
Fendt Rotana fikseeritud kambriga 
ruloonpressid
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Alati tippvormis.  
Fendt Rotana

Tippkvaliteediga sööda koristamiseks vajate masinaid, millele võite kindel olla. Fendt ruloonpressid  
tagavad Teile selleks kõik vajaliku: koristatava sööda optimaalne ja säästev töötlemine ning kompromissitu 
usaldusväärsus ideaalsetes rullides. 
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130 F 130 F Xtra
Pallikambri läbimõõt 1,25 m 1,25 m
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Äratuntav igas rullis:  
kogemus, uuenduslikkus ja usaldusväärsus

Iga töö esitab inimesele ja masinale uusi väljakutseid. Selleks on fikseeritud kambriga ruloonpresside mudelitel 
Fendt Rotana 130 F ja 130 F Xtra lai valik kasutajasõbraliku juhtimisega koosteseadmeid. Teie aga saate oma 
tähelepanu täielikult ja jagamatult pühendada söödakoristusele.

5



130 F Combi
Pallikambri läbimõõt 1,25 m
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Fendt Rotana 130 F Combi: ruloonpress-kiletaja 
kombinatsioonid kvaliteetse sööda koristuseks

Suure tihendussurve, täpse peenestuse ja kindla mähkimise koosmõjul saab kvaliteetsest rohumassist täiusliku silo,  
mis hoiab Teie loomad tervetena. Fendt Rotana mudelil 130 F Combi on olemas kõik selleks vajalik, sealhulgas rulli kiire 
väljalükkamine ja mähkimine ning lihtne juhtimine.
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Meie pressid Teie vajaduste täitmiseks
Ettevõtetes valitsevad erinevad töötingimused. Seetõttu 
pakume me fikseeritud kambriga ruloonpresside mudeleid 
Fendt Rotana 130 F ja 130 F Xtra. Alates vastupidavast, 
lihtsa varustusega ja peenestusnugadeta ning vähese 
võimsusvajadusega turuletuleku soodushinnaga masinast 
kuni 130 V Xtra masinani professionaalidele: erilisus seisneb 
tehnilises uuenduslikkuses.

– 18 PowerGrip terasrullikut
– HydroFlexControl lõikepõrand
– Kuni 25 noaga peenestusnugade grupid
– Juhtrajata Pick-up kogur
– Erakordselt usaldusväärne
– Väike võimsustarve
– Vastupidav pallikamber
–  Tagaluugi mehaaniline lukustus koos rulli tiheduse mõõturiga
– Tugevdatud astmevabalt reguleeritav veotiisel
– Kile reguleeritava eelpingutajaga kiletaja
– Rullikambri väike kaldenurk

Saagikoristus tähendab ajalist survet:  
kuid Teie saate kindlasti Fendti usaldada.
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Täiuslik töövahend igas olukorras
Tänu suurtele rehvidele, optimaalselt maastikuga 
kohanduvale laiale Pick-up kogurile ja kergele, kuid 
vastupidavale konstruktsioonile sobivad Fendti 
fikseeritud kambriga ruloonpressid suurepäraselt 
igale maastikule.
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Tänu väikesele kaugusele Pick-up-
koguri ja rootori vahel edastatakse 
sööta rootorile säästvalt ning 
usaldusväärselt. Tänu V-kujulise 
asetusega piidele täidab rootor 
ideaalse kujuga rullide tegemiseks 
pressikambrit ühtlaselt.

PICK-UP-KOGUR

Pick-up-kogur,  
mis ei jäta maha ühtegi kõrt

Piid otsustavad kõik
Piid on Pick-up-koguri põhitööorganid. Nende eriline 
töönurk võimaldab sööta koguda rohukamarat eriti 
säästvalt. Läbimõõt 5,6 mm tagab äärmiselt pika 
kasutusea. Tänu suurtele keermetele on piid väga 
elastsed. Tugev kinnitus hoiab ära piide lahtituleku, sest 
koormus on ühtlaselt jaotatud.

Rootori lähedal
Tänu eriti kompaktsele konstruktsioonile asub kogur 
rootorile väga lähedal. See lihtsustab sööda teisaldamist 
Pick-up-kogurilt rootorile ja soodustab söödavoogu. 
Eelised tulevad selgelt esile lühikese ja hapra kultuuriga 
töötamisel, sest pressitav kultuur viiakse rullikambrisse 
palju sujuvamalt ja säästvamalt. Optimaalne söödavoog 
võimaldab pressida ühe ideaalse rulli teise järel ja 
saavutada suure tunnitootlikkuse. 

Pick-up-kogur maksimaalseks tootlikkuseks
Suurim tootlikkus algab sööda ideaalsest ülesvõtust. 
Fendti ruloonpresside puhul on see garanteeritud ilma 
juhtrajata laiusega 2,25 m ülivõimsa Pick-up-koguriga. 
Koguri segmendiplaatide eriline geomeetria ja eriti 
pikkade piide ideaalne nurk on suurt jõudu vajava 
juhtrajaga juhtimise teinud üleliigseks. Pick-up-kogur 
koosneb väheliikuvatest ja -kuluvatest osadest, töötab 
sujuvamalt ning on lihtsam hooldada.

Viis piikandurit 
Juhtrajast ja nukkajamiga tõukuritest loobumisel 
vabaneb lisaruum. Seepärast on Pick-up-koguril nüüd 
viis piikandurit. Sööda optimaalseks ülesvõtuks on piide 
sammuks valitud äärmiselt väike 64 mm. See tagab, 
et põllule ei jää maha ühtegi kasutamata kõrt. Kaks 
külgmist etteandetigu on samuti tehases paigaldatud.
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Seeriavarustusse kuuluvad etteandeteod Pick-
up-koguri mõlemal küljel. Võlli suure läbimõõdu 
tõttu ei mähku sööt ümber tigude. Vastupidi, need 
juhivad sööda otse rootorile.

Juhitavaid kopeerrattaid võib seada 
kümnesse erinevasse asendisse, mis 
võimaldab koguri kõrgust paindlikumalt 
muuta.

Lisaks vaalu eeltihendusrulliga versioonile 
on saadaval ka lihtsam sööteplaadiga 
versioon. 

Mittejuhitavat Pick-up-kogurit 
on kerge hooldada ja see töötab 
sujuvalt.
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ROOTORID

Peenestage sööta  
täpselt nii nagu vaja

Lõikekvaliteet nõudlikule tootjale: XtraCut 25
Läbivoolujõudluse ja lõikekvaliteedi suhtes on Fendti 
mudeli 130 F Xtra rootor XtraCut 25 ruloonpresside 
hulgas kõige võimsam: V-kujuline nelja tähikuga 
rootor on välja töötatud väga suurte söödakoguste 
peenestamiseks. Rootor täidab pressikambri sööda 
õhukeste kihtidega, mille hekslipikkus on ülitihedate 
rullide tegemiseks 45 mm. Ka siin on Hydroflex-põrand 
alati tehases paigaldatud. Hüdrauliliselt lülitatavad 
peenestusnugade grupid, mis koosnevad 0, 12, 13 või 
25 noast.

Peenestamine pikima noaga
Fendt pakub peenestiga varustatud XtraCut mudeleid, 
millel on peenestuse parimaks kvaliteediks pikim 
nuga turul. Sellel on kahest rõhusalvestist koosnev 
hüdropneumaatiline noakaitse, mille valmendusrõhk on 
40 bar. See pikendab ruloonpresside tööiga. Kui noad ei 
saa näiteks mustuse tõttu enam tööasendisse pöörata, 
võib ajutiselt rakendada rõhku 180 bar. Noasüvendite 
töömahukas puhastamine on asendatud lihtsa 
nupulevajutusega terminalil. 

Ideaalsed rootorid suureks läbivoolujõudluseks
Kolmel Fendti ruloonpressi mudelil on neli erinevat 
kõikide töötingimustega toimetulevat rootorit. Rootori 
töökiirus on 134 p/min. Teisaldupiide v-kujuline 
paigutus rullikambri ühtlaseks täitmiseks. Olenevalt 
komplektsusest on pressidel jäiga kinnitusega või 
liigutatav Hydroflex-lõikepõrand.

Täielik paindlikkus: XtraCut 13 ja XtraCut 17
Fendti ruloonpressi mudelil 130 F Xtra on kas XtraCut 
13 või XtraCut 17 rootor. Need kahe sõrmega rootorid 
on välja töötatud kõige suuremaks võimalikuks 
tootlikkuseks ja pikimaks kasutusajaks. XtraCut 13 
rootori puhul saate ise otsustada, kas soovite töötada 
koos peenestusmehhanismiga või mitte. Rootori 
XtraCut 17 teoreetiline hekslipikkus on 67,5 mm, 
peenestusnugade grupilülitus 0, 8, 9 või 17 noale. 
Kõikide peenestiga varustatud pressidega koos 
tarnitakse ilma peenestusnugadeta töötamiseks 
passiivsed noad, mis hoiavad ära kõrte purustamise ja 
kaitsevad peenestusmehhanismi kulumise eest.
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Vaalu eeltihendajat saab küljel asuva kahe keti abil lihtsalt reguleerida, optimeerides söödavoogu rootorile.

Sööterootor on saadaval kas fikseeritud või liigutatava  
Hydroflex-lõikepõrandaga.

Kiirusega 134 p/min pakub rootor XtraCut 17 teoreetilist 
hekslipikkust 67 või 135 mm.

Tänu teoreetilisele hekslipikkusele 45 või 90 mm  
hoolitseb rootor XtraCut 25 ülisuure läbivoolujõudluse  
ja õhukeste kihtide tegemise eest.

Tipptaseme mudelil 130 F Xtra on hüdraulilise grupilülitusega 0, 12, 13 ja 25 nuga.
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FlexControl hoiab usaldusväärselt ära ummistused.

Flexcontrol-vedru leevendab 
lõikepõranda esiosa 
koormusmaksimume,  
hoides ära ummistusi.

HYDROFLEXCONTROL

Alati sujuv sööda etteanne  
süsteemiga HydroflexControl

Vedrukinnitusega, kaugele alla langetatav
Esimene komponent on lõikepõranda püsivedrustus, 
mida tuntakse nimetuse Flex all. Vedru võimaldab 
lõikepõrandal kergelt üles või alla eemalduda. 
Seega saab lõikepõrand reageerida erinevatele 
söödakogustele. „Hydro“ tähistab süsteemi teist 
komponenti. Sellel seadmel on kaks hüdraulilist silindrit, 
mis võimaldavad põrandat kabiinist ummistuste 
eemaldamiseks või noavahetuseks klahvilevajutusega 
hüdrauliliselt avada. HydroflexControl võimaldab 
Teil muretult töötada pika aja jooksul suure 
läbivoolujõudlusega. 

Rullide katkestuseta Non-stop tegemine
Söötemehhanismi ummistumine on peaaegu 
täielikult välistatud isegi rasketes töötingimustes. 
Sööda läbivoolu pideva suurenemise korral väldib 
nutikas Fendti lõikepõrand ummistusi tänu oma 
liikumisvabadusele. See efektiivne ummistustevastane 
süsteem võimaldab suure päevatootlikkusega 
stressivabalt rullide tegemist.

Kaks osa, ainulaadne mugavus
Ruloonpressi ressursi ideaalseks kasutamiseks kogu 
päeva jooksul tuleb ummistusi ära hoida enne nende 
tekkimist. Selle eest hoolitseb Fendti ruloonpressidel 
HydroflexControl. Kahe koosteseadme koostööl saab 
usaldusväärselt ja efektiivselt vältida 80% ummistustest, 
mis omakorda võimaldab suurt päevatootlikkust. 
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Ummistuse korral langetatakse lõikepõranda tagumist osa 500 mm võrra.
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Lukusti abil saab tagaluugi kindlalt 
sulgeda nii, et see ei avane isegi 
kallakutel.

POWERGRIP RULLIKUD

Sööda õigesti pööramiseks  
on vaja õiget haardumist

Erilisus seisneb laagrites
"Paindlikkus" on märksõna, mis loeb, kui on vaja 
ülisuuri jõudusid mitmes suunas kompenseerida. Kui 
rull pressikambris suureneb, avaldab see survet kambri 
külgpaneelidele ning liigutab neid natuke. Seetõttu on 
Fendti ruloonpressidel spetsiaalsed laagrikered, mis 
avaldavad sellele vastupidist mõju. Käigumehhanismi 
vedavale osale on paigaldatud kered, mis võimaldavad 
laagritel seadistuda natuke nurga alla, kuid fikseerivad 
rullikuid telgsuunas, et ketirattad püsiks ühel joonel. 
Käigumehhanismi veetaval osal saavad laagrid 
oma keres liikuda, nii kompenseeritakse rullikambri 
külgpaneelidele avalduvat rulli survet. See suurendab 
märkimisväärselt laagrite vastupidavust.

Rulli kindel pööramine algab haardumisest
Täiusliku kvaliteediga rulli tegemiseks on tähtis, et sööta 
pööratakse rullikambris usaldusväärselt tihendamise 
algusest peale. Pöörete arv ja tihendussurve mõjutavad 
otseselt rulli lõpptihedust. Minimaalsed rullikute vahed 
tagavad maksimaalse kontakti rulliga.

Terasrullikud, mis on tehtud täiuslike rullide tegemiseks
Kaheksateist PowerGrip terasrullikut tagavad rulli 
maksimaalse ja ühtlase tihendamise ning pööramise 
igas olukorras. Kümme pikisuunalist ribi pressitakse 
spetsiaalse tootmisprotsessi käigus 3,2 mm paksuseks 
toruks. Keevisõmblusteta materjali struktuur tagab 
rullikutele kasutusaja ja vastupidavuse, mis on 
praegusel turul ületamatu. Ainulaadne PowerGrip 
konstruktsioon on Fendt ruloonpresside patenteeritud 
süsteem, mis võimaldab rullipressidel töötada peaaegu 
igas olukorras ükskõik millise pressitava kultuuriga.

Need paindlikud laagerkinnitused 
hoiavad ära ülemäärase telgkoormuse ja 
pikendavad suurel määral kasutusaega.
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Tööriistavabalt reguleeritav väljalaadimisraam annab rullile vajaliku  
hoo ja hoiab ära tagaluugi ning väljalaadimisraami kokkupõrkumise.

Mehaaniline lukustus garanteerib tihedad  
rullid ja tagaluugi õige sulgumise.

18 PowerGrip rullikut alustavad rulli pööramist 
usaldusväärselt ja tagavad järjepideva tihendamise.
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Kolm PowerGrip terasrulliku ribi on 
alati rulliga kokkupuutes ja tagavad 
usaldusväärse pööramise.

RULLIKAMBER

Meie rullikamber:  
ideaalsete rullide garantii

Parim lukustus parimate rullide jaoks
Kõikidel Fendti ruloonpressidel on mehaaniliselt 
lukustatav rullikamber. Kuna tagaluuk ei saa tänu 
kindlale lukustusele eemalduda, on tulemuseks alati 
tugevad, optimaalse kujuga rullid. Rullide tiheduse 
määravad tagaluugi lukustuskonksu asendi täpsed 
mõõtmised. Mõlemal pool asuvad andurid mõõdavad 
rullitihedust ja edastavad teavet selle kohta, kas juht 
peab ühtlase rulli tegemiseks sõitma vaalu vasakul või 
paremal küljel. 

Stabiilne juhtimine lühikeste seisakute jaoks
Rullikambri tagaluugi lahti ja kinni pööramiseks 
kasutatakse kahte stabiilset silindrit. Teil läheb vaja 
ainult ühte ühesuunalist hüdraulilist juhtimisahelat. Kõik 
see võimaldab rulli väljalaadimist lühikese aja jooksul ja 
Teie saate Fendt Vario traktoriga sujuvalt ning ühtlaselt 
kiirendada töökiirusele mõne sekundi jooksul. Seega 
moodustavad Fendti traktorid ja ruloonpressid ideaalse 
meeskonna. 

Kindlalt kontrolli all
Ideaalselt tihendatud ja Fendti ruloonpressidega 
ühtlaselt pressitud rullide saladus peitub tagaluugis. See 
on välja töötatud eriti vastupidavaks, sest peab taluma 
äärmuslikult suuri koormusi. Erilise tähelepanuga töötati 
välja mehaaniline lukustus. 

Praktilised detailid on väga tähtsad
Fendti ruloonpressidel on autentsed unikaalsed 
müügiargumendid, mis praktikas päriselt kasu toovad. 
Näiteks on rullikambris isepuhastuvad laagrikered, 
mistõttu on laagrid vastupidavamad. Laagrites olevad 
puhastid eemaldavad niiskuse ja igasuguse sööda, mis 
nende sisse satub. Seetõttu on lisaks laagritele ka ketid 
alati puhtad ning nende kasutusiga ei lühene.
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Väga tugevad ja ühtlase kujuga rullid: tänu Fendti ruloonpresside  
lahendustele on nende tegemine imelihtne.
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SIDUMINE

Kindel sidumine:  
Fendti ruloonpresside  
lahutamatu osa

Võrgu vahetamine on tehtud lihtsaks
Tänu EasyLoad süsteemile saab võrku kõikidel 
Fendti ruloonpressidel väga lihtsalt vahetada. Teie 
peate võrgurulli ainult EasyLoadSystem seadmesse 
paigaldama ja selle sulgema. Tsentreeriv võll juhib 
võrgurulli seejärel automaatselt ideaalsesse asendisse. 
Tänu rootori ja sidumisseadme vahel olevale kattele ei 
satu võrgule mustust ega tolmu. Nii jääte alati võrgu 
vahetamise ajal puhtaks. 

Väga lihtne seadistus
Teie töö lihtsustamiseks oleme keskendunud 
kasutajasõbralikkusele. See väljendub ka juhtseadiste 
loogilises struktuuris: muuhulgas võimaldab terminal 
seada aktiivset võrgu sööteaega, mis on eriti tähtis, kui 
tegemist on kuiva põhu sidumisega. Võrgu sidumisringe 
ja aeglustamist saab terminalil samuti kiiresti ja 
hõlpsasti muuta.

VarioNet 
Fendt ruloonpressid annavad Teile võrksidumiseks 
kõik vajaliku: VarioNet on võrksidumise funktsioon, mis 
ühildub kõikide standard võrgulaiustega. Võrksidumise 
süsteemil on tõmbevedrudega reguleeritav võrgupidur. 
Tänu võrgu juhtimise nutikale lahendusele tõmmatakse 
võrk automaatselt laiali. Seepärast on rullid ka külgedel 
ideaalse kujuga ja kaitstud. See muudab rullide 
hoiustamise lihtsamaks.
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Ükskõik, kas kasutate võrk- või nöörsidumist: Fendti ruloonpressid seovad rulle alati usaldusväärselt.

Tänu laialitõmbamisele seotakse võrk täiuslikult ka rulli servadele. See 
vähendab pressitud kultuuri kadusid ja muudab rullide hoiustamise lihtsamaks.

Võrksidumisseade VarioNet töötab kõigi võrgu 
standardlaiustega vahemikus 1,18–1,35 m. 

EasyLoadSystem võimaldab võrgurulle  
lisada kõige lühema ajaga.
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JUHTIMINE

Valige oma fikseeritud kambriga 
ruloonpressile parimad juhtseadised

E-Link Pro
Fendti mudeli 130 F Xtra fikseeritud kambriga pressi 
jaoks saab paigaldada ka E-Link Pro või ISOBUS-
terminali. E-Link Pro juhtpaneel on välja töötatud 
rullide tegemiseks just professionaalidele. Suurema 
kasutajasõbralikkuse jaoks on sellel ISOBUS-juhtplokk 
ja puutetundlik värviekraan. Terminali E-Link Control 
põhifunktsioone kasutades saab muuta võrgu rullile 
kerimisringide arvu, vaadata teavet kambri täitumise ja 
üksikute koostegruppide reaalajalise oleku kohta. 

Ülevaatlikud terminalid
Fendti fikseeritud kambriga ruloonpressidel saab 
kasutada ülevaatlikke juhtimisterminale, mis teeb 
presside juhtimise ja reguleerimise lihtsaks. Käepärased 
terminalid saab traktori kabiini paigaldada lihtsalt ja 
kiirelt. LCD-ekraane saab hõlpsalt lugeda ka otsese 
päikesevalguse käes ja need on tänu selgele nuppude 
märgistusele väga kasutajasõbralikud. 

E-Link Control
Terminal E-Link Control teeb ruloonpressid veelgi 
tootlikumaks ja kasutajasõbralikumaks. Ergonoomiline 
kujundus ja värviekraan muudavad kasutamise 
lihtsamaks. Samuti saab valida pressitavate kultuuride 
vaikesätteid heina, põhu või rohumassi jaoks ja 
seadistada rulli südamiku tihedust. Terminalil saab 
valida kümne tihedussätte vahel ja kui rulli läbimõõt 
on suurenenud maksimaalse läbimõõduni, kostab 
helisignaal. Seadistada saab ka peenestusnugade 
gruppe, rulli  suurust ja võrksidumise juhtimisrežiime. 
Ühe põllu rullide ja rullide üldloendur edastab Teile 
vajalikke kontrollnäitusid. 
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Terminaliga E-Link Pro on Teie käsutuses rohkem  
funktsioone ja sellel on ISOBUS-juhtplokk.

Terminal E-Link Control võimaldab lihtsalt 
vahetada eri kultuuride vaikesätteid ja 
tihendusastmeid. 
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JÕUÜLEKANNE

Jõuülekanne,  
mis paneb kõik osad liikuma

Väga lihtne hooldus 
Fendti ruloonpresside hooldamiseks ei kulu palju 
aega. Kergesti ülespööratavad külgkatted teevad 
hoolduspunktidele ligipääsu lihtsaks. Kettide 
automaatne õlitussüsteem, mida käivitab jõuvõtuvõll, 
kannab kettidele alati usaldusväärselt vajaliku 
õlikoguse. See pikendab kettide kasutusaega ja tagab 
nende sujuva liikumise. PowerGrip rullikute laagreid 
õlitatakse kiiresti ja lihtsalt tsentraalse õlitusploki kaudu. 
Määrdepunktide otsimisele ei kulu palju aega. 

Rohkem võimsust Power Split käigukastiga
Kõik mudelid on varustatud Power Split käigukastiga. 
Power Split käigukast on võimsust jaotav jõuülekanne, 
mis vahendab vajalikku võimsust ideaalselt ja 
sujuvalt rootorile ning kambri käiguosale. Ettenähtud 
käivituspöörded jõuvõtuvõllilt on 540 p/min. 
Lõikepõrandata mudelitel tagab ohutuse piirmomendiga 
1650 Nm murdepolt. Lõikepõrandaga mudelitel 
kaitsevad jõuülekannet täiendavalt nukkajamiga ja 
vabajooksusidur piirmomendiga 1950 Nm. 

Lihtne konstruktsioon
Fendti ruloonpresside paremal küljel asub rootori 
topeltkettidega käiguosa. 18 PowerGrip rulliku käiguosa 
asub vasakul pool. Kambri käiguosa koosneb kahest 
ketist. Seega liigutavad ketid ainult igat teist rullikut ja 
üksikutele osadele avaldatakse vähem jõudu, mistõttu 
need kuluvad vähem. Kettide tootja on Jaapani 
firma Tsubaki, mis tähendab tippkvaliteeti ja suurt 
vastupidavust. Ohutuse tagab vabajooksu ketiratas: kui 
kardaani on vaja peatada või rootor peaks ummistuse 
tõttu ootamatult seisma jääma, hoolitseb vabajooks 
rulli sujuva aeglustamise eest. See kaitseb jõuülekande 
mehhanisme koormuse järsu suurenemise tõttu 
tekkivate kahjustuste eest. 
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Fendti ruloonpressidel kasutatakse ainult Jaapani firma Tsubaki kette. 18 PowerGrip rullikule saab paigaldada 50 mm õlitatavaid laagreid.

Vabajooksu ketiratas kaitseb jõuülekannet rootori  
ummistumise korral purunemise eest. Kambri käiguosal on kaks ketti. Power Split käigukast töötab jõuvõtuvõlli pööretega 540 p/min.

Rullikute 50 mm laagrid on ette nähtud  
väga suurte koormuste talumiseks.
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Fendt Rotana ruloonpress-kiletaja kombinatsiooni omanikud ei pea loobuma Fendt Rotana  
ruloonpressi eelistest. Tänu moodulsüsteemile saab kiletaja hõlpsasti ühendada ruloonpressiga.  
Rulli teisaldamine kiletajale on alati kindel tänu rullikambri väikesele kaldele. 

Kombipressid: 
Fendti ruloonpress-kiletaja kombinatsioonid
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FENDT ROTANA 130 F COMBI

Sest mõni asi elus  
on lihtsalt parim

Rullide teisaldamine on lihtsamast lihtsam
Tagaluuk üles ja rull välja. Aktiivselt liikuvad plaadid ja 
rullitõstja asetavad rullid ettevaatlikult mähkimislauale. 
See konstruktsioon sobib eelkõige kallakutel 
töötamiseks. Masin reguleerib rullitõstja kiirust ja 
suurendab külgplaatide nurka, et rullid liiguksid 
kõige efektiivsemal moel mähkimislauale. Mähkurid 
toimivad samaaegselt ka kaitsena, et rullid ei veereks 
mähkimislaualt maha. See tagab optimaalse mähkimise 
igas olukorras. 

Tõeline paindlikkus  
Sujuvalt töötav masin vajab vähe hooldamist. Seetõttu 
käivitavad ja juhivad mähkurite juhtrada  kummirullid. 
Kaks teist hüdrauliliselt käitatavat rulli tagavad, 
et mähkurite juhtrada on stabiilne ja selle pingus 
konstantne. Ka kogu mähkurite juhtrada toetub  
kummirullidele. Sellest tulenev sujuv liikumine muudab 
käiguosa töö usaldusväärsemaks, vähendades libisemist 
ja tagades rullide kindlama kinnitamise, mis on täpse ja 
kiire mähkimise jaoks olulised eeldused.  

Inspireeriv kvaliteet
Fendt Rotana mudel 130 F Combi ühendab rullide 
sidumise ja kiletamise kõigeima kvaliteedi, täpsuse ja 
majandusliku ökonoomsusega.  Selle masina südameks 
on fikseeritud kambriga ruloonpressi kindel ja 
usaldusväärne rullide tihendamise tehnoloogia. Masin 
on muljetavaldav kõigi kõrgelthinnatud ruloonpressi 
põhiomadustega, näiteks õlivannis oleva vastupidava 
Power Split käigukastiga ja juhtrajata Pick-up-koguriga, 
mis tagab vaalu täiusliku ülesvõtu ja optimaalse 
söödavoo. 18 PowerGrip terasrullikut ja mehaaniline 
tagaluugi lukustus garanteerivad ideaalse kuju ja 
tihedusega rullid. Tänu selle masina HydroflexControl 
söötekanali põrandale kuuluvad ummistused 
minevikku. Söötekanali põrand liigub natuke alla, et 
kivid või söödaklombid läbi mahuks.    

Konkurentsitud argumendid
Fendt Rotana mudel 130 F Combi paistab silma 
kõigi omaduste poolest. Rullikamber on väikese 
kaldenurgaga, mis teeb masina erakordselt stabiilseks, 
eriti kallakul. Tänu kambri väikesele kaldele on  
söödavoog ja läbivool optimaalsed. Teine trump on 
suur töökiirus. Täiesti automaatselt reguleeritava 
mähkimissüsteemi abil mõõdab masin juba võrgu 
sidumise ajal rulli läbimõõtu  ning samal ajal arvutatakse 
ka optimaalne kile mähkimiskihtide arv. 
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ISOBUS-standardiga ühilduvate traktorite puhul saate valida 
kas värvikaameraga terminali E-Link Pro või Varioterminali.

Rullipress-kiletaja kombinatsiooni saab tänu masina 
tagumisele juhtpaneelile väga lihtsalt käsitsi juhtida.

Rullikahvel liigutab rulli mähkimislauale. Seejärel võib tagaluugi kohe sulgeda.

Võite olla kindel, et  HydroflexControl söötekanali  
põrand hoiab ära ummistused. Ummistuste korral saab 
lõikepõranda tagumist osa langetada 500 mm võrra. 

Professionaalne peenestusrootor, mille igal  
rõngal on kuus piid ja peenesti Xtracut 25  
aitavad rohumassi kiirelt töödelda.
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Sekunditega mähitud
Fendt Rotana mudel 130 F Combi alustab kiletamist 
alles siis, kui rull on kindlalt mähkimislaual. Kaks rullikut 
ja kolm lõputut rihma kindlustavad, et rulle pööratakse 
mähkimislaual turvaliselt. Neli plastrullikut külgedel 
aitavad samuti rulle õiges asendis hoida. Iga sööda jaoks 
õige mähkimistugevuse valimiseks saate kile eelpingust 
käiku vahetades hõlpsasti muuta. Te saate valida kolme 
kilepinguse vahel: 55%, 70% või 90%. Tänu nutikale 
mähkimissüsteemile ja anduriga rullile mähitakse 
rullide ümber optimaalne arv kilekihte, nii et iga kiht on 
ühtlaselt teise kihiga kaetud. 

Hoolikas mahapanek
Garanteerimaks rulli parimat kvaliteeti, liigub 
mähkimislaud nii palju kui võimalik alla, et rulle 
saaks maha asetada võimalikult maapinna lähedal. 
Rullimatt asetab rullid masina taha maha aeglaselt ja 
ettevaatlikult, vältides kile kahjustamist kõrretüüde 
poolt. Rullid püsivad kindlalt maapinnal ja ei hakka ka 
järsul nõlval veerema. Tellimisel lisavarustusena saab 
soetada ka rulli püstikeerajat.Tavapäraselt saab rulle 
pressida ajal, kui kiletaja on üles tõstetud. 

Väiksed detailid on väga tähtsad 
Pakkumaks kõikide kilekõrguste jaoks õiget 
lõikajate valikut, on Fendt Rotanal väga suure 
kaheastmelise avanemisulatusega  lõikeseade. 
Spetsiaalne sulgemehhanism tagab kilelõikaja 
kindla paigalhoidmise, et lõikus oleks täpne ja kile 
ei liiguks paigast ära. Kui kile rebeneb, saab rulli 
mähkida järelejäänud kilesse või mähkurite juhtraja 
kile parandamiseks peatada.  See käsitsi lülitatav ja 
programmeeritud  funktsioon töötab kileanduri abil.

Lihtne ja kompaktne
Kitsad teed ja sillad ei valmista Fendt Rotanale raskusi. 
Vaatamata suurtele rehvidele on 2,80-meetrine 
transpordilaius küllaltki paindlik. Suured rehvid on head 
ka optimaalseks pinnase säästmiseks ning kaitsevad 
tundlikku rohukamarat ja mulda, eriti pööramisel.  

MÄHKIMISLAUD JA RULLIDE MAHAPANEK

Lahendus kiirele  
kiletamisele 
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Rulle eestpoolt maha pannes jäävad need asendisse,  
millest need saab rullihaaratsiga kiiresti üles korjata. 

Fendt Rotana mudelil FC on 620/55 R 22,5 rehvid parimaks 
maastikuga kohandumiseks ja turvaliselt teedel sõitmiseks. 

Enam ei pea 12 kilerulli kaasas kandma. Lihtsalt asetage 
pakendis rullid iga kokkupandava hoidiku otsa. 

Mähkurite juhtraja sujuv käiguosa hüdrauliliselt käivitatavate kummirullide 
abil aitab ruttu saavutada  rullide ühtlaseks mähkimiseks vajaliku kiiruse. 
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JJ Kettide õlitamiseks kasutatava õli kogust saab muuta vajaduse järgi.

JJ Suurest paagist jaotatakse õli harjadele või kettide puhastussvammidele, mis 
selle ühtlaselt kettidele kannavad.

FENDT RULOONPRESSIDE TEHNOLOOGILISED LAHENDUSED

Hästi läbi mõeldud kuni viimase 
detailini, et muuta Teie töö kergemaks.
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FENDTI FIKSEERITUD KAMBRIGA RULOONPRESSID

Varustusversioonid  
ja tehnilised detailid

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

130 F 130 F Xtra 130 F Combi
Üldised andmed
Pallikambri läbimõõt m 1,25 1,25 1,25
Pallikambri laius m 1,23 1,23 1,23
Pallikambri maht m³ 1,50 1,50 1,50
PowerGrip tihendusrullikud Arv 18 18 18
Üldkõrgus m 2,6 2,60 3,00
Üldpikkus m 4,5 4,50 6,30
Üldlaius m 2,7 2,70 2,90
Ligikaudne mass kg 3.000 3.400 6.450
Võimsustarve kW/hj 45 / 60 60 / 80 100/140

Jõuülekanne/käigukast
Mehaanilis-hüdraulilise võimsusjaotusega käigukast g g g

Jõuvõtuvõlliga käiguosa p/min 540 540 540
Vabajooksu- ja nukkajamiga siduriga kardaan c g g

Lainurkkardaan g

Vabajooksu ja lainurkliigendiga kardaan c c c

Automaatne keti õlitamine g g g

Püsimäärimisega rullikutelaagrid g

Rullikute õlitus mõlemal küljel oleva õlitusplokiga c g

Automaatne rullikute õlitus c g

Veotiisel
Muudetava kõrgusega veotiisel g g g

Fikseeritud veoaasaga haakeseade g g g

Pööratava veoaasaga haakeseade
Kuuliühendus K80 c c c

Pick-up-kogur
Mittejuhitav pick-up-ülesvõtumehhanism g g g

Pick-up-kogur 2,00 m c c

Pick-up-kogur 2,25 m g g g

Pick-up-kogur 2,40 m c c c

Koguri Alpine'i mäestikukomplekt c c c

Piiridasid Arv 5 5 5
Piide vahekaugus mm 64 64 64
Koguri katteplaat c

Vaalu eeltihendaja g g

Reguleeritav vaalu eeltihendaja c c g

Pick-up-ülesvõtumehhanismi fikseeritud rattad g g

Pick-up-ülesvõtumehhanismi vertikaalpendeldusega rattad c c g

Alpine'i mäestikukomplekt

Peenesti/sööterootor
Ilma peenestita, koos sööterootoriga g

Ilma peenestita – 2 tähikuga sööterootoriga c

XtraCut – 13 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootoriga c c

XtraCut – 17 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootor, grupilülitusega noad (8-9-17) c c

XtraCut – 25 peenestusnuga, Profi sööterootor, grupilülitusega noad (12-13-25) c c

Teoreetiline hekslipikkus mm 90 / 70 / 45 90 / 70 / 45
Söötekanali fikseeritud põrand g

HydroflexControl üles/alla liigutatav lõikepõrand g g
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FENDTI FIKSEERITUD KAMBRIGA RULOONPRESSID

Varustusversioonid ja 
tehnilised detailid

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

130 F 130 F Xtra 130 F Combi
Sidumine
Varionet võrksidumine g g g

Easy Load System võrgurulli paigaldussüsteem g g g

Võrgu varurulli hoidik c g

Pallitõukur c c

Juhtimine
E-Link Control g g

E-Link Pro c c

ISOBUS c g

Veermik
Tugisild g g g

Hüdrauliline pidurisüsteem c c c

Suruõhk ajamiga pidurisüsteem c c c

Lubatud tippkiirus, ei ole pidurdatud km/h 25 25 25
Lubatud tippkiirus, pidurdatud km/h 40 40 40

Mähkimisseade
Kile laius 500 mm c

Kile laius 750 mm c

Kile varurullide hoidik Arv 12+2
Kile eelpingutamine 33%/55%/70% g

Kile rebenemise monitor g

2 värvikaamerat c

Rulli mahapanek ette c

Rehvid
15/55-17 g g

19/45-17 c c

480/45-17 c c

500/45-22,5 c

500/50-22,5 c

500/60-22,5 c

500/55-20 c

620/55 R26.5 g
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Ohutus ja 
ööpäevaringne 
teenindus

Võtke Fendtiga 
ühendust

fendt.com
Siin leiate võrgust kõik, alates prospektidest 
kuni tehniliste andmeteni, aruanneteni 
klientide või ettevõtete kohta ja Fendti 
sündmuste kalendrini.

Fendti komplekteerija
Fendti komplekteerijaga saate teha valiku kõigi 
saadaval olevate seadmeversioonide hulgast ja 
panna need oma ettevõtte jaoks kokku 
optimaalse varustusega masinaks. Fendti 
komplekteerija on saadaval veebilehel  
www.fendt.com, mille avalehelt leiate selle 
juurde viiva otselingi.

fendt.tv
Fendt ööpäevaringselt – selle teeb võimalikuks 
meie meediakogu Mediathek. Meie Interneti-
TV edastab teile uudiseid ja teavet Fendti kohta 
24/7.

facebook.com/FendtGlobal
Jälgige meid Facebookis ja vaadake, mida on 
Fendti maailmas uut. Tulge vaatama.

instagram.com/fendt.global
Jälgige meid Instagramis ja hakake Fendti 
fänniks. Seal oodatavad Teid huvitavad artiklid 
Fendti kohta.   

Kus on Fendti ruloonpressid  
välja töötatud ja toodetud?
Fendti ruloonpressid on toodetud 
Wolfenbüttelis Saksamaal, meie ruloonpresside 
Euroopa ekspertiisikeskuses. Selle keskuse töö 
tugineb suurele kogemusele. Selle patendid on 
kujundanud pressimistehnoloogiat üleilmses 
ulatuses ja need võimaldavad ettevõttel jätkata 
selle ala mõjutamist praegu ning edaspidi. 
Katsekeskus arvestab alati töö käigus tekkivaid 
nõudmisi, mis aitavad meil ruloonpresse 
pidevalt parendada ning Teie tööd lihtsustada. 

Mille poolest on Fendt Service eriline?
Meie jaoks tähendab hooldus Teie töö tundmist 
ja sellest arusaamist, et rahuldada Teie vajadusi 
töökindluse ja ohutuse osas ning tegutseda Teie 
majanduslikes huvides. Me vastutame oma 
toodete eest ning oleme need välja töötanud 
rangeimaid nõudeid ja pikka kasutusiga silmas 
pidades. Meie teenused kujutavad endast Teie 
tööst lähtuvat partnerlust.
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www.fendt.com 

Fendti juhivad liidrid!

EE/1802

AGCO GmbH – Fendt Marketing 
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk. 
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning 
ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimineku ajal olemasolevale infole. 
Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab teid võimalikest muudatustest kohe. 
Prospektis toodud masinatel pole näidatud riigipõhist varustust.

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee




