Стандартне та опціональне обладнання
Стандартне: g
Опціональне: c

FENDT СЕРІЇ «Е»

Технічні
характеристики.
5185 E
Жниварка
Ширина жниварки PowerFlow від - до
Ширина жниварки PowerFlow від - до
AutoLevel атоматичний контроль жниварки
Електричний ніж для ріпаку
єлектро-гідравлічний зєднувач
Ланцюги в елеваторі культури

м
м

4.20 - 6.00

c

3
g

Система обмолочування
клавішна сепарація
Ширина молотильного барабана
Діаметр молотильного барабана
Швидкість молотильного барабана
Вигин підбарабання
незалежне регулювання вхід/вихід підбарабання
Планки підбарабання
Секційне підбарабання
Молотилка рису
Комплект обладнання для кукурудзи

g

мм
мм
об/хв
градуси

1346
600
380 - 1210
106.0
g

кількість

12
c
c

мм
м²
кількість
кількість
м²
м²

380
0.99
5
4
5.73
7.62

g

м²
м²

2.57
4.67

об/хв
об/хв

350 - 1050
270 - 840

g

Двигун AGCO Power
Tier4final / Відповідність нормам викиду Tier4
Циліндри
Зміщення
Макс. продуктивність (ECE R 120)
Місткість паливного баку
Місткість баку AdBlue

c

g

g
g

кількість
літри
кВт/к.с.
літри
літри

4
4.9
129 / 175
450
80

Ходова частина
Гідростатичний привід
Ступені передачі
Механічне управління перемиканням передач
Максимальна ходова швидкість*
Привід на чотири колеса

g

кількість

3
g

км/год

Кондиціонер
Обігрів
Електро- регульовані зовнішні дзеркала з обігрівом
Додаткове дзеркало з широким кутом огляду
Додаткове робоче освітлення
Задня камера
Холодильник
Цифровий бортовий комп'ютер
Індикатор втрати
Регульована рульова колонка

20

Наскільки добре організоване
забезпечення запасними частинами для
комбайнів Fendt?
Завдяки тісній співпраці мережі дилерів та
складів оригінальних запасних частин в
збиральний сезон ми можемо запропонувати
постачання поширених запчастин в режимі 24/7.
Наша обіцянка полягає в наступному: ми
зобов’язуємось доставити вам потрібні запасні
частини в межах одного дня або компенсувати
витрати на оренду техніки для заміни. Запитайте
свого дилера Fendt про програму «Harvest
Promise».

Чим же вирізняється сервісне
обслуговування Fendt?
Для нас обслуговування означає знати та розуміти
вашу роботу, щоб задовольняти ваші вимоги до
надійності та безпеки, а також сприяти вам у
досягненні вашої економічної вигоди. Ми завжди

підтримуємо нашу продукцію і створюємо її з
таким розрахунком, щоб вона задовольняла
найвищим вимогам клієнтів в ході довготривалої
експлуатації. Ви можете розглядати наше
обслуговування як партнерські відносини, що
сприяють вашій роботі.

Де створюються та виробляються
комбайни Fendt?
Комбайни Fendt створюються в місті Бреганце,
Італія, в нашому Європейському науковоконструкторському центрі для збиральної техніки.
Перед виходом з заводу комбайни також
проходять численні перевірки та інтенсивні
випробування, тож на вашому фермерському
господарстві вони здатні повністю розкрити свій
потенціал. Регулярна сертифікація за стандартами
ISO підтверджує найвищу якість всього процесу
виробництва аж до самої доставки клієнтам.

fendt.com

fendt.tv

Знайдіть все необхідне онлайн – від брошур до
технічних характеристик, від розповідей про
клієнтів або нашу компанію до нашого календаря
запланованих заходів Fendt.

Fendt двадцять чотири години на добу – наша
медійна бібліотека Fendt Media Library робить це
можливим. Наше Інтернет-телебачення пропонує
вам новини та інформацію про Fendt в режимі 24/7.

Конфігуратор Fendt

facebook.com/FendtGlobal

З конфігуратором техніки Fendt ви можете обрати
все необхідне вам доступне обладнання та
скласти з нього машину, яка за своїм оснащенням
ідеально підійде для роботи на вашому
господарстві. Конфігуратор Fendt доступний на
сайті www.fendt.com, де можна знайти швидке
посилання на нього прямо на головній сторінці.

Приєднайтесь до нас на Facebook та дізнайтесь, що
нового в світі Fendt. Долучайтесь!

instagram.com/fendt.global
Приєднайтесь до нас в Instagram та станьте
шанувальником Fendt. Там на вас чекають
захоплюючі статті про Fendt.

Вага та розміри
Довжина без жниварки
Базова вага машини, без жниварки, без додаткового обладнання
Висота

c

g
c
c
c

Макс. годин

c

Макс. років

c

Покриття (за винятком зносу)

g

Надлишок

c

c

8.7
10600
4.0

c

літри

5200

л/с
м

72
4.2

g

Шини привідної осі (стандартні)
Шини керуючої осі (стандартні)
Транспортна ширина
800/65R32
650/75R32
620/75R30
* = залежить від країни - можуть застосовуватись додаткові правові обмеження

Пакети
Обслуговування

Шини
620/75R30
400/70R20
мм
мм
мм

Перевага
Планове обслуговування

3390
3340

1+4
Повне покриття

Í


Забезпечте максимальну продуктивність та збереження вартості вашої техніки Fendt за
допомогою переваг Fendt Service. Ви можете скористатися першокласними сервісами,
включаючи ремонт та обслуговування за привабливими фіксованими цінами.

c

м
кг
м

3 000

опціонально

g

Вимірювання вологості і врожайності
Картаграфування

g
g

g

Fendt Variotronic

g

Бункер зерна
Обєм бункера зерна
Розвантажування
Швидкість розвантажування
Макс. довжина розвантаження

g

Кабіна

Очистка
Секційна система очистки
Площа грохота
Загальна площа решіт
Відцентровий вентилятор
Швидкість вентилятора
зменшення обертів вентилятора
Налаштування електричного вентилятора
Зворот на домолот
решето великої продуктивності
Електричне регулювання решета
Індикатор домолоту

g

c

остаточна сепарація
Діаметр відбійного бітера
Загальна площа активної сепарації
Соломотряси
Ступені
Площа соломотряса
Загальна площа сепарації

Подрібнювач
52 зазубрених ножів
Розкидувач полови
Електро- регульовані пластини дефлектора
Швидкий перемикач (різання/валкування)

Двигун
кількість

Зв’яжіться
з Fendt.

Подрібнювач

кількість

Зерновий елеватор
Прийомні ланцюги
Механічний реверс

5185 E

Безпека та
обслуговування
нон-стоп.

Вартість ремонту
Надлишок

Бронзовий

Срібний

Регулярне обслуговування,
незмінні витрати на обслуговування

Покриття ризиків виходу з ладу
(за винятком зношення)
Покриття
серйозних та
та середніх поломок

Покриття ризиків
непередбаченого
ремонту







Í

Планованість
витрат на обслуговування

Покриття
істотних судових позовів







Аби гарантувати готовність вашої техніки до роботи у будь-який момент, ми пропонуємо індивідуальне обслуговування та ремонт в рамках планів, що перевищують стандартні гарантійні програми.
Fendt ProService пропонує вам гнучкі періоди дії гарантійних полісів відповідно до типу вашої техніки, а також гнучкі преміум-програми зі спеціальними додатковими пакетами або без них.

