Fendt IDEAL 10T

Більше потужності, більше продуктивності, менше
зусиль. Час для нових вимірів.
Виняткові умови вимагають виняткової продуктивності – як від нас, так і від нашої техніки. Виведіть свій робочий день
на новий щабель продуктивності – завдяки безперешкодному огляду жатки та механізму подавання рослинної маси,
простому ергономічному управлінню та потужності 790 к.с. Збільшена площа сепарації в поєднанні з новою системою
IDEALbalance™ означає найвищу якість збирання врожаю.

2

3

Розвантаження
Сепарація
Обмолот

FENDT IDEAL: РОТОР

Dual Helix

Неперевершений ротор: Dual Helix

Загальна площа зони сепарації 4,54 м²

Підхоплення

Подавання

Отримайте найкраще

Система роторів Helix – просто унікальна

Всі Fendt IDEAL вирізняються на фоні інших

Всі компоненти роторів, такі як бичі та пальці

комбайнів саме завдяки непересічній системі

ротора, встановлені в чотири ряди у вигляді

роторів Helix, яка забезпечує найвищу

спіралі. Передня частина роторів містить бичі, які

продуктивність та найкращу якість обмолоту, що

встановлені в поздовжньому напрямку – це секція

базуються на делікатній обробці культури та

обмолоту роторів. Задля забезпечення найкращих

низькому енергоспоживанні. Концепція (базова)

результатів незалежно від умов підбарабання

системи обробки Helix задовольняє будь-які

знизу можуть мати різну конфігурацію.

ринкові вимоги.
Збільшена площа поверхні підбарабань
Подача матеріалу має ключове значення

Два додаткових сепарувальних підбарабання

Подавальний барабан RotorFeeder діаметром 600

доводять площу підбарабань на Fendt IDEAL 10T до

мм підбирає культуру знизу та подає її до роторів,

4,54 м². У порівнянні з Fendt IDEAL 9 площа системи

що необхідно для досягнення найкращого

сепарації на цій машині була збільшена на 12%, що

результату обмолоту. Велика секція

означає ще більшу потужність і більш високу

транспортування від RotorFeeder до ротора

продуктивність.

захищає солому. Ідеальні умови транспортування
забезпечують постійний та невпинний потік
рослинної маси.
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IDEALbalance™

FENDT IDEAL: ОЧИЩЕННЯ

Повна потужність: Система
очищення Cyclone

Поверхня решета
Секція з двома вигнутими сходинками
Стрясна дошка

для падіння зерна
Fendt IDEALbalance™ оновленої конструкції. Скатна дошка та
решето тепер розділені на 4 секції.

IDEALbalance™

Потрійний вентилятор

Система очищення на Fendt IDEAL10T містить 4

Потужний вентилятор системи очищення Cyclone

секції, що означає нову конструкцію для

складається з трьох вентиляторних блоків із

IDEALbalance™. 2 грохоти повернення

відкритими боками задля забезпечення

забезпечують рівномірний розподіл та покриття

максимального повітропотоку. Швидкість

по всій площі стрясної дошки. IDEALbalance™

обертання вентилятора регулюється гідравлічно в

дозволяє компенсувати ухили до 15%.

діапазоні між 250 та 1 400 об/хв, що забезпечує
швидке та ефективне налаштування потрібної
швидкості. Потужний повітряний потік

Нова система очищення

розділюється одразу на етапі першого падіння

Після проходження через стрясну дошку зерно

культури до системи очистки. При цьому

падає на верхнє решето, при цьому проходячи

створюється постійний повітропотік по всій площі

через секцію з 2 вигнутими подвійними

решетного стану, забезпечуючи найкращі

сходинками. Завдяки вигнутій формі цих східців

результати очищення.

важкі зернини збираються в нижній частини
сходинки, а легші частини рослинної маси за
законами фізики залишаються у верхньому

Окремий домолот

сегменті. Вигнуті сходинки мають розширений

Спеціально розроблена система повернення для

повітровод, який дозволяє значно збільшувати

максимальної продуктивності та найкращого

обсяг повітря. Це робить систему очищення ще

обмолоту. Рослинна маса вимолочується шнеком

ефективнішою. Більша частина соломи та полови

та поступає на скатну дошку. При цьому не

відділяється від зерна вже на етапі першого

страждає продуктивність жодного з компонентів

падіння до системи, між стрясною дошкою та

системи сепарації. Обмолот відбувається між

проміжною дошкою. При другому падінні

шнеком та взаємозамінними кришками, які

рослинного матеріалу на верхнє решето

можуть мати рифлену або гладку поверхню в

здійснюється сепарація будь-яких сторонніх

залежності від бажаної інтенсивності обмолоту.

елементів.

Для проведення простого очищення
достатньо просто зняти стрясну
дошку.

6

7

FENDT IDEAL: КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ

Кнопки зверху

Кнопки ззаду

Перемикач індикаторів повороту знаходиться у

На задній поверхні розташовані кнопки

верхній частині джойстика. Кнопки розташовані

увімкнення ближнього/дальнього світла,

дуже зручно і забезпечують найкращу ергономіку

звукового сигналу та системи водіння по коліях.

Все під рукою!
IDEALDrive.
Традиційне кермове управління

Управління за допомогою джойстика

Кермо використовувалось з моменту створення і

Задля забезпечення найкращого огляду жатки Fendt

виробництва перших самохідних комбайнів. В 1893

IDEAL пропонує революційну концепцію – IDEALDrive.

році це все ще був новий винахід, який ще не набув

IDEALDrive повністю усуває потребу у кермовій

загального поширення. А сьогодні важко уявити світ

колонці. Замість використання кермового колеса

без керма. На збиральному комбайні воно зазвичай є

відтепер ви зможете керувати збиральним комбайном

корисним, але інколи може і заважати; кермове колесо

за допомогою джойстика, розташованого на лівому

обмежує огляд жатки та процесу подавання зернової

підлокітнику. Керування напрямком руху комбайна

культури за допомогою елеватора. Через нього водій

здійснюється лівою рукою, в той час як права рука

також часто змушений сидіти в незручній позі.

контролює швидкість ходу. Це означає, що у оператора

Завдяки сучасним системам автоматизованого

завжди буде ідеальний огляд вперед. Керування та

водіння на збиральній техніці кермове колесо

інтуїтивний відгук джойстика пропорційні до

практично перетворилось на рудимент. Компонент

швидкості руху та кута повороту керованих коліс.

машини, який майже не використовується, може

Управління залишається простим та безпечним у

суттєво перешкоджати щоденній роботі.

будь-якій ситуації. IDEALDrive є опціональним
обладнанням. Ви, як клієнт, можете самі вирішувати,
як би вам хотілось управляти вашою технікою.

Ергономічні органи управління
Окрім спрощеного керування рухом комбайна
IDEALDrive також пропонує надзвичайно ергономічні
прилади керування для різноманітних функцій;
джойстик включає кнопки індикаторів повороту,
ближнього/дальнього світла, звукового сигналу та
системи автоматичного водіння по коліях. Весь
підлокітник можна відхилити назад, щоб оператору
було зручніше сідати в крісло.

Неперевершена
оглядовість
Покращений
та оточення

огляд жатки

Покращений контроль подавання
рослинної маси
Все в полі зору, вдень та вночі
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Надзвичайно прості органи управління, що
забезпечують зниження м’язової активності на 65%

Більша маневреність на полі
Повний контроль на дорозі
Більш ефективне пересування та на 6% ефективніше керування

Точний контроль

Точне
керування під
час маневрування та
прямолінійного руху
Надійність та безпека завдяки
пропорційному управлінню

Традиційне кермове управління
Традиційне кермове управління суттєво обмежує ваше поле огляду
вперед.
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FENDT IDEAL: ДВИГУН

Реверсивний вентилятор діаметром 950 мм

IDEAL’не вивільнення потужності

здатен повертати лопаті в залежності від

Повна потужність!

Бак великого об’єму для тривалих робочих днів

Fendt IDEAL10T оснащується двигуном MAN 16,2л з

Баки дизельного пального та AdBlue розташовані в

максимальною потужністю 790 к.с., який

задній частині Fendt IDEAL. Це також забезпечує

відповідає вимогам європейських норм шкідливих

оптимальний розподіл ваги комбайна. Обидві

викидів Stage V. Потужний 6-циліндровий двигун

рідини можна заливати в баки, стоячи на

оснащується турбонагнітачем з турбіною змінної

платформі. Вони мають вражаючі об’єми: ці баки

геометрії. Турбонагнітач VGT допомагає

можуть вміщувати до 1 500 л дизельного пального

підтримувати максимальну продуктивність та

та 180 л AdBlue. В поєднанні з низьким

крутний момент в широкому діапазоні робочих

споживанням палива Fendt IDEAL це означає, що

обертів.

техніка може працювати без дозаправки

температури та тривалості роботи, видуваючи
назовні все сміття із зони впуску повітря.

надзвичайно довго. Коли інші будуть змушені
зупинятися, ви просто продовжуватимете збирати
Революційна система охолодження AirSense®
Система охолодження є ключовим компонентом,

врожай.

який гарантує ефективну та надійну роботу
двигуна в будь-яких умовах. Система охолодження
AirSense® була розроблена для Fendt IDEAL. Задача
полягала в тому, щоб забезпечити максимальну
потужність охолодження з мінімальними
витратами енергії на очищення. Система
охолодження AirSense® складається з
реверсивного вентилятора 950 мм та зони
охолодження площею 2,7 м². Повітря видувається
назовні централізовано через решітку радіатора
на верхній панелі Fendt IDEAL. В залежності від
температури та тривалості роботи вентилятор
автоматично змінює напрямок обертання та
надійно очищує радіатор. Бруд та пил ніколи не
стануть на заваді ефективному охолодженню.
Система є настільки надійною, що ви можете
пропрацювати весь сезон, не вдаючись до її
ручного очищення.

Двигун MAN має максимальну
потужність 790 к.с.
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За допомогою додатка для смартфонів «AGCO
Parts Books to go» можна швидко і зручно

СЕРВІСИ FENDT

знайти та напряму замовити запчастини

Будьте впевнені в завтрашньому
дні: ваша техніка буде готова до
роботи.

Fendt. Цей додаток можна завантажити з App

Сервіс демонстрації техніки Fendt Demo

Fendt Certified – програма придбання техніки, яка

Це нове придбання? Ви полюбите рішення Fendt та

вже була у використанні

загальну ефективність цієї техніки. Дозвольте

Використана сільськогосподарська техніка

сервісу Fendt Demo спростити прийняття

проходить ретельну перевірку за найвищими

важливого рішення.

стандартами та отримує сертифікат якості Fendt,

Store та Google Play Store. Будь ласка,
зв’яжіться з вашим дилером Fendt для
отримання персональних даних доступу.

Повний контроль над витратами та надійність планування
Fendt Care
Обслуговування

тому вона є ідеальним рішенням для фермерів, які
хочуть збільшити свій парк техніки, залишаючись
Спеціальне навчання водіїв Fendt

в межах помірного бюджету.

Ми допоможемо вам отримати максимум від

Переваги:

вашої техніки. За допомогою нашої ексклюзивної

- Сертифікація у відповідності до суворих

програми спеціального навчання операторів Fendt
Expert ви зможете підвищити рентабельність своєї
техніки Fendt, а також вивчити всі функції, які
полегшать вашу повсякденну працю. Наша
команда професійних інструкторів навчить вас
ефективно використовувати весь потенціал вашої
техніки Fendt.

стандартів якості
- Ретельна перевірка придатності при прийманні
(технічне оснащення, знос вузлів, вигляд)

Переваги

Bronze

Silver

Регулярне
обслуговування,
незмінні витрати на
обслуговування

Покриття ризиків ремонту (за винятком зносу)

Надійність
експлуатації

Покриття серйозних
поломок

Повне покриття на
вигідних умовах

Повний захист при
одночасному контролі
витрат

€490

€190

€0

Планове обслуговування
Вартість ремонту
Франшиза

- Повне обслуговування компонентів, схильних до
зносу
- У випадку необхідності заміна, очищення та
фарбування компонентів
- Однорічна гарантія (з можливістю продовження)

Завдяки новим тарифам Fendt Care компанія Fendt пропонує розширені страхові пакети, що
включають покриття безперебійної експлуатації нової техніки та ризиків її ремонту. Пакети Fendt

Індивідуальні плани фінансування та лізингу
Для придбання високотехнологічної техніки

Fendt Care – подовження обслуговування та

потрібні істотні капіталовкладення. Програми

гарантії

фінансування партнерів AGCO дають вам

Аби гарантувати готовність вашої техніки до

можливість отримати фінансування на вигідних

роботи у будь-який момент ми пропонуємо

умовах з гнучкими термінами. Ви самі визначаєте

індивідуальне обслуговування та ремонт в рамках

загальні умови фінансування свого трактора Fendt

планів, що перевищують стандартні гарантійні

– від суми першого внеску до щомісячних

програми. Стандартні плани покривають тільки

платежів і терміну погашення. Якщо ви терміново

ризики ремонту нової техніки впродовж 12 місяців

потребуєте додаткових ресурсів на короткий час

після її купівлі. Саме тут в справу вступає Fendt

або віддаєте перевагу користуванню трактором

Care. Завдяки гнучким періодам дії та гнучким

впродовж тривалого періоду, при цьому не

тарифам з франшизою та без неї техніка може

купуючи його, ваш дилер Fendt може підібрати для

залишатися захищеною навіть після першого року

вас найбільш оптимальний варіант лізингу.

експлуатації.

5 років / 3 000 годин
роботи, включаючи
різак

Care дають вам можливість поєднувати контроль витрат з винятковою якістю обслуговування.
Fendt надає гнучкі та індивідуальні рішення з урахуванням особливостей вашого машинопарку:
від договору на техобслуговування до комплексного пакету, що включає повний перелік послуг.

Ваш дилер Fendt встановлюватиме лише
оригінальні запасні частини Fendt. Вони
відповідають перевіреному стандарту якості та
пройшли випробування на безпечність. Це
забезпечує найкраще збереження вартості вашої
техніки Fendt.
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Стандартне та опціональне обладнання
Стандартне: g
Опціональне: c

FENDT IDEAL

FENDT IDEAL

Варіанти обладнання.

Технічні характеристики.
IDEAL 10T

остаточна сепарація
Загальна площа сепарації

м²

4.54

Жниварка
Ширина жниварки PowerFlow від - до
Частота різки PowerFlow
TerraControl II™ керування жниваркою
AutoLevel атоматичний контроль жниварки
Автоматична швидкість обертання мотовила
Електричний ніж для ріпаку
єлектро-гідравлічний зєднувач
Гідравлічний привід мотовила

м
різ/хв

10.70 - 12.20
1220
g
g
g
c
g
g

Зерновий елеватор
J

Традиційне кермове управління

F

IDEALDrive – управління за допомогою джойстика

F

Повний привід AllDrive 4WD

EHU (Eyeshot Hook Up)
AutoDock™ - автоматичне під’єднання жатки суцільного зрізу
Ag Tag - автоматичне розпізнавання жатки суцільного зрізу
Варіаторний привід жатки суцільного зрізу
HP - гідравлічне регулювання кута зрізу
Прийомні ланцюги
Гідравлічний реверс

g
c
c
c
c

кількість

4
g

Система обмолочування

F

Зносостійка конструкція вузлів

F

Система камер 360°

F

Робочі фари – повний пакет LED освітлення

Механізм обмолоту Dual Helix
Ротори
Діаметр ротора
Довжина ротора
Швидкість ротора
Зона підбарабань механізму обмолоту Helix
Зона сепарації механізму обмолоту Helix
Діаметр подаючого бітера
Швидкість подаючого бітера

g

кількість
мм
мм
об/хв
м²
м²
мм
об/хв

2
600
4838
280 - 1160
1.66
2.88
600
200 - 828

Очистка
Система очистки Cyclone
IDEALbalance™ - скатні зернові дошки
Площа грохота
Площа верхнього решета
Площа нижнього решета
Загальна площа решіт
Швидкість вентилятора
Налаштування електричного вентилятора
два діапазони швидкості вентилятора
Окрема система домолоту
Електричне регулювання решета
Індикатор домолоту
F

IDEALharvest™ – оптимізація роботи техніки

F

AutoDock™

F

ActiveSpread з електричним регулюванням

g
g

м²
м²
м²
м²
об/хв

2.05
2.98
2.42
5.4
250 - 1400
g
g
g
g
g

Бункер зерна
потік 210 - 210 л/с / 17 100 л
Система управління ScrollSwing
StreamerGates - регулювання швидкості розвантаження
Внутрішнє освітлення
Драбина у бункері зерна для безпечного входу
Заслінка і направляюча для відбору зразків
Розвантажувальний шнек зернового бункера 7,60 м - жорсткий
Розвантажувальний шнек зернового бункера 9,15 м - жорсткий
Розвантажувальний шнек зернового бункера 9,15 м - складаний
Розвантажувальний шнек зернового бункера 10,60 м - складаний

g
g
g
g
g
g
c
g
c
c

F
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Сидіння оператора Deluxe

F

Акустична система Pro Sound

F

Рулонні сонцезахисні штори для бічних вікон

Двигун MAN
Система охолодження AirSense®
Норми викидів
Циліндри
Об'єм
Номінальні оберти двигуна
Макс. продуктивність з PowerBoost (ECE R 120)

g
g

Stage
кількість
літри
об/хв
кВт/к.с.

Місткість паливного бака стандартного/опціонального

літрів

Місткість баку AdBlue
DriveCenter
Повітряний компресор

літри

5/V
6
16.2
1900
581 / 790
1000 / 1250 /
1500
180
g
c

Ходова частина
Трансмісія MotionShift
Ступені передачі
Максимальна ходова швидкість*
Повний привід AllDrive 4WD
Гусеничний рушій TrakRide

g

кількість
км/год

2
40
c
g

Кабіна
Кабіна Vision
Сидіння водія з повітряною підвіскою
Сидіння оператора Deluxe
Автоматичний клімат контроль
Електро- регульовані зовнішні дзеркала з обігрівом
Додаткове дзеркало з широким кутом огляду
Додаткове робоче освітлення
Робочі фари - повний пакет LED освітлення
Радіо
Мультимедійна навігація
Задня камера
Система камер 360°
Холодильний відсік, вбудований в сидіння пасажира
Індикатор втрати
Регульована рульова колонка
Система ProSound
Поворотні вхідні сходи PowerFold

g
g
c
g
g
g
g
c
c
c
g
c
g
g
g
c
g

Fendt Variotronic
Fendt Varioterminal 10.4''
Панель приладів Fendt
Додаток SmartConnect™
HarvestPlus - автоматичне управління продуктивністю
IDEALharvest™ - оптимізація роботи техніки
Fendt VarioGuide з приймачем NovAtel/Trimble
Fendt VarioGuide підготовка
Fendt VarioDoc
Fendt VarioDoc Pro
Fendt Connect
Вимірювання вологості і врожайності
Картаграфування

g
g
c
g
c
c
g
g
c
g
g
c

Вага та розміри
Довжина без жниварки
Ширина без жниварки, стандартні шини
Висота

м
м
м

10.632
3.49
3.99

Шини

Подрібнювач
BaseCut - 56 рифлених ножів
ShortCut - 112 рифлених ножів
Розкидувач полови
Електро- регульовані пластини дефлектора
Радіальний розкидувач ActiveSpread

IDEAL 10T

Двигун

g
c

Шини привідної осі (стандартні)
Шини керуючої осі (стандартні)

30 "
620/70R26

c
c

* = залежить від країни - можуть застосовуватись додаткові правові обмеження

c
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It’s Fendt. Т
 ому що ми розуміємо сільське
господарство.

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

Fendt є брендом компанії AGCO.
Усі дані, що стосуються комплектації, зовнішнього вигляду, продуктивності, габаритів, ваги,
споживання палива та експлуатаційних витрат техніки, базуються на найновішій інформації,
наявній на момент друку. Вона може змінитися на момент придбання техніки. Ваш дилер Fendt з
радістю надасть вам інформацію про будь-які зміни. На представленій техніці відсутнє
спеціальне обладнання, що постачається для конкретних країн.
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