Industri, vägar och miljö

Landskapsskötsel
Underhåll av golfbanor
Parkskötsel
Trädgårdsskötsel
Underhåll av grönytor
Klippning av stora ytor
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Skogsbruk | Skogsmark
Häckskötsel
Underhåll av skogsmark
Skogsbruk
Flisproduktion
Ristuggning

Entreprenad | Transport
Transport
Vägrensunderhåll
Entreprenad
Väg- och spåranläggning
Miljöarbete

Vinterarbete
Vinterarbete
Röjning och sandning
Stabilisering

Fendt Vario.
Perfekt för dina behov.
Under varje årstid från vår till vinter kan du dra nytta av Fendt-traktorns kapacitet till fullo.
Oavsett användningsområde kommer dessa mångsidiga maskiners högteknologiska lösningar
och överlägsna flexibilitet väl till pass.
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Du hittar alltid rätt traktor hos Fendt för underhåll av
grönytor – oavsett om det gäller golfbanor eller parker,
för kantklippning eller för underhåll av stora områden.
Den smala och lättmanövrerade Fendt 200 V/F/P Vario
med yttre breddmått på ända ner till 107 cm passar
perfekt på cykelvägar och trottoarer. Modellerna Fendt 200,
300 och 500 Vario har en fantastisk flexibilitet och passar
till alla uppgifter som en kommun utför. Deras storasyskon
Fendt 700, 800, 900 och 1000 Vario är idealiska för att
klippa stora ytor och vid vägbyggen/schaktning.

Oavsett om du arbetar i skogen eller på vägen
kan du flytta berg med Fendt Vario: Tack vare
fyrhjulsdriften och den steglösa växellådan har
den flexibilitet för alla typer av terräng. Seriens
modeller har effekt mellan 70 och 240 hk, och är
specialister på häck- och skogsunderhåll, till
exempel med en häcktrimmer på bom. Stora
traktorer med upp till 517 hk passar utmärkt till
flisproduktion och kan användas tillsammans med
en flistugg. Fendt 800, 900 och 1000 Vario kan
även på begäran levereras med omvänd förarplats.

Perfekt för grönytor.
Underbar i skogsmark.

4

5

Vid entreprenadarbete krävs kraft, flexibilitet och hög
effekt. Fendts traktormodeller med många hästkrafter
är extremt väl lämpade för detta, samtidigt som de är
mycket lättmanövrerade och mångsidiga. Transportarbete
är inget problem tack vare den utmärkta körkomforten
i upp till 60 km/tim. Även på obelagda vägar garanterar
traktorerna ultimat komfort och säkerhet tack vare
VarioGrip, som kan användas för att snabbt och enkelt
justera däcktrycket och fördela vikten över en större yta
för maximalt skydd mot spår och bästa möjliga dragkraft.
Och det finns ännu fler skäl att välja en Fendt-traktor:
Vid schaktning har Fendts kraftfulla funktioner en erkänt
fantastisk kapacitet för materialhantering, medan
kraftuttaget och hydrauleffekten är en stor fördel vid
sanering och stabilisering av mark. Dessutom erbjuder
Fendt en fabriksmonterad störtbåge, godkänd enligt
koncernens riktlinjer.

Traktorer används i allt högre grad till vinterarbete,
och blir därmed verkliga året-runt-maskiner.
Oavsett om man arbetar med en snöplog, snöfräs eller
snöslunga så är det skjuvkraften, kraftuttagseffekten
och komforten som räknas här. Med golvvärmare som
tillval till Fendt 200 och 200 V/F/P Vario håller du alltid
huvudet kallt och fötterna varma under vintern. Frontlyft
med marktrycksreglering som finns från Fendt 300 Vario
och uppåt ger möjlighet att överföra en del av redskapets
vikt i fronthydrauliken till framaxeln. På så sätt kan du
förbättra körsäkerheten och samtidigt skydda redskapen.
De stora glaspartierna i förarhytten ger optimal
runtomsikt över omgivningen och tillkopplade redskap.

Prestanda, dragkraft och flexibilitet.
Oslagbar på vintern.
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Varför är en Fendt Vario
alltid en klok investering?
Eftersom arbetsbelastningen är hög året runt på en bondgård lönar det sig med en Fendt-traktor som klarar
uppgifterna under varje årstid bekvämt och effektivt. Oavsett om du klipper gräs, häckar, sanerar mark, jordbearbetar,
lastar, transporterar eller snöröjer – en Fendt-traktor är allroundverktyget som du kan lita på året runt, under många år.
De många möjligheterna en Fendt-traktor ger under hela året kommer extra väl till pass för kommunala verksamheter.
Tack vare sin fantastiska mångsidighet kan en Fendt göra många självgående maskiners jobb.
8
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Fendt 200 V/F/P Vario

57 – 82 kW / 77 – 1110 hk
Fendt 200 Vario

57 – 82 kW / 77 – 1110 hk

Specialisten i trånga
utrymmen
När du arbetar i brant terräng eller trånga utrymmen visar den kompakta
Fendt 200 Vario sin styrka, där getingmidjan ger makalös smidighet och
52° styrvinkel. I utförandet Fendt 200 V/F/P Vario har den lilla traktorn ett
yttre breddmått på ända ner till 1,07 m – perfekt för underhåll av gräskanter
med klippbom vid cykelvägar eller parkeringar. Fendt 200 V/F/P Vario är
samtidigt ett perfekt val för vinterarbete på trottoarer. Den kompakta
designen till trots finns här ändå en rymlig och okomplicerad hytt och
enkel manövrering tack vare Fendt VariotronicTI och den steglösa Varioväxellådan. En annan fördel under vintern är varmvattenvärmen med
golvvärmare, som alltid håller dina fötter varma. Tack vare möjligheten
att installera en joystick för redskapsstyrning i armstödet kan du hålla
även komplexa redskap under kontroll. Den kraftfulla hydrauliken är
perfekt för detta.

– Klippning, underhåll och gräsföryngring på parker,
golfbanor/idrottsarenor, stora ytor, diken och gräskanter
med luftare, cylinder, rotor- och slagklippare.

– Häckskötsel med häcksax på bommen
– Ristuggning med hack

– Transport med flakväxlare eller släp
– Vägrensskötsel med
· Dikesrensare
· Gren- eller buskskärare
· Tvättborste
· Vägrensrengöringsmaskin osv.
– Sopning

– Röjning och sandning på parkeringar,
gång- och cykelvägar
– Snöröjning med snöplog med sidoskär eller snöslunga
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Fendt 300 Vario

74 – 97 kW / 101 – 132 hk

Fendt 300 Vario – den
kommunala traktorn
300-serien sammanför erfarenhet från flera generationer sedan 1980.
Både på gräsmark, på fält, under transport eller vid kommunalt
underhållsarbete är Fendt 300 Vario, med sin höga komfort, många
funktioner och effektiv teknologi, ett pålitligt hjälpmedel för de
dagliga utmaningarna i arbetet. Fendt VisioPlus-hytten ger gott
om utrymme och skön komfort under långa arbetspass. Med 6 m²
glas ger hytten inte bara ett större uttryck, utan ger bättre utrymme
med 2 520 liters volym och gör att alla komponenter kan anordnas
ergonomiskt. Ett exempel är att 300-serien som standard har en
multifunktionsjoystick och en Varioterminal 7" som hela tiden
förenklar arbetet. Priset är också mycket attraktivt i förhållande till
vad du får. Nya Fendt 300 Vario uppfyller avgasnormen Stage 4/Tier 4 final.

– Klippning och underhåll i parker och på stora
gräsytor med hjälp av rotor- eller slagklippare

– Häckskötsel med häcksax på bommen
– Skogsröjning
– Ristuggning med hack

– Transport med flakväxlare eller släp
– Vägrensskötsel med
· Dikesrensare
· Gren- eller buskskärare
· Tvättborste
· Vägrensrengöringsmaskin osv.
– Sopning

– Röjning och sandning på parkeringar, på kommunoch länsvägar
– Snöröjning med snöplog med sidoskär eller snöslunga
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Fendt 500 Vario

91 – 120 kW / 124 – 163 hk
Fendt 700 Vario

106 – 174 kW / 144 – 237 hk

Perfekt för användning
året runt
De populära traktorerna i den kraftfulla mellansektionen från
125 till 240 hk. Vid allt från underhåll av lätta gräsytor till dynamisk
transport visar sig Fendt 500 och 700 Vario vara mycket flexibla
och effektiva. Fendt 700 Vario är utrustade med ett fjärde
kraftuttagsvarvtal 1000E som gör att du kan spara bränsle
vid arbete där höga motorvarvtal krävs, t.ex. vid klippning
med bom. Bland andra särskilda Fendt-lösningar för kommunal
användning finns de robusta Fendt-stödramarna som ger
möjlighet till hög belastning och ger precision och stabilitet
samt stor bomräckvidd.

– Klippning och underhåll i parker och på stora
gräsplaner med hjälp av rotor- eller slagklippare

– Häckskötsel med häcksax på bommen
– Skogsröjning
– Ristuggning med hack

– Transport med flakväxlare eller släp
– Vägrensskötsel med
· Dikesrensare
· Gren- eller buskskärare
· Tvättborste
· Vägrensrengöringsmaskin osv.
– Sopning

– Röjning och sandning på parkeringar, på kommunoch länsvägar
– Snöröjning med snöplog med sidoskär eller snöslunga
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Fendt 800 Vario

166 – 211 kW / 226 – 287 hk
Fendt 900 Vario

202 – 291 kW / 275 – 396 hk

Effekt och dragkraft med
Fendt stortraktorer
Fendt 800 och 900 Vario ingår i Fendt-traktorernas högsta effektklass.
Med en maxeffekt på upp till 390 hk och hastighet på upp till 60 km/tim
transporterar de tunga laster och sparar värdefull tid. Fendts Stability
Control ger fantastisk körstabilitet och säkerhet, där svängkompensationen
låses vid körning i minst 20 km/tim. Det finns även ABS på begäran.
Låga hastigheter på 20 meter per timme är möjliga vid jordbearbetning
och kan ställas in med farthållare. Fendt erbjuder en skyddsram (ROPS)
motsvarande DIN EN ISO 3471 ROPS för anläggningsmaskiner för båda
stortraktorerna. Den är godkänd för en totalvikt på upp till 22 ton.
Perfekt justering mot traktorn garanterar utmärkt sikt och säkerhet för
föraren. Skyddsbågen kan vikas tillbaka hydrauliskt för transport.
De nya modellerna uppfyller avgasnormen Stage 4/Tier 4 final.

– Klipper och underhåller stora arealer

– Används med komposterare
– Skapar biomassa med flistuggen

– Transport med
· släp
· tippvagn
· avskjutningsvagn
– Vägrensunderhåll
– Jordbortforsling med slängskopa/avstrykare
– Jordstabilisering med jordfräs

– Snöröjning med omvänd förarplats
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Fendt 1000 Vario

291 – 380 kW / 396 – 517 hk

Fendt 1000 Vario.
Unik i klassen
Fendt 1000 Vario utgör ett nytt segment med sin enorma effekt.
Dess nya designtyp som standardtraktor med stort antal hästkrafter
förenar alla fördelar för användning på fält och väg. Som expert på
kraftöverföring är den förutbestämd för långvarig prestanda och
klarar krävande arbeten med dynamisk vridmomentsutveckling vid
låga hastigheter och låg förbrukning. Dess stora däck, intelligenta
viktbelastning och däcktrycksassistans samt unika, variabla fyrhjulsdrift
ger rätt grepp i alla situationer – och samtidigt enastående
manövrerbarhet.

– Klipper och underhåller stora arealer

– Används med komposterare
– Skapar biomassa med flistuggen

– Transport med
· släp
· tippvagn
· avskjutningsvagn
– Vägrensunderhåll
– Jordbortforsling med slängskopa/avstrykare
– Jordstabilisering med jordfräs

– Snöröjning med omvänd förarplats
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Fendt Cargo / Fendt Cargo Profi

Fendt 200 Vario – Fendt 700 Vario

Lasta, lyft, putta, väg,
vibrera…
Frontlastarna Fendt Cargo och Fendt CargoProfi är ett perfekt kompliment
till din traktor och kan utrustas för alla typer av lastarbete. Lasten kan enkelt
positioneras exakt på centimetern med fyrvägsreglaget. Dess kompakta
design och stora styrvinkel gör den smidig att köra vid lastararbeten.
Hög hydraulkapacitet ger snabba lyftrörelser och exakt manövrering
av skopan, redan vid låga motorvarv.

Frontlastarna Fendt Cargo och Fendt CargoProfi är utformade och
testade tillsammans med Fendt-traktorer. Designen i gjuten metall
gör att delarna kan matchas på bästa sätt och garanterar på så sätt
lång hållbarhet för redskap och maskin. Denna kombination ger
optimal åtkomst för underhåll även när en frontlastare är monterad.
Frontlastarna Fendt Cargo och Fendt CargoProfi bidrar till att hålla
lasten under kontroll hela tiden.

– Perfekt sikt och optimalt integrerat användargränssnitt för alla
Fendt Vario-modeller
– Konstruerade för lång livslängd
– Sofistikerad parallellföring med Z-länkage.
– Automatisk låsning/CARGO Lock
– Multikoppling för snabbare till- och frånkoppling av frontlastare,
parkeringsstöd kompakt fästa på bommen, gasackumulator och
ventiler är skyddade i tvärbalken
– Dämpningssystem som tillval för bästa körkomfort
– Smarta funktioner för CargoProfi
· Intelligent frontlastarinställning med hjälp av Varioterminal,
inklusive en minnesfunktion för att upprepa arbetsprocedurer
samt en skakfunktion
· Integrerat vägningssystem för individuell och total vikt
· Lyfthöjd och tippvinkel för pendelarm och redskap osv. kan
ställas in.
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Fendt gör hela skillnaden:
Genomtänkt in i minsta detalj
Det är ofta de små, vardagliga detaljerna som gör livet lättare och förbättrar arbetskapaciteten för både
människa och maskin. I en Fendt finns många smarta och automatiserade lösningar som hjälper dig att
utföra det dagliga arbetet snabbare, mer effektivt och med ett leende på läpparna. Maskinen kan ställas
om från snöplog till snöfräs på bara 2 minuter tack vare de genomtänkta systemlösningarna.
22
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g 
Tillval: c 

FÖRARHYTT OCH ERGONOMI

Bra känsla på
arbetsplatsen
Välkommen in
Fendt-modellernas förarsäte har högklassigt utförande
och överlägsen ergonomi. Reglagen är logiskt placerade
och väl genomtänkta samt Vario är lätt att manövrera.
Tack vare luftkonditioneringen kan temperaturen
i hytten ställas in efter behov. Stolens och rattens
positioner kan också justeras individuellt. Resultat:
Föraren kan arbeta och koncentrera sig längre.

Perfekt arbetsklimat i Fendt 200 och V/F/P Vario
Det kraftfulla värme- och ventilationssystemet med
inbyggd manuell eller helautomatisk klimatreglering
säkerställer ett optimalt arbetsklimat. Håll fötterna
varma och huvudet kallt: Varmvattenvärmarenen
med golvvärmare håller fötterna varma även på
extremt kalla dagar, medan luftkonditioneringen
i hyttens tak ger en behaglig temperatur i hytten
när det är varmt ute.

Fjädrande komfort för långa dagar
Fendt-hyttens fjädring, både den mekaniska och
den pneumatiska, ger utmärkt körkomfort. Sätet
är fjädrande som standard från Fendt 300 Vario och
uppåt, så att föraren sitter bekvämt under arbetet.
Välj mellan tre sätesvarianter, som också kan förses
med luftventilering och pneumatiskt svankstöd.

Glasytor optimerade för perfekt sikt
Positionerna för de strömlinjeformade A- och
B-stolparna utformas för att skapa en så stor glasyta
som möjligt, så att du får god sikt i alla riktningar.
Denna metod har vidareutvecklats med VisioPlushytten, som har en böjd vindruta som går in i taket.
Det ger en tredubblad siktvinkel på 77 grader och fri
sikt uppåt – också över den helt upplyfta frontlastaren.
I VisioPlus-hytten har du hela tiden sikt runtom över
t.ex. klippbommen utan att B-stolpen kommer i vägen.

Serierna 300, 500 och 700 Vario har en VisioPlus-hytt, med perfekta siktlinjer och
en makalös känsla av frihet tack vare 6,1 m² glas.

JJ

77°

200 Vario har takfönster som standard, vilket ger bästa möjliga sikt uppåt.
Takfönstret kan öppnas uppåt för ytterligare ventilation av förarhytten. En solgardin
som kan dras ut skyddar mot intensivt solljus.

VisioPlus-hyttens siktvinkel uppåt
har tredubblats till 77°. Även sikten
nedåt har förbättrats och det är lätt att
se in i hjulhusen.

JJ

Säkerhet på byggarbetsplatsen:
FOPS-inspektion för Fendt-hytter
Fendt-hytter uppfyller förstås kraven på FOPS (skydd
mot fallande föremål). Det innebär att förarhytten,
och således föraren, är skyddad mot fallande föremål
på byggarbetsplatsen på upp till en energinivå på
1365 joule. Alla Fendt traktorer med förarhytter har
testats enligt DIN EN ISO 3449 för säkerhet vid
användning på byggarbetsplatser av det ackrediterade
DLG testcenter i Groß-Umstadt, Tyskland.

JJ

Fendt erbjuder ett sofistikerat fjädringskoncept för alla serier. Serierna Fendt
200 och 300 Vario kan utrustas med hyttfjädring på begäran, och hyttfjädringen
är standard på 500 Vario-serien och uppåt. Bild: Den fyrdelade hyttfjädringen med
inbyggd självnivellering minimerar vibrationerna.

JJ

Den heltäckande standardframrutan (med dörr på vänster sida) ger oavbruten
sikt över hela synfältet.

JJ

Mycket att upptäcka
De små finesserna i Fendt-hytten är praktiska för det
dagliga arbetet. Olika förvaringsfack och elastiska nät
ger utrymme för utrustning som du behöver under
arbetsdagen. Mat och dryck hålls sval och ren i det
luftkonditionerade kylfacket.

Passagerare hittar en säker och
bekväm passagerarstol i förarhytten
VisioPlus.

FF
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Stortraktorns x5-hytt ger massor av plats och överlägsen sikt tack vare de stora glasytorna. Stolen, ratten och armstödet kan
justeras individuellt så att varje förare kan hitta en ergonomisk position.

JJ

FF Det finns även praktiska
förvaringsfack i hytten som kan
kylas.

Vindrutan kan öppnas med dörrar
till vänster och höger (tillval).

FF

Det finns ett ställbart terminalfäste
i VisioPlus-hytten för ytterligare
externa terminaler.

FF

Golvvärmaren som finns som tillval
är perfekt på vintern. Den styrs med
temperaturgivare och värmer upp
fotutrymmet snabbt och effektivt.

FF
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g 
Tillval: c 

Varioterminal 10.4” har allt som föraren behöver.
Förutom traktormanövrering och Variotronicredskapsstyrning kan nu utvändiga kameror och
VarioDoc-dokumentationssystemet styras från en
enda terminal.

200 V/F/P Vario har en Vario-joystick som
standard. Den reglerar transmissionen och
farthållaren, aktiverar motorvarvtalsminnet
och aktiverar 3:e och 4:e hydraulkretsen.

JJ

FF

MANÖVRERINGSKONCEPT:

När högteknologi
är enkel…
... heter den Fendt VariotronicTI.
Varioterminal är den centrala kontrollenheten
för alla traktor- och redskapsinställningar. Du kan
dessutom styra och hålla koll på VariotronicTIfunktionerna direkt i terminalen med pekskärm
eller knappar. ISOBUS-kompatibla redskap kan
också styras direkt med Varioterminalen. Inga
ytterligare redskapsterminaler behövs, vilket
betyder att du får mer utrymme och bättre
överblick.

Senaste generationens Varioterminal
Varioterminal 10,4” sätter standarder för modern
touch-styrning. Den moderna LCD-displayen med
helglasfront är den centrala styrenheten och
verkligt iögonfallande med sitt smartphoneutseende. Pekskärmen av reptåligt glas har en
upplösning på 800 x 600 pixlar och 16 miljoner
färger som ger tydliga bilder. Alternativet är
den mindre Varioterminal 7”.

Logisk, intuitiv och enhetlig
I alla Fendt-serier sitter den centrala styrenheten
ergonomiskt till höger. Där har föraren tillgång till
alla reglage samt joysticken för körning och
fyrvägsreglaget. I Fendt 500 till 1000 Vario sitter även
Varioterminal perfekt placerad i höger armstöd.

Kontroll med flexibilitet och anpassningsbarhet
Fendt-traktorer som är utrustade med en joystick
ger optimal manuell styrning. Föraren kan välja
de funktioner som ska styras med joysticken, och
tilldela knapparna efter egna önskemål. Traktorn
kan förstås även accelerera och bromsa in med
joysticken.

Varioterminal 10.4” ger olika alternativ för visning. Föraren kan visa upp till fyra applikationer på terminalen.
Kameravyn är extra praktisk: upp till två backkameror med visning på halvskärm eller en kamera med fullskärmsbild
ger god översikt och därmed bättre säkerhet.
JJ

Med fram/back-spaken kan du
enkelt ändra körriktning med vänster
hand. Stop & Go-funktionen bromsar
in traktorn till stillastående och
accelererar den sedan i önskad riktning
upp till tidigare utväxlingsförhållande.

200 V/F/P Vario innehåller ytterligare funktioner som t.ex. styrning av
hydraulventiler och automatiska funktioner för den bakre trepunktslyften och
det bakre kraftuttaget, som kan styras med multifunktionsspaken. TMS är
integrerat som standard, med plats för upp till sex styrenheter.
JJ

Den tiltbara ratten, som också
är ställbar i höjdled, gör det möjligt
för alla förare att finna sin idealiska
sittposition. På instrumentbrädan
är varvräknare och mätare tydligt
ordnade för multipel och körhastighet.

JJ

FF

Alla traktorer kan förses med
digitala färdskrivare.

FF

Alla Fendt-traktorer har en
bränsleförbrukningsindikator.
Denna övervakar inte bara aktuell
förbrukning, utan registrerar även
förbrukningen för olika arbeten.

FF

Du ändrar lätt menyinställningarna i Varioterminalen antingen genom att
peka på skärmen eller med en knapptryckning. Du kan antingen navigera genom
menyerna med hjälp av knapparna eller pekskärmen. Styrfunktionerna för traktorn
är identiska i båda terminalerna. Användargränssnittet har även omkoppling mellan
dag- och nattläge.

FF
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JJ Skärmens diagonalmått på 17,7 cm
gör Varioterminal 7” till ett perfekt
hjälpmedel för traktorarbete och
styrning av VariotronicTI-redskap.
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g 
Tillval: c 

Två ventiler kan aktiveras utan
att flytta händerna, med hjälp av
fyrvägsspaken (elektriskt tillval på
Fendt 200 Vario och 300 Vario Power).
Därmed kan lyft/sänkning och
tömning/påfyllning under drift med
frontlastare styras med bara en spak.

JJ

Körläge kan väljas individuellt och
fritt beroende på användningsområde.
Föraren kan välja pedalläge och styra
traktorns hastighet med foten på
körpedalen. Detta kan även regleras
med joysticken.

JJ

AUTOMATIK | GRÄNSSNITT

Automatisk effektivitet
och perfekta gränssnitt
Automatisk effektivitet
Fendt VariotronicTI har mängder av automatiska
funktioner som bidrar till en hög grad av effektivitet
i arbetet, för exakt arbete med rätt hastighet ger
resultat.

Motorvarvtal och hastighet
med farthållare kan ställas in fritt
och separat på en Fendt Vario. Det
gör arbete med kraftuttagsdrivna
redskap mycket enklare, eftersom
motorvarvtalet automatiskt ligger
kvar på rätt nivå.
JJ

Du kan fokusera på det viktiga
under vändmanövrar. Samtidigt
kopplas PTO till och från i automatiskt
läge – så snart som du sänker eller
höjer ditt redskap.

JJ

Den automatiska maximala
lastregleringen säkerställer att
fordonet alltid körs med optimal
effektivitet, utan att några justeringar
av motorn eller växellådan behövs.

JJ

Flexibilitet för alla tillfällen
Fendt-traktorer ger utmärkt flexibilitet för
användning året runt med sina mångsidiga
gränssnitt och omfattande kopplingsalternativ
fram och bak. Smarta tekniska lösningar som
marktrycksreglering för frontlyften gör arbetet
enklare och bekvämare.

En perfekt kombination gör hela skillnaden
På Fendt Vario arbetar motor och växellåda perfekt
tillsammans. Körstrategin och justeringen kan anpassas
för att passa ändamålet, och standardinställningar
för exempelvis motorvarvtal och körhastighet gör att
arbetet kan utföras mycket mer effektivt.

Fendts TMS (Tractor Management System) säkerställer automatiskt en optimal samverkan mellan motor och växellåda.
På så sätt kan Fendt Vario automatiskt köras i det mest bränsleeffektiva området med bäst verkningsgrad.
FF

Frontlyftarna på en Fendt är
integrerade i det övergripande
kompakta fordonskonceptet och
är intelligent placerade framtill.
FF
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FF Den bekväma frontlyften på 300 till 900 Vario har marktrycksreglering som
tillval. Redskapet kan därmed sänkas med fronthydrauliken och fjädras med angivet
tryck samtidigt. Detta är en särskild fördel vid vinterarbete eller med flistugg,
eftersom vikten förflyttas till framaxeln, något som förbättrar styregenskaperna.

I bakändan på Fendt Vario finns gränssnitt för montering av olika redskap, t.ex.
hydraulanslutningar, kraftuttag eller släpvagnskopplingar. Den största fördelen bak
är den utmärkta sikten och enkla åtkomsten.

JJ

Från 500 Vario och uppåt erbjuder
Fendt ett 12 V ABS-uttag som gör att
ABS-släp kan köras.

FF

Fendt Vario har utvändiga reglage
för trepunktslyften och kraftuttaget
bak. Bakmonterade redskap är enkla
att koppla. Motorvarvtalet kan ökas
automatiskt via det bakre kraftuttaget
och önskad kraftuttagshastighet kan
ställas in. Du besparar dig onödigt
arbete, t.ex. när du startar flistuggen.

FF
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g 
Tillval: c 

Fendt-traktorer är utrustade med den senaste motortekniken, vilket
visar sig i högt insprutningstryck och en optimerad förbränningsprocess.
300 till 1000 Vario-serierna är utrustade med den mycket effektiva och
miljövänliga SCR-tekniken och uppfyller den senaste avgasnormen
Stage 4 / Tier 4 final. Den senaste avgasnormen uppfylls på 200 Vario
med hjälp av ett dieselpartikelfilter.
JJ

TRAKTORKONCEPT

Effektiv, dynamisk,
välkonstruerad
Den perfekta körningen är steglös.
För det är enbart med den steglösa Fendt Variotransmissionen som du kan köra med idealisk
hastighet för din arbetsuppgift. Du kan köra med
den steglösa växellådan i mellan 20 meter per timme
till en maximal hastighet på 60 km/tim – antingen
med joysticken eller med gaspedalen. Vario-växellådan
och motorn är även koordinerade för att minimera
bränsleförbrukningen så mycket som möjligt.

Stort siktfält
Oavsett arbetsuppgift är det viktigt att alltid ha
tydlig sikt över omgivningen och redskapet. Fendt
traktorernas kompakthet och strömlinjeformade
motorhuv ger utmärkt sikt över t.ex. frontmonterade
redskap. Den stora ytterspegeln ger föraren god
sikt över området bredvid och bakom traktorn.
Vidvinkelspegeln breddar siktfältet ytterligare.
Rullgardiner skyddar mot bländning, och den
kraftfulla belysningen ger utmärkt ljus för arbete
på kvällen eller natten.

Fendt sätter standarden för toppmodern körteknologi med den steglösa
Vario-växellådan. Växellådan är unikt effektiv och möjliggör hastigheter från
20 meter per timme upp till 60 km/tim utan växling.
JJ

Fendts belysning är i en klass
för sig, med både halvljus- och
helljuslyktor. Arbetsbelysningen kan
justeras individuellt så att man får upp
till 360° belysning. Finns som tillval
med LED. Hjulhusen kan lysas upp med
kurvbelysningen.

JJ

Vidvinkelspeglar (tillval) utökar
ditt siktfält, vilket höjer säkerheten
markant. Du har en bättre översikt
över framför allt de saker som händer
vid sidorna av traktorn. Det farliga
området, som vanligtvis finns i den
döda vinkeln, syns tydligare.

JJ

Vindrutetorkarna kan ställas in
på intervall, som på personbilar, och
rengör vindrutan på ett säkert sätt.
De exklusiva parallelltorkarna
(300/500 Vario) ger optimala
torkegenskaper.
FF

Kompakt, flexibel och bekväm
Fendt Vario har alltid en kompakt och okomplicerad
genomgående design, och är därmed fantastiskt
lättmanövrerad. Det skräddarsydda fjädringskonceptet
från framaxeln och förarhyttsfjädringen till förarstolen
ger imponerande komfort.
Den stora bränsletanken på Fendt
Vario är utformad för långa arbetsdagar
och är lätt att komma åt från vänster
sida. På modellerna med SCRmotorteknologi har AdBlue®-tanken
integrerats på ett sätt som gör att den
kan fyllas alldeles intill dieseltanken.

JJ

Hela chassikonceptet ger bästa tänkbara åkkomfort och en optimal ergonomi
för en exceptionell körupplevelse.
• självnivellerande framaxelfjädring
• överrullningsskydd
• Fendt Reaction styrsystem
• laststabiliseringssystem
• hyttfjädring
• sätesfjädring
• automatisk styraxel.
FF

Vindrutetorkaren med 300° arbetsfält ger ett helt fritt siktfält. För att du ska
kunna se hjulhusen och frontredskapet obehindrat har vindrutetorkaren ett nästan
fördubblat arbetsområde – med inbyggd intervallkontakt.

FF

Modellerna Fendt 300
till 1000 Vario kan utrustas
med elektriskt justerbara,
uppvärmda ytterspeglar.

FF

JJ Rullgardin framtill
(Fendt 300 Vario och uppåt) och baktill
(Fendt 800/900/1000 Vario), medföljer
som standard med solskydd som
skyddar vid lågt stående sol.
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c 

Tändningsnycklarna på Fendts mest
kraftfulla traktorer (700/800/900/1000
Vario), och som tillval för Fendt 500
Vario, är kodade för fordonet i fråga.
Startspärren garanterar till exempel
säker parkering på en byggplats.

JJ

I nödsituationer kan du alltid
lita på Fendt. 300 till 1000 Vario
har förbandslåda, varningsväst och
varningstriangel. En brandsläckare
är monterad på bränsletanken.
FF

TRAKTORKONCEPT

Säkert och
specialanpassat

Praktiska varningsskyltar för fordon
med en bredd på upp till 3 meter är
placerade på förarhytten i serierna 300
till 1000 Vario och är mycket enkla att
fälla ut.

FF

Fendts standardtraktorer kan på
begäran utrustas med svängbara
stänkskärmar för framhjulen. Dessa
möjliggör maximal hjulvinkel och
maximal smidighet.

FF

ROPS är certifierat i enlighet med
ROPS-standard DIN EN ISO 3471 för
anläggningsmaskiner. Det är godkänt
för en fordonsvikt på upp till 22 ton.

FF

Uppfyllda krav
En Fendt kan utrustas individuellt för de krav som
arbetet ställer. Fendt erbjuder t.ex. ett omfattande
viktbelastningskoncept där det krävs stor dragkraft.
Genom att välja mellan olika släpvagnssystem får
du en idealisk lösning för din befintliga maskinpark.

Inbyggd säkerhet
Särskilda ändamål kräver särskilda lösningar. När
det gäller säkerhet är Fendts störtbåge oöverträffad
vid schaktningsarbeten. Störtbågen har tagits fram
för Fendts mest kraftfulla traktorer i samarbete med
branschexperter, och skyddar föraren i hytten vid
eventuella olyckor med extremt tung last.

Körning bakåt går lika smidigt som framåt
Den inbyggda funktionen med omvänd förarplats
har visat sig särskilt flexibel vid skogsarbete och
vinterarbete med snöfräs. Alla reglage svängs runt
tillsammans när förarplattformen vänds snabbt
och enkelt.

Kamerasystemet framtill gör att du kan köra säkert med redskap som sticker ut
framåt, även på vägar.

FF

Backa eller kör framåt – total komfort i alla riktningar: Med bara ett fåtal moment kan förarstolen, inklusive rattstång,
multifunktionsarmstöd och manöverelement, svängas runt 180 grader.

FF

Maximal säkerhet i alla situationer
Chassit garanterar optimala egenskaper på väg och
på fältet. När du kör en av Fendts mest kraftfulla
traktorer med den unika Fendt Stability Control (FSC)
kan du alltid känna dig trygg, även vid kurvtagning.
Samtidigt ger det praktiskt taget underhållsfria
bromssystemet, bestående av flerskiviga skivbromsar
för fram- och bakaxel, hög körsäkerhet och utmärkt
inbromsningsförmåga.
Rätt grepp i varje situation är en
fråga om rätt belastning. Fendt har ett
urval av frontvikter på 400, 870, 1 250,
1 800, 2 500 eller 3 300 kg.

FF
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JJ Effekten, och därmed greppet,
överförs också till marken via
bakhjulen. På Fendts mest kraftfulla
traktorer kan vikten balanseras genom
att hjulvikter på 300 upp till 1 250 kg
läggs till.

Fendt erbjuder fabriksinstallerade
anslutningspunkter för tvångsstyrning
som uppfyller ISO/DIS 26402. Denna
kan monteras på båda sidor och
är försedda med standardiserade
kulhuvuden. En förlängd koppling
av kultyp finns på begäran, med
förbättrad styrvinkel och därmed
bättre säkerhet i snäva kurvor.
FF

Piton fix-draget (heavy duty) är
konstruerat för en vertikal belastning
på upp till fyra ton i Tyskland (övriga
EU tre ton).

FF

Det utdragbara jordbruksdraget kan
ställas in efter dina behov.

FF
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LANTMÄNNEN SERVICEAVTAL

En omfattande garanti
är alltid rätt val.
Heltäckande skydd med en omfattande garanti.
Fendt har tillverkargarantier, för att erbjuda en ännu
mer omfattande produkt som täcker nya maskiners
driftsäkerhet och reparationsrisk. Detta är en
avgörande fördel för kunder med långa garantitider
och höga totala driftstimmar, som är i behov av
professionella garantier för prestanda, driftsäkerhet
och verkningsgrad.

Fördelar för dig
- Längsta möjliga garantitid för traktorer
- Även AGCO originaldelar omfattas
- Täcks av tillverkaren
- Långtgående flexibilitet och riskförebyggande
- Alla kostnader under kontroll och säkrare planering
Lantmännen Maskin Serviceavtal.

Standardservice som håller kostnaderna nere
För att maskinen ska hållas i funktionsdugligt skick
hela tiden erbjuder vi skräddarsydd underhålls- och
reparationsservice utöver den lagstadgade garantin.
Lantmännen Maskin Serviceavtal ger flexibla
giltighetsperioder med hänsyn till maskintyp, och
flexibla premier.

Pakete

Bronze

Silver

Gold¹

Platinum¹

Leistung

Regelmäßige Wartung,
feste Wartungskosten

Absicherung gegen Reparaturrisiko
(außer Verschleiß)

Komplette Kostenabdeckung
(außer Verschleiß)

Kosten und Verfügbarkeit
abgesichert
(außer Verschleiß)

Nutzen

Planbarkeit der
Wartungskosten

Absicherung gegen
Großschäden

Absicherung gegen
große und mittelgroße
Schäden

Absicherung gegen
sämtliche nicht
planbare
Reparaturrisiken

Absicherung gegen
sämtliche nicht
planbare Reparaturrisiken
inkl. aller Nebenkosten

Für Kunden, die sich
keine Auszeiten
erlauben können

Maschinen-Typ

Alle

Alle

Alle

Alle

Traktor

Traktor

Regelmäßige Wartung























490 €

190 €

0€

0€

0€

Reisekosten





Bergung und Abschleppen





Fahrzeugdiagnose





Einsatz der Motorbremse





Öle und Filter, wenn Motor,
Getriebe repariert wird





Reparaturkosten
Selbstbehalt

* Gäller för deltagande marknader och modeller. Med förbehåll för ändringar och tillägg.
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Nacht- und Wochenendzuschläge



Ersatzmaschine



1Gilt für Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Platinum erhältlich nur bei teilnehmenden Händlern.
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Ledare kör Fendt!

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

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

Fendt är ett globalt varumärke som tillhör AGCO.
Alla uppgifter beträffande leverans, utseende, prestanda, mått och vikter, bränsleförbrukning och
driftskostnader för fordonet överensstämmer med senast tillgängliga information vid tryckningen.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare hjälper dig gärna med uppdaterad
information. Fordonen visas inte med landsspecifik utrustning.

Art.nr: 064-2038-2/SE/1801

