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Teie ettevõtte ideaalse  
perspektiivi heaks!
Fendt 500 Vario on ideaalne universaaltraktor, millele võite alati loota. Selle tugevuseks on veojõud, täppistöö kultuuride 

vaheltharimisel, kulusäästlikkus, mugavus ja ohutus transporditööde ajal. Hiljemalt esilaaduriga tööle hakates avastate, kui lihtne 

on traktoriga manööverdada ja seda valitseda. Tänu nendele traktoritele saab Teie töö uue kvaliteedi ja avab Teile uue tuleviku. 

Fendt 500 Vario. Teie jaoks ideaalne perspektiiv. 
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512 Vario 513 Vario 514 Vario 516 Vario
Mootor
Nimivõimsus vastavalt normile ECE R 120 kW/hj 91/124 98/133 110/150 120/163
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Ideaalsed tulevikuväljavaated  
Teie ettevõttele
Sõltumata sellest, kas tegelete põllunduse, loomapidamise või rohumaade harimisega, saab vajaliku tööagregaadi Fendt 500 

Varioga kiiresti ühendada – selge eelis Teie jaoks, kuna kõik tööd on tehtavad ühe traktoriga. Tänapäeval toetuvad nii keskmised kui 

ka suured põllumajandusettevõtted võimsatele, paindlikele, kvaliteetsetele ja kulusäästlikele traktoritele. Valmistage oma ettevõte 

tuleviku jaoks ette – tehke seda Fendt 500 Varioga, traktoriga, mis tuleb toime igas olukorras.
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Mitmekülgsusel on alati tulevikku
Fendt 500 Variol on õiged võimalused, mis muudavad selle 

traktori teie farmis põhiliseks töövahendiks. See on 

kompaktsuse ja mittekülgsuse ideaalne kombinatsioon.

- Vastab heitgaaside heitmenormile EURO 4 / TIER 4 Final

- 3-käiguline jõuvõtuvõll

- 1000E jõuvõtuvõll

- Uue põlvkonna LED-töötuled

- 300° eesmine klaasipuhasti

- VariotronicTI paralleelsõidusüsteem ja 

telemeetrialahendused

- TMS-veojõukontrolli tarkvara

- Suur kasulik mass kuni 4,4 tonni

- Tagasilla lubatud koormus kuni 8,5 tonni

- Äärikvõlliga või reguleeritava rööpmega tagasild

- Suurim kiirus 50 km/h

- Kõrguse regulaatoriga hooldusvaba esisillavedrustus

Fendt 500 Vario.  
Teie jaoks ideaalne perspektiiv.
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Põllul, maanteel, õuealal – alati sõiduvalmis
Kompaktse 500 Varioga võite töötada kiirelt ja 

paindlikult. Kiire ja ökonoomne sõitmine kiirustel 

kuni 50 km/h mootori vähendatud pööretega on 

tõeliselt kasulik, seda eriti transporditöödel. Väike 

tühimassi ja võimsuse suhe võimaldab 

probleemideta vedada suuri koormaid. Uusima 

Fendt VariotronicTI juhtimiskeskuse omadused, 

nagu uus paralleelsõidusüsteem, 

programmeeritavad laotusnormid ja automaatne 

dokumenteerimine, muudavad Fendt 500 Vario 

Teie masinapargis populaarseks 

universaaltraktoriks.



MITMEKÜLGSUS JA PAINDLIKKUS 

Universaalmasin,  
mis mõistab Teie tööd.

Ideaalne mitmekülgsus
Fendt 500 Variol on äärmiselt palju ühendusi, rohkem 

kui ühelgi teisel samast võimsusklassist masinal. Kokku 

on traktori ees ja taga 22 käepärase paigutusega 

liitmikku ning lülitit: hüdrosüsteem, ISOBUS, Power 

Beyond rõhusüsteemita haagistele, eesmine ja 

tagumine jõuvõtuvõll ning palju muud. See tagab 

traktori paindlikud kasutusvõimalused ja kõikide 

tööagregaatide probleemivaba ühendamise. Tänu 

tugevale poolraamile on traktori lubatud üldmass 10,5 t, 

kusjuures juba üksnes tagasild talub 8,5-tonnist 

koormust. Rööpmelaiuse paindlikuks reguleerimiseks 

on tellimisel lisavarustusena Fendt 500 Variole saadaval 

muudetava rööpmega tagasild.

Tippsüsteem laadimistöödeks
Fendt 500 Vario on loodud laadimistöödeks: tänu kitsale 

mootorikattele on traktor hea manööverdatavuse ja 

suurepärase nähtavusega. VisioPlus kabiini katusesse 

võlvitud esiklaas laiendab juhi vaatevälja ülespoole ja 

tagab ülestõstetud frontaallaaduri täieliku nähtavuse. 

Suured edastatava hüdroõli mahud mootori madalatel 

pööretel võimaldavad kiireid tõsteid ja laaduri täpset 

töötamist. Juhtseadised on optimaalselt integreeritud 

paremale käetoele ja Varioterminalile.

Ülivõimas hüdraulika
Fendt 500 Vario on varustatud ajakohase 

koormustundliku hüdrosüsteemiga, mille tootlikkus on 

kuni 158 l/min. Võimalik on kasutada kuni seitset 

kahesuunalist elektrohüdraulilist väljavõtet: viis taga ja 

kaks ees. Hüdrotarbijate jaoks on täielikult kättesaadav 

õlivõtt kuni 55 l/min. Hüdrosüsteemi ja jõuülekande 

õliahelate eraldamine tähendab, et 500 Vario 

hüdroahelates sobib ideaalselt kasutamiseks biolagunev 

õli. Ka uus lekkeõli paak, mis on ehitatud eesmise ja 

tagumise ripphaakeseadise sisse, sisaldab puhastatud 

õli. Sinna kogutud õli saab uuesti kasutada.

Jõuline ja kohandumisvõimeline: ripphaakeseadis
Fendt 500 Vario tagumine ripphaakeseadis on suure 

7780 daN tõstejõuga, eesmise ripphaakeseadise 

tõstejõud on 3420 daN. Eesmise 

komfortripphaakeseadise jaoks on saadaval 

haardekaalu regulaator, mis on eriti kasulik ebatasasel 

maastikul töötamisel. See võimaldab rippmasina massi 

kanda üle traktori esisillale. Rippmasinad kopeerivad 

ideaalselt ebaühtlast maastikku – haardekaalu 

regulaator on täiuslik süsteem töötamiseks eesmise 

niiduorgani, hooldusniiduki ja lumesahaga.
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Kõiki traktori ja masina funktsioone 

juhitakse terminalilt kas ekraani 

puudutades või küljel asuvaid klahve 

kasutades.

Fendt 500 Vario tõestab oma mitmekülgsust paindlikkust nõudvate tööde 

juures, nt transpordihaagisega töötamisel. 

Saadaval on kaks frontaallaaduri mudelit:  

Fendt Cargo 4X/75 ja Fendt Cargo 4X/80. 

Fendt 500 Vario pakub erakordset 

nähtavust ja ruumikust. Selle 

konstruktsioon on nii kompaktne ja 

kitsas, et Teie vaateväljas on tõesti kõik – 

olgu see pritsi välimine serv, põhupallide 

auna ülemine osa või sisenemiskoht 

tehnoradadele. 
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Rohkem jahutust suuremal võimsusel
Kohti, kus eraldub rohkem soojust, tuleb vastavalt 

jahutada. Radiaator, laadimisõhu ja jõuülekande õli ning 

kütuse jahuti moodustavad efektiivse jahutussüsteemi 

säästlikule ja võimsale mootorile. Võimas veepump 

tootlikkusega 312 l/min edastab vett mootori tõhusaks 

jahutamiseks. Kütuse lisajahuti suurendab 

energiakasutuse tõhusust. Fendt 500 Vario võimaldab 

parimat jõudlust, seda isegi äärmiselt kõrgetel 

temperatuuridel.

Ökonoomsus ja saasteainete väike õhkuheide 
vastavalt emissiooninormile TIER 4 Final
Dünaamilised ja jõulised 4-silindrilised 131–171 hj 

mootorid on end suurepäraselt tõestanud kõikide oma 

võimsusklassi jaoks ettenähtud tööde tegemisel. 

4 klappi silindril koos ühisanum-sissepritsega tagab 

efektiivse kütusekasutuse ja parima üldise kasuteguri. 

Tänu SCR-heitgaasitehnoloogia ja diislikütuse passiivse 

CSF-tahmafiltri kombinatsioonile vastab Fendt 500 Vario 

heitgaaside emissiooninormile 4 / TIER 4 Final ja on eriti 

ökonoomne diislikütuse ja AdBlue lisandi kasutamisel.

Efektiivne heitgaasitehnoloogia 
Heitgaaside järeltöötlus ja kübemefilter puhastavad 

heitgaasid töökindlalt, vähendavad AdBlue lisandi kulu 

ning tagavad pika eluea väikeste 

ekspluatatsioonikulude juures. Väline heitgaasitagastus 

(AGRex) vähendab lämmastikoksiide juba enne nende 

heitgaasitorustikku jõudmist, vähendades sellega 

AdBlue kulu. Passiivne diislikütuse kübemefilter Coated 

Soot Filter (CSF) puhastab heitgaasidest põlemata 

süsivesinikud ja tahked osakesed. Diislikütuse 

tahmafiltrit (CSF) puhastatakse sõidu ajal automaatse 

tühjenduskorralduse abil. See on hooldusvaba, ei 

suurenda kütusekulu ega tekita lisakulusid.

FENDT 500 VARIO MOOTOR 

Täiuslik jõuallikas  
Teie ettevõttele.

Olete alati kõigest teadlik, vaadates 

nt terminalil asuvat kütusekulu 

näidikut. 
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Pöördemoment
Nm
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350

p/min 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Võimsus
kW
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

p/min 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Täiendav kütusejahuti mootori võimsuse ideaalseks 

vahendamiseks.

Fendt 500 Vario sissevõtuõhu filter on vastupidav tänu 

eelpuhastile ja lihtsalt juurdepääsetav hooldustöödeks.

Fendt 500 Vario saavutab oma tippkiiruse 50 km/h mootori madalatel pööretel 

1700 p/min ja kiiruse 40 km/h juba pööretel 1400 p/min.

Fendt 516 Vario mootori tehnilised karakteristikud

Pöördemoment 699 Nm, suurim võimsus 171 hj pööretel 1900 p/min
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FENDT 500 VARIO KÄIGUKAST

Kohaltvõtt!  
Astmevaba Fendt Vario käigukastiga

Lihtne juhtimine – Fendt Vario käigukast
Ükski süsteem ei võimalda Fendt Vario käigukastiga 

võrreldavat sõitmist. Fendt Vario tähendab sujuvalt 

dünaamilist sõitmist mootori suure võimsusega ükskõik 

millisel kiirusel 0,02–50 km/h. See võimaldab Fendt 

500 Vario abil teha kõiki töid väga täpselt ja saavutada 

lisatootlust, mis pole käiguvahetusega jõuülekannete 

korral võimalik. Käigukasti ja hüdraulika sõltumatud 

õliahelad hoiavad ära õlide segunemise ja saastumise. 

Veelgi enam, Vario käigukast tagab kõrge kasuteguri 

juba mootori madalatel pööretel ja vähese kütusekulu. 

Traktori juhtimine toimub nii juhtkangi kui ka pedaali 

abil alati pingevabalt. Usaldage Fendti kogemust, mis 

põhineb 250 000 käigukasti ehitamisel.

Kolmekäiguline tagumine jõuvõtuvõll koos 1000E 
ökonoomse käiguga
Jõu vahetu ülekanne mootorist jõuvõtuvõlli otsale 

tähendab seda, et Fendt 500 Vario edastab võimsust 

jõuvõtuvõllile eriti efektiivselt. Käikudega 540, 540E ja 

1000 võimaldab Fendt 500 Vario jõuvõtuvõlli kolme 

kiirust erinevate tööde tegemiseks. Valikuline 

jõuvõtuvõll 1000E töötab mootori madalatel pööretel ja 

säästab seega rohkem kütust isegi isegi jõuvõtuvõlli 

kõrgetel tööpööretel.

Ideaalselt häälestatud ja efektiivne TMS-veojõukontroll
Universaaltraktori päevaplaani kuuluvad paljud 

erinevad tööd. Olgu need transpordi- või rasked 

veotööd, Fendt 500 Vario on konstrueeritud ideaalseid 

tööparameetreid, madalat kütusekulu ja osade 

minimaalset kulumist silmas pidades. Traktori TMS-

veojõukontroll reguleerib mootorit ja jõuülekannet nii, 

et need töötavad alati optimaalsel režiimil, ilma et 

peaksite sellele mõtlema. Peate määrama ainult 

soovitud kiiruse. TMS-i tarkvara lisab Teie traktorile 

rohkem erksust ja muudab kasutuse mugavamaks.

Jõuülekande ja mootori ideaalne koostöö
Automaatne püsivõimsuse regulaator 2.0 muudab 

mootori pöördeid (mootori koormust) sõltuvalt 

võimsusvajadusest nii, et mootor töötab alati 

optimaalse kütusekuluga, tagades samaaegselt 

eelseatud sõidukiiruse. Erinevate tööde korral, nagu 

näiteks transpordi- ja rasked veotööd või jõuvõtuvõlli 

abil käitatavate masinatega töötamine, on vajamineval 

võimsusel erinevad optimaalsed piirväärtused. Traktor 

määrab automaatselt mootori optimaalsed pöörded. 

Soovi korral saab juht automaatset püsivõimsuse 

regulaatorit 2.0 seadistada ka käsitsi.
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Automaatne püsivõimsuse regulaator 2.0 muudab mootori 

pöördeid (mootori koormust) sõltuvalt võimsusvajadusest 

nii, et mootor töötab alati kütusekulu ja sõidukiiruse 

optimaalses vahemikus.

Jõuülekande funktsioone saab hõlpsasti reguleerida 

käetoel, nt pööratava nupu abil kiirenduspedaali 

rakendumist. TMS-veojõukontrolli, nelikvedu või 

jõuvõtuvõlli pöördeid saab aktiveerida ühe 

klahvivajutusega.

Kõrge kasutegur tänu jõu otsevahendusele mootorilt 

jõuvõtuvõlli otsale.

Fendt Vario käigukast on hüdrostaatilis-mehaaniline võimsust jaotav 

jõuülekanne. Pöörete suurenedes kasvab planetaarhammasrataste kaudu 

edastatava mehaanilise võimsuse jagatav osa. 45° pööratavate hüdrostaatide 

max. töörõhk on 550 bar, mis tagab suurepärase kasuteguri.
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FENDT 500 VARIO KABIIN

Mugavus ja nähtavus –  
meie VisioPlus kabiin.

Liikumisvabadus vedrustusega juhiistmel
Võtke ideaalsel juhiistmel oma koht sisse. Siin on olemas 

kõik võimalused pika tööpäeva mugavaks muutmiseks, 

alates õhkvedrustusega istmest kuni pneumaatilise 

tugisüsteemiga nahkistme ja kliimaseadmeni. 

Uus dünaamiliselt liikuv ülimugav juhiiste „Evolution 

dynamic Dual motion“ on seljale eriti tervislik – seljatoe 

ülemine osa liigub kehaga kaasa, kui pöörate end 

tahapoole vaatamiseks ümber, ja toetab selga tagurpidi 

töötamise ajal. Ohutuse tõstmiseks on super-

komfortistmele lisavarustusena saadaval 

kolmepunktiline turvavöö.

Mugav ja hästi läbimõeldud
Sageli on väikesed asjad just need, mis tagavad 

mugavuse. Laiad astmed kabiini sisenemiseks ja 

hõlpsasti haaratavad käepidemed on kasutamiseks eriti 

mugavad. Kabiinis on tolmu- ja veekindlad kaablite 

läbiviigud tõestanud oma tõhusust põllul töötamisel. 

Raami külge kinnitatud uksetihendid võimaldavad uste 

kerget sulgemist. Kliimaseade kuulub põhivarustusse, 

automaatne kliimaseade on saadaval tellimisel 

lisavarustusena. 

Rohkem nähtavust paremaks ülevaatlikkuseks
Fendt VisioPlus kabiin oma ainulaadsete klaaspindadega 

määrab ülevaatlikkuse ja nähtavuse uued standardid. 

Klaaspind kogupindalaga 6,2 m2 võimaldab pidevat 

vaadet kõikides suundades, mida ei häiri kabiini 

keskmised tugipostid. VisioPlus kabiini katusesse 

kumerduv esiklaas laiendab nähtavust üles ja alla, tagab 

77-kraadise vaatenurga ja võimaldab lõpuni 

ülestõstetud frontaallaadurit juhiistmelt jälgida. 

Ergonoomilisem, kui mitte kunagi varem
Fendt 500 Vario väljaarendamisel pöörati erilist 

tähelepanu juhtimiskeskkonna ergonoomilisele 

kujundamisele. Juhtseadiste praktiline paigutus ja 

värvikodeering tagavad katkematu, kiire ja loogilise 

kasutamise. Kõikide funktsioonide juhtimine on 

täielikult integreeritud multifunktsionaalsele käetoele ja 

seega alati Teie käeulatuses. Rooli kõrgust ja kallet saab 

kiiresti ja lihtsalt reguleerida, koos sellega liigub ka 

mõõteriistade paneel ja on seetõttu alati ideaalses 

asendis.
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Teie tööd ei katkesta vihm: 300-kraadise 

tööalaga esiklaasi puhasti hoiab kogu 

eesmise vaatevälja puhtana ja esirataste 

jooksutee alati nähtavana.

Parima helikvaliteediga „käed vabad”-

telefonikõned – need on Fendt 500 Varios 

võimalikud tänu painduva ja reguleeritava jalaga 

mikrofonile.

Jahutatavas hoiukohas jäävad suupisted 

ja joogid mõnusalt värskendavaks. 

Kaassõitja istme taga asuv panipaik on 

avatav ühe käega.

Elektriliselt reguleeritav 

tahavaatepeegel koos 

lainurkpeegliga laiendab Teie 

vaatevälja taha. Härmatanud peeglid 

on minevik: soojendusega väline 

tahavaate- ja lainurkpeegel hoiavad 

vaate taha ka talvel selgena.

Kõrgelthinnatud on mugav kaassõitja iste 

koos turvavöö ja kokkuklapitava 

seljatoega, mida saab kasutada ka laua ja 

dokumendialusena.

Tume päikesevari ühildub kabiinikatusesse võlvitud esiklaasiga ja seda 

saab reguleerida ükskõik millisesse soovitud asendisse. 
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UUS FENDT VARIOTRONICTI JUHTIMISKESKUS FENDT 500 VARIOL

Täiuslikel tulemustel on nimi:  
Fendt VariotronicTI juhtimiskeskus 

Nähtavus kõikides suundades: Fendt-juhtimislahendused 
Aastate jooksul on ennast kasutamise käigus piisavalt 

õigustanud parempoolsel käetoel asuvad juhtseadised, 

mis hõlmavad Varioterminali, multifunktsionaalset 

joystick-juhtkangi, ristlülituskangi, lineaarmooduleid ja 

klahvistikku. Traktori, tööagregaadi ja Variotronic 

juhtimiskeskuse funktsioonide lülitamiseks on Fendt 

500 Vario jaoks saadaval kaks terminali versiooni: uudse 

lahendusega 7'' terminal ja suurem 10,4'' terminal. 

Mõlemat terminali saab kasutada nii ekraani 

puudutades kui ka klahvide abil. Täpsem teave 

terminalide kohta on toodud lk 26 ja 27.

Alati õigel töökäigul
Fendt VarioGuide paralleelsõidusüsteemiga saate sõita 

usaldusväärselt ja täpselt, seda isegi signaali halbades 

vastuvõtutingimustes. VarioGuide võimaldab masinate 

ressursi parimat kasutamist, sest saate töötada aktiivse 

roolimiseta, seda isegi öösel või suurtel töölaiustel. 

Paralleelsõidusüsteemi Fendt VarioGuide abil liigub 

traktor automaatselt ja täpselt töökäigul, võimaldades 

Teil täielikult tööagregaadile keskenduda. Ülekatted 

vähenevad ja sõltuvalt tehtavast tööst võib sääst olla 

kolm kuni kümme protsenti. Sõltuvalt rakendusest võite 

töötada kahe erineva täpsusklassiga: hälvetega 

ligikaudu 20 cm (VarioGuide Standard) või täpsusega 

kuni 2 cm (VarioGuide RTK). 

Õigel töökäigul: Fendt VarioGuide paralleelsõidusüsteem 
VarioGuide'i roolimissüsteem tagab soodsaimad 

töötulemused ja parima mugavuse. Tootja pakub kahte 

erinevat vastuvõtjasüsteemi – NovAtel® või Trimble®. 

NovAtel vastuvõtjaga olete tänu SBAS, TerraStar-L & C ja 

RTK parandussignaalile alati õigel töökäigul. Trimble® 

vastuvõtjaga saate kasutada SBAS, RangePoint™ RTX™, 

CenterPoint RTX™ ja RTK signaale. Maastikul olevate 

takistuste tõttu RTK signaali katkemisel jätkab 

VarioGuide tänu Trimble® xFill™-i tehnoloogiale 

usaldusväärselt tööd ilma parandussignaalita kuni 20 

minuti jooksul.

Uued sihijooned rakendusega Fendt Contour Assistant
Fendti masinatega, millel on Varioterminal 10.4 ja 

VarioGuide süsteem koos NovAtel®-i või Trimble® 

vastuvõtjaga, saab nüüd kasutada Fendti rakendust 

Contour Assistant. See täiendab juba tuntud VarioGuide 

sihijoonetüüpe segment ja üksiku sihijoonega ning 

aitab Teil töötada veelgi tõhusamalt ja mugavalt. 

Segment-tüüpi sihijoonte erinevate segmentide kohta 

kirjete tegemiseks läbige üks kord põllu väliskontuur. 

Tänu sellele saab põllul kiiresti ja hõlpsalt luua 

väliskontuure.  Ühe sihijoone korral luuakse kõik 

tehnorajad ühe, peaaegu lõputu sihijoonena.

Fendt VarioGuide'i 

paralleelsõidusüsteemiga saate 

töökäigul liikuda kahel erineval 

täpsustasemel: ±20 cm (VarioGuide 

Standard) ja ±2 cm (VarioGuide 

RTK). Saadaval on on paindlik 

vastuvõtjate ja parandussignaali 

teenuste valik. 
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ISOBUS-ühilduvusega masinate täisautomaatse Fendt SectionControl-

sektsioonide lülitusega külvate seemneid, laotate väetist ja  

taimekaitsevahendeid ilma ülekateteta. See väldib kultuuride topelttöötlemist 

ja võimaldab automaatselt hoida vajalikku kõrgust taimedest. Sektsioonide 

lülituse abifunktsioon SectionControl Assistant võimaldab igale agregaadile 

kiiresti ja lihtsalt määrata parandusväärtused. Sektsioonide sisse- ja 

väljalülituspunkte saab täpselt määrata kohe töö alustamisel, see tagab 

automaatselt ökonoomse laotuse.



FENDT VARIOTRONICTI KASUMLIKKUSE SUURENDAMISEKS

Ideaalne igaks tööks, Teie masinapargis 
olulise tähtsusega: dokumentatsioon ja 
telemeetria

Vajaduspõhine täppisviljelus VariableRateControl 
(VRC) abil
VarioDoc Pro-andmevahetus võimaldab nüüd kasutada 

laotamist lähtuvalt pinnase või taimiku vajadustest, 

säästes sellega töömaterjale. Tuginedes 

dokumenteerimisele VarioDoc Pro abil, on nüüd 

kättesaadav uus lahendus täppisviljeluseks – 

vajaduspõhise laotamise funktsioon (VRC). 

Laotuskaartidelt on näha külvise, taimiku väetamise ja 

pestitsiidide vajadus. Andmed aktiveeritakse töö käigus 

ja rakendatakse automaatselt. See tähendab suurt eelist: 

töömaterjalide kogused võib määrata ja planeerida 

elektroonilises põlluraamatus ning rakendada seejärel 

ülima täpsusega.

Efektiivsus alates traktorist kuni andmehalduseni
Kes investeerivad traktorisse, investeerivad ka tulevikku. 

Teie masinapargi tootmisvõimsus hakkab paranema 

niipea, kui masinad on üksteisega ühtsesse 

andmevahetusvõrku ühendatud.  Kõige uuemad 

liidesed ja tarkvaralahendused juba võimaldavad 

juurdepääsu masinaandmetele sõltumata asukohast ja 

koheselt tegutseda. See kiirendab kogu masinapargi 

reaktsiooni ja töökiirust ühe nupuvajutusega. Uueks 

liideseks traktori ja kontori vahel on AGCO Connectivity 

Modul (ACM), mis on traktorile paigaldatud 

tsentraalseks andmeedastuse mooduliks 

telemeetrialahenduse kasutamise korral. 

Ülevaade töödest Fendt VarioDoc-
dokumenteerimissüsteemi abil
Ettevõtte juhtimise ja põllumajandusliku äritegevuse 

üheks põhialuseks on dokumenteerimine. VarioDoci abil 

saab kõik asjakohased andmed salvestada lühima aja 

jooksul, dokumenteerides need elektroonilisse 

põlluraamatusse ja seejärel analüüsides. Andmed 

edastatakse Varioterminalilt juhtmevaba ühenduse 

kaudu, kasutades kõlviku andmebaasi ISOBUS 

standardit TC-BAS. Kohe peale töö lõpetamist on Teie 

käsutuses andmed külvatud seemnete ja laotatud 

väetiste koguste kohta või kütusekulu hektari kohta. 

Lisaks sellele saab tööülesandeid koostada 

kontoriarvutis ja terminalile edastada.

Andmete jälgimine reaalajas: Fendt VarioDoc Pro
VarioDoc Pro võimaldab teha ka GPS-asukohapunktide 

põhiseid kirjeid ja edastada andmeid peaaegu reaalajas. 

See võimaldab pidevat ja automaatset andmevahetust 

ISOXML-ühilduvate kõlvikukaartidega ja vajaduspõhiste 

laotuskaartide koostamist. Kasutatavate materjalide 

andmed edastatakse vastavalt TC-Geo standardile ning 

neid saab töötamise ajal jälgida Varioterminalil.
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Uus funktsioon VariableRateControl (VRC) võimaldab koostada 

laotuskaarte ja automaatselt muuta kulunormi olenevalt 

haakemasinast (nt väetiselaoturid, taimekaitsepritsid, külvikud). 

Korraga võib kasutusel olla kuni 5 laotuskaarti.

Põlluseadistusi saab teistele Fendt traktoritele üle kanda USB-

pordi kaudu. Väga praktiline on ka mobiiltelefonide 

laadimisport.

Nautige Fendt VariotronicTI eeliseid. Fendti tarkvara värskendatakse hoolduse 

käigus. Uued funktsioonid saate koos tarkavara uuendustega lisaks juurde. 
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KVALITEEDISTANDARDID JA JÄÄKVÄÄRTUS

Täiuslik tasuvusväljavaade

Täiendused ja lisaseadmete paigaldamine
Kas Te otsustasite loobuda masina ostmise ajal nendest 

funktsioonidest, mida Te soovite nüüd kasutada? Sel 

juhul on hea, et Te valisite Variotronic juhtimiskeskusega 

Fendti. Ükskõik kas VariableRateControl vajaduspõhine 

täppisviljelus, SectionControl sektsioonide lülitus, 

VariotronicTI põlluotsa automaatika või  VarioDoc Pro 

dokumenteerimine - kõiki neid funktsioone saab hiljem 

järelpaigaldada! See tagab suurima tootlikkuse ja 

ennetava väärtuse säilitamise.

Värskendusest versioonitäienduseni
Fendt Variotronic võimaldab uuendusliku tehnoloogia 

kasutamist isegi paljude aastate möödumisel. Kuidas 

see toimub? Fendt pakub kaks korda aastas uute 

lisafunktsioonide ainulaadseid tarkvaravärskendusi,  

mis on Teile tasuta. Kõige lihtsam viis Variotronic 

juhtimiskeskuse tarkvara uuendamiseks on lasta  

see kohalikul edasimüüjal korralise hoolduse käigus 

värskendada (lisanduvad edasimüüja töökulud).  

See tagab, et Teie Fendti masin on tehnoloogiliselt 

kaasaegne, säilitab oma väärtust ja hoiab Teie 

investeeringu tulevikus samaväärse, nagu see oli  

uuena ostes.

Pikaajalised eelised
Nautige Fendti kliendi eeliseid traktori kogu kasutusaja 

jooksul. Need algavad Teie esimese Variotronic 

juhtimiskeskusega masina ostuga ja jätkuvad kogu Teie 

masina kasutusaja kestel, sest kõik uued välja töötatud 

funktsioonid ei piirdu ainult tulevaste mudelitega, vaid 

tehakse kättesaadavaks ka praegustele ja vanemate 

aastate mudelitele (kui nende riistavara on ühilduv). 

Säilitage kõrgel tasemel töökindlus, tõhusus ja 

juhtimismugavus kogu masina kasutusaja kestel.
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Varioterminal annab Teile teavet saabuvate hoolduse ja 

teeninduse tähtaegade kohta, sellel on isegi 

meeldetuletusfunktsioon. 
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Absoluutne kvaliteet, 100% Fendti teenused
Teie Fendt Vario täiusliku pideva optimaalse töö 

tagamiseks pakume teile 100-protsendilist hooldust. 

Lisaks parimale diagnostikale ja parandamiskiirusele 

tagame, et varuosad on koristusperioodil kättesaadavad 

kakskümmend neli tundi ööpäevas. Fendti 

klienditeeninduste võrgustik garanteerib kiire suhtluse 

Teie ja meie koolitatud hooldusspetsialistide vahel. 

Fendti originaalosad ja nende paigaldus on kaetud 

12-kuulise garantiiga. Fendti originaalosade kasutamine 

tagab Fendti traktori väärtuse säilimise.

Jõudlus ja kasumlikkus lepingu alusel
Fendt Service paketid tagavad täieliku kulude halduse 

koos laitmatu teenindusega. Erinevad lepingud katavad 

kõiki ettenähtud hooldustöid mõistlike püsihindadega. 

Fendt Care'i erinevad tasemed sisaldavad korralist 

hooldust ja remonditöid kombinatsioonis koos 

pikendatud garantiiga kuni 8000 töötunni või kuni 

8 aastani. Teie Fendti masinapargi jaoks on olemas 

paindlikud ja kohandatud lahendused alates 

hoolduslepingust kuni asendusmasinat sisaldava 

kõikehõlmava teeninduslepinguni.

Individuaalsed finantseerimis- ja rentimismudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärseid 

kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping 

pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. 

Teie määrate Fendti rahastamise üldised tingimused – 

alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste 

maksetähtaegadeni. Kui Teil on vaja kiiresti lisavõimsust 

või soovite pikemat aega traktoreid kasutada neid 

ostmata, pakub Fendti edasimüüja ideaalselt 

kohandatud sobivaid rendipakette. Need paketid 

aitavad kohandada Teie masinaparki vastavalt 

valitsevale töökoormusele.

Fendt Expert juhikoolitus
Fendt tarnib Teile mitte ainult kõige uuema tehnoloogia, 

vaid hoolitseb ka selle eest, et Te saaksite oma masinast 

ka maksimaalset tulu. Juhi eksklusiivse 

koolitusprogrammi abil Fendti efektiivsust veelgi 

parendada ja tutvuda kõigi funktsioonidega, mis 

muudavad Teie igapäevase töö palju lihtsamaks. Meie 

kutseliste koolitajate meeskond annab teile nõu Teile 

nõu Fendti masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

FENDTI TEENUSED

Olge kindel, et Teie masin  
on valmis töötama ka homme.

Fendt on välja töötanud uued pikendatud garantii tingimused, et pakkuda uute 

masinate töökindluse ja parandusriski katmiseks veelgi laialdasemalt tooteid.

Töötunde kuni 8 000

Max aastaid 1 + 7

Hüvitusmäär  
(v.a kulumine)

Täielik hüvitamine
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Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb midagi valesti, siis helistage 

lihtsalt oma sertifitseeritud teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiliinile. 

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to Go“ 

abil saate leida Fendti varuosi kiiresti ja lihtsalt 

ning neid otse tellida. Rakendus on allalaadimiseks 

saadaval App Store'i või Google Play Store'i poes. 

Isiklike juurdepääsuandmete saamiseks pöörduge 

Fendti edasimüüja poole.

Lisaks seadusejärgsetele 

garantiitingimustele pakume selleks, 

et Teie masin oleks alati töökorras, 

kohaldatud hooldust ja 

remonditeenust. Fendt ProService-

pakett pakub Teile paindlikke 

tähtaegasid ja hindasid kas 

omaosalusega või ilma. See 

võimaldab Teile täielikku kontrolli 

kulude üle, tagab kindluse 

tulevikuplaanide tegemisel ja masina 

väärtuse optimeeritud säilimise.

Fendt Care-garantiipaketid Pronks Hõbe Kuld Plaatina1

Kate Regulaarne hooldus,  
fikseeritud hoolduskulud 

Kate remondiriski eest  
(v.a kulumine)

Kõik kulud kaetud
(välja arvatud kulumine)

Katab kõik kulud ja tagab 
valmisoleku

(välja arvatud kulumine)

Masina tüüp Kõik Kõik Ratastraktorid Ratastraktorid

Korraline hooldus    

Parandusrisk   

Omaosalus Vabatahtlik omaosalus:
0 €, 190 €, 490 €

0 € 0 €

Reisikulud  

Taastamine ja pukseerimine  

Masina diagnostika  

Mootoripiduri kasutamine  

Käigukasti ja mootori paranduseks 
vajaminevad õlid ning filtrid  

Tööajaväliste ja nädalavahetuse tundide 
lisatasu 

Asendusmasin 
1 Kehtib Saksamaal, Suurbritannias ja Prantsusmaal. Plaatinapakett on saadaval ainult osalevate edasimüüjate juures.
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FENDT CARGO FRONTAALLAADUR

Kui traktor ja frontaallaadur teevad 
täiuslikku koostööd, siis on selle 
nimeks Fendt Cargo

Fendt 500 Vario – ideaalne masin frontaallaaduri jaoks
Tõeline rõõm igaühele, kellel tuleb sageli 

frontaallaadurit kasutada. Fendt 500 Vario ja Fendt 

Cargo on ideaalset koostööd tegevad masinad. Alates 

stabiilsest konstruktsioonist suurepäraseks 

manööverdusvõimeks kuni kiire, lihtsa ja mugava 

juhtimiseni – siin on kõik omavahel seotud. Täielikult 

ülestõstetud kopp on jälgitav kabiinikatusesse võlvitud 

panoraamvaatega esiklaasi kaudu. Esiklaas, mida saab 

laaduriga töötamisel täielikult avada, on tõestanud oma 

kasulikkust näiteks ladudes töötamisel. Nüüd peate 

tegema otsuse, kas valida Fendt Cargo või Fendt 

CargoProfi.

Nutikas laadimine: Fendt CargoProfi
Kaalu- ja kallutusandurid, raputusfunktsioon ja 

töökäskude edastusmoodul – Fendt CargoProfiga saate 

laadida veelgi täpsemalt ja koguseid jälgida. 

Sisseehitatud kaalumisfunktsioon teavitab sihtkaalu 

saavutamisest. Raputusfunktsiooni abil saate kopa 

täielikult tühjendada. Mälufunktsiooniga saate 

salvestada näiteks noole asendit sageli korduvate tööde 

jaoks, seda pole vaja iga kord uuesti seadistada. 

Tõstekõrguse piiraja on end õigustanud madalates 

ruumides ning kopa kallutusnurga seadistamine on 

praktiline kõrgete transpordihaagiste laadimisel. 

Käiguaeglusti tööorgani lõppasendis toetab 

frontaallaaduri sujuvat tõstmist, see minimeerib 

rappumise tõttu tekkivat materjalikadu.

Kas soovite kiiret ja lihtsat laadimist? See on käeulatuses
Frontaallaaduri juhtseadised on optimaalselt 

integreeritud paremal käetoel asuvale üldisele 

juhtimiskeskusele ja Varioterminalile: frontaallaadurit 

saab juhtida parema käega ristlülituskangi abil, vasak käsi 

jääb vabaks rooli ja tagasisuunas sõitmise jaoks. Kiirust 

saate muuta jalaga. Reversifunktsioon võimaldab 

sõidusuunda muuta kiiresti ja lihtsalt, väsimust 

tekitamata. Fendt 500 Vario suure jõudlusega hüdraulika 

tagab kiire peale- ja mahalaadimise: LS-koormusanduriga 

pump edastab hüdroõli kuni 158 l/min.

Ideaalne roolisüsteem ja õõtsasendi leevendi
Tänu Vario Active aktiivvõimendusega roolisüsteemile 

vajate frontaaltöödel vähem roolimist ja töötamine on 

lõbusam. Aktiivvõimendusega roolisüsteemiga saate 

maksimaalse roolimisnurga kätte ainult rooli ühe 

täispöördega. Eelised on silmnähtavad – seda eriti 

kitsastel õuealadel, kuid samuti põlluotstel. Lisage 

sellele frontaallaaduri aktiivne õõtsumisleevendi: rõhu 

all olevad gaasiballoonid kompenseerivad vibratsiooni 

ja toimivad löökide leevenditena, see hoiab ära 

koormuse ülekandumise traktori kerele. 

Õõtsumisleevendi koos esisilla- ja kabiinivedrustusega 

teevad olemise nii mugavaks, et jääte pärast töö 

lõpetamist Fendt 500 Vario istmele kauemaks, kui see on 

vajalik.

Hüdroväljavõtete funktsioone saate 

täppishäälestada Varioterminalil. 

Näiteks saate hüdroõli läbivoolu 

hulka täpselt ja lihtsalt muuta 

pööratava regulaatori ja 

funktsiooniklahvide abil.
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Panoraamvaatega esiklaas suure 

77-kraadise nähtavusnurgaga ja 

täielik vaade tõstetud 

frontaallaadurile ning esirataste 

jooksuteele.

Põhivarustusse kuuluva ristlülituskangiga saab äärmiselt täpselt juhtida kahte hüdraulilist väljavõtet 

ja kätt pole vaja ümber tõsta. Tellimisel lisavarustusena soetatava lisahüdraulika kolmanda ja 

neljanda ahela abil saab töötada laia valikuga  tööagregaatidega. Nende aktiveerimine ja juhtimine 

toimub ristlülituskangil asuvate nuppude abil.

Juhiistmelt saab mugavalt juhtida ka lisavarustusena 

soetatavat tööorgani hüdraulilist lukustust ja õõtsumise 

leevendit.

Oranži reversihooba kasutades saab 

sõidusuunda lihtsal viisil vasaku 

käega muuta. Hooba paigal hoides 

jääb traktor seisma. Hoova 

vabastamisel jätkab traktor 

automaatselt sõitmist eelvalitud 

suunas. 

A

B
C

D

E

Fendt frontaallaadur Cargo 4X/75 Cargo 4X/802)

A Kiirtõstejõud daN 1940 2260

B Maksimaalne tõstejõud daN 2250 2620

C Tõstekõrgus mm 4155 4155

D Kaevesügavus mm 150 150

E Tühjenduskaugus (B = 3,5 m)1) mm 1685 1685

F Tühjenduskaugus (B = max)1) mm 1145 1145
Tühjendusnurk ° 55 55

Kallutusnurk täitmisel ° 48 48

1) Olenevalt rehvidest
2) Väärtused kehtivad ka Fendt Cargo profi 4X/80 frontaallaaduri korral
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Varioterminal 7”
Ülevaatlik, menüüde loogilise struktuuriga ja praktiline 

– uus LED-taustavalgustusega Varioterminal 7'' ühendab 

kõik traktori ja tööagregaadi funktsioonid ühele 

terminalile. Varioterminalil saab vahetult juhtida ka 

ISOBUS-ühilduvusega rippmasinaid. Loogilise 

struktuuriga menüüd ja selged näidikud on hõlpsasti 

jälgitavad ning lihtsalt arusaadavad. Puudutage lihtsalt 

vastavat menüükirjet puuteekraanil või klõpsake klahvi. 

Stiilne, nutitelefoni välimusega kuvaääriseta LCD-ekraan 

tagab säravad värvid ja terava resolutsiooni 480 x 800 

piksli abil. See on äärmiselt kriimustuskindel ja kergesti 

puhastatav. Öösiti hämardub pimestamise vältimiseks 

kogu ekraan automaatselt.

Neli-ühes-terminal: Varioterminal 10.4”
Traktori ja tööagregaadi juhtseadised, kaamera ja 

dokumenteerimissüsteem on täielikult 10.4" 

Varioterminali integreeritud. Ülevaatlik kuvapaigutus on 

praktiline, seda saab edastada täisekraan- või 

poolekraanvaates ning nelja eraldi pildina, igaüks 

erineva funktsiooni jaoks. Kõrgekvaliteediline 

kriimustuskindlast klaasist puuteekraan kasutab selgete 

kujutiste saamiseks lahutusvõimet 800 x 600 pikslit ja 

16 miljonit värvi, isegi öörežiimis. Süsteem reageerib 

puudetele tundlikult ja kiiresti. Kasutada võib ka klahve.

25 tööagregaadi mälu
Kõiki Varioterminalil tehtud seadistusi võib salvestada 

ühetähendusliku nimetusega ja hiljem ekraanile 

edastada. Näiteks kui olete häälestanud külvikuga 

töötamiseks traktori erinevad sätted, 

paralleelsõidusüsteemi ja dokumenteerimise, saate 

need seadistused väga hõlpsasti uuesti alla laadida ja 

vajadusel muuta. Muidugi võib juht salvestada ka enda 

poolt tehtud seadistusi.

Kõik on käeulatuses: universaalne joystick-juhtkang
Multifunktsionaalse joystick-juhtkangiga võite traktorit 

juhtida lihtsalt ja täpselt. 4-suunalise 

multifunktsionaalse joystick-juhtkangi abil saab Fendt 

500 Variot sujuvalt kiirendada. Juhtkangi on mugav käes 

hoida ning otse kangilt saab aktiveerida paljusid 

funktsioone: püsikiiruse hoidjat, salvestada mootori 

pöördeid, käivitada hüdraulikat ja täiendavaid 

automaatfunktsioone, nagu näiteks põlluotsa 

automaatika. Hüdroväljavõtete juhtimist saab 

Varioterminalilt vabalt edastada multifunktsionaalsele 

joystick-juhtkangile ja nupulevajutusega kangil 

väljavõtteid aktiveerida.

FENDTI JUHTIMISLAHENDUSED

Üks juhtseadis,  
kõik funktsioonid

Varioterminali saab seada igasse 

suunda tänu uuele kuulliigendiga 

hoidikule.
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Öörežiimis ekraan hämardatakse, et hoida selle valgustatus 

juhile mugaval tasemel. Tänu alternatiivsele kuvale on 

seadeid ja ikoone kerge näha.

ISOBUS-ühilduvusega rippmasinaid saab juhtida otse  

Variotronic juhtimiskeskuse joystick-juhtkangi abil või 

Varioterminalil. Seega ei ole juhikabiini vaja paigaldada 

lisaterminale. 

Kaamera kasutamine masinatel suurendab oluliselt mugavust ja ohutust. Te 

näete rohkem enda ümber toimuvat, seda eriti suurte põllumajandusmasinate 

korral. Suurel 10.4'' Varioterminalil on kuni kaks kaameraühendust.

Ripphaakeseadised seadistatakse Varioterminalil ja käivitatakse spetsiaalsel 

juhtmoodulil, multifunktsionaalse joystick-juhtkangi või tagumistel rataste 

porikaitsetel asuvate nuppude abil. Välispidised juhtnupud on saadaval ka 

eesmise ripphaakeseadise jaoks.

VariotronicTI põlluotsa automaatika võimaldab salvestada töökäskusid 

pööramiseks põlluotses. Kuni 5 aktiveerijat, 13 salvestatavat funktsiooni 

(sh paralleelsõidusüsteem), samuti seadistamisvõimalus traktori seismise 

ajal tagavad kvaliteetse töötulemuse põlluotstel. Töökäskude jada saate 

käivitada nupuvajutusega joystick-juhtkangil. Säästate iga 160 

tagasipöörde kohta kuni 1920 käeliigutust. VariotronicTI automaatse 

versiooni kasutamine on veelgi lihtsam, sest töökäskude jada käivitatakse 

automaatselt ja täpselt õiges kohas. Töökäskude jadasid saab 

programmeerida ka traktori seismise ajal.
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VALGUSTUS, LED-TÖÖTULED

J	 Lihtsalt teravmeelne: katusel 
asuvate töötulede ristvalgustus väldib 
varjude tekkimist.

J	 Fendt 500 Vario Profi ja ProfiPlus 
versiooni sõidutuledele on lisatud 
pööratavad tuled, mis valgustavad 
esirataste jooksuteed täies ulatuses. 
Kroomitud viimistlus annab traktorile 
elegantse välimuse ja säravad „silmad”. 

J	 Coming Home 
kojusaatmisfunktsiooniga tuled. 
Ohutuks kojujõudmiseks jätkavad 
sõidutuled ja kabiinivalgustus põlemist 
ka pärast mootori seisma jätmist.

J	 Tänu ülevaatlikele klahvidele on tuled hõlpsasti reguleeritavad. Nutikas ühe 
nupu süsteem võimaldab kõiki tulesid sisse ja välja lülitada ainult ühe 
klahvilevajutusega – see on eriti praktiline, kui osutub vajalikuks pimedas sõitmine 
vahelduvalt põllul ja maanteel.  

Töötamisel on rohkem valgust: see tagatakse 360° valgustusalaga LED-tulede lahendusega, mille suurendatud valgustusvõimsus 
on kokku 49 900 luumenit. See tagab veelgi laiema valgusvihu. Tuled kabiinikatuse esiosast kuni tagaservani ning kabiini 
eesmistel tugipostidel ja rataste porikaitsetel tagavad öötöödel kogu tööala valgustamise samaväärselt päevavalgusega. Suure 
jõudlusega reflektorid ühtlasemaks pimestuseta valgustuseks. Ja veel üks eelis: LED-id säästavad elektrienergiat. Fendt 500 Vario 
jaoks on saadaval järgmised LED-töötuled: 4 kabiinikatusel taga, 4 kabiinikatusel ees, 2 katusel ees kabiini tugipostidel, 2 rataste 
porikaitsetel taga.
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J	Optimaalseks tööasendiks peab rool olema õigel kõrgusel ja mugava kaldega. 
Seetõttu saab kogu Fendt 500 Vario kabiini kohandada vastavalt individuaalsetele 
vajadustele. 

F	 Lisaks suurele panipaigale on 
kabiinilaes ruumi ka tahhograafile.

J	 Põhivarustusse kuuluv sisseehitatud 
kliimaseade tagab ideaalse 
temperatuuri. Profi ja ProfiPlus 
versioonide jaoks on saadaval 
automaatne kliimaseade.

F	 Lisaks Bluetoothiga CD- ja MP3-
mängijale on raadiol ka teisaldatav 
mikrofon parima helikvaliteediga "käed 
vabad" telefonikõnede pidamiseks. 

F	Ülimugav õhkvedrustusega iste on 
varustatud soojenduse, 
pööramisadapteri, madalsagedusliku 
vedrustuse, pneumaatilise nimmetoe ja 
hõlpsasti seadistatava käetoega. 
Maanteesõidu ohutuse tagamiseks, 
eriti teetööde ajal, on selle istme jaoks 
saadaval valikuline kolmepunktiline 
turvavöö.  

J	 Sisseehitatud läbiviigud kaablitele hoiavad ära mustuse, vee ja 
tolmu sattumise kabiini. Tihendid väldivad ka müra tungimist 
kabiini.

F	Vibratsiooni viib miinimumini 
neljapunktiline kabiini 
komfortvedrustus koos sisseehitatud 
regulaatoriga kallutuste 
kompenseerimiseks. 

F	Mugav kaassõitjaiste on 
ergonoomiline ja see on varustatud 
lisapolstriga. Sellel on turvavöö ning 
istme seljatoe alla klappimisel muutub 
see dokumendihoidikuga lauaks. 

J	 Komfortistet iseloomustab 
õhkvedrustus ja käetoe lihtne 
reguleerimine. 

F	 Lisaks super komfortistme 
funktsioonidele on on super 
komfortistmel Evolution Dynamic 
horisontaalne õõtsumisleevendi 
külgedel ja ventileerimissüsteem.  
Vedrustust saab pneumaatiliselt 
juhtida suruõhuga traktori 
suruõhukompressorist, see võimaldab 
istme vedrustust ideaalselt kohandada 
vastavalt Teie kehakaalule. 

KABIIN 

J	 Suvel eriti populaarne: 
kabiinikatusesse paigaldatud luugi 
kaudu saab kabiini juhtida värsket 
õhku kiiresti ja tuuletõmbust vältides.

J	 Fendt 500 Vario eripära on tagumise 
akna vertikaalne käepide, mis 
võimaldab akent istmelt mugavalt 
avada ja sulgeda.

F	Uue supermugava Evolution 
Dynamic Dualmotioin istme seljatoe 
ülemine osa pöördub tahapoole 
vaadates koos juhiga ja toetab 
tagurpidi töötamisel selga. Istmel on 
ka istmesoojendus, 
temperatuuriregulaator ja 
suruõhuvedrustus.

F	Ülimugav Evolution Dynamic 
Dualmotioni iste on saadaval ka 
naturaalnahast istmekattega. Uue 
nahksisustuse korral on juhi- ja 
kaassõitja iste ning rool kaetud sileda 
musta nahaga.

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  J	
Lisavarustus:  F	
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F	VarioActive aktiivvõimenduse abil saate maksimaalse roolimisnurga ainult rooli 
ühe täispöördega. 

J	 Sisseehitatud õõtsasendi leevendi 
hoiab ära traktori ja tööagregaadi 
õõtsumise, sest ripphaakeseadis 
kompenseerib aktiivselt vastassuunalisi 
liikumisi. See vähendab masinate 
hüplemist, Te tajute parema roolimis- 
ja sõidumugavuse eeliseid. 

F	Haagise järeljooksusilla lukustus vabastatakse valitud kiirusel automaatselt. 
Suurtel kiirustel ja tagasisuunas sõitmisel hoiab lukustatud järeljooksusild traktorit 
ja haagist automaatselt otsesuunas.

J	 Fendt 500 Vario põhivarustusse kuulub kõrguse regulaatoriga esisillavedrustus, 
mis talub suuri koormusi parima sõidumugavuse juures ja tagab kuni seitse 
protsenti suurema veojõu rasketel veotöödel. Vedrustuse käigupikkus on +/- 50 
mm, maapinna ebatasasustest tulenevad löögid kompenseeritakse tänu vedrude 
pikale käiguulatusele. 8° vertikaalpendelduse nurk tagab stabiilsuse sõidu ajal. 52° 
esisilla roolimisnurk tagab maksimaalse manööverdatavuse. Vedrustusfunktsiooni 
võib välja lülitada, nt esiraskuse paigaldamiseks.

SÕIDUMUGAVUS

J	Nagu iga Fendt, hõlbustab ka Fendt 500 Vario Teie tööpäeva väikeste praktiliste võimaluste abil, nagu suunatulede 
automaatne lähtestamine: traktori suunatuled vilguvad kuni pöörde lõpetamiseni ja lülituvad seejärel automaatselt välja. 

J	 Fendt Reaction roolisüsteem tagab 
traktori optimaalse liikumise 
otsesuunas.

J	Varioga sõitmine on lihtne ja lõõgastav: juhtimisrežiimi võib valida 
soovikohaselt. Juht võib valida pedaaliga sõitmisviisi ja muuta traktori kiirust 
jalavajutusega. Teise võimalusena võib valida juhtkangi ja juhtimise sõidupedaali 
kuni nelja erineva kiirendusega. 
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F	 Power Beyondi rõhu- ja juhtvoolik 
rõhusüsteemita tööagregaatidega 
efektiivseks sõitmiseks ning nende 
juhtimiseks. 

F	 ISOBUS-pistikupesa tööagregaadi 
juhtimissüsteemi ühendamiseks.

F	 Eesmine ripphaakeseadis on täielikult poolraamile integreeritud ja seepärast 
eriti stabiilne. Alumised aisad võib üles klappida, et saada rohkem ruumi 
frontaallaaduri kasutamiseks ja paremaks manööverdamiseks. 

HÜDRAULIKA LIITMIKUD JA KÄIVITUSMEHHANISMID

Eesmised liitmikud:  
Kesktõmmits – Kaks kahesuunalise lisahüdraulika väljavõtet – Rõhuvaba eesmine 
tagasivool – 7 klemmiga pistikupesa – Eesmine jõuvõtuvõll (standard: 1000, 
valikuline: 540), eesmine ripphaakeseadis (standard: õõtsumise leevendiga, 
valikuline: elektrooniline asendi juhtimine, haardekaalu regulaator)

Tagumised liitmikud:  
Signaali pistikupesa, ISOBUS-i ühendus, hüdrauliline kesktõmmits, viis 
kahesuunalise lisahüdraulika väljavõtet, tagumine rõhuvaba tagasivool, suruõhk 
ajamiga piduri ühendus, Power Beyond juhtvoolik, Power Beyond rõhuvoolik, 
hüdrauliline haagisepidur, 7 klemmiga pistikupesa, alumiste aiste lukustuskonksud, 
ABS-i pistikupesa, tagumine jõuvõtuvõll (standard: 540 / 540E / 1000; valikuline: 
540E / 1000 / 1000E), Hitch-hüdrokonks, alumine haakeseade

F	 Suruõhuliitmik Duomatic võimaldab 
suruõhuvoolikute kiiremat ühendamist.

J	 Fendt 500 Vario hüdroühendusi saab alati rõhu all ühendada (CUP). 
Lisavarustusse kuuluvaid kahepoolseid rõhu all ühendatavaid liitmikke on eriti 
kerge ühendada. 

J	 Tagumist rippmehhanismi, jõuvõtuvõlli ja ühte hüdroväljavõtet saab juhtida 
tagumistelt rataste porikaitsetelt. See teeb tagumiste tööagregaatide ühendamise 
eriti kergeks.

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  J	
Lisavarustus:  F	
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Paindlik ballastsüsteem eesmiste raskustega kuni 1250 kg ja tagarataste raskustega 
max. 600 kg tagab rataste ideaalse haardumise pinnasega. Tänu väikesele 
tühimassile 6 tonni on Fendt 500 Vario väga kütusetõhus ja säästab põllul pinnast. 

LISARASKUSED JA NENDE KINNITUSED

F	 Fendt 500 Variol on paindlikud 
ballastraskuste valikuvõimalused. 
Saadaval on erinevad eesmised 
ballastraskused ja rattaraskused:

Eesmised ballastraskused massiga 400 kg, 870 kg ja 1 250 kg

Tagarataste raskused massiga 200 kg, 300 kg ja 600 kg
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FENDT 500 VARIO

Varustusversioonid

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 
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Mootor
Kütuse eelfilter (soojendatav) c c c c

Eelsoojendi (mootori-, transmissiooni-, hüdroõli) c c c c

Jõuülekanne
Revers, funktsioon “seisa-ja-sõida” g g g g

Tagasisuunas sõidu hoiatussignaal c c c

Vario juhtimine
Universaalne joystick-juhtkang koos püsikiiruse hoidja, mootori pöörete 
salvesti, automaatfunktsioonide, hüdraulika juhtimisega

g g g g

Puuteekraani ja juhtklahvistikuga Varioterminal 7'' g g g

Puuteekraani ja juhtklahvistikuga Varioterminal 10.4'' c g

Variotronic tööagregaatide juhtsüsteem ISOBUS c g g

VariotronicTI – põlluotsa automaatika g g g g

Paralleelsõidusüsteem VarioGuide NovAtel / Trimble c c

VarioDoc - dokumentatsioonisüsteem (ainult Varioterminalil 10.4'') c g

VarioDoc Pro - dokumentatsioonisüsteem g

SectionControl-sektsioonide lülitus c

VariableRateControl vajaduspõhise täppisviljeluse kontroller c

Elektrooniline immobilisaator c c c c

Ilma immobilisaatorita g g g g

Kabiin
Aktiivsöefilter c c c c

Mehaaniline kabiinivedrustus g g g g

Pneumaatiline kabiinivedrustus c c c c

Õhkvedrustusega super-komfortiste, kolmepunkti turvavööga c c c c

Komfortiste, õhkvedrustus g g g g

Super-komfortiste, õhkvedrustus c c c c

Super-komfortiste Evolution dynamic / suruõhk c c c c

Super-komfortiste Evolution dynamic DuMo / suruõhk c c c c

Super-komfortiste Evolution dynamic DuMo nahkkattega / suruõhk c c

Komfortiste kaassõitjale g g

Kliimaseade g g g g

Sisseehitatud automaatne kliimaseade c c

Jagatud esiklaas ja uks paremal c c c c

Terviklik esiklaas g g g g

Soojendusega tagaklaas c c c c

Eesmised segmendikujulise tööalaga klaasipuhastid g g c c

Eesmine paralleelklaasipuhasti c c c c

300° tööalaga esiklaasi puhasti (terviklikule esiklaasile) g g

Tagaklaasi pesur/klaasipuhasti c c c c

Lainurk-tahavaatepeegel g g g g

Raadio kinnituskomplekt koos kahe stereokõlariga g g g g

Raadio CD-mängija ja MP3-ga c c c c

Raadio CD MP3 koos „käed vabad”-kõnesüsteemiga c c c c

Radaranduriga aktiveeritav nühamusvastane seade c c

Veermik
Kõrguse regulaatoriga esisillavedrustus, lukustatav g g g g

Külgpidur g g g g

Automaatne haagise pöördsilla lukustus c c

Suruõhuliitmik Duomatic c c c c

Po
w

er

Po
w

er
Pl

us

 P
ro

fi

Pr
of

iP
lu

s

Nelikvedu
Tagumine/eesmine diferentsiaal 100% ketaslukustusega ja roolimisnurga 
andurid

g g g g

Ripphaakeseadised
Kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine ripphaakeseadis, väliste juhtnuppudega 
(sõltumatu väljavõte)

c c c c

Asendiregulaatoriga kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine 
komfortripphaakeseadis, väliste juhtnuppudega

c c c c

Rippmasina haardekaalu regulaatoriga kahesuunalise hüdrosüsteemi 
eesmine komfortipphaakeseadis, väliste juhtnuppudega 

c c c c

Jõuvõtuvõll
Ees: 1000 p/min c c c c

Tagumine jõuvõtuvõll 540/540E/1000 p/min g g g g

Tagumine jõuvõtuvõll 540E/1000/1000E p/min c c c c

Hüdraulika
Ristlülituskang väljavõtete juhtimiseks, joystick-juhtkang g g g g

Hüdroväljavõtete juhtimine lineaarmoodulil g g

Tagumiste lisaahelate välispidine juhtimine c c c c

Aksiaalkolbpumbaga (75 l/min) Load Sensing-koormustundlik hüdrosüsteem g g

Aksiaalkolbpumbaga (110 l/min) Load Sensing-koormustundlik hüdrosüsteem c c g g

Aksiaalkolbpumbaga (158 l/min) Load Sensing-koormustundlik hüdrosüsteem c c

4. lisaahela väljavõte taga või 3. lisaahela väljavõte taga ja 1. lisaahela väljavõte 
ees

c c

4. lisaahela väljavõte taga c c

5. lisaahela väljavõte taga c c

1. lisaahela väljavõte ees c c

2. lisaahela väljavõte ees c c

Power Beyond liitmik rõhusüsteemita haakemasinate jaoks c c c c

Tagumine tagasivool g g g g

Rõhuvaba tagumine tagasivool c c c c

Rõhu all ühendatavad kaksikhoob-liitmikud, taga c c c c

Rõhu all ühendatav hüdroliitmik, taga g g g g

Biohüdroõli c c c c

Koosteseadmed
Käsitsi ühendatav haakeseadis g g g g

Automaatselt ühendatav tagumine haakeseadis koos lukustuse avamistrossiga c c c c

Muudetava kõrgusega raamiga kuulühendus c c c c

Lühike kuulühendus alumises haakeseadises c c c c

Pikk kuulühendus alumises haakeseadises c c c c

Hitch-hüdrokonks c c c c

Veolatt c c c c

Piton-fix haakesõrm c c c c

Esiraskuse komfortkinnitus (pole saadaval eesmise ripphaakeseadise puhul) c c c c

Lisaraskused tagaratastele c c c c

Sundpöörde mehhanism (ühele ja mõlemale küljele) c c c c

Pööravad esirataste porikaitsed c c g g

Frontaallaadur
Frontaallaaduri paigaldusdetailid c c c c

Frontaallaadur Cargo 4X/75 c c c c

Frontaallaadur Cargo 4X/80 c c c c

Frontaallaadur Cargo Profi 4X/80 c c
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FENDT 500 VARIO

Tehnilised andmed
512 Vario 513 Vario 514 Vario 516 Vario

Mootor
Nimivõimsus vastavalt normile ECE R 120 kW/hj 91/124 98/133 110/150 120/163
Suurim võimsus vastavalt normile ECE R 120 kW/hj 96/131 104/141 115/156 126/171
Silindrite arv Arv 4 4 4 4
Silindri läbimõõt / kolvi käik mm 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126
Töömaht cm³ 4038 4038 4038 4038
Nominaalpöörded p/min 2100 2100 2100 2100
Suurim pöördemoment pööretel 1450 p/min Nm 550 590 649 687
Pöördemomendi kasv % 42.0 40.0 38.0 33.0
Kütusepaagi maht Liitrid 298.0 298.0 298.0 298.0
AdBlue paagi maht Liitrid 31.0 31.0 31.0 31.0

Jõuülekanne ja jõuvõtuvõll
Jõuülekande tüüp ML 90 ML 90 ML 90 ML 90
Käigugrupp 1 km/h 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28
Käigugrupp 1 - tagasisuunas km/h 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17
Käigugrupp 2 km/h 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50
Käigugrupp 2 - tagasisuunas km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
Tippkiirus km/h 50 50 50 50
Tagumine jõuvõtuvõll 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000
Tagumine jõuvõtuvõll, tellimisel lisavarustus 540E/ 1000 /1000E 540E/ 1000 /1000E 540E/ 1000 /1000E 540E/ 1000 /1000E
Eesmine jõuvõtuvõll, tellimisel lisavarustus 1000 1000 1000 1000

Ripphaakeseadised ja hüdraulika
Muutuva tootlikkusega pump l/min 75 75 75 75
Muutuva tootlikkusega pump, tellimisel lisavarustus 1 l/min 110 110 110 110
Muutuva tootlikkusega pump, tellimisel lisavarustus 2 l/min 158 158 158 158
Töö-/reguleerimisrõhk bar 200+20 200+20 200+20 200+20
Max väljavõtteid (ees/keskel/taga) Power / Power Plus Arv 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4
Max väljavõtteid (ees/keskel/taga) Profi / Profi Plus Arv 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5
Maksimaalne õlivõtt Liitrid 55 55 55 55
Tagumise ripphaakeseadise max. tõstejõud daN 7780 7780 7780 7780
Eesmise ripphaakeseadise max. tõstejõud daN 3420 3420 3420 3420

Rehvid
Esirehvid (põhivarustus) 480/65R28 480/65R28 480/70R28 540/65R28
Tagumised standardrehvid 600/65R38 600/65R38 580/70R38 650/65R38
1. lisavarustuse esirehvid 16.9R28 16.9R28 480/65R28 480/65R28
1. lisavarustuse tagarehvid 20.8R38 20.8R38 600/65R38 600/65R38

Mõõtmed
Rööpmelaius ees (standardrehvidega) mm 1880 1880 1880 1880
Rööpmelaius taga (standardrehviddega) mm 1860 1860 1860 1860
Üldlaius standardrehvidega mm 2501 2501 2501 2501
Üldpikkus mm 4453 4453 4453 4453
Kabiini üldkõrgus standardrehvidega ilma VarioGuide paralleelsõidusüsteemi vastuvõtjata mm 2930 2930 2965 2965
Kabiini üldkõrgus standardrehvidega koos VarioGuide paralleelsõidusüsteemi vastuvõtjaga mm 2980 2980 3015 3015
Max. kliirens mm 530 530 530 530
Sillavahe (baas) mm 2560 2560 2560 2560

Massid
Tühimass (baastraktor koos kabiiniga – paagid täis, ilma juhita) kg 6050.0 6050.0 6400.0 6400.0
Suurim lubatud üldmass kiiruse kuni 40 km/h puhul, riigispetsiifilise erandi luba vajalik kg 10500.0 10500.0 10500.0 10500.0
Suurim lubatud üldmass kiiruse kuni 50 km/h puhul, riigispetsiifilise erandi luba vajalik kg 10500.0 10500.0 10500.0 10500.0
Suurim lubatud koormus haakeseadisele kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
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fendt.com
Siin leiate internetist kõik, alates prospektidest 
kuni tehniliste andmeteni, aruanneteni 
klientide või ettevõtte kohta ja Fendti 
sündmuste kalendrini. 

Fendti komplekteerija
Fendti komplekteerijaga saate teha valikut 
kogu olemasoleva varustuse hulgast ja panna 
kokku just oma ettevõttele sobiva masina. 
Fendti komplekteerija on saadaval veebilehel 
www.fendt.com, mille avalehelt leiate selle 
juurde viiva otselingi.

fendt.tv
Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu meie 
Fendti andmekogule. Meie Interneti-TV edastab 
Teile uudiseid ja teavet Fendti kohta 24/7. 

Proovisõit
Minge veebilehele fendt.com ja avage 
vahekaardil „Fendt Welt“ jaotis „Service and 
Sales“. 
 Valige traktori esitlusteenus „Tractor 
Demonstration Service“ ja registreerige end 
proovisõiduks traktoriga.

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

instagram.com/fendt.global
Jälgige meid Instagramis ja tulge Fendti 
fänniks. Teid ootavad huvitavad artiklid Fendti 
kohta. 

Mis muudab Fendti teeninduse eriliseks?
Meie jaoks tähendab hooldus Teie töö tundmist 
ja sellest arusaamist, et täita Teie vajadusi 
töökindluse ja ohutuse osas ning tegutseda Teie 
majanduslikes huvides. Me vastutame oma 
toodete eest ning oleme need välja töötanud 
kõige rangemaid nõudeid ja pikka kasutusiga 
silmas pidades. Meie teenused kujutavad 
endast Teie tööst lähtuvat partnerlust.

Mis on Fendti ühe terminali kontseptsioon? 
Ainult ühe terminaliga juhtimislahendus 
tähendab järgmist: ükskõik kas masinate, 
ISOBUS-ühilduvusega tööagregaatide 
juhtimine, VarioGuide paralleelsõidusüsteemi 
kasutamine, VarioDoc dokumenteerimine, 
kaamera funktsioon või erinevad 
abifunktsioonid – Fendtil toimub kõik hõlpsasti 
ühel terminalil, Fendt Varioterminalil. Ainult 
üks terminal tähendab samuti, et Fendti puhul 
on juhtimine katkematu ja loogiline. Te leiate 
alati õige tee ja orienteerute juhtimisloogikas 
sõltumata sellest, kas Te juhite Fendt Vario 
traktorit, Fendt kombaini või Fendt Katana 
liikurhekseldit ning tunnete end koduselt igas 
Fendti masinas. 

Kuidas VariotronicTI-d värskendada?
Fendt VariotronicTI-d saab värskendada, et Teie 
Fendtis oleks alati kõige uuem 
tulevikutehnoloogia. Põhjalikumat infot küsige 
oma Fendti edasimüüjalt. 

Mis on Fendt Expert?
Osalege Fendt Expert juhikoolitusel ja Te saate 
Vario asjatundjaks: kas Te tunnete kõiki 
funktsioone, mida tehnika Teie käsutusse 
annab? Kasutage Fendt Vario tehnoloogiat ja 
õppige Fendt Expert koolitusel traktori kõikide 
funktsioonide rakendamist. Meie kutseliste 
koolitajate meeskond annab Teile nõu Fendti 
traktori kogu potentsiaali kasutamise kohta. 
Võtke ühendust oma edasimüüjaga ja 
registreeruge juba täna. 

Mis on Fuse™?
Fuse™ Technologies varustab teid kõigi AGCO 
kaubamärkide korral ajakohaste täppisviljeluse 
lahendustega. See võimaldab põllumeestel ja 
teenuseid osutavatel ettevõtetel vaevata kokku 
liita ja omavahel ühendada kogu masinaparki, 
mis toob kaasa väiksemad 
ekspluatatsioonikulud ning samuti tõhusama ja 
kasumlikuma masinakasutuse.
www.agcotechnologies.com

KKK. KÕIK FENDTIST.

Mida me saame teie 
heaks teha?

Võtke Fendtiga 
ühendust
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www.fendt.com 

Fendti juhivad liidrid!

EE/1801

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk. 
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, jõudluse, mõõtmete ja masside, kütuse- ning käituskulude 
kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimineku ajal olemasolevale teabele. Need võivad ostmise ajaks 
muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest koheselt. Prospektis toodud 
masinatel pole näidatud riigipõhist varustust.

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




