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Fendt CargoProfi- Den nya generationens frontlastare.
Fendt erbjuder de intelligenta frontlastarna Cargo och CargoProfi för 300, 500 och 700 Vario-serien. För första gången kan grödan 
vägas rent och driftintervallen definieras med lyfthöjd och tiltvinkel. Inbyggt i svängarmen finns även ett intelligent sensorsystem; 
detta är åtkomligt och kan justeras via den behändiga traktorns behändiga Varioterminal. Fendt CargoProfi tillhandahåller därför de 
optimala inställningarna för säker och exakt lastning.
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Fendt Cargo. Oslagbar kombination.
Fendt Cargo-frontlastare erbjuder avancerade teknik för maximal produktivitet. Som ett perfekt skräddarsytt universalredskap är 
det den perfekta partnern till Vario-traktorerna. Alla modeller är utrustade med det unika Cargo Lock kopplingssystemet och 
parallellföring med Z-kinematik.
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FENDT CARGOPROFI

Intelligent och exakt lastning.

Skakfunktion och ändlägesdämpning
CargoProfi har en snabb och effektiv skakfunktion för 
att säkerställa att allt hårt packat material lossnar helt 
från skopan. För lätta material minskar mängden spill 
på grund av ras tack vare ändlägets dämpning. 
Hydraulikens flödesvolym reduceras automatiskt när 
frontlastaren närmar sig sin högsta eller lägsta position 
och man undviker därmed ryckiga rörelser.

Lasta exakta målvikter tack vare vågfunktionen
Den unika vägningsfunktionen på CargoProfi gör att 
man kan registrera laster som individuell och total vikt. 
Du har full kontroll över den lastade mängden och 
transportfordonets totala vikt, vilket innebär att du kan 
utnyttja lastvolymen maximalt. Den knappaktiverade 
vågfunktionen är också fullt integrerad i 
manövreringskonceptet i Fendt Vario. Informationen, 
inklusive räknare och målviktsfunktion, visas hela tiden 
på fordonets Varioterminal för att möjliggöra exakt 
lastning.

Den intelligenta CargoProfi
Fendt CargoProfi, tillgänglig för frontlastarmodellerna 
4X/75, 4X/80, 5X/85 och 5X/90, är resultatet av ständig 
förbättring av traktorn och frontlastaren som en enhet. 
Frontlastaren har en mät- och lutningsgivare och en 
jobbdator som registrerar och behandlar olika typer av 
data och inställningar. Inställningarna är enkla att 
justera och visa i Varioterminalen.

Justerbar med förinställt system: Lyfthöjd och tiltvinkel
Funktionerna på CargoProfi gör arbetet enklare tack 
vare intelligenta förinställningar. Det gör att operatören 
kan begränsa lyfthöjden och tiltvinkeln och spara de 
anpassade inställningarna för dessa i minnet. Detta är 
en avgörande säkerhetsfaktor i låga byggnader eller när 
man lastar på mycket höga släp. Med minnesfunktionen 
kan lastararms- och redskapspositioner sparas för 
arbetsmoment som används ofta och tas fram igen vid 
behov.
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Lastararbete – säkert, enkelt och bekvämt
Fördelarna i fält är uppenbara. Begränsa till exempel lutningsvinkeln när mycket höga släp lastas. 
Ändlägesdämpning säkerställer att frontlastaren lyfts försiktigt och mjukt, vilket minimerar materialpåverkan. 
Minnesfunktionen är särskilt praktisk för återkommande sekvenser, man kan t.ex. automatiskt sikta in sig på 
den horisontella lägre positionen. Vågfunktionen ger dig full kontroll över lastvikten. 

Två trycksensorer i tvärbalken 
möjliggör vågfunktionen i 
CargoProfi.

Sensorerna för Cargo Profi-
funktionerna sitter på 
frontlastarens högra sida där de 
ligger väl skyddade.

Varioterminalen och jobbdatorn på frontlastaren är 
anslutna via CargoProfi-uttaget.

Att välja inställningar för CargoProfi på fordonets 
Varioterminal kunde inte vara enklare: Visa 
fyrvägsreglagets funktion, visa uppgifter om 
enskilda och totala vikter från vågsystemet, 
begränsa svängarmens och redskapets räckvidd.
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FENDT CARGOPROFI

Mer effektiv och varsam 
materialhantering.

Säkert, enkelt och smidigt
Fördelarna i fält är uppenbara. Begränsa tiltvinkeln när 
du till exempel lastar mycket höga släp, så att du inte 
skadar släpets sidopaneler. Ändlägesdämpning 
säkerställer att frontlastaren lyfts försiktigt och mjukt, 
vilket minimerar materialpåverkan. Vågfunktionen ger 
dig större kontroll över lastvikten.

Variabel dämpning – enkelt att justera från terminalen
Transportera och lasta också den mest ömtåliga lasten 
med hastighetsstyrd dämpning. För att ange rätt 
dämpning för den aktuella uppgiften går det att justera 
till tillämpliga hastighetsintervallet individuellt.

Spara den ideala inställningen med hjälp av 
minnesfunktionen
Genomför återkommande jobb snabbt och enkelt med 
Fendt CargoProfis inbyggda minnesfunktion. Med 
minnesfunktionen går det att lagra vanliga positioner 
för frontlastare, svängarm och redskap med ett 
knapptryck så att de kan återskapas gång på gång. Du 
kan till exempel styra skoporna helt parallellt med 
golvet när du lastar bulkvaror.
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Helt integrerat i Variotronic: 
Inställningarna för CargoProfi justeras 
enkelt och intuitivt med hjälp av 
Varioterminalen.

Det främre fönstret öppnas hela vägen, också när frontlastarens 
svängarm är i yttersta läget. Välj rätt hyttvariant i serien.
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OÖVERTRÄFFAD MANÖVER- OCH ÅKKOMFORT

Därför har Fendt-operatörer mycket 
bättre sikt.

Smart design för bästa överblick
Med den optimerade armbredden och tvärbalken som 
är placerad långt fram har hela frontlastarens struktur 
utformats för fri sikt. Rören ligger skyddade inuti 
lastararmen och ger bättre sikt. Om du gillar att ha 
framrutan öppen gör frontlastararmens 
kopplingspunkter och Z-kopplingen det möjligt att 
öppna framrutan helt närsomhelst under 
frontlastararbetet (ej tillgängligt på 3X/65 och 4X/75 
compact).

En behaglig körupplevelse tack vare fjädringssystemet.
Dämpningssystemet som ligger helt skyddat i 
tvärbalken ger överlägsen komfort. 
Kvävgasackumulatorer på frontlastaren fungerar som 
stötdämpare. Chockbelastningar gör att hydrauloljan 
pressas mot ett membran i ackumulatorerna. Detta 
komprimerar gasvolymen, vilket ger tillförlitlig 
dämpning av toppbelastningar. Om det krävs exakt 
redskapsstyrning kan systemet stängas av elektriskt 
med ett snabbt tryck på en knapp i hytten (mekaniskt 
för 3X-lastararm).

Perfekt översikt med Fendt VisioPlus-hytten
Under lastning är det avgörande att ha bra överblick 
över arbetet. Fendt Vario-traktorerna i 300-, 500- och 
700-serien sticker ut från mängden tack vare sin
enastående allroundsikt med en betraktningsvinkel på
77° från den övre kanten till den nedre – ett under av
god sikt och rymd. Framrutan i hytten böjer sig upp mot
taket och ger en obruten överblick över frontlastaren i
uppfällt läge. Glasets kupa gör att eventuellt material
som hamnar på det bara glider av samtidigt som rutans
formen ger bästa möjliga sikt.

Optimal sikt tack vare huvens låga, strömlinjeformade 
design.
Området mellan och framför hjulhusen har också 
förbättrats. Fendt-traktorernas huvar är alltid smidiga 
och välkonstruerade, särskilt praktiska vid arbete med 
säd. Fendt erbjuder ett takfönster för den kompakta 
200 Vario-serien vilket också garanterar full överblick 
över den lyfta frontlastaren.

Exceptionell obruten sikt med 
77-graders betraktningsvinkel.
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Traktorns unika, svängda vindruta ger en perfekt översikt över reskapen 
i ändläge. Samtidigt förhindrar glasets kupa att material ansamlas på 
vindrutan och håller på så sätt sikten helt fri.

Frontlastare med dämpningssystem:
Gasackumulatorer fungerar som stötdämpare och förhindrar 
att vibrationer överförs till traktorkarossen. Det inbyggda 
dämpningssystemet tillsammans med framaxelfjädringen 
och hyttfjädringen säkerställer en överlägsen åkkomfort 
(tillval).

Frontlastare utan dämpningssystem:
Stötbelastningar överförs till traktorn.

Takfönstret, som är standard på 200 Vario, ger optimal sikt över den 
lyfta frontlastaren.
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Finjustering av ventilfunktionerna 
kan göras på Varioterminalen 
med hjälp av touchkontroller och 
knappar. Du kan t.ex. styra 
oljeflödet exakt och enkelt med 
hjälp av vreden och 
funktionsknapparna.

OÖVERTRÄFFAD MANÖVER- OCH ÅKKOMFORT

Maximal komfort för bättre resultat.

Perfektion: Sväng och styr med den vänstra och lasta 
med den högra
Den snabba backfunktionen på din Vario gör att du 
snabbt och enkelt kan ändra körriktning utan slitage. I 
pedalkörningsläge med TMS har du båda händerna fria, 
vilket gör att du kan ändra körriktning med vänster hand 
och styra Cargo med den högra. Nu behöver du inte 
längre byta hand. Den integrerade Stop-and-Go-
funktionen är en särskilt praktisk funktion. Den gör att 
du kan styra och stanna fordonet exakt när du svänger.

VarioActive-styrning – backa med ett enda moment
Styr snabbare med VarioActive-styrsystemet. Med 
VarioActive-styrning aktiverad halveras antalet rattvarv 
mellan de olika ändlägena. Med detta 
tilläggsstyrsystem kan ett bättre styrförhållande 
uppnås med ett knapptryck. Det anpassar styrrörelsen 
efter och fordonets hastighet, vilket ger förbättrad 
styrkomfort, inte minst på vändtegen eller vid arbete 
med frontlastare på små ytor.

Känslig och exakt: Styrning via standardfyrvägsspaken
Du kommer att bli stormförtjust över hur enkel 
frontlastaren är att använda, eftersom den är perfekt 
integrerad i Fendt Vario. Två hydraulventiler kan styras 
med mycket hög precision med standardfyrvägsspaken 
utan att handen behöver positioneras om.

Cargo – smidig hantering av den 3:e och 4:e 
hydraulfunktionen
Komplexa redskapsfunktioner kan styras med 3:e och 
4:e hydraulfunktionen (tillval). De aktiveras och styrs 
med hjälp av knappar på fyrvägsspaken. Tillvalet 
hydraulisk redskapslåsning och dämpning kan också 
styras bekvämt från förarsätet med hjälp av Cargos 
komfortkontroller.
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Med det orangefärgade fram/backreglaget kan 
du enkelt byta körriktning med din 
vänsterhand. Håll ner spaken och Vario 
stannar. Släpp reglaget så kör traktorn 
automatiskt i förvald riktning.

Med Cargo komfortreglage kan den 3:e 
hydraulventilen kopplas om till hydraulisk 
redskapslåsning och den 4:e hydraulventilen 
till dämpningssystemet (tillval).

Med fyrvägsspaken som installeras som 
standard kan frontlastaren styras med 
extremt hög precision via två reglerventiler. 
Vid arbete med silo- eller balgripar använder 
du knapparna på fyrvägsspaken för att styra 
den 3:e och 4:e hydraulfunktionen (tillval på 
begäran).

200 Vario: Det elektriska fyrvägsreglaget (tillval) styr frontlastaren med hög 
precision. Tredje och fjärde funktionen kan användas med samma reglage tack 
vare knapparna på fyrvägsreglaget.

Reglagen är arrangerade för 
bästa möjliga ergonomi. 
Varioterminalen ger dig en 
tydlig översikt över alla 
displayer.

På vändtegen eller vid frontlastararbete får du hjälp av 
VarioActive-styrningen, som gör att du svänger maximalt genom 
att bara vrida ratten ett varv. Upp till 8 km/h kan 
tilläggsstyrsystemet användas utan några begränsningar, medan 
tilläggstyrningseffekten är linjär från 8 till 18 km/h.
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CARGO-SVÄNGARARMEN

Perfekt anpassad till din Vario.

Z-kinematik för perfekt parallellstyrning
Ytterligare ett bevis för frontlastarens perfekta
anpassning till alla Vario-traktorer är den beprövade och
testade mekaniska nivåregleringen på Cargo i form av
en Z-koppling. Parallellföringen säkerställer att
redskapet bibehålls i samma position genom hela
lyftrörelsen. Du kan hela tiden övervaka positionen med
tiltindikatorn (1).

En fusion av kvalitet och praktiska funktioner
Den grundläggande förutsättningen för all Fendt-
utveckling är högsta kvalitet. En betydande målsättning 
under utvecklingen av Cargo var att skapa en perfekt 
enhet med traktorn. De tekniska specifikationerna och 
den övergripande utformningen av traktor och 
frontlastare har anpassats till varandra på bästa sätt.

Alla hydraulkomponenter är monterade i tvärbalken och är därför helt 
skyddade mot smuts och mekaniska skador.
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3:e och 4:e funktion som tillval, även med 
multikoppling

Cargo-Lock med halvautomatiskt lås möjliggör snabb, 
sprintfri koppling och frånkoppling med en eller två 

handrörelser.

Tvärgående slang som skyddar och rymmer ventilpaketet och 
dämparhöljena

Integrerade stöd med tandad profil betyder att 
du inte längre behöver justera stöden manuellt

Brett urval av Fendt-redskap, optimalt anpassade till Fendt 
Cargo

Konstruerade för lång livslängd
Högvärdiga material säkerställer hållbarhet för lång 
livslängd. Höghållfasthetsstål är nyckeln bakom denna 
långlivade utformning av nya Fendt Cargo. Utöver hög 
stabilitet säkerställer det även en låg vikt. Fendt-profilen 
som är svetsad i en kontinuerlig svetsfog säkerställer 
hög stabilitet och lång livslängd. De generöst tilltagna 
smorda lagerpunkterna i brons är ytterligare en garanti 
för lång livslängd och minimalt slitage.

VRIDSTYV LASTARARM FÖR DE ALLRA TUFFASTE JOBBEN.
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CARGO-SVÄNGARARMEN

Till- och frånkoppling på enkelt sätt

Att låsa är riktigt enkelt med Cargo-Lock
Cargo-Lock med halvautomatiskt lås möjliggör snabb, 
sprintfri koppling och frånkoppling med en eller två 
handrörelser, vilket betyder att du ofta inte behöver 
krångla med att föra in låssprintarna, vilket i sin tur gör 
att montering och demontering går mycket snabbare. 
Indikatorer på insidan av lastarinfästningen informerar 
hela tiden föraren om låssystemets status från 
förarstolen.

Teknik för snabb till- och frånkoppling
Nya Fendt Cargo-Lock gör till- och frånkoppling av 
lastaren enkel och snabb. Multikopplingen sparar också 
tid. Det innebär att du kan koppla alla elektriska och 
hydrauliska ledningar med en enda handrörelse.
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Perfekt parkering
Parkeringsstöden har designats om helt. Manuell 
inställning och justering är inte nödvändig, vilket sparar 
värdefull arbetstid. Inga bultar eller sprintar måste 
användas. De självjusterande parkeringsstöden är 
kompakt monterade på lastararmen.

Sinnrik multikoppling
En enda handrörelse är allt som behövs för att ansluta 
hydraul- och elledningarna. Med multikopplingen, som 
är standardutrustning, hör felaktigt anslutna slangar, 
förorening av oljan och stora läckoljeförluster vid 
anslutningen till det förflutna. Frånkoppling är lika 
smidigt och enkelt. Cargo kan kopplas utan problem, 
även om det finns kvarvarande tryck i lastaren på grund 
av att den stått i solen.

De självjusterande parkeringsstöden 
är prydligt monterade på lastararmen.

Det nya Fendt Cargo-Lock gör till- och frånkoppling av lastaren enkel 
och snabb. Multikopplingen sparar också tid. Det innebär att du kan 
koppla alla elektriska och hydrauliska ledningar med en enda 
handrörelse.

Fendt Cargo-Lock garanterar snabb och enkel till- och frånkoppling. 
En multikoppling ansluter alla hydraul- och elledningar med ett 
handgrepp - också med tryck på frontlastarsidan.

Redskapet låses bekvämt upp med 
hjälp av en spak på redskapsramen 
med snabbfäste, ett handgrepp är allt 
som krävs. När ett redskap kopplas 
kan det låsas automatiskt genom att 
det tippas bakåt helt.
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OPTIMAL ÅTKOMST

Snabbt och enkelt underhåll.

Mycket robust och tålig
Vridstyvhet och hållbarhet har spelat en viktig roll under 
utvecklingen av Fendt Cargo. Lagerpunkterna är stora 
och mycket robusta.

Utför underhåll även när frontlastaren är påkopplad
Eftersom frontlastare och traktor redan från början är 
speciellt anpassade till varandra kan allt 
underhållsarbete utföras när frontlastaren är tillkopplad. 
Det gör till exempel att du enkelt kommer åt oljestickan 
för kontroll av oljenivån. Frontlastaren har utformats för 
att garantera mycket lång livslängd genom låga 
underhållskrav och användning av de bästa materialen.
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Flexibel viktbelastning
Fendt erbjuder dig ett omfattande 
viktbelastningskoncept för frekvent lastararbete. 
Beroende på tillämpning kan man använda hjulvikter 
eller bakvikter som är snabba och enkla att montera 
och avlägsna. På så vis är din Fendt Vario alltid 
välbalanserad och stabil i alla situationer.

De stora lagringspunkterna säkerställer glappfria kopplingar, 
hållbarhet och minimalt slitage. Bussningarna är tillverkade av 
höggradigt brons och har smörjfickor.

Frontlastarens kopplingsdelar har konstruerats specifikt för 
Vario-traktorer så du kan nå alla underhållspunkter också när 
frontlastaren är tillkopplad. Man tog till exempel hänsyn till 
åtkomsten av oljestickan när man utformade 
kopplingsfästena.

Hjulvikter är tillgängliga för optimal bakre viktbelastning. De 
monteras med det testade och beprövade Fendt 
kopplingssystemet.

Universalvikter ger viktbelastningssystemet en perfekt 
avrundning och skyddar mot rundslagning.
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FENDT ORIGINALREDSKAP

Helgjutna Fendt-lösningar.

Hydrauliskt redskapslås
Med hjälp av en knapp inne i hytten kan operatören låsa 
och låsa upp redskapet hydrauliskt så att 
redskapsbyten som måste göras ofta kan utföras 
snabbt inifrån den bekväma hytten. De båda 
låsindikatorerna gör att föraren kan kontrollera att 
redskapet är låst på båda sidor (gäller inte 
3X-svängarmen).

Halvautomatisk redskapslåsning
Redskapet låses bekvämt upp med hjälp av en spak på 
redskapsramen med snabbfäste, ett handgrepp är allt 
som krävs. När ett redskap kopplas kan det låsas 
automatiskt genom att det tippas bakåt helt.
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Skopan för lätta material finns med bredderna 
2100 mm (1,27 m³ volym) och 2400 mm (1,45 
m³ volym). Skopan är pulverlackerad istället 
för lackerad och bladet är tillverkat av slitstarkt 
Hardox 500.

Universalskopan finns i fyra storlekar: 1600 
mm bredd (0,538m³ volym), 1850 mm bredd 
(0,622 m³ volym), 2100 mm bredd (0,706m³ 
volym) och 2400 mm bredd (0,807m³ volym).

Ensilagegripen finns i två storlekar: 1800 mm 
bred (1,00 m³ volym) and 2200 mm (1,25 m³ 
volym).

Balgripen är utformad för balar med en 
ytterdiameter från 900 mm till 1900 mm.

Den stora balgrepen har tre pinnar och är 1500 
mm bred.

Pallgaffeln är utformad för belastningar på upp 
till 2000 kg, och pinnlängden är 1100 mm.

Skopan för tunga material finns med bredderna 1600 mm (0,53 m³ volym) och 2000 mm (0,67 m³ 
volym) Skopan har ett rundat tråg som är slätt för att förhindra att grödan fastnar. Bladen är 
tillverkade av härdat och slitstarkt högkolhaltigt stål och mäter 150 x 20 mm. De är även utrustade 
med industrilastarpinnar med försänkta bultar på undersidan av bladen, vilket förhindrar spårbildning 
vid nivellering.
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Den bästa produkten med den bästa 
vården och servicen.

Med Fendt får du en banbrytande produkt som 
övervinner de tuffaste utmaningarna. Därför kan du 
förvänta dig det lilla extra när det gäller tjänsteutbudet 
från högeffektiva och certifierade Fendt-återförsäljare:

- Snabb kommunikation mellan dig och ditt utbildade
serviceteam

- Reservdelar dygnet runt, hela veckan under hela
säsongen

- 12-månaders garanti på Fendts originaldelar och
installationer

Dina Fendt-återförsäljare finns alltid till hands när du 
behöver dem och har bara ett mål – att se till att dina 
Fendt-maskiner alltid är redo att arbeta. Om något går 
snett i skördetid kan du bara ringa ditt certifierade 
servicecenter dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi erbjuder utomordentliga tjänster så att du ska kunna 
få ut maximal pålitlighet, och effektivitet från din Fendt-
maskin:

- Fendt-demonstrationer
- Fendt Expert-utbildning för operatörer
- AGCO Finance – finans- och leasingavtal
- Fendt Care – service- och garantiförlängningar
- Fendt Certified – program begagnade maskiner

FENDT SERVICES
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Fendt-demonstrationer
Är detta ett nytt inköp? Du kommer att älska Fendt-
lösningarna och den övergripande effektiviteten. Låt en 
Fendt-demonstration göra beslutet enklare.

Fendt Expert-utbildning för operatörer
Vi hjälper dig att få ut maximalt av ditt fordon. Med 
hjälp av det exklusiva Fendt Expert-
utbildningsprogrammet för operatörer kan du optimera 
din Fendts effektivitet ytterligare och lära dig alla 
funktioner som gör din dagliga rutin så mycket enklare. 
Vårt team av professionella utbildare ger dig råd om hur 
du kan få ut din Fendt-maskins fulla potential.

Individuella finansierings- och leasingmodeller
En investering i teknik innebär ett avsevärt 
kapitalutlägg. Ett kreditfinansavtal från AGCO Finance 
erbjuder attraktiva och flexibla villkor. Från första 
handpenningen till månadsbetalningar och tidsperiod 
bestämmer du vilka villkor du vill finansiera din Fendt 
med. Om du behöver ytterligare resurser snabbt eller vill 
använda traktorer på lång sikt utan att köpa dem kan 
din Fendt-återförsäljare erbjuda den perfekta lösningen 
med skräddardsydda leasingpaket.

Fendt Care garantiförlängning – prestanda och 
kostnadseffektivitet upp till 8 år/8 000 driftstimmar 
under kontrakt
Fendt Care Services kombinerar hög driftsäkerhet och 
planeringssäkerhet, kostnadskontroll och bästa 
värdeskydd. Paketen täcker allt specificerat 
underhållsarbete utifrån attraktiva fasta priser. De olika 
Fendt Care-nivåerna innefattar regelbundet underhåll 
och service i kombination med en förlängd garanti på 
upp till 8 000 drifttimmar eller 8 år totalt. Från ett enkelt 
Brons-underhållsavtal till det omfattande och 
heltäckande Platinum-paketet med ersättningsmaskin 
– det finns en flexibel och skräddarsydd lösning för din
maskinpark hos Fendt.

Fendt Certified – program begagnade maskiner
Ledare kör Fendt – också med en historia av kärleksfull 
omvårdnad. Begagnade jordbruksmaskiner med testad 
och bevisad standard och certifierad Fendt-kvalitet – 
den perfekta lösningen för kostnadsmedvetna 
lantbrukare eller som ett tillägg i en växande 
maskinpark.
Fördelarna:
- Certifiering med stränga kvalitetsstandarder
- Omfattande kontroller av inkommande maskiner

(teknik, slitage, visuellt utseende)
- Bytta slitdelar
- Vid behov byte, rengöring och målning av

komponenter
- Ettårig garanti (med möjlighet till förlängning)

FENDT SERVICES

Arbeta i trygg förvissning om att din 
maskin kommer att vara redo 
imorgon också.
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Med appen ”AGCO Parts Books to go” kan du 
enkelt hitta Fendt-reservdelar och beställa dem 
direkt i din smarttelefon. Appen finns tillgänglig 
för nedladdning i App Store och Google Play 
Store. Din personliga åtkomstdata finns tillgänglig 
hos din Fendt-återförsäljare.

Fendt Care Brons Silver Gold¹ Platinum¹
Service Regelbundet underhåll, 

fasta 
underhållskostnader

Skador som kräver reparation täcks (ej vanligt slitage) Alla kostnader täcks (ej 
normalt slitage)

Kostnader och 
driftstillgänglighet täcks 

(ej normalt slitage)

Fördelar Pålitlighet vid 
användning

Skydd mot stora skador Fullt skydd med 
fantastiska villkor

Fullt skydd och kontroll 
över kostnaderna

Skydd mot alla 
oväntade reparationer, 

inklusive 
sekundärkostnader

För kunder som inte har 
råd med driftstopp

Regelbundet underhåll

Reparationskostnader

Självrisk 490 € 190 € 0 EUR 0 EUR 0 EUR

Resekostnader, mekaniker/
bärgning, felsökning med 
ytterligare diagnostikverktyg, 
prestandatester, oljor och filter om 
motor/växellåda repareras.

Kvälls- eller helgtillägg

Ersättningsmaskin

¹ Gäller i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Platinum kan endast väljas hos återförsäljare som erbjuder detta.

Full kontroll på kostnader och planering

8 år / 8 000 
drifttimmar

Med sin flexibla garantiförlängning av Care erbjuder Fendt särskilt långa försäkringsperioder på upp till 
8 år eller 8000 driftstimmar. En annan fördel är överförbarheten vid återförsäljning av maskinen och 
möjligheten till förnyelse. Detta säkerställer driftsäkerhet, minimerar kostnadsrisken för reparationer 
och ger dig en värdeskyddad begagnad maskin.
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Vad kan vi hjälpa dig 
med?

Kontakta Fendt.

fendt.com
Du hittar allt online – från broschyrer till 
tekniska specifikationer, från rapporter om 
kunder eller vårt företag till Fendts 
evenemangskalender. 

Fendt Konfigurator
Med Fendt Konfigurator kan du välja 
mellan alla tillgängliga utrustningsvarianter 
och sätta ihop den optimalt utrustade 
maskinen för din verksamhet. Fendt 
Configurator finns online på www.fendt.
com där du hittar en snabblänk till den 
direkt på startsidan.

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

Provkörningar
Gå till fendt.com och välj 
Demonstrationsservice på servicesidorna 
där du kan registrera dig för provkörning av 
valfritt Fendt-fordon.

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

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

Vad gör Fendt Services annorlunda?
För oss innebär service kunskap och 
förståelse för ditt arbete för att kunna 
möta dina krav på tillförlitlighet och 
säkerhet och agera i ditt ekonomiska 
intresse. Vi står bakom våra produkter och 
har utvecklat dem så att de tillgodoser de 
allra högsta kraven och ger långsiktig drift. 
Vår service är partnerskapsaspekten för 
ditt arbete.

Vad är Fendts en-terminalskoncept?
Vare sig du styr själva fordonet, ett redskap 
via ISOBUS, använder automatisk 
vägledning med VarioGuide eller 
dokumentation med VarioDoc, 
kamerafunktioner eller andra hjälpsystem 
sker allt på en Fendt supersmidigt från en 
och samma terminal: Fendt Varioterminal. 
Bara en terminal innebär också att 
styrningen på en Fendt är enhetlig och 
logisk. Så vare sig du kör en Fendt Vario, en 
Fendt-skördetröska eller en Fendt Katana 
så kommer du omedelbart att hitta och 
känna dig hemma i alla Fendt-maskiner.

Hur skaffar jag en VariotronicTI-
uppdatering?
Fendt VariotronicTI är kompatibel med 
uppdateringar. Det säkerställer att du alltid 
har den senaste versionen i din Fendt och 
har framtiden i din terminal. Kontakta din 
Fendt-återförsäljare för mer information.

Vad är Fendt Expert?
Bli en Vario Profi-expert med Fendt Expert 
förarutbildning: Är du redan bekant med 
alla funktioner som tekniken erbjuder? 
Utnyttja tekniken som finns i alla Fendt 
Vario och lär dig hur du får ut maximalt av 
varje funktion med Fendt Expert. Vårt team 
av professionella utbildare ger dig råd om 
hur du kan få ut hela din Fendt-traktors 
potential. Kontakta din återförsäljare för 
mer information och registrera dig i dag.

Vad är Fuse™?
Fuse™ Technologies tillhandahåller 
ultramoderna precisionslösningar för 
lantbruk med alla AGCO-varumärken. Det 
gör det möjligt för lantbrukare och 
entreprenadverksamheter att integrera och 
koppla samman hela sin fordonspark, 
vilket resulterar i minskade kostnader och 
ännu mer effektiv och lönsam 
maskinanvändning.
www.agcotechnologies.com

VANLIGA FRÅGOR. ALLT OM FENDT.
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard:  g

Tillval:  c

FENDT CARGO FRONTLASTARE

Utrustningsvarianter
och teknisk information.

3X/65 3X/70 4X/75  
compact

4X/75 4X/80 4X/85 5X/85 5X/90

Tekniska specifikationer
Kontinuerlig lyftkraft daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950
Max lyftkraft daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460
Lyfthöjd (beror på däcken) mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460
Grävdjup (beror på däcken) mm 210 60 220 150 150 130 250 250
Grävbredd (beror på däcken) mm 860 1030 1045 1145 1145 980 1080 1080
Tömningsavstånd vid 3,5 m (beror på däcken) mm 1170 1450 1585 1685 1685 1610 1910 1910

Tillvalsutrustning
Redskapsram med snabbkopplingsfäste g g g g g g g g

Manuell redskapslåsning g g g g g g g g

Hydraulisk redskapslåsning c c c c c c

Dämpningssystem dubbelverkande c c c c c c c c

Lastlåsning (halvautomatisk låsning) g g g g g g g g

Synkron tippcylinder g g g g g g

Mekanisk parallellföring g g g g g g g g

Frontbåge g g g g g g g g

Nivåindikator g g g g g g g g

Rörbrottsskydd (ej med dämpning) g g g g g g g g

Sänkhastighetsventil g g g g g g g g

Lasthållningsventil g g g g g g g g

3:e och 4:e hydraulkrets c c c c c c c c

Multikoppling för anslutning av frontlastare g g g g g g g g

Multikoppling för 3:e och 4:e hydraulventil c c c c c c c c

CargoProfi-funktioner
CargoProfi-kontroller integrerade i Varioterminal c c c c

Vägningsfunktion: vägning med en knapptryckning, både individuell och total 
vikt möjlig

c c c c

Minnesfunktion: Spara lägen för arm och redskap c c c c

Begränsning av arbetslägen, som t.ex. lyfthöjd och tiltvinkel c c c c

Skakfunktion c c c c

Ändlägesdämpning c c c c

Hastighetsberoende dämpning (automatisk in- och urkoppling) c c c c

Traktorutrustning
Fyrvägsspak g g g g g g g g

Framrutan är helt öppningsbar g g g g g g

Frontlastarmodell
Fendt 200 Vario c

Fendt 300 Vario (upp till max 1200 mm däck) c c c

Fendt 300 Vario (från max 1200 mm däck) c c

Fendt 500 Vario c c

Fendt 700 Vario (upp till max 1450 mm däck) c c c

Fendt 700 Vario (från max 1450 mm däck) c c

27



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




