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Annorlunda. Bättre. IDEAL.  
Ge din skörd ny färg.
Fendt IDEAL. En skördetröska med egenskaper som utvecklats på ett vitt papper utan begränsningar,  
utformat för att expandera gränserna för produktiva skördar. Redo för att hantera nuvarande och framtida  
krav från professionella jordbrukare och entreprenörer. Ett innovativt trösksystem som alltid ger det mest  
effektiva och renaste resultatet för alla typer av grödor och under alla förhållanden.
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Fendt IDEAL.  
Tid för något helt nytt.
Fendt IDEAL. En maskin som gör underverk i de kortaste skördefönstren med kompromisslös kvalitet  
och tillförlitlighet. Smarta lösningar med sensorer och nätverk optimerar skörden som aldrig tidigare.
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Motor IDEAL 7 IDEAL 7 PL IDEAL 8 IDEAL 8 PL IDEAL 9 IDEAL 9 PL
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120) kW/hk 336 / 451 336 / 451 401/ 538 401/ 538 483 / 647 483/ 647
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Tillförlitligt innovativa.  
Skördningslösningar gjorda av Fendt.
Fendt IDEAL är en ny skördetröska med egenskaper som är utvecklade från grunden. Varje detalj är utformad  
för att ge de perfekta resultaten under alla tröskningsförhållanden. Det handlar om effektivitet, högkvalitativt  
spannmål och halm, absolut tillförlitlighet, enkel och intuitiv drift samt unik sensorteknik för en toppresterande  
automatisk maskinkalibrering.
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Nya skördehorisonter.
Fendt IDEAL utvecklades från ett blankt papper. I detta 
nyutvecklade kraftpaket har alla delar radikalt återuppfunnits. 
Den bakomliggande tanken är enkel: Det måste vara IDEALT.

- Helix processor
- IDEALbalance™ dubbla återföringsplan
- Streamer 210 spannmålstank med upp till 17 100 l  

kapacitet och 210 l/s tömningshastighet
- AutoDock™: tillkopplad utrustning kopplas på och  

av på 5 sekunder
- Strömlinjeformade chassin för breda däck är ideala  

för vägarna
- Hjul eller TrakRide-chassin
- ParaLevel-version med 14 % lutningskompensation
- DriveCenter: Effektiv och kompakt drift
- Vision Cab för den ultimata körkomforten
- IDEALharvest™ för automatisk maskininställningar i realtid

Oavsett var eller vad du skördar:  
blir skörden IDEAL med Fendt.
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Omdefiniera din spannmålsskörd.
Fendt IDEAL utvecklades i det globala AGCO 
Centres of Excellence för skördeteknik. Ett stort 
antal bönder och entreprenörer från hela världen 
fick frågan om vad en skördetröska behöver kunna 
för att göra deras skörd IDEAL. Våra utvecklares 
sammantagna erfarenhet och möjligheten att 
testa Fendt IDEAL året runt i olika regioner under 
de hårdaste driftsförhållandena är kulmen på 
denna kundinput och gör Fendt IDEAL till den  
mest moderna och nyskapande skördetröskan  
på marknaden.
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FENDT IDEAL: CUTTER

PowerFlow-bord:  
IDEAL hela vägen.

Alltid i rätt läge
Med TerraControl™ skärbordsstyrningen har du perfekt 
kontroll över de bredaste skärborden. TerraControl™ 
styr redskapet helt automatiskt på perfekt avstånd från 
och med perfekt vinkel i förhållande till marken, och 
samverkar med diverse funktioner som du kan använda 
för bästa resultat. Detta inkluderar arbetshöjdjustering, 
återställning, marktryck, diverse förhandsvalbara 
skärhöjder, lyft vid körriktningsbyte, haspelhastighet, 
positionerings- och vändtegsautomatik – allt 
helautomatiskt.

Kraftfull hydraulik
Lyftcylindrarna på Fendt IDEAL:s skördetröskor gör 
arbetet enkelt även med ett stort och tungt skärbord  
På IDEAL 7 och 8 mäter cylindrarna 85 mm i diameter 
och kan lyfta upp till 5 ton. På den avancerade IDEAL 
9-modellen mäter cylindrarna 92 mm och kan lyfta  
upp till 6,5 ton. Lyftdesignen ger maximal markfrigång 
på 1270 mm i uppåtläge. Två cylindrar på 
inmatningskanalen kompenserar för lutning. De  
svarar snabbt och exakt vid ojämna underlag och 
kompenserar upp till +/- 8°.

Stark hela vägen
För att få bästa möjliga resultat måste allt vara rätt från 
början. Därför arbetar alla Fendt IDEAL:s skördetröskor 
med den senaste generationen av världens mest 
uppskattade PowerFlow-skärbord. Den renskärande 
Schumacher-knivbalken utför mer än 1 220 snitt per 
minut, och grödan, inklusive axen, transporteras 
därefter på PowerFlow-banden till SuperFlow-
matarskruven. Den mäter över 76 cm i diameter  
och upptar hela bredden på skärbordet. PowerFlow-
skärbordet hanterar framförallt besvärlig gröda på ett 
mycket imponerande sätt, vilket ger bästa möjliga 
produktion och lägst förluster.

Matchande bredder
Det finns flera olika Fendt PowerFlow-skärbord att välja 
mellan för de olika IDEAL-modellerna, där den bredaste 
versionen har en bredd på 12,22 m. Alla cutter-enheter 
kan snabbt och enkelt konverteras för tröskning av 
raps. Dubbelsidiga vertikala knivar säkerställer rena 
kanter.

10

Fästet höjs sidledes med +/- 8°.

Haspelhöjden kan justeras 
automatiskt i kombination med 
alla skärbordets funktioner för 
perfekt skördupphämtning.

+/- 8° +/- 8°
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FENDT IDEAL: INMATNINGSELEVATOR

Rätt anslutning för  
bästa produktivitet.

Perfekt vinkel
Den justerbara skärvinkeln på skärbordet ger perfekt 
inmatning, speciellt för svåra förhållanden. Med hjälp av 
de två hydrauliska cylindrarna på den nedre delen av 
inmatningshisshuset kan du från förarhytten bekvämt 
sätta vinkeln mellan inmatningskanalen och det 
tillkopplade skärbordet. Rotationsvinkeln ligger nära 
den främre matartrumman, så överföringen från 
skärbordet till inmatningen påverkas inte.

Kompromisslös drift
Fendt IDEAL ger bästa möjliga effekt för all tillgänglig 
extern utrustning. Förutom en snabb skärhastighet  
kan du också välja mellan olika varvtal och olika 
kapacitetsinställningar. Förutom noll förlust och hög 
kraftöverföring har konstruktörerna fokuserat på 
kompromisslös pålitlighet. Med en variabel 
skärbordsdrift är tvåstegsinmatningen alltid ansluten. 
Hastigheterna på mellan 250 och 525 varv/minut bidrar 
till anpassning utan att verktyg behövs och ger bättre 
skördekvalitet, särskilt i torra förhållanden.

Tack vare det förlorar du ingen tid
Korta inställningstider innebär mer tid till tröskning. 
Fendt Autodock™ kopplar sig automatiskt till skärbordet 
inom 5 sekunder och ställer in standardinställningarna 
med tanke på förutsättningarna. Du behöver inte lämna 
förarsätet. När skärbordet har kopplats till låser en 
hydraulcylinder. på inmatningskanalen fast skärbordet 
mekaniskt. Samtidigt trycks två kopplingar ut för att 
ansluta de kraftuttagsdrivna enheterna. Autodock™ 
kopplar multikopplingen separat till den tillkopplade 
utrustningen och maskinen. En RFID-kod, "Ag-taggen” 
upptäcker skärbordet och hämtar de senaste 
inställningarna som används för den enheten.

Direktmatning
Fendt IDEAL-modellerna 7 och 8 har tre 
inmatningskedjor i inmatningskanalen. En ännu  
högre produktion kan uppnås med IDEAL 9, som är 
utrustad med fyra inmatningskedjor. Den främre 
matningstrumman är stängd på alla modeller. Detta ger 
utdelning vid tröskningen på grund av den skonsamma 
spannmålshanteringen. Kedjespänningen och höjden 
kan justeras anmärkningsvärt enkelt: genom att vrida 
en axel kan du ändra höjden till mellan 50 och 98 mm. 
Den korrekta spänningen kan ställas in via 
fjäderbelastningen.
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Med Fendt AutoDock™ som tillval 
kan du koppla fast extern 
utrustning och alla anslutningar.

IDEAL 7 IDEAL 8 IDEAL 9
Lyftkapacitet kg 5000 5000 6500
Lyftcylinder Ø mm 85 85 92
Manuell +/-3° g g g

Hydraulisk +/-6°   

Kedja för skärbordsdrift Hastighetsintervall
100 kW fixerad 620 rpm
135 kW fixerad 620 rpm
135 kW variabel 611-952 rpm
220 kW variabel 611-952 rpm
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FENDT IDEAL: ROTOR

Överlägsna rotorer:  
Enkel och dubbel helix

Helix-processorn: helt enkelt unik
Alla komponenter i rotorerna såsom slagskorna och 
rotortänderna är monterade i fyra rader som en helix. 
Den främre delen av rotorerna består av fyra slagskor, 
installerade längdsides, som lossar kornen från axen. 
Avskiljningsytan nedanför är tillgänglig i olika 
utföranden för bästa möjliga resultat i alla applikationer. 
De kan bytas snabbt och enkelt från sidan, beroende på 
applikationen. Avståndet till rotorerna är hydrauliskt 
justerade upp till högst 35 mm. Rotortänderna lutar 20° 
bakåt, vilket delar upp skörden i spiralprofilerna och 
tillförlitligt och försiktigt kör den runt rotorn. Detta 
förhindrar oväntade belastningstopparv på rotorn och 
det finns inga kanter som grödan kan fastna på.

Mjuk matning, lågt kraftbehov
Varje rotortand är 140 mm. Skapade för att separera 
spannmål utan att skada produkten för mycket i 
begränsade utrymmen. Som resultat får du hög 
halmkvalitet och bästa tröskning vid låg effekt. 
Trösksystemet utmärks också av sin enkla 
konfiguration. Operatören behöver bara ändra 
rotationshastighetsområdet och det 
slagskoinställningen.

Få ut det bästa av dig själv
Det som gör att Fendt IDEAL:s skördetröskor utmärker 
sig bland andra skördetröskor är den enastående enkla 
(IDEAL 7) och dubbla (IDEAL 8 och 9) helix-processorn, 
som ger högsta möjliga utmatning och bästa 
tröskningskvalitet med skonsam hantering och låg 
energiförbrukning. Helix-processorns (grundläggande) 
koncept förenar marknadens krav, såsom maximal 
effekt, bästa sädkvalitet och låg energiförbrukning  
med optimal halmkvalitet.

Matningen är avgörande
RotorFeeder-matningstrumman med 600 mm i 
diameter förflyttar säden in till rotorerna, vilket är  
en garanti för bästa möjliga tröskningsresultat. 
RotorFeeder-hastigheten styrs automatiskt i 
förhållande till rotorhastigheten – hastigheten är alltid 
70 % av rotorhastigheten. Tack vare hastigheten som 
justeras så att den bäst passar med rotorns hastighet 
och det stora överföringsområdet hålls halmstråna 
intakta. RotorFeeder-skruven använder också mycket 
mindre kraft under denna process. Ett konstant 
skördflöde garanteras genom optimal överföring.

Tack vare möjligheten att 
hydrauliskt reversera rotorerna 
lätt från hytten kan rotorstopp 
rensas på ett idealt sätt.

Trösksystem IDEAL 7 IDEAL 7 PL IDEAL 8 IDEAL 8 PL IDEAL 9 IDEAL 9 PL
Rotorer antal 1 1 2 2 2 2

Rotorvarvtal r/min 400 - 920 400 - 920 400 - 920 / 
280 - 1160

400 - 920 / 
280 - 1160 280 - 1160 280 - 1160
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Den enkla Helix-rotorn (IDEAL 7) och den 
dubbla Helix-rotorn (IDEAL 8 & 9) levererar 
maximal produktion samtidigt som den är 
skonsam mot skörden.

Inmatning

Matning

Urtröskning

Separation

Utmatning

Inmatning

Matning

Urtröskning

Separation

Utmatning

Enkel Helix

Dubbel Helix

4838 mm

4838 mm
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FENDT IDEALHARVEST 

Ger automatiseringen  
en helt ny dimension.

IDEALharvest visar även maskinens materialflöde i 
realtid, så att du kan använda informationen för att 
bedöma materialfördelningen i maskinen. Baserat på 
realtidsvärden från de installerade sensorerna visas 
överföringsvolymer och kornförluster på skärmen. 
Spannmålskvalitetskameran hjälper till att optimera 
kvaliteten på spannmålet.

Mycket nöje med skörden! 
Med IDEALharvest sätter Fendt IDEAL en ny standard 
för automatiserade maskininställningar – IDEALharvest 
är ett banbrytande system som kommer att 
automatisera din Fendt heavy-duty-skördetröska. 
Automatiska MAD-sensorer tillhandahåller de data  
som Fendt IDEAL behöver för att automatiskt kunna 
anpassa din förvalda skördestrategi och uppnå bästa 
möjliga tröskningsresultat.

Föraren kan snabbt och enkelt välja mellan tre viktiga 
skördestrategier – minimera fragmentering, minimera 
kornförluster eller optimera kornrenheten. Du kan  
också använda skjutreglaget för att prioritera 
genomströmningsprestanda. Rotor- och 
fläkthastigheten på Fendt IDEAL, öppningarna till det 
övre och det nedre sållet samt körhastigheten framåt 
optimeras hela tiden för att passa den valda strategin.
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Enkel visualisering
IDEALharvest ger dig en omedelbar överblick över alla viktiga 
maskinparametrar så att du kan anpassa din skördestrategi  
efter dina önskemål.

Lätt att justera
Tillämpa inställningar som rotor- och fläkthastighet snabbt och  
enkelt; det bästa sättet att följa din föredragna skördestrategi.
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FENDT IDEAL: IDEALBALANCE™

Briljant enkelhet.  
Alltid med rätt balans.

Ogenomsläpplig upp till 15 %
Det främre återföringsplanet är konkavt, så att 
materialet samlas i mitten. Det bakre återföringsplanet 
är konvext, så att skörden samlas i ytterändarna.  
Detta fördelar skörden i maskinen ordentligt under  
alla förhållanden. I lutningar på 15 % gör denna 
okomplicerade konstruktion att förlusterna kan 
minskas med upp till 60 % jämfört med platta 
återföringsplan. IDEALbalance™ kommer som standard 
i IDEAL 8 och 9-modellerna. IDEAL 7 kommer med ett 
specialkonstruerat återföringsplan som tillval, den 
perfekta lösningen för en enkel rotor.

Enastående teknik
För att säkerställa att inget annat än ren skörd hamnar i 
spannmålstanken, är Fendt IDEAL-modellerna utrustade 
med det unika och genialt enkla IDEALbalance™-
systemet. Hjärtat i systemet är det tvådelade 
återföringsplanet. Det främre återföringsplanet samlar 
materialet som tröskas ut av raspstängerna i framdelen 
och för fram det till förberedelseplanets främre del. Det 
bakre återföringsplanet samlar materialet som kastas 
från rotorns tänder och för det bakåt till 
förberedningsplanet. Detta gör att förberedningsplanet 
utnyttjas till fullo och produkten blir ordentligt rensad.

Det främre återföringsplanet är konkavt (IDEAL 8  
och 9), för att leda materialet till mitten av planet.
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15%

Tack vare IDEALbalance™ fördelas skörden jämnt på sållen.
IDEALbalance™ kan minimera förlusterna i sidolutningar på upp till 60 % helt  
utan komplexa kontroller.

På modeller med enkel rotor 8IDEAL 7) samlas materialet i mitten av det 
långa återföringsplanet innan det fördelas jämnt i den främre delen av 
förberedningsplanet.
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FENDT IDEAL: RENGÖRING

Full kraft:  
Cyclone Cleaning System

Överlägsen rengöring
Det långa förberedningsplanet med sex individuella 
sektioner och höga mellanväggar, och de långa sållen 
ger Fendt IDEAL exceptionell rengöring. De flesta korta 
stråna och agnarna skils från skörden vid det första 
steget mellan förberedningsplanet och det 
mellanliggande planet. Det andra steget till översållen 
sorterar sedan bort orenheterna ytterligare. Ett starkt 
luftflöde ger perfekt rengöringsresultat. De längsta 
sållen på marknaden med de inbyggda mellanväggarna 
betyder optimal spannmålsrenhet. För att ge bästa 
möjliga resultat under alla förhållanden kan sållens 
öppningsområde lätt och enkelt justeras automatiskt 
från hytten.

Trippelfläkt
Den kraftfulla Cyclone rensfläkten består av tre 
fläktaggregat med öppna sidor för maximalt 
luftgenomflöde. Fläkthastigheten kan justeras 
hydrauliskt mellan 250 och 1400 varv per minut för  
att snabbt och effektivt ge dig olika hastigheter. Det 
kraftfulla luftflödet är uppdelat från det första 
droppsteget, med ett konstant luftflöde som genereras 
över hela längden på sållkassen, vilket ger dig de bästa 
rengöringsresultaten.

Separat returtröskning
Speciellt utformad retur för maximal prestanda  
och bästa tröskning. Returgodset tröskas ut  
av matarskruven och skickas vidare till 
förberedningsplanet. Detta förhindrar att 
separeringspotential förloras vid rotorerna. Tröskning 
sker mellan matarskruven och de utbytbara skydden, 
som kan vara tandade eller släta beroende på den 
intensitet du vill ha.

De sex avskiljningsplåtarna mäter 150 mm i höjden för en ojämn 
lutning på upp till 15 grader. Förlustsensorer i slutet av sållkassen 
hjälper föraren att justera maskinen till bästa möjliga konfiguration.
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Förberedelsegolv Mellanliggande golv

Toppsåll

Undersåll

Fläkt

Förlustsensorer i slutet av sållkassen hjälper operatören att anpassa maskinen till bästa möjliga konfiguration 
genom att registrera skörd som faller till marken via tryck och akustik.

Ta fram det bästa genom smart tröskning med bästa möjliga 
avkastning.
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FENDT IDEAL: STRÅHANTERING

ShortCut och ActiveSpread: 
Hörnstenen i perfekt hackning.

Ultimat distribution
Bosspridaren placeras direkt i sållkassens ände och 
fördelar strån och agnar som önskat. Spridartallrikarna 
är hydrauliskt drivna, vilket möjliggör variabla 
hastigheter. Välj mellan tre agnspridningsinställningar: 
hacka och mixa (agnarna kommer in i hacken), släpp 
och blanda strån, (agnarna kommer in i strängen) och 
separera agnarna från stråna (agnarna fördelas till 
sidan). I slutet av halmhacken kommer antingen 
ActiveSpread-distributören eller passiva halmstyrplåtar. 
ActiveSpread arbetar med två hydrauliska stråfördelare, 
vars hastighet du kan anpassa från hytten. Med den 
passiva halmfördelaren har du valet att justera 
halmstyrplåtarna elektriskt eller manuellt. Vänster  
och höger sida kan alltid ställas in oberoende.

Bästa åtkomst
Halmhacken kan svängas ut med hjälp av två elmotorer 
för mycket enkel åtkomst. Hackknivarna, som 
produceras av Rekord, kan användas från båda sidor  
för att fördubbla livslängden. Skärhastigheten kan 
enkelt bytas med ett bälte från 850 rpm (majs, bönor) 
till 3600 rpm (spannmål, raps).

Ultimat hackning
Till och med halmhacken anpassades utan att 
kompromissa med Fendt IDEAL:s skördetröskors 
enorma produktion. Varje modell levereras med en av 
två halmhacks-versioner: BaseCut med 56 knivar över  
4 rader, eller ShortCut med 112 knivar över 8 rader. Båda 
hackarna har underhållsfria lager. Motstålen kan ställas 
in i 5 positioner utan verktyg. Om du vill att halmen ska 
släppas, använd bara Fendt IDEAL:s "chop to drop"-
funktion och växla till strängläggning, allt inifrån den 
bekväma hytten.

ShortCut BaseCut
Knivrader 8 4
Vågtandade knivar Antal 112 56
Luckknivar Antal 55 28
Justerbara hastigheter Varv per minut 850/3600 850/3600
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Hacka och blanda halm Separera agnarna från stråna

Den 8-radiga halmhacken ShortCut levererar ett exceptionellt halmhacksresultat och 
distribution på Fendt IDEAL-modellerna.BaseCut-halmhack fungerar som standard i Fendt IDEAL med 56 knivar.
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FENDT IDEAL: SPANNMÅLSTANK OCH TÖMNING

Streamer 210: Från 17 100 till 0 liter 
på bara 81 sekunder.

Högpresterande elevator
Tankelevatorn är konstruerad för en genomströmning 
på upp till 200 t/h. Elevatorhuset mäter 239 mm i 
diameter. Detta ger tillräckligt med utrymme för hög 
genomströmning av alla skördtyper. 40 konvexa paddlar 
säkerställer maximal prestanda med försiktig hantering 
av skörden.

Effektiv tömning
Den nya Fendt IDEAL ger dig ett val mellan ett 
tömningsrör på 7,6 m, 9,15 m eller 10,6 m, mätt från 
mitten av maskinen. Båda de största versionerna  
kan också slås samman till transportläge bakom 
skördetröskan. En klaff är monterad i änden av 
tömningsröret för att förhindra onödiga 
läckageförluster när tanktömningen stannar. Den 
öppnas eller stängs automatiskt av en hydraulcylinder 
när tanktömningen startar och stannar, och förhindrar 
därmed på ett tillförlitligt sätt läckage av värdefull 
skörd. För att bibehålla god tömningskapacitet vid 
gräsfrötröskning utvecklades dessutom ett särskilt 
gräsfröpaket för IDEAL. Detta förhindrar 
gräsfröblockeringar och låter spannmålstanken 
tömmas helt.

Oöverträffade tömningshastigheter
Fendt IDEAL:s skördetröskor ger två valmöjligheter  
när det gäller spannmålstankversioner. Streamer 210  
med en kapacitet på 17 100 l och en 210 l/s 
tömningshastighet, eller Streamer 140 med 12 500 l 
och 140 l/s. Den enorma volymen och ökade 
tömningsgraden gör den enorma avkastningen från 
Fendt IDEAL rättvisa. Färre och kortare stopp för 
tömning återspeglas i en större daglig produktion. 
Nyckeln till den enorma hastigheten är den stora 
diametern på tömningsskruven. Den stora diametern på 
480mm möjliggör låg hastighet. Tanken töms försiktigt 
och energisnålt, och är helt lossad inom 81 sekunder.

Hydrauliskt justerbar tömningshastighet
Utmatningshastigheten kan som standard hydrauliskt 
justeras från hytten på alla Fendt IDEAL-maskiner.  
På så vis kan du styra täckplåtarna på matarskruven i 
spanntankens golv från armstödet med en 
knapptryckning. Fem positioner (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 
100 % öppet) kan aktiveras även när spannmålstanken 
är full.

Volymer på upp till 17 100 l i 
Streamer 210 töms på runt  
81 sekunder.

Utloppsrör Hopfällbar Streamer 140 Streamer 210
Tömningsrör 7,6 – g –
Tömningsrör 9,15   g

Tömningsrör 10,6 g – 
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Täckplåtarna ovanför matarskruvarna på 
spannmålstankens golv styr tömningshastigheten i 
fem lägen.

Den stora diametern på tömningsskruven kombinerar 
låga hastigheter med hög effekt. Detta garanterar 
god spannmålskvalitet!

Färre och kortare stopp för 
lossning syns snabbt i form av 
högre daglig avkastning – 
sensorer för avkastning och  
fukt samt en kamera för 
kornkvalitet är monterad på 
spannmålselevatorn. Uppgifterna 
är exakta till 98 % och tillämpas 
med VarioDoc ISOBUS-
standarden, en avkastningskarta i 
realtid och IDEALharvest™.

Två spannmålstankstorlekar finns tillgängliga:
Streamer 210 med en kapacitet på 17 100 l eller  
Streamer 140 med 12 500 l.
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FENDT IDEAL: MOTOR

Maximal prestanda med mycket  
lite underhållsarbete.

Luftkompressor
För daglig maskinrengöring, välj mellan encylindrig 
(IDEAL 7 och 8) eller en tvåcylindrig luftkompressor 
(IDEAL 9). De drivs direkt av motorn. Maximaltrycket är 
9,5 bar med en kapacitet på 60 l. Två luftanslutningar, 
en på trappstegen till hytten och en på åtkomststegen 
till motorplattformen, tillåter anslutning av en luftslang 
för att lätt rengöra maskinen i fältet.

Tankkapacitet för långa arbetsdagar
Dieseltanken och AdBlue-tanken finns på baksidan av 
Fendt IDEAL. Detta garanterar också optimal 
viktfördelning. Båda vätskorna kan hällas i tankarna  
via plattformen. Kapaciteten är imponerande: Upp till 
1500 liter diesel och 180 l AdBlue kan hållas i tankarna.  
I kombination med Fendt IDEAL:s låga 
bränsleförbrukning betyder det att maskinen kan 
användas under extremt långa perioder. Där andra 
måste sluta kan du bara fortsätta att skörda.

MAN och AGCO Power
För att skapa det bästa fullständiga paketet arbetar de 
tre olika Fendt IDEAL-modellerna också med tre olika 
motorer, som perfekt anpassas till den potentiella 
effekten av IDEAL 7, 8 och 9. Den maximala 
bränsleeffektiviteten kan endast uppnås med en motor 
som passar perfekt för den potentiella effekten. IDEAL 
7 har en AGCO Power-motor, medan IDEAL 8 och 9 har 
2 olika MAN-motorer. Alla motorer uppfyller kraven 
enligt utsläppsstandarden Stage V och utmärker sig 
även genom de långa serviceintervallen.

Revolutionerande AirSense® Cooling
För att säkerställa att motorerna alltid är effektiva och 
pålitliga är kylningen avgörande. AirSense® Cooling 
utvecklades för Fendt IDEAL. Tanken är att ge maximal 
kylkapacitet med minimalt rengöringsbehov. AirSense® 
Cooling består av en 950 mm vändbar fläkt och ett 
kylarområde på 2,7 m². Luften extraheras centralt 
genom ett kylargaller högst upp på Fendt IDEAL. 
Beroende på temperatur och tid ändrar fläkten 
automatiskt rotationsriktningen och fläktar kylaren på 
ett tillförlitligt sätt. Smuts och damm påverkar aldrig 
kylkapaciteten. Detta system är så pålitligt att du kan 
arbeta under en hel säsong utan någon manuell 
rengöring.

IDEAL 7 IDEAL 8 IDEAL 9
Modell AGCO Power MAN MAN
Slagvolym liter 9.8 12.4 15.2
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120) kW/hk 336 / 451 401/ 538 483 / 647
Bränsletankskapacitet standard/tillval liter 1000 / 1250 1000 / 1250 / 1500 1000 / 1250 / 1500
AdBlue tankvolym liter 180 180 180
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Den omvända fläkten med en diameter på 950 mm 
vrider vingen beroende på temperatur och tid och 
blåser rent intagningsområdet.

Kylområdet är på 2,7 m² och tack vare AirSense® 
Cooling behöver det inte rengöras manuellt under 
skördsäsongen.
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FENDT IDEAL: KÖRA

Att göra framsteg och täcka stora 
områden har aldrig varit lättare.

Perfekt motorhastighet
Ett antal körstrategier finns tillgängliga för att öka 
effektiviteten och komforten på vägarna. I avancerat 
läge följer motorvarvtalet din nödvändiga framåtgående 
hastighet och minskar hastigheten för maximal 
effektivitet med upp till 300 varv per minut beroende  
på belastning. I tidsläge följer motorvarvtalet 
standardvärdet. Om hastigheten är 0 km/h i 5 sekunder 
reduceras motorvarvtalet till 1/3 av det önskade värdet. 
Efter 10 sekunder faller motorvarvtalet till det nominella 
motorvarvtalet.

Optimal drivline-funktion
DriveCenter omdefinierar helt drivkonceptet för Fendt 
IDEAL. Alla pumpar, såsom lastavkännande hydraulik 
eller drivpumpen, drivs direkt. Det betyder att ingen 
prestanda går förlorad. Med bara 13 remmar, en kedja 
och en växellåda ger den kraft till alla komponenter på 
Fendt IDEAL, samtidigt som underhåll och risken för 
driftstopp minskar ytterligare.

Ändlös framdrivning
Fendt IDEAL:s framdrift består av beprövad och pålitlig 
växellådsteknik, kombinerad med den senaste 
hydrostatiska drivningen. Tillsammans med bekväm 
och effektiv drift är pålitlighet det ultimata riktmärket. 
Markdriften är monterad på framsidan på framaxeln 
och kan nås mycket enkelt. Broms- och differentialspärr 
finns direkt i växellådan. Varje modell är utrustad med 
differentialspärr som standard.

Fendt MotionShift
Fendt IDEAL:s växellåda erbjuder två växlar med ett 
hastighetsområde på 0–15 km/h eller 0–40 km/h. Med 
Fendt MotionShift kan du bekvämt använda båda 
växlarna under körningen med hjälp av en knapp på 
armstödet. Hastigheten kan enkelt styras via joysticken. 
I CVT-läge är starthastigheten 0 km/h. Accelerationen 
hos IDEAL är kopplad till joystickens position. Aktivera 
det unika Hookup-läget på armstödet för att få Fendt 
IDEAL att reagera proportionerligt i förhållande till 
joystick-rörelserna. Detta gör det enkelt att koppla på 
redskap.
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Den nya DriveCenter ger ett högeffektivt 
drivaggregat. Huvudkomponenterna i maskinen, 
såsom helixprocessor, rengörings-, skärbords-  
och hydraulpumpar, drivs med bästa effekt genom 
att vara direkt kopplade till motorn.

Många växellådsdelar har provats och testats inom 
traktorsektorn under många år. Växellådan är 
väldigt underhållsvänlig och är lätt att nå när oljan 
behöver bytas.
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FENDT IDEAL: CHASSI

Chassit – rätt intryck  
för det bästa intrycket.

Maximal framdrivning
IDEAL växlar automatiskt till 4WD-läget självständigt 
och intelligent endast när det justerade trycket på 
framaxeln nås. Det betyder att AllDrive-axeln endast 
stöder IDEAL när det behövs för att leverera full 
dragkraft. När differentialspärren är aktiverad är 
4-hjulsdriften permanent inkopplad. När du svänger 
stängs differentialspärren av för att kopplas in igen 
efter att manövern har avslutats. Det gör att IDEAL 
sparar bränsle samtidigt som axeln skyddas.

Fendt IDEAL TrakRide
Som ett alternativ kan det helt nya TrakRide-
bandsystemet monteras för att driva Fendt IDEAL. 
Detta system har utvecklats i AGCO Center of Expertise 
för bandtraktorer i Jackson, USA. Tre bandtyper, med 
bredd 660 mm, 760 mm eller 910 mm, finns tillgängliga. 
En hydraulcylinder är monterad för optimal spänning. 
Den skjuter det främre hjulet framåt och spänner 
därmed bandet. Den öppna triangulerade 
upphängningen, som tillåter bandvalsen att svänga  
15° upp och 10° ner, för maximal körkomfort.

Smalt rörelseutrymme
Fendt IDEAL-skördetröskans slimline-chassi möjliggör 
även stora kontaktytor i ditt val av hjul, med en utvändig 
bredd på mindre än 3,3 m med 800/70R38-hjul.  
Även Fendt IDEAL-skördetröskor med ParaLevel-
lutningskompensation som justerar för höjningar på 
upp till 14 %, kan ha 800/70R38-hjul på framaxeln.  
Detta gör din transport under 3,5 m bred.

TrakRide-bandställ garanterar 
exceptionellt lågt marktryck.

< 3,30 m

< 3,50 m

< 3,80 m
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Hydraulisk fjädringscylinder

Dragstångsspänning 15°

10°
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FENDT IDEAL: VISIONCAB

Den IDEALA arbetsplatsen  
med den ultimata komforten.

Sitt bekvämt
I en Fendt IDEAL kan du välja mellan två sätesvarianter: 
en standardvävvariant eller ett deluxe lädersäte med 
aktiv ventilation. Förarsätet kan fås med läderklädsel 
som tillval. Under sätet finns ett 28,5 liter stort kylskåp. 
Fäll ned ryggstödet för att avslöja två praktiska 
flaskhållare och en dokumenthållare.

Allt under kontroll
Den enkla och intuitiva funktionen hos Fendt IDEAL  
är helt i linje med Fendt Vario-traktorkonceptet och 
beror på armstödet. Den har en praktisk joystick och 
membran/växelknapp för maskinfunktioner. Det  
finns också en liten digital skärm för de viktigaste 
maskininställningarna. Med Varioterminal 10.4’’ kan  
du också enkelt justera maskinen genom att klicka  
eller trycka på en knapp. För de avancerade 
maskinfunktionerna hos IDEALharvest™, klicka på  
din iPad i den stabila och praktiska hållaren och kör 
programmet.

Den ultimata översikten
Fendt VisionCab utformades för att erbjuda dig den 
perfekta arbetsplatsen med den bästa utsikten över din 
tillkopplade utrustning. Den gör detta med en fönsteryta 
på 5,75 m² och en 180-gradig panoramavy. Den låga 
ljudnivån på bara 73 db skapar trevliga 
arbetsförhållanden. Den generösa förarhytten betyder 
att även förare med långa ben sitter bekvämt.
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Haspeljustering

Nödstopp för skärbord och inmatningskanal

Skärbordskontroll

Utloppsrör

Sväng in/ut

Lossning

PÅ/AV (tryck)

Vändtegsautomatik

Aktivera automatisk styrning

Aktivera automatisk skärhöjd

HarvestPlus skördlägen

framåt

avsluta

omvänd

Skärbordsautomatik

PÅ/AV

AWD PÅ/AV

Skärbordshöjd

Handbroms

Differentialspärr

C1/C2 Cruise-kontroller

Växel

Motorhastighet

Rapsknivar Aux-knappar

Omkopplare för vägläge

Över/undersåll

Rotorhastighet

Halmdeflektorer

Slagskoavstånd

ParaLevel PÅ/AV/Transportläge

Fläkthastighet

Automatisk skärbordshöjd PÅ/AV 1

Haspelhastighet

Spannmålstank, 
luckor

Hookup-läge

Lossningshastighet

Cutter

PÅ/AV

Omvänd

Tröskmekanism

PÅ/AV

Omvänd

Manuell ParaLevel-
anpassning
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FENDT IDEAL: VARIOTRONIC

IDEAL-lösningar för en  
lätthanterad skörd.

Lätt att dokumentera
Med Fendt VarioDoc och VarioDoc Pro kan arbetet 
dokumenteras med några få klick i Varioterminal och 
överföras till din fältdatabas. Alla Fendt IDEAL levereras 
med VarioDoc. Alternativet VarioDoc Pro erbjuder ett 
brett utbud av funktioner, inklusive trådlös 
dataöverföring.

Idealisk tidskartläggning
Tack vare Fendt IDEAL:s realtidsavkastning visas den 
nuvarande avkastningen vid varje position på fältet  
på terminalen under arbetet. Du kan också se 
fuktinnehållet för den aktuella platsen. Systemet 
fungerar endast via GPS och fukt- och 
utmatningsmätarna monteras till spannmålselevatorn.

Valet är ditt
Fendt VarioGuides automatiska styrsystem ger dig 
möjlighet att välja mellan olika mottagare från NovAtel® 
eller Trimble®. Båda erbjuder ett brett utbud av 
korrigeringssignaler med en noggrannhet på upp  
till +/- 2 cm. Med NovAtel-mottagaren ser 
korrigeringssignalerna SBAS, TerraStar-L & C och RTK 
till att du följer körspåret perfekt. Välj en Trimble®-
mottagare för att använda SBAS, RangePoint™ RTX™, 
CenterPoint RTX™ och RTK. Om du förlorar din RTK-
signal på grund av terrängen fortsätter VarioGuide att 
arbeta pålitligt i upp till 20 minuter tack vare Trimble®-
xFill™- eller NovAtel® RTK Assist-lösningarna.
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Exakt automatisk vägledning för bästa resultat:  
Fendt VarioGuide gör det möjligt.

Olika korrigeringssignaler, som gör att du kan fortsätta 
arbeta under en period även om du förlorar signalen, 
finns tillgängliga för både NovAtel och Trimble-
systemen.

Fendt VarioGuide ger dig alltid ett val. Använd den billiga 
NovAtel-mottagaren (höger) eller Trimble-mottagaren 
(vänster) med ännu fler alternativ.
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FENDT IDEAL: FUSE

Din länk till fältet.

Håll kontakten
Effektiv resursplanering är nyckeln till en framgångsrik 
skörd. Fendt IDEAL:s telemetrisystem ger 
realtidsinformation om maskinerna via webbåtkomst. 
Det är därför AGCO Connectivity Module är 
fabriksinstallerad.

Flexibel dataöverföring
Tillsammans är vi starkare: Det gäller också för Fendt 
IDEAL. Om två eller flera Fendt IDEAL-maskiner arbetar 
nära varandra kan maskinerna byta ut data såsom 
körlinjer eller maskininställningar via en säker 
mobilnätverksanslutning, och därför arbeta ännu  
mer effektivt i grupp.

Realtidstjänst
Om Fendt IDEAL-systemet misslyckas kan felkoderna 
ses via ett säkert nätverk. Situationen kan snabbt 
förstås och lösas av erfaren servicepersonal, även om 
detta inte alltid kan göras direkt på plats. Detta gör att 
du kan fortsätta arbeta så snabbt som möjligt.
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Automatisk sektionsstyrning

Minimera överlappning

Trådlös dataöverföring

Dataöverföring
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard:  g 

Tillval:  c 

FENDT IDEAL

Tekniska specifikationer.

IDEAL 7 IDEAL 7 PL IDEAL 8 IDEAL 8 PL IDEAL 9 IDEAL 9 PL
Bord
Bordsbredder PowerFlow från-till m 7.70 - 10.70 7.70 - 9.20 9.20 - 12.20 9.20 - 12.20 10.70 - 12.20 10.70 - 12.20
Skärfrekvens PowerFlow snitt/min 1220 1220 1220 1220 1220 1220
TerraControl II™ bordsguide g g g g g g

AutoLevel-bordskontroll g g g g g g

Automatisk haspelhastighet g g g g g g

Elektrisk rapskniv c c c c c c

Multikoppling g g g g g g

Hydraulisk haspelstyrning g g g g g g

Axlyftare
EHU (Eyeshot Hook Up) g g g g g g

AutoDock™ - automatisk skärbordskoppling c c c c c c

Ag Tag - automatisk skärbordsidentifiering c c c c c c

Variabelt snittenhetsdrev c c c c c c

HP - hydraulisk skärvinkeljustering c c c c c c

Inmatningskedjor antal 3 3 3 3 4 4
Hydraulisk reversering g g g g g g

Trösksystem
Singel Helix-tröskenhet g g

Dubbel Helix-tröskenhet g g g g

Rotorer antal 1 1 2 2 2 2
Rotordiameter mm 600 600 600 600 600 600
Rotorlängd mm 4838 4838 4838 4838 4838 4838

Rotorvarvtal r/min 400 - 920 400 - 920 400 - 920 / 280 - 
1160

400 - 920 / 280 - 
1160 280 - 1160 280 - 1160

Helix-trösksystem tröskarea m² 0.83 0.83 1.66 1.66 1.66 1.66
Helix-trösksystem separationsarea m² 1.44 1.44 1.92 1.92 2.40 2.40
Rotormatarens diameter mm 600 600 600 600 600 600
Rotormatarens hastighet Varv per minut 285-656 285-656 285 - 656 285 - 656 200 - 828 200 - 828

Separation av kvarvarande säd
Totalt separeringsarea m² 2.27 2.27 3.58 3.58 4.06 4.06

Rengöring
Renssystem g g g g g g

IDEALbalance™ - förberedningsplan g g g g

Rengöringsområde m² 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
Övre sållarea m² 2.71 2.71 2.71 2.71 2.98 2.98
Nedre sållarea m² 2.19 2.19 2.19 2.19 2.42 2.42
Total sållarea m² 4.9 4.9 4.9 4.9 5.4 5.4
Fläkthastighet Varv per minut 250 - 1400 250 - 1400 250 - 1400 250 - 1400 250 - 1400 250 - 1400
Elektrisk fläktinställning g g g g g g

Dubbla, ventilerade steg g g g g g g

Separat återtröskare g g g g g g

Elektrisk justering av såll g g g g g g

Returindikator g g g g g g

Spannmålstank
Tömningskapacitet 210-210 l/s / 17,100 l c c g

Tömningskapacitet 140-140 l/s / 12,500 l g g g g g

ScrollSwing-styrning g g g g g g

StreamerGates - justering av tömningsshastighet g g g g g g

Innerbelysning g g g g g g

Stege inuti spannmålstank för säker klättring g g g g g g

Skjutklaff för provtagning g g g g g g

Spannmålstankens tömninssrör 7,60 m g g g g c c

Spannmålstankens tömninssrör 9,15 m c c c c g g

Spannmålstankens tömningssrör 9,15 m - vikbart c c c c c c

Spannmålstankens tömningssrör 10,60 m - vikbart c c c c c c
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IDEAL 7 IDEAL 7 PL IDEAL 8 IDEAL 8 PL IDEAL 9 IDEAL 9 PL
Halmhack
BaseCut - 56 tandade knivar g g g g g g

ShortCut - 112 tandade knivar c c c c c c

Bosspridare c c c c c c

Elektriskt justerbara bosspridare c c c c c c

ActiveSpread radialspridning c c c c c c

Motor
MAN-motor g g g g

AGCO Power-motor g g

AirSense® kylsystem g g g g g g

Utsläppssteg Steg 5 / V 5 / V 5 / V 5 / V 5 / V 5 / V
Cylindrar antal 7 7 6 6 6 6
Slagvolym liter 9.8 9.8 12.4 12.4 15.2 15.2
Nominellt motorvarvtal Varv per minut 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120) kW/hk 336 / 451 336 / 451 401/ 538 401/ 538 483 / 647 483/ 647
Bränsletankskapacitet standard/tillval liter 1000 / 1250 1000 / 1250 1000 / 1250 / 1500 1250/ 1500 1000 / 1250 / 1500 1250/ 1500
AdBlue tankvolym liter 180 180 180 180 180 180
DriveCenter g g g g g g

Luftkompressor c c c c c c

Chassi
MotionShift-växellåda g g g g g g

Växlar antal 2 2 2 2 2 2
Maximal körhastighet* km/h 40 40 40 40 40 40
Fyrhjulsdrift c c c c c c

ParaLevel sluttningskompensation g g g

Förarhytt
Vision-hytt g g g g g g

Luftassisterad förarstol g g g g g g

Deluxe-förarsäte c c c c c c

Automatisk klimatkontroll g g g g g g

Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar g g g g g g

Extra vidvinkelspegel g g g g g g

Extra arbetsbelysning g g g g g g

Arbetsbelysning - kompletta LED c c c c c c

Radio c c c c c c

Multimedia-navigation c c c c c c

Backkamera g g g g g g

360° kamerasystem c c c c c c

Kylbox inbyggd i passagerarsätet c c c c c c

Spillindikator g g g g g g

Justerbar rattstång g g g g g g

ProSound-system c c c c c c

PowerFold svängbar stege g g g g g g

Fendt Variotronic
Fendt Varioterminal 10.4'' g g g g g g

Fendt-kontrollpanel g g g g g g

SmartConnect™-app c c c c c c

HarvestPlus - automatisk tröskstyrning g g g g g g

IDEALharvest™ - maskinoptimering c c c c c c

Fendt VarioGuide c c c c c c

Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble c c c c c c

Förberedd för Fendt VarioGuide g g g g g g

Fendt VarioDoc g g g g g g

Fendt VarioDoc Pro c c c c c c

Fendt Connect g g g g g g

Mätning av avkastning och vattenhalt g g g g g g

Avkastningskartering c c c c c c

Vikter och mått
Längd utan skärbord m 9.127 9.13 9.126 9.13 10.632 10.63
Bredd utan bord, standarddäck m 3.29 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
Höjd m 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99

Däck
Däck på drivaxel (standard) 800/70R32 800/70R32 800/70R32 800/70R32 800/70R32 800/70R32
Däck på styraxel (standard) 520/80R26 520/80R26 620/70R26 620/70R26 620/70R26 620/70R26
Transportbredder
1000 / 55R32 mm 3890 3890 3890 3890 3890 3890
900 / 60R38 mm 3790 3790 3790 3790 3790
800/70R38 - 3,3 m mm 3290 3290 3290
800/70R38 - 3,5 m mm 3490 3490 3490 3490 3490 3490

* = beror på land - andra restriktioner kan gälla
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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/1901

www.fendt.com 

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




