläget, så att du kan fortsätta 
arbeta utan avbrott.

Hopfällbar till en kompakt enhet
Även vid en arbetsbredd på 9,3 m ligger transporthöjden 
under 4 m. Detta är möjligt tack vare den djupt sittande 
cylindern på lyftarmen. Slåtterkombinationens 
tyngdpunkt har också flyttats ned en bra bit, vilket gör 
Fendt Slicer TL lätt att manövrera på vanliga vägar. 
Slåtterkombinationen transporteras säkert i hopfällt 
läge vilket sparar plats! Tack vare modulprincipen hos 
Fendt Slicer slåtterkombinationer kan rotor- eller 
valskrossar när som helst monteras i efterhand.

Maximalt markskydd
Det patenterade TurboLift-systemet på Fendt Slicer 
bakmonterade slåttermaskiner med mittupphängning 
och den frontmonterade FQ-slåttermaskinen ger ett 
flytande skär, utmärkt markskydd och ypperlig 
foderkvalitet. Fodret är alltid fritt från smuts, även  
där det är vått och fuktigt.

Steglös justering
Ställ in önskat avlastningstryck i TurboLift-systemet 
före arbetet. Slåttertrycket kan sedan avlastas 
ytterligare när som helst under arbetet, och det 
förinställda trycket återställas. På så sätt kan du 
reagera flexibelt på ändrade förhållanden. På vändtegen 
kalibrerar sig systemet alltid automatiskt. TurboLift 
möjliggör lägre dragkraft och perfekt foderkvalitet i 
kombination med betydande bränslebesparingar. 
Genom en knapptryckning på TurboLift-ventilblocket 
frigörs knivbalkens marktryck för enkel och säker 
parkering.

Slicer  
911 TL

Slicer  
911 TLKC

Slicer  
911 TLRC

Slicer  
991 TL

Slicer  
991 TLKC

Slicer  
9314 TLKCB

Arbetsbredd  m 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30
Knivtallrikar Antal 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7
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Kompensationscylindern stabiliserar tallriksslåttern 
på åkrar och vägar.

Ställ in ett perfekt kontakttryck för TurboLift-
systemet med hjälp av marktrycksreglaget  
som enkelt manövreras från din hytt.

I hopfällt läge är slåtterkombinationen lägre än 4 m hög  
och tack vare den låga tyngdpunkten enkel att köra.
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FENDT SLICER TLX: BAKMONTERAD MITTUPPHÄNGNING MED DIAGONAL HOPFÄLLNING

Fördela kraften  
enkelt från ovan.

Perfekt skär i alla lägen
Tack vare arbetshöjdsindikatorn kan höjden för de 
nedre länkarna ställas in vid arbete med Fendt Slicer 
TLX. Inställningen sker bekvämt via hytten. På åkern 
ombesörjer en enkelverkande styrenhet höjning och 
sänkning av slåtteraggregatet. Den breda svängradien 
(+28° till -18°) ger ett utmärkt skär även på sluttningar 
och vallar.

Viks ihop som en fällkniv
Det diagonala transportläget för Slicer TLX förvandlar 
traktorn och tallriksslåttern till ett kompakt ekipage på 
vägen. Beroende på tallriksslåtterns arbetsbredd kan 
den öppnas upp till 120°. Det ger dig bästa möjliga 
viktfördelning, kompakt transportstorlek och låg 
transporthöjd för enkel och säker vägtransport. Slicer 
TLX kan även placeras i diagonalt läge och parkeras 
kompakt.

Central upphängning
Utmärkande för Fendt Slicer TLX är stor yttäckning, 
enastående kvalitet på skäret och enkel hantering. 
Detta främst tack vare den centrala upphängningen. 
Slåtteraggregatet på Fendt Slicer TLX är upphängt vid 
maskinens tyngdpunkt. På så sätt följer aggregatet 
markens konturer perfekt samtidigt som underlaget 
skyddas. TurboLift-systemet på slåttermaskinen TLX 
erbjuder ett unikt flytande skär.

Perfekt kraftfördelning
Den enkla, linjära och lättskötta drivlinan riktar kraften 
via drivaxlarna dit den behövs, nämligen slåtterbalken. I 
kombination med krossar garanteras också direkt 
kraftöverföring. Slagskyddet SafetySwing används i 
händelse av kollision med ett hinder under arbetet. 
Slåtteraggregatet svängs då uppåt och bakåt för att 
därefter återföras till sitt ursprungsläge. Slicer TLX är 
mycket användarvänlig tack vare standardverktygslåda, 
omslutande slagskydd i plast och ett frontskydd som 
kan öppnas utan verktyg. Hydrauliskt transportlås eller 
hydrauliskt fällbart ytterskydd går att få på begäran.

Tack vare pendelupphängningen 
kan aggregaten ställas in så att 
de följer markens konturer 
perfekt.

Slicer  
3160 TLX

Slicer  
3160 TLXKC

Slicer  
3160 TLXRC

Slicer  
3670 TLX

Slicer  
3670 TLXKC

Slicer  
3670 TLXRC

Arbetsbredd  m 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60
Knivtallrikar Antal 6 6 6 7 7 7
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Höjden på den nedre länken kan ställas in snabbt och enkelt  
med den mekaniska och lättlästa arbetshöjdsindikatorn.

Att skydden kan fällas ut helt utan att använda 
verktyg underlättar vid rengöring och underhåll.

Den stora fällvinkeln på Slicer TLX kommer  
väl till pass när du arbetar på sluttningar,  
men även vid transport.
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FENDT SLICER TL: BAKMONTERAD MED MITTUPPHÄNGNING 

Glid fram och  
skörda kvalitet.

Perfekt placering även under transport
För att underlätta vid transport kan Fendt Slicer-
modellerna enkelt svängas lite mer än 90° bakåt. 
Momentet utförs smidigt från förarhytten. 
Kompensationscylindern och TurboLift-systemet har 
därför en motverkande effekt på tallriksslåtterns 
rörelser under körning, vilket borgar för smidig och 
säker körning på allmän väg.

Genomtänkt underhållskoncept
Fendt Slicer TL imponerar också genom sina låga 
underhållskrav. De vidöppna och skyddsduksklädda 
frontskydden underlättar åtkomst. På modeller utan 
krossenhet kan även de bakre skydden öppnas helt.  
Att byta knivar och göra rent är därför en snabb och 
enkel affär. Reservknivar finns alltid i de stora 
verktygslådorna.

Patenterat styrsystem
Den patenterade styrningen på Fendt Slicer TL 
slåtterkombinationer ger optimal stabilitet och styrning 
av slåtterbalken både i längdriktningen och diagonalt. 
På så sätt följer klippbalken markens konturer samtidigt 
som underlaget skyddas. Slåttermaskinen har en 
svängradie på 13° både i uppåt- och nedåtgående 
riktning. Styrningen avlastar också lyftarmen och 
tallriksslåtterns upphängning så att inget vridmoment 
uppstår på mittupphängningen. Samtliga av dessa 
aspekter ökar maskinens livslängd.

Direkt kraftöverföring
Växellådan på Fendt Slicer TL är även dimensionerad 
för mycket kraftfulla traktorer. Drivaxeln med frihjul  
och överbelastningsskyddet förskonar maskinen mot 
allvarlig skada. Fendt Slicer TL har också ett slagskydd 
genom vilket slåtteraggregatet går att svänga upp till 
22° bakåt. Detta gör det också möjligt att justera 
återgångskraften. Genom att aktivera EHS-ventilen  
och backa en liten bit, återförs slåtteraggregatet till 
driftläget.

Slicer 
4080 TL

Slicer 
4590 TL

Arbetsbredd  m 4,00 4,50
Knivtallrikar Antal 8 9
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Den hydropneumatiska slåtterbalken med  
TurboLift möjliggör ett unikt, flytande skär.

I transportläge svängs tallriksslåttern 90° bakåt från förarhytten.Den patenterade gejden säkerställer optimal  
styrning och stabilitet för slåtterbalken.
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FENDT SLICER: BAKMONTERAD MED SIDOUPPHÄNGNING

Röjer fältet från sidan.

Bästa skyddet
Ett fjäderbelastat slagskydd förskonar maskinen mot 
skador. Den genomgående ramen ger modellerna 
ytterligare stabilitet. Kilremmen sörjer för effektiv 
kraftöverföring men fungerar även som 
överbelastningsskydd. Avlastningen för 
slåtteraggregatet justeras enkelt med hjälp av en fjäder. 
Ytskydd och kvalitetsskörd spelar också en mycket 
viktig roll här.

Komfort – alltid standard
Det heltäckta skyddet som går att fälla på bägge sidor 
ger enkel åtkomst till slåtterbalken. Vissa modeller kan 
även förses med rotor- eller valskross. Fendt Slicer 
bakmonterade slåtteraggregat har en lättillgänglig 
verktygslåda för snabb åtkomst på åkern.

En avkopplande arbetsmiljö
Fendt Slicer bakmonterade slåtteraggregat med 
sidoupphängning och kompakta vinkelväxlar finns i 
olika utföranden. Vi erbjuder modeller där 
knivtallrikarna går ner i mitten, samt modeller där 
knivtallrikarna körs parvis. Modellerna med 
parkopplade tallrikar levereras utrustade med ett 
snabbytessystem för knivar och knivtallriksskyddet 
DriveGuard monterat som standard.

Inga kompromisser
Fendt Slicer tallriksslåttrar med sidoupphängning  
är perfekta för medelstora gårdar. De har ett stort 
användningsområde och kan tack vare 
sidoupphängningen klippa i diken och sluttningar.  
De justerbara bultarna på de nedre länkarna går att 
ställa in för ett antal traktorer så att hela arbetsbredden 
kan användas.

Slicer  
270 P

Slicer  
320 P

Slicer  
350 P

Arbetsbredd m 2,55 3,00 3,50
Knivtallrikar Antal 5 6 7
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Fjädermonteringen garanterar lågt  
marktryck och skyddar gräsytan.Det går att klippa diken och sluttningar med upp till 30° lutning.

Den elastiska kilremmen spänns automatiskt och 
roterar med 540 eller 1000 v/min.

25



BAKMONTERAD FENDT SLICER ISL MED SIDOUPPHÄNGNING

Därför att lätt design och  
hållbarhet går hand i hand.

Det perfekta lyftet
Fendt slåttermaskiner med sidoupphängning och 
kugghjulsdrift höjer sig över mängden tack vare  
den fantastiskt enkla manövreringen. Endast en 
hydraulcylinder krävs för att utföra lyft på åkern. Den 
bakre lyftanordningen behöver inte kopplas in för lyftet. 
Slåtterbalken lyfts alltid parallellt med marken. Du kan 
också koppla om enkelt mellan manöverläge och 
transportläge genom att aktivera en hydraulventil. Det 
kompakta transportläget och tyngdpunkten nära 
traktorn är andra fördelar. Detta garanterar en säker  
och stabil körupplevelse ute på vägarna.

Effektivt skydd
Med Fendt Slicer ISL slåtteraggregat är du alltid på  
den säkra sidan. Det fjäderbelastade slagskyddet 
förebygger skador på maskinen. De enskilda 
knivtallrikarna är ordentligt skyddade med en  
brytbult. Den elastiska V-remmen med automatisk 
V-remspänning fungerar som överbelastningsskydd.

Smart struktur
Fendt Slicer ISL slåtteraggregat har en viktoptimerad 
design och låg energiförbrukning, så att även små 
traktorer kan användas för arbete på stora bredder. Ett 
perfekt snitt säkerställs genom parvis roterande 
knivtallrikar och slåtterbalkens flacka utförande. Sikten 
mot snittområdet är därmed tydlig även vid låga 
snitthöjder. Drivkraften leds uppifrån direkt till den 
första knivtallriken. Detta förhindrar att fodret leds förbi, 
särskilt i lutningar. De stora och härdade glidskorna på 
undersidan är lätta att byta ut när de blivit slitna, vilket 
förlänger maskinens livslängd.

Maximal livslängd och stabilitet
Samtliga av drivningens komponenter ligger i oljebad. 
På så sätt blir alla sektioner ordentligt smorda även  
då sluttningar och dikeskanter slås. Slåtterbalken är 
mycket väl förseglad för att ingen olja ska läcka ut och 
kontaminera fodret, även efter många års användning.

Slicer  
2460 ISL

Slicer  
2870 ISL

Arbetsbredd  m 2,42 2,82
Knivtallrikar Antal 6 7
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Hög kvalitet på snittet uppnås enkelt även bland högväxta grödor. Från förarhytten växlar du bekvämt från driftläge  
till kompakt transportläge.
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FENDT SLICER TKC OCH TRC BOGSERAS MED TRANSPORTCHASSIT

Helt enkelt ett fantastiskt snitt.

Precisionsarbete i alla lägen
Din Fendt Slicer skördar vall precis som du vill. Den 
centrala, steglösa slåtterhöjdsjusteringen kan enkelt 
ändras med 3,5 till 7 centimeter med den manuella 
veven – utan några verktyg. På så vis kan du alltid slå 
med rätt höjd. Rotorkrossens intensitet kan också 
ställas in enkelt och utan verktyg så att pinnarna kan 
reagera individuellt på aktuella skördeförhållanden. 
Slåttermaskinen uppvisar den utomordentliga 
manövreringen och markfrigången särskilt väl på 
vändtegen och vid transport. Med rätt lyfthöjd kan du 
passera strängen på vändtegen utan förluster. Fendt 
Slicer-modellerna imponerar därför inte bara med det 
fantastiska foder de producerar, utan också med 
utomordentlig användarvänlighet.

Full fart framåt
Fendt-tallriksslåttrar med Slicer TKC- och TRC-
transportchassi ger kraft och maximal flexibilitet. Både 
versionen med 3,0 meters arbetsbredd och den med  
3,5 m meter arbetsbredd är antingen utrustade med  
en rotor- eller valskross. Den centralt placerade 
dragstången gör det möjligt att slå till höger, vänster 
eller rakt bakom traktorn. Tack vare den robusta 
medsvängande växellådan får de tvärgående lederna  
en mindre vinkel. På så vis garanteras perfekt 
manövrerbarhet och extremt jämn effekt i kombination 
med lågt slitage. Slåtterbalkens kompakta vinkelväxel 
ger ett exceptionellt rent snitt eftersom varje tallrik drivs 
separat med samma effekt.

Rätt frigång
Slåtterbalkarna Fendt Slicer TKC och TRC lyfts upp av 
den robusta stödramens yttre punkter. Slåttermaskinen 
är tack vare upphängningens parallellogramform 
perfekt anpassad för ojämnt underlag. Fjädrarna kortas 
bara en aning under oscilleringen vilket ger en mycket 
jämn dämpning av slåtterbalken. Med hjälp av de 
justerbara fjäderpaketen kan du ändra stödtrycket från 
200 kg till hela slåtteraggregatets vikt för ett stort antal 
användningsområden. Slåttermaskinens övre ram ger 
också avsevärd mobilitet. Tack vare tredimensionell 
markföljning kan användaren förlita sig på ett rent snitt 
också i extrema förhållanden. Slåttermaskinen är 
extremt enkel att dra tack vare dragpunkten som är 
belägen precis framför maskinen.

Slicer  
313 TKC

Slicer  
313 TRC

Slicer  
3575 TKC

Slicer  
3575 TRC

Arbetsbredd  m 3,00 3,00 3,50 3,50
Knivtallrikar Antal 6 6 7 7
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Den exceptionella lyfthöjden ger dig friheten du behöver. En verktygslåda har integrerats i Fendt Slicer 3575 T-dragstången för 
snabba underhållsinsatser. 

Standardhastigheten på 40 km/h möjliggör snabba  
förflyttningar till nästa fält.

Slåtterbalkarna Fendt Slicer TKC och TRC lyfts upp 
av den robusta stödramens yttre punkter, vilket 
garanterar perfekt markföljning. 

Den centrerade dragstången på Fendt Slicer TKC  
och TRC ger maximal flexibilitet. 
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FENDT SLICER KC/RC MED ROTOR-/VALSKROSS

Lägger fodret  
perfekt till rätta.

Valskross RC
Fendt Slicer valskross RC består av två gummiprofiler 
som går in i varandra och kan användas för att justera 
komprimeringstrycket. Den stora profilöverlappningen 
innebär att på alla modeller så har endast den nedre 
valsen drivning medan den övre roterar synkront. 
Skyddet mot främmande föremål med justerbar 
förspänning gör det möjligt för den övre valsen att  
nypa åt. Detta ger en varsam men samtidigt intensiv 
krossprocess utan att några blad går förlorade. 
Valskrossar något skonsammare mot materialet.

Flexibel krossning
Justera din vallmaskin snabbt och enkelt utifrån 
omgivande förhållanden eller kundens behov. Båda 
krossutförandena har direkt drivning samt 
överbelastningsskydd i form av en brytbult. 

Perfekt ventilation
Med hjälp av en kross förkortas torkprocessen 
avsevärt. Krossen gnuggar bort det naturliga vaxskiktet 
från grödan och torkar snabbt ut växtsaften. Den lätta, 
luftiga hösträngen medger intensiv luftcirkulation och 
påskyndar avlägsnandet av vatten. Det gör att du vinner 
värdefull tid och kan påbörja efterföljande steg 
snabbare och i optimala fall slippa extra vändningar.

Rotorkross KC
Rotorkrossen KC för Fendt Slicer tallriksslåttrar har en 
lättjusterad motkam med fem lägen för inställning av 
krossintensiteten. Denna pålitlighet gör att fodret håller 
ihop och behåller strukturen vilket ger jämn krossning, 
särskilt av gräs. Rotorelementen är självfallet ordentligt 
säkrade så att de inte lossnar.
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Valskrossen (RC) säkerställer en varsam krossprocess utan att några blad går förlorade.  
Enskilda gummidelar går att byta ut om de blir slitna eller skadade. 

Krossutförandena arbetar i princip längs hela tallriksslåtterns  
bredd för maximal genomströmning av omfångsrika grödor.

Alla krossutföranden har direkt drivning via axeln i  
huvudintagets växellåda eller via en drivlina. 

Den fjäderbelastade rotorkrossen med justerbar 
motkam går att ställa in i fem olika lägen.
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard:  g 

Tillval:  c 

FENDT SLICER TALLRIKSSLÅTTER

Utrustningsvarianter
och teknisk information.

Frontmonterade klippaggregat
Slicer  
260 FP

Slicer  
 260 FPS

 Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

 Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Vikter och mått
Arbetsbredd m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Transportbredd m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Strängbredd m 1,35 1,35 2,00 2,00 < 1,10 1,45 - 2,20
Transporthöjd m
Transportlängd m 1,21 1,21 1,20 1,49 1,49 1,58
Vikt kg 474 504 694 770 890 990

Effektbehov
Effektbehov kW/hk 28/38 28/38 55/75 55/75 55/75 66/90

lyft
Tre-punkts Kategori II II II II II II
Nedre tvåpunktslänkar Kategori

Knivenhet
Knivtallrikar Antal 4 4 6 6 6 6
Knivar per tallrik Antal 2 2 2 2 2 2
Snabbytessystem för knivar g g g g

DriveGuard g g g g

Mekanisk sidoförskjutning
Hydraulisk sidoförskjutning g

Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd c c c

TurboLift avlastningssystem
ISOBUS-styrning
SafetySwing
BeMove
SectionControl

Hydraulik
Nödvändiga hydrauliska anslutningar ”sa” Antal
Nödvändiga hydrauliska anslutningar ”da” Antal 1
Nödvändiga hydraulanslutningar LS Antal

Kraftuttag
Varvtal kraftuttag r/min 540 / 1000 540 / 1000 1000 1000 1000 1000
Drivaxel med frihjul g g g g g g

Däck
Transportchassi, däck

Belysning
Elektrisk belysning / varningsskyltar c c c c

B = Transportörband / FP = Frontmonterad pendellänk / FZ = Frontmonterad avfjädring / ISL = Kugghjulsdrift utan inre glidskor / KC = Rotorkross / RC = Valskross / S = Sidojustering / SL = Strängläggare / TL = TurboLift-system / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar 
kan variera beroende på extrautrustning / *** = Följ landsspecifika bestämmelser
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Frontmonterade klippaggregat Bak-/sidomonterade klippaggregat
Slicer  

3060 FPRC
Slicer  
310 FQ

Slicer  
310 FQ KC

Slicer  
 310 FQ RC

Slicer  
360 FQ***

Slicer  
360 FQ KC***

Slicer  
360 FQ RC***

Slicer  
2460 ISL

Slicer  
2870 ISL

Slicer  
270 P

Slicer  
320 P 

Slicer  
350 P

3,00 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62 2,42 2,82 2,55 3,00 3,50
3,00 2,99 2,99 2,99 3,49 3,49 3,49 1,80 1,80 2,13 2,13 2,13

1,55 - 1,90 1,65 2,00 1,60 1,80 2,30
1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 3,30 3,70 2,95 3,43 3,91

1,52 1,35 1,35 1,30 1,30 1,30
1040 950 1238 1238 1020 1374 1374 510 550 630 724 798

64/87 63/85 85/115 85/115 70/95 96/130 96/130 37/50 44/60 40/54 45/61 50/68

II II II II II II II I + II I + II II II II

6 6 6 6 7 7 7 6 7 5 6 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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 c c c c c

g g g g g g

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 540 540 540 540
g g g g g g

c c c c c c c
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard:  g 

Tillval:  c 

FENDT SLICER TALLRIKSSLÅTTER

Utrustningsvarianter
och teknisk information.

Bak-/sidomonterade klippaggregat
Slicer  

3160 TLX
Slicer  

3160 TLXKC
Slicer  

 3160 TLXRC
Slicer  

3670 TLX
Slicer  

 3670 TLXKC
Slicer  

3670 TLXRC
Vikter och mått
Arbetsbredd m 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60
Transportbredd m 2,50 2,50 2,50 2,80 2,80 2,80
Strängbredd m 1,20 - 1,40 0,80 - 2,30 0,80 - 2,30 1,70 - 1,90 1,00 - 2,80 1,00 - 2,80
Transporthöjd m 3,58 3,58 3,58 3,99 3,99 3,99
Transportlängd m 1,70 2,10 2,10 1,70 2,10 2,10
Vikt kg 1050 1350 1350 1200 1500 1500

Effektbehov
Effektbehov kW/hk 63/85 85/115 85/115 70/95 96/130 96/130

lyft
Tre-punkts Kategori II II + III II + III II+III II + III II + III
Nedre tvåpunktslänkar Kategori

Knivenhet
Knivtallrikar Antal 6 6 6 7 7 7
Knivar per tallrik Antal 2 2 2 2 2 2
Snabbytessystem för knivar g g g g g g

DriveGuard
Mekanisk sidoförskjutning
Hydraulisk sidoförskjutning
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd c c c c c c

TurboLift avlastningssystem g g g g g g

ISOBUS-styrning
SafetySwing g g g g g g

BeMove
SectionControl

Hydraulik
Nödvändiga hydrauliska anslutningar ”sa” Antal 1 1 1 1 1 1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar ”da” Antal 1 1 1 1 1 1
Nödvändiga hydraulanslutningar LS Antal

Kraftuttag
Varvtal kraftuttag r/min 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Drivaxel med frihjul

Däck
Transportchassi, däck

Belysning
Elektrisk belysning / varningsskyltar c c c c c c

B = Transportörband / FP = Frontmonterad pendellänk / FZ = Frontmonterad avfjädring / ISL = Kugghjulsdrift utan inre glidskor / KC = Rotorkross / RC = Valskross / S = Sidojustering / SL = Strängläggare / TL = TurboLift-system / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar 
kan variera beroende på extrautrustning
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Butterfly-klippaggregat Klippaggregat med chassin
Slicer  

4080 TL
Slicer  

4590 TL
Slicer  
911 TL

Slicer  
911 TLKC

Slicer  
911 TLRC

Slicer  
991 TL

Slicer  
991 TLKC

Slicer  
9314 TLKCB

Slicer  
313 TKC

Slicer  
313 TRC

Slicer  
3575 TKC

Slicer  
3575 TRC

4,00 4,50 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30 3,00 3,00 3,50 3,50
2,30 2,30 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 3,00 3,00 3,50 3,50
3,30 3,80 2 x 2,00 2 x 1,45 - 2,25 2 x 1,55 - 1,90 2 x 2,50 2 x 1,85 - 3,25 1,80 - 3,00 0,90 - 2,25 1,55 - 1,90 1,20 - 2,60 1,20 - 2,60

3,73 3,73 3,73 3,90 3,90 3,90
5,60 6,10 7,00 7,00 7,65 7,32
980 1100 1966 2410 2508 2120 2830 3450 1945 1962 2560 2527

72/99 84/115 110/150 132/180 128/175 128/175 155/200 168/228 66/90 66/90 88/120 88/120

II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III
II II II II

8 9 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7 6 6 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g 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

g

c

1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000
g g g g g g g g g g g g

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3 300/80-15.3

g g g g g g g g g g g g
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It’s Fendt.  För att vi förstår lantbruk.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

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

www.fendt.com 

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




