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Skörda enkelt och effektivt.
Med L-Serien ger vi dig den perfekta skördetröskan för jordbruket. Den kännetecknas av hög komfort,  
maximal prestanda, tillförlitlighet och mångsidighet. En integrerad funktion i denna klass är den bekväma  
Proline-hytten med det unika Fendt VariotronicTI-användargränssnittet.
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För en bekväm och avslappnad  
arbetsdag.
Proline-hytten i vår L-Series ger dig en bekväm arbetsplats. Den gör att du kan koncentrera dig bättre och ökar  
ditt välbefinnande, även vid långa arbetsdagar i skördetider. Klimatanläggning, komfortsäte och låg ljudnivå  
är bara några av de många funktioner som gör detta möjligt. Vårt användargränssnitt Fendt VariotronicTI sätter  
standarden för drift, kontroll och övervakning av maskinen i den här effektklassen.
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Motor 5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L  
MCS

6275 L  
MCS PL

6275 L  
MCS Rice

Maxprestanda (ECE R 120) kW/hk 192/260 192/260 192/260 192/260
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120) kW/hk 225/306 225/306 225/306 225/306
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Den perfekta belysningen innebär att du kan utnyttja det smala skördefönstret optimalt.  
För att varje timme är viktig i skördetider. L-Series är din perfekta partner.

Få de bästa resultaten –  
både dag och natt.
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FENDT PROLINE-HYTT

Avslappnade  
arbetsförhållanden.

Bekvämt säte
Den senaste generationen komfortsäten med 
luftfjädring som standard och många 
inställningsalternativ som kan anpassas perfekt  
efter dina behov. Den justerbara rattstången gör  
det enkelt att hitta en avslappnad arbetsställning.  
Det finns även ett bekvämt passagerarsäte.

Utmärkt belysning
L-Series är utrustad med ett avancerat belysningskoncept 
så att du ser allt även på natten. En omfattande 
uppsättning med justerbar arbetsbelysning och tillvalet 
med stubb-/radsökarlampor ger utmärkt belysning.

Utrymme för att må bra
Vår Proline-hytt är generöst utformad. Du har gott om 
utrymme för att må bra och har allt i ditt synfält – 
Skärbordet, stubben och tömningsskruven. Tack vare 
de stora, elmanövrerade backspeglarna finns det inga 
hinder för din sikt bakåt.
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Det omfattande belysningskonceptet garanterar 
förbättrade arbetsvillkor – även på natten.

Tydlig översikt över aktiverad arbetsbelysning 
på manöverpanelen för belysning.

ElectricLarge, elmanövrerade och uppvärmda 
backspeglar plus vidvinkelbackspegel som tillval 
för perfekt panoramasikt.

Utmärkt sikt till avlastningsplatsen för snabb tömning  
på upp till 105 l/s.

Bra sikt över bordet och stubben och via kameran till halmhackens 
spridningsmönster ger den bästa prestandan på fältet.
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FENDT SMART FARMING

Intuitiva kontroller,  
smarta anslutningar

Hämta maskindata var du än befinner dig:  
Fendt Connect
Fendt Connect är den centrala telemetrilösningen för 
Fendts maskiner. Med Fendt Connect samlas 
maskindata in och utvärderas, så att lantbrukarna och 
entreprenörerna kan övervaka, analysera och optimera 
statusen och användningen av sina maskiner. Mobil 
dataöverföring innebär att du kan kontrollera dina 
maskindata i realtid oavsett var du befinner dig – från 
kontoret, på datorn, surfplattan eller mobilen. Du 
behöver en Box (AGCO konnektivitetsmodul) för att 
kunna använda Fendt Connect. Denna exporterar 
relevanta maskindata och skickar dem till Fendt 
Connect (via app eller webbapplikation). Data för 
maskinen skickas via mobilnätet.

Så drar du nytta av Fendt Connect:
- Optimerade logistikbeslut kommer att förbättra din 

driftseffektivitet
- Minska matningen genom att övervaka förbrukningen 

under arbetets gång
- Maximera drifttiden genom schemaläggning av  

smart service
- Minimera stilleståndstiden – använd diagnostikstödet 

för att fatta dina beslut

Underlättar ditt arbete
Anpassat efter en skördetröskas uppgifter är det tydligt 
utformade armstödet det viktigaste reglaget, precis 
som i våra traktorer. Här kan du göra alla nödvändiga 
maskininställningar. I Varioterminal 7" kan du spara upp 
till tio av dina egna maskininställningar för de vanligaste 
typerna av grödor.

Ergonomisk och bekväm 
Mittreglaget för din Fendt-skördetröska ligger säkert i 
handen. Vår multifunktionsjoystick är placerad i den 
främre delen av Variotronic-armstödet och innehåller 
alla reglage som krävs för att styra maskinens 
viktigaste områden under skörden. Du kan ställa in 
armstödets höjd och längd och det mjuka stödet 
erbjuder högsta tänkbara komfort.

Valet är ditt: pekskärm eller knappar
Upplev den intuitiva menynavigeringen i Varioterminal 
7” med färgdisplay. Tydligt strukturerad visar den all 
relevant information om skördetröskans prestanda  
och inställningar. Du kan enkelt göra alla inställningar 
på menyn med hjälp av pekskärmen eller 
navigeringsknapparna på handtaget.
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1 Tröskcylinderhastighet
2 Slagskoavstånd fram/bak
3 Fläkthastighet
4 Såll öppna/stäng
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1 Motorvarvtal

2 Tröskenhet på/av

3 Skärbordsdrivning på/av

4 Handbroms

1 Skärenhetsposition
2 Nödstopp
3 Haspel
4 Skärbordsautomatik

5  Spannmålstankens 
tömningsskruv

6 Tömningsskruv på/av
7 Haspelhastighet

5  Spridningsmönster för  
halmhack (tillval)

6 Öppna/stäng spannmålstank
7 Sidokniv på/av
8 Transportläge
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SKÄRBORD

Rätt val för grödan.

PowerFlow-bord
Vårt PowerFlow-bord har varit känt för exceptionell 
produktivitet i över 35 år. Det stora avståndet mellan 
slåtterkniven och skruven gör det enkelt att skära höga 
grödor. PowerFlow-banden transporterar sedan grödan 
direkt under inmatningsskruven. Detta garanterar 
enhetlig matning med agnen först för alla typer av 
grödor, bästa möjliga tröskningsprestanda samt en 
oerhört effektiv genomströmning.

Intelligent vägledning av bordet
Automatiska funktioner såsom AutoLevel-bordstyrning, 
automatisk skärhöjdsreglering, marktryckskontroll  
och automatisk sänkning kan användas direkt från 
förarsätet. Du kan kontrollera eller ändra olika 
parametrar efter dina behov i Varioterminalen med sin 
10,4-tumsdisplay. Den höga graden av användarkomfort 
underlättar arbetet gör att du inte blir trött. Det 
garanterar optimal vägledning av skärborden, även breda.

Ägare av en Fendt kan välja
Enhetlig matning av grödan är avgörande för en hög 
produktion och bra tröskningsresultat. Det är precis  
vad FreeFlow- och PowerFlow-bordet erbjuder.

FreeFlow-bord
Vårt FreeFlow-bord kan fås i arbetsbredder från 4,80 m 
till 7,60 m. Det är extra stabilt och underhållsvänligt 
eftersom komponenterna är fastskruvade. Med  
1 254 snitt per minut garanterar slåtterknivens höga 
hastighet rena snitt med ett litet effektbehov. 
Inmatningsskruven med en diameter på 610 mm,  
flyttar sedan grödan snabbt och enhetligt till 
inmatningselevatorn – de bästa villkoren för maximal 
täckning och det bästa resultatet för skörden.
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Multikopplingen som ingår som standard gör att det 
går snabbt att koppla på och från skärenheten.

Den extra inmatningsskruven för raps ökar 
flödet med gröda till inmatningselevatorn  
för höga grödor och möjliggör en högre 
genomströmning.

FreeFlow-bordet har inmatningsfingrar 
över hela bredden, vilket ökar 
genomströmningen från inmatningsskruven 
och garanterar aktiv, snabb matning till 
inmatningselevatorn.

Det självrengörande knivsystemet från 
Schuhmacher levererar 1 254 snitt i 
minuten, och knivarna behåller sin skärpa.

PowerFlow-bordet gör ett utmärkt arbete 
tack vare aktivt flöde av grödan från 
knivarna till inmatningsskruven.

Power Feed-rullen guidar grödan 
väldigt enhetligt från bordet till 
inmatningselevatorn.

AutoLevel-bordstyrningen av standardtyp säkerställer  
en konstant skärhöjd över hela bredden.
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FENDT CORNFLOW™

Majs med perfekt kontroll.

Optimal åtkomlighet, bättre skydd
För att ytterligare skydda majskolvarna och därför 
uppnå perfekt kvalitet på grödan är huvarna och 
punkterna tillverkade i flexibel plast. De viks enkelt, 
vilket ger snabb åtkomst till plockningsrullarna. De är 
även utrustade med utbytbara slitplåtar i de områden 
där belastningarna är som störst. De laterala 
lagerkedjorna på CornFlow™ ingår som standard och 
deras hastighet kan enkelt justeras med hjälp av  
Fendt-multifunktionsspaken. Den horisontella hacken, 
utrustad med två hackarblad, är ett tillval och kan 
monteras eller tas bort efter behov.

Hög prestanda, kompakta mått
Fendt CornFlow™-borden har sex rader och kan vikas åt 
sidan. Skärborden kan även fås i styva versioner, med 
sex eller åtta rader. Radavståndet är antingen 70 eller 
75 cm. Plockmaskinens unika fällmekanism stuvar  
gör att den kan stuvas undan prydligt för att ta minsta 
möjliga plats. Det ger föraren bra sikt ut mot maskinens 
framparti. 

Varierbara inställningar
De motroterande rullarna, var och en med fyra knivar, är 
robusta och slitstarka. Däckplattorna kan ställas in på 
båda sidorna så att grödan alltid flödar centralt genom 
plockningsenheten. Detta garanterar en tillförlitlig 
inmatning.
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Fendt majsskärbord skördar majs extremt effektivt, med imponerande  
hållbarhet och driftsäkerhet och litet underhållsbehov.

Fendt CornFlow™-borden kännetecknas av utmärkt 
åtkomst till alla relevanta servicepunkter och förenklar 
rengöringen och underhållet vid långa skördeperioder.
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TRÖSKNING OCH FRÅNSKILJNING

Enhetlig tröskning –  
ren frånskiljning.

Extrautrustning i MCS Plus-versionen
I denna variant är L-Serie-skördetröskorna utrustade 
med PFR (Power Feed Roller) och MCS Plus (Multi Crop 
Separator Plus). PFR garanterar optimalt flöde av 
grödan från skärenheten till matningskanalen. Den 
fästs direkt på inmatningselevatorn. Den roterar med en 
hastighet på 267 varv/min och plockar upp alla grödor 
över intagets hela bredd. MCS Plus-slagskon för 
frånskiljning har ett enormt frånskiljningsområde. Så 
mycket spannmål som möjligt frånskiljs innan grödan 
ens når halmskakarna. En annan särskilt egenskap för 
MCS Plus-skördetröskor är att slagskon för frånskiljning 
kan svängas upp över den roterande frånskiljaren.  
En elmotor för slagskon till önskat läge – beroende  
på behov. Inga verktyg behövs.

Tröskningscylinder med hög kapacitet
Den höga kapaciteten i tröskningscylindern på vår 
L-Series beror på den stora diametern på hela 600 mm. 
Resultatet är perfekt tröskning och mindre brutna  
korn. Tröskningstrumman med högt rotationsmoment 
fungerar väldigt smidigt, även under svåra 
skördeförhållanden. Det är mycket skonsam vid 
hantering av både spannmål och halm.

Smart slagsko
Slagsko med olika trådavstånd. Avståndet på baksidan 
av slagskon är dubbelt så stort som i den främre  
delen. Denna lösning ger det bästa trösknings- och 
frånskiljningsresultatet. För att optimera tröskningens 
kvalitet kan du justera slagskon fram och bak bekvämt 
från hytten.

I standardversionen märks verkligen styrkorna med ABC  
(Active Beater Concave)-modulen, som är en förlängning av slagskon  
på cylindern. Modulen förstärker frånskiljningsprestandan och halmen  
matas in direkt och mycket enhetligt till halmskakarna.

Power Feed-rulle

MCS Plus  
(Multi Crop Separator Plus)

Inloppskedjor

Aktiv slagsko för 
halmcylinder

Slagsko
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Slagskon för frånskiljning befinner sig helt ovanför MCS. 
Den här inställningen rekommenderas främst för grödor 
som endast kräver tröskning i ljus och torra förhållanden.

Slagskon för frånskiljning roteras in under MCS. Den här 
inställningen förbättrar frånskiljningsprestandan för långa 
halmstrån och vid våta förhållanden, vilket möjliggör hög 
effekt även under svåra förhållanden.

Perfekt både i fronten och i bakpartiet – de konkava 
öppningarna fram och bak kan justeras separat elektriskt, 
vilket gör att du kan anpassa tröskningsenheten efter alla 
skördeförhållanden inifrån den bekväma hytten.

Modellvarianter L-Serie L-Serie  
MCS

L-Serie  
MCS PL

L-Serie  
MCS Rice

600 mm Diameter på tröskningscylinder

ABC-modul

Power Feed Roller

Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)
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MÅNGSIDIGHET

Ekonomisk användning –  
för alla slags grödor.

Ris – specialistmodellen
Eftersom skörd av ris ger upphov till mycket speciella 
utmaningar för en skördetröska, erbjuder vi dig en 
särskild modell för denna typ av användning. För att 
minimera materialslitage har många komponenter här 
förstärkts och tillverkats i mycket slitstarkt material.  
Vi har bytt stänger på tröskningstrumman mot stift som 
säkerställer en skonsam hantering av känsliga riskorn. 
Vid skörd på mycket fuktig jord är vår rismodell utrustad 
med larvband.

Utbytbara sektionsslagskor
För lantbrukare och entreprenörer med åkermark som 
måste skörda många olika grödor, kan Fendt L-Series 
snabbt omvandlas med den nya sektionsslagskon. Det 
främre segmentet av slagskon kan tas bort lätt och 
bytas ut via den öppna stenfickan. Det finns två främre 
slagskosegment: ett segment med 14 mm trådavstånd 
för intensiv tröskning vid skörd av spannmål och ett 
segment med 24 mm trådavstånd för skörd av majs, 
soja eller solrosor. För utökad frånskiljning av spannmål 
har det universala segmentet ett trådavstånd på  
24 mm bak.

Det finns två främre segment  
för den snabbt omställbara 
sektionsslagskon: 14 mm 
trådavstånd för skörd av 
spannmål och 24 mm för  
skörd av majs.
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För att minimera materialslitage som orsakas av att smuts kommer in i 
maskinen, använder vi mycket slitstarkt material i våra risskördetröskor 
– särskilt för maskinkomponenter som kommer i direktkontakt med 
grödan.

14 mm smalt trådavstånd i slagskons avdelning ger perfekt tröskningsresultat vid skörd av spannmål.Förutom slagskon med avdelningar finns även omfattande 
majsutrustning för skörd av majs.
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RENGÖRING OCH HANTERING AV SPANNMÅL

Skörd med den  
bästa kvaliteten.

Gott om utrymme för rent spannmål
Tack vare den stora spannmålstanken kan du utnyttja 
det smala skördefönstret optimalt. Med en kapacitet  
på 8 600 liter är den utformad för hög produktivitet.  
En centralt placerad inmatningsskruv fyller tanken 
mycket enhetligt. Två sensorer ger information om 
fyllningsnivån i spannmålstanken. Dessutom har du 
alltid en god inblick i tanken från hytten.

Snabb tömning av spannmålstanken
Eftersom L-Series tömmer ovanifrån har den en 
överlasthöjd på 4,50 m. Upplev tömningar med  
en hastighet på hela 105 l/s. Spannmålstankens  
lock kan öppnas och stängas elektriskt från hytten  
med en enkel knapptryckning.

Bästa frånskiljningsresultat – för renast möjliga gröda
Grödans kvalitet är avgörande. Med detta i åtanke 
fokuserade vi på användningen av såll med hög 
kapacitet när vi utvecklade skakarskon. Specialytan  
på sållen med hög kapacitet (HC-såll) optimerar 
vindflödet och maximerar rengöringsprestandan.  
För att se till att grödan är enhetligt fördelad på sållen 
är L-Series utrustad med vårt sektionsrengöringssystem 
med höga skiljeväggar på förberedelsegolvet samt  
övre och nedre sållen. Retursystemet transporterar 
tillbaka material som inte har tröskats perfekt  
till tröskningscylindern och garanterar på så sätt  
ett effektiv omtröskningsresultat. Eftersom 
beredningsplanet och tröskcylindern har samma  
bredd, sprids grödan över hela rengöringssektionen. 

Sållförlängning

Beredningsplan

Fläkt

Spannmålsskruv

Omtröskningsskruv

Undersåll

Såll med hög kapacitet (HC-såll)
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Du kan styra de elmanövrerade sållen bekvämt  
från hytten.

En sensor registrerar returflödet och visar denna  
på Varioterminalens 7 tum stora display. 

Returkameran kan användas för att spåra 
tröskningskvaliteten i alla lägen, och för att  
man ska kunna reagera snabbt och smidigt  
på förändrade skördeförhållanden.

En justerbar bosspridare med dubbel rotor finns  
som tillval.

Vid mycket fuktiga skördeförhållanden säkerställer ett rent 
förberedningsplan alltid en hög genomströmningshastighet och  
optimal tröskningskvalitet. Det är därför som förberedningsplanet  
på maskinerna i Fendts L-serie enkelt kan avlägsnas.
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MCS Plus (Multi Crop Separator Plus)

600 mm tröskningscylinder

Slagsko

Såll med hög kapacitet

Halmcylinder

HANTERING AV KVARVARANDE SPANNMÅL OCH HALM

Effektiv halmhantering.

Finhackat material
Vår L-Series har en halmhackare som standard för  
rena hackningsresultat. De dubbla tandade knivarna 
garanterar ett rent snitt och minskar strömförbrukningen. 
De oändligt justerbara motknivarna, ytterligare en 
svängbar friktionsplåt och elmanövrerade halmstyrplåtar 
garantera full kontroll över kvaliteten och spridningen 
av det hackade materialet.

Enkelt att växla läge
Allt som behövs för att välja sträng- eller skördeläge  
är en liten rörelse med ena handen. Halmen hanteras 
försiktigt under tröskningsprocessen, så att du får 
bästa halmkvalitet för balar, foder, underlag eller 
energiproduktion.

Optimal frånskiljning av kvarvarande spannmål
Skakarna på 4 256 mm och med hög kapacitet, med 
fyra steg vardera, producerar en tunn halmmatta. 
Kombinerat med en hög slaglängd och aktiva, öppna 
väggar ökar detta frånskiljningen. Du kan vara säker på 
att även de sista kärnorna frånskiljs effektivt. Varsam 
hantering av grödan upprätthåller halmen struktur på 
ett perfekt sätt.
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Stegets aktiva vägg bak främjar effektiv  
frånskiljning av halm. Vi har förstärkt det  
första steget för majsskörd.

En justerbar friktionsplåt ingår som standard och garanterar 
enhetlig längd på den hackade halmen.

Elmanövrerade styrplåtar är även tillgänglig som tillval. 
Distributionen ställs alltid in bäst inifrån hytten.

Förare kan växla snabbt och lätt mellan 
lindnings- och hackläge genom att bara  
flytta på en spak.
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FENDT PARALEVEL

Intelligent kompensation  
i sluttningar.

Optimala egenskaper på fält och väg
Förutom de klassiska fördelarna med ett 
utjämningssystem för chassi erbjuder ParaLevel-
systemet ytterligare fördelar, t.ex. växling mellan 
arbets- och transportläge. Arbetsläget ger dig  
högre stabilitet och säkerhet i sluttningar tack  
vare att den yttre bredden ökas. I transportläget  
sänks å andra sidan framaxeln och den yttre  
bredden minskas. Med en yttre bredd på 3,50 meter 
uppfyller båda skördetröskmodellerna – 5255 L PL*  
och Fendt 6275 L PL**– trafikbestämmelserna.
* 5 halmskakare med 800/65 R32
** 6 halmskakare med 650/75 R32

Mycket effektiv – även i sluttningar
Skördetröskorna av modellen Fendt 5255 L PL och 
Fendt 6275 L PL finns som ParaLevel-version. Systemet 
är baserat på ett parallellogram och kompenserar för 
lutningar på upp till 20 %. Tröskningsenheten samt  
hela frånskiljnings- och rengöringssystemet förblir i 
horisontellt läge och full effekt är tillgänglig för skörden. 
ParaLevel-maskinerna kan utrustas med fyrhjulsdrift 
och erbjuda dig mer dragkraft och ökad säkerhet – även 
i sluttningar. Med proportionalventiler blir styrningen 
helt variabel.

Enkel omkoppling mellan  
arbets- och transportläge med 
hjälp av ParaLevel-systemet,  
som kompenserar för lutningar  
på upp till 20 %.
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MOTOR- OCH DESIGN

Utmärkt design gör  
arbetet enklare.

Optimal kylning – snabbt underhåll
Kylarenheten garanterar tillförlitlig kylning av motorn, 
hydrauliken och luftkonditioneringen. Luftintagsfiltret 
på kylarenheten håller systemet rent – även i mycket 
dammiga förhållanden. För enkel rengöring behöver du 
bara lyfta upp ingångsfiltret. Plattformen säkerställer 
att du har säker åtkomst.

Utan stopp på långa sträckor
L-Series har tillräckligt med bränsle och AdBlue ombord 
för långa arbetsdagar. Dieseltanken har en volym på 
620 liter och AdBlue-tanken på 80 liter. Beroende på 
uteffekten är andelen AdBlue-förbrukningen jämfört 
med dieselförbrukningen i genomsnitt 7 %.

Intelligent placerad
De få smörjpunkterna är lätta att komma åt för snabbt 
och enkelt underhåll. Motorns luftfilter, behållare och 
påfyllningsrör för olika vätskor är idealiskt placerade. 
Stora sidoklaffar erbjuder enkel åtkomst till maskinens 
komponenter för dagligt underhåll och snabb 
övervakning.

Tillförlitlighet och hållbarhet
Varje komponent har konstruerats för maximal 
hållbarhet och lång livslängd. I synnerhet de 
komponenter som är i direktkontakt med grödan har 
förstärkts och är tillverkade av slitstarka material.

Moderna 6-cylindriga motorer
L-Series är utrustade med moderna 6-cylindriga 
motorer från AGCO Power. Med en cylindervolym på  
7,4 liter, common rail-insprutningssystem och teknik 
med 4 ventiler, ger de en maximal uteffekt på 260 hk 
(5255 L) och 306 hk (6275 L).

Bränslesnål och miljövänlig
För att uppfylla kraven i Stage V-utsläppsstandarden 
har Fendt försett L-serien med en dieseloxidations-
katalysator, dieselpartikelfilter och SCR-katalysator. 
Selektiv katalytisk rening (SCR) efterbehandlar 
avgaserna med en urealösning (AdBlue). Detta inte bara 
minskar utsläppen av partiklar och CO2, utan minskar 
också bränsleförbrukningen drastiskt. De olika 
bränslefiltren gör att motorn är bra skyddad även  
vid låg bränslekvalitet.
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Hackinställningar

MCS Plus positionsindikatorRengör luftfiltret

Kontrollera vätskenivåer

Ta bort sållen

Grenrör för smörjning
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FENDT L-SERIE

Den senaste tekniken  
kombinerad.
Den senaste tekniken är perfekt sammanslagen i vår L-Series. 
Tillsammans ger de dig en ekonomisk fördel.

28

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

14

17

1. Proline-hytt
2. Varioterminal 7” med pekskärm
3. FreeFlow-bord
4. Inmatningselevator med multikoppling
5.  Power Feed-rulle
6. Tröskcylinder
7. Slagsko
8. Halmcylinder
9. MCS Plus (Multi Crop Separator Plus)

10.  Halmskakare
11.  Fläkt
12.  HC-översåll
13.  Spannmålsskruv
14.  Omtröskningsskruv
15.  Halmhack
16.  Spannmålstank
17.  AGCO Power-motor
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Den bästa produkten med den 
bästa vården och servicen.

Med Fendt får du en högteknologisk produkt som klarar 
riktigt svåra utmaningar. Därför kan du förvänta dig det 
lilla extra när det gäller tjänsteutbudet från högeffektiva 
och certifierade Fendt-återförsäljare:

- med snabba kommunikationer 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 skräddarsydda leasingpaket.

Fendt Certified – program begagnade maskiner
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)
- Vid behov byts huvudkomponenterna ut,  

rengörs och lackeras
- Ettårig garanti (med möjlighet till förlängning)
- Suveräna affärer med AGCO Finance

Fendt Care – service- och garantiförlängningar
För att din maskin alltid ska vara driftklar erbjuder vi en 
skräddarsydd underhålls- och reparationsservice utöver 
den obligatoriska garantin. Detta omfattar endast 
reparationsrisken för en ny maskin under dess första  
12 månader efter leveransen. Det är här Fendt Care 
kommer in i bilden. Med flexibla varaktigheter och 
priser utan självrisk kan maskinen omfattas av 
garantier också efter första året.
Din Fendt-återförsäljare installerar bara Fendt-
originaldelar. Dessa är säkerhetstestade och har  
en beprövad kvalitetsstandard. På så vis kan du 
säkerställa maximalt restvärde för din Fendt-maskin.

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. Dina personliga åtkomstdata finns 
tillgängliga hos din Fendt-återförsäljare.

Fendt Care Bronze Silver
Service Regelbundet underhåll, 

fasta 
underhållskostnader

Täcker risken för reparation  
(med undantag för slitage)

Fördelar Pålitlighet vid 
användning

Skydd mot stora skador Fullt skydd med 
fantastiska villkor

Fullt skydd och kontroll 
över kostnaderna

Regelbundet underhåll

Reparationskostnader

Självrisk 490 € 190 € 0 EUR

Full kontroll på kostnader och planering

5 år / 3 000 drifttimmar, 
inklusive kutter

Med våra nya Fendt Care-priser kan Fendt erbjuda omfattande pålitlighetstjänster och skydd för 
reparationer av nya maskiner. Fendt Care ger dig fullständig kostnadskontroll och utomordentlig 
service. Från ett enkelt underhållsavtal till omfattande heltäckande paket – det finns en flexibel  
och skräddarsydd lösning för din maskinpark hos Fendt.
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard:  g 

Tillval:  c 

FENDT L-SERIE

Tekniska specifikationer.
5255 L 5255 L  

MCS
5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L  
MCS

6275 L  
MCS PL

6275 L  
MCS Rice

Bord
Bordsbredder FreeFlow från-till m 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60
Skärfrekvens FreeFlow snitt/min 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254
Bordsbredder PowerFlow från-till** m 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80
Skärfrekvens PowerFlow snitt/min 1220 1220 1220 1220 1220 1220
TerraControl II™ bordsguide g g g g g g g g

Övre inmatningsskruv för raps c c c c c c

Elektrisk rapskniv c c c c c c

Multikoppling g g g g g g g g

Majsskärbord
Fendt CornFlow™ c c c c c c

Rader (hopfällbar) antal 6 6 6 6 6 6
Rader (fast) antal 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Raddistanser cm 70/75cm 70/75cm 70/75cm 70/75cm 70/75cm 70/75cm
Halmhack c c c c c c

Inmatningsskruv g g g g g g

Axlyftare
Power Feed Roller g g g g g g

Inmatningskedjor antal 3 3 3 3 4 4 4 4

Trösksystem
Tröskenhet MCS Plus g g g g g g

Bredd på tröskningscylinder mm 1340 1340 1340 1340 1600 1600 1600 1600
Diameter på tröskningscylinder mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Tröskcylinderns hastighet Varv per minut 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210
Konkav inplastning grader 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0
Total slagskoyta m² 0.99 0.99 0.99 0.99 1.18 1.18 1.18 1.18
Slagsko-stänger antal 12 12 12 12 12 12 12 12
Slagskosektion c c c c c c

Riströskningsenhet c c c g c c c g

Majsutrustning c c c c c c c c

Separation av kvarvarande säd
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) g g g g g g

Total aktiv separeringsarea m² 0.99 1.89 1.89 1.89 1.18 2.25 2.25 2.25
Skakare antal 5 5 5 5 6 6 6 6
Steg antal 4 4 4 4 4 4 4 4
Längd på skakarna mm 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256
Skakarnas area m² 5.73 5.73 5.73 5.73 6.81 6.81 6.81 6.81
Totalt separeringsarea m² 6.72 7.62 7.62 7.62 7.99 9.06 9.06 9.06

Rengöring
Sektionsindelat rensverk g g g g g g g g

Förberedningsplan, i sektioner och löstagbart g g g g g g g g

Rengöringsområde m² 2.57 2.57 2.57 2.57 3.06 3.06 3.06 3.06
Total sållarea m² 4.67 4.67 4.67 4.67 5.58 5.58 5.58 5.58
Fläkthastighet Varv per minut 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050
Fläkthastighet, reducerad Varv per minut 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840
Elektrisk fläktinställning g g g g g g g g

HC-såll g g g g g g g g

Elektrisk justering av såll c c c c c c c c

Returindikator c c c c c c c c

Kontrollkamera  (retur) c c c c c c c c

Spannmålstank
Tankvolym liter 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Torntömning g g g g g g g g

Tömningshastighet l/s 105 105 105 105 105 105 105 105
Tömningsrörets längd m 4.5 5.0 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0
Skjutklaff för provtagning g g g g g g g g

34

5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L  
MCS

6275 L  
MCS PL

6275 L  
MCS Rice

Halmhack
Halmhack g g g g g g g g

52 räfflade knivar g g g g

64 räfflade knivar g g g g

Bosspridare c c c c c c c c

Elektriskt justerbara bosspridare c c c c c c c c

Snabbomkoppling (hackning/strängläggning) g g g g g g g g

Motor
AGCO Power-motor g g g g g g g g

Utsläppssteg Steg
Cylindrar antal 6 6 6 6 6 6 6 6
Slagvolym liter 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Maxprestanda (ECE R 120) kW/hk 192/260 192/260 192/260 192/260
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120) kW/hk 225/306 225/306 225/306 225/306
Bränsletankvolym liter 620 620 620 620 620 620 620 620
AdBlue tankvolym liter 80 80 80 80 80 80 80 80

Chassi
Hydrostatdrift g g g g g g g g

Växlar antal 4 4 4 4 4 4 4 4
Mekanisk växellåda g g g g g g g g

Fyrhjulsdrift c c c c c c

ParaLevel sluttningskompensation g g

ParaLevel sluttningskompensation, fyrhjulsdrift % 20.0 20.0
ParaLevel sluttningskompensation, framhjulsdrift % 15.0 15.0

Förarhytt
Proline-hytt g g g g g g g g

Luftassisterad förarstol g g g g g g g g

Luftkonditionering g g g g g g g g

Värme g g g g g g g g

Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar g g g g g g g g

Extra vidvinkelspegel c c c c c c c c

Extra arbetsbelysning c c c c c c c c

Radio c c c c c c c c

Backkamera c c c c c c c c

Kylbox c c c c c c c c

Strålkastare c c c c c c c c

Spillindikator g g g g g g g g

Fendt Variotronic
Fendt Varioterminal 7'' g g g g g g g g

Mätning av avkastning och vattenhalt c c c c c c c c

Avkastningskartering c c c c c c c c

Vikter och mått
Längd utan skärbord m 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07
Bredd utan bord, standarddäck m 3.28 3.28 3.49 3.49
Vikt för grundmaskinen utan bord och utan tillvalsutrustning kg 12800 13100 13300 13600
Höjd m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Däck
Däck på drivaxel (standard) 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32
Däck på styraxel (standard) 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24
Transportbredder
800/65R32 mm 3490 3490 3490 3490 3845 3845 3845 3845
800/65R32 mm 3645 3645 3645 3645 3900 3900 3900 3900
710/75R32 mm 3400 3400 3400 3400 3700 3700 3700 3700
650/75R32 mm 3281 3281 3281 3281 3485 3485 3485 3485

* = 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/2001

www.fendt.com 

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




