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Uus Fendt 300 Vario.  
Jah!
Alates 1980. aastast on 300 seerias ühendatud põlvkondade kogemus ja kõrgeimad nõuded kvaliteedi ja jõudluse suhtes. 

Seepärast me ütleme: Jah! Sest Fendt 300 Vario pakub kõike, mida vajate. Vaadake ise ja ütelge jah universaalsele 

kompakttraktorile.
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310 Vario 311 Vario 312 Vario 313 Vario
Mootor
Nimivõimsus vastavalt normile ECE R 120 kW/hj 74/ 100 83/ 113 90/ 123 97/133
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Need, kes on hästi manööverdatava kompakttraktoriga juba tuttavad, teavad, kui palju see suudab. Olgu rohumaal, põllul, 

transpordi- või munitsipaaltöödel – varustatuna veelgi suuremate mugavuste, paremate funktsioonide ja efektiivse 

tehnoloogiaga on Fendt 300 Vario Teie usaldusväärseks kaaslaseks igapäevaste tööde tegemisel. 

Fendt 300 Vario.  
Just õige.
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Öelge jah!

Paindlikkus ja efektiivsus üheaegselt
Fendt 300 Vario näol on Teil kompakttraktor, mis 

muudab igapäevase töö paindlikumaks ja 

efektiivsemaks. 

- Jõuline 4,4 l töömahuga mootor

- VisioPlus kabiinist on erakordselt hea nähtavus ja 

selles on rohkem ruumi

- Esilaadur Fendt CargoProfi

- Ülevaatlik juhtimine Varioterminal 7" abil 

Variocenter juhtimiskeskusel ja VarioGuide-

paralleelsõidusüsteemi kõikehõlmavad 

funktsioonid, samuti ka aktiivvõimendusega 

roolisüsteem VarioActive

- Taimeri ja õli läbivooluhulga juhtimisega 

elektrilised väljavõtted

- LED-töötuled

- Universaalne joystick-juhtkang 

- 40 km/h mootori vähendatud pööretel 

- Suur kandevõime üle 3,5 tonni

- Kõrgusregulaatoriga esisillavedrustus 
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Fendt 300 Variol on õiged funktsioonid iga töö 

jaoks. Valige enda jaoks optimaalne lahendus 

Power, Profi ja ProfiPlus varustusversioonide 

hulgast. Fendt 300 Vario Power pakub Teile 

sobivat varustust rohumaatööde, mullaharimise, 

transpordi, kultuuride vaheltharimistööde, 

erikultuuride ja kommunaaltööde jaoks või 

õuealadel töötamiseks. Selle teeb veenvaks 

tugevus ja vastupidavus. Vajalikuks 

lisamugavuseks ja funktsionaalsuseks pakuvad 

Fendt 300 Vario Profi ning ProfiPlus Teile midagi 

sellist, mis muudab Teie igapäevase rutiini 

lihtsamaks.
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MITMEKÜLGSUS JA PAINDLIKKUS

Konstrueeritud  
raskeks tööks.

Eeldus edukaks tööpäevaks
Fendt 300 Vario vastab kõikidele vastupidavus- ja 

paindlikkusnõuetele. Suurem haardumine pinnasega ja 

veelgi rohkem sõidumugavust tänu uuele, pikisuunalise 

õõtshoovaga esisillavedrustusele, nelikveo 

automaatlülitusele ja mõlema silla 100% 

diferentsiaalilukustusele – rohkem töid hõlbustavaid 

funktsioone alates põllu- ja lõpetades 

transporditöödega. 

 

Ohutu sõit isegi raskete veoste korral
Uus Fendt 300 Vario toetub tugevale valumetallist 

poolraamile, mis tuleb toime lubatud üldmassiga 

8500 kg ja kandejõuga üle 3500 kg. Ruumisäästlik 

poolraamiga konstruktsioon jätab ruumi uuele, 

pikisuunalise õõtshoovaga varustatud vedrustusele, mis 

tagab eriti mugava sõitmise. Poolraami kitsas kontuur 

võimaldab kasutada optimaalset roolimisnurka, mis 

lisab traktorile veelgi rohkem manööverdatavust.

Võimas hüdraulika
Õli edastusjõudlusega 110 l koormustundlikul pumbal 

(muutuva tootlikkusega LS-pump) on kõrge tootlikkus. 

Selline pumba tootlikkus võimaldab hoida mootori 

pöörded madalal, mis säästab oluliselt kütust – seda 

isegi raskete tööde juures. Fendt 300 Vario 

standardvarustuses on võimas muutuva tootlusega 

LS-pump, mille õli edastusjõudlus on 110 l. Power-

versioonil kuulub seeriavarustusse 84 l/min püsivoolu 

pump, kuid paigaldada saab ka 110 l/min pumpa.

Laiendage oma traktori võimalusi
Fendt 300 Vario on ideaalne traktor laadimistöödeks. 

Selle kompaktne konstruktsioon ja suur roolimisnurk 

tagavad ülihea manööverdatavuse. Laadimistöid saab 

jälgida täies ulatuses läbi VisioPlus kabiini 

panoraamvaatega esiklaasi – isegi siis, kui frontaallaadur 

on täielikult üles tõstetud. Hüdroõli suur edastusjõudlus 

tagab kiired tõsted ja laaduri täpse reageerimise isegi 

mootori madalatel pööretel.
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Eesmise ripphaakeseadise haardekaalu regulaator on eriti suureks eeliseks 

eesmise niiduorganiga niitmisel, eesmise hooldusniidukiga ja lumesahaga 

töötamisel, sest tööagregaadid reageerivad maapinna ebatasasustele väga 

kiiresti.

Eesmine ripphaakeseadis on täielikult poolraamile 

integreeritud ja seepärast eriti stabiilne. Eesmise 

ripphaakeseadise alumisi aisasid saab vastu traktorit üles 

klappida, see tagab rohkem ruumi frontaaltööde 

tegemiseks.

Ärge jätke end ilma efektiivsusest ja mugavusest: 300 

Vario seeria traktoritel on sama VarioGuide 

tipptaseme paralleelsõidusüsteem, nagu meie 

suurematel traktoriseeriatel, mis tagavad mugavuse 

ja minimaalsed ülekatted rohumaa- või põllutöödel 

kuni ±2 cm täpsusega. Paralleelsõidusüsteem 

ühildub paljude saadaval olevate parandussignaali 

tüüpidega.

Kompaktne poolraam konstruktsioon võimaldab tänu pikisuunalistele 

õõtshoobadele koos vedrustussilindritega sujuvat esisilla vedrustust ja 

5,2 tonnist tõstejõudu. Pikisuunalised õõtshoovad parendavad veojõu 

ülekannet kuni 7% ja tagavad seega suurema pindalajõudluse. Kõrguse 

regulaator tagab püsiva sõidumugavuse ka muutuva raskusega veoste korral. 

Kitsa kontuuriga, ilma väljaulatuvate osadeta poolraam tähendab, et traktoril 

on suurepärane roolimisnurk. Tänu esirataste pööratavatele porikaitsetele saab 

roolimisnurka rakendada täies ulatuses.
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300 VARIO TÖÖKESKKOND

Teie avara  
vaatega lemmikkoht.

Mugavus ja juhtseadised nagu suurtraktoritelgi
Tänu VisioPlus kabiinile ja lihtsalt kasutatavale 

Variocenter juhtimiskeskusele täidab Fendt 300 Vario 

kõik Teie soovid mugavuse ja praktilisuse osas. Tunnete 

end kabiinis kohe koduselt. Juhi- ja kaassõitjaiste, 

nähtavus, juhtseadised ja vedrustus – kogu kabiin on 

algusest peale hoolikalt läbi mõeldud ning 

konstrueeritud Teie heaolu ja optimaalsete 

töötingimuste tagamiseks.

Segamatu vaade väljastoimuvale
Uue kabiini panoraamvaatega esiklaas on suureks abiks 

ümbruse jälgimisel. Terviklik esiklaas on võlvitud 

kabiinikatusesse. See kolmekordistab vaatevälja: 

77-kraadine takistusteta vaade ülespoole – seda isegi 

täielikult tõstetud frontaallaaduriga. Paindlikumaks 

kabiini sisenemiseks ja sealt väljumiseks on võimalik 

soetada ust paremale küljele. Kui eelistate avatavat 

esiklaasi, on see Fendt 300 Vario jaoks saadaval kahest 

paneelist koosneva klaasina. VisioPlus kabiinis on kokku 

6,2 m2  klaaspinda, mis tagab täieliku nähtavuse kõigis 

suundades ilma häiriva keskmise tugipostita.

Rohkem ruumi, et elust rõõmu tunda
Fendt VisioPlus kabiinis on rohkesti ruumi Teie 

mugavuse tagamiseks. Mugavused algavad juba mööda 

laiu astmeid kabiini sisenemisel. Enam kui kuue 

ruutmeetrise klaaspinnaga kabiin pole ainult visuaalselt 

suurem, vaid suurema avarustunde annab ka 

2520-liitrine maht ja kõikide komponentide hästi 

läbimõeldud ergonoomiline paigutus. Kõik juhtseadised 

on hõlpsasti kättesaadavad. Arvukad hoiukohad 

pakuvad rohkesti valikuid esemete hoiustamiseks.

Ülim mugavus
Ideaalselt täppishäälestatud kabiinivedrustus on ohutu 

ja mugava töötamise eelduseks. Mehaaniline 

kabiinivedrustus vähendab efektiivselt vibratsiooni. 

Profi ja ProfiPlus varustuspakettides saadaval olev 

pneumaatiline kabiinivedrustus võimaldab ka kabiini 

tagakülje kõrguse reguleerimist.

Robert Rager, piimakarjatalu 

pidaja ja Fendti juht Lõuna-

Saksamaalt: „Juhtimine pakub 

rohkesti rõõmu, sest traktori 

kasutamine on lihtne. Te teate kohe, 

mida teha, ja tunnete end kabiinis 

mugavalt. Masin on lihtsalt 

fantastiline!” 
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77°

Terviklik küljeaken ja takistusteta nähtavus kõikides 

suundades, mida ei häiri kabiini keskmine tugipost.

Põhipeegli sisse on lisaks paigaldatud lainurkpeegel, mis suurendab 

oluliselt vaatevälja.

Panoraamvaatega 

esiklaasi 77-kraadine 

vaateväli tagab piiramatu 

vaate üles ja esirataste 

jooksuteele.

Vedrustussüsteem ja käetoe eraldi reguleerimine tagavad mugavad tööpäevad. 

Ülimugaval komfortistmel on ka istmesoojendus, pööramisadapter ja 

pneumaatiline nimmetugi.

Intervall-lülitusega segmendikujulise 

tööalaga klaasipuhastid või veelgi 

suurema tööalaga 

paralleelklaasipuhastid.

Kaableid saab väljast puhtana kabiini 

juhtida suletud tagaklaasi läbiviikude 

kaudu. Mustus ja niiskus jäävad välja. 
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Ökonoomne ja vähese hooldusvajadusega
Kütuse termostaatklapiga eelfilter võimaldab traktorit 

turvaliselt käivitada isegi väga madalatel 

välistemperatuuridel, kuna tagasivoolusüsteemist liigub 

eelfiltrisse eelsoojendatud kütus. Jahuti ja filtri 

paigaldamisel on arvestatud hoolduse läbiviimise 

lihtsusega. Kütusekulu näidik ei jälgi mitte ainult 

jooksvat kütuse ja AdBlue kulu, vaid dokumenteerib 

kütusekulu ka erinevate tööde tegemisel. Veelgi enam, 

see aitab juhil kuluefektiivset sõidustiili hoida. 

FENDT 300 VARIO MOOTOR 

Jah,  
juhtimine on nauding.

Aktiivne ja efektiivne
Fendt 300 Vario maksimaalse võimsuse vahemik ulatub 

alates 113 hj kuni 143 hj tippkiirusel 40 km/h. 

Töömahuga 4,4 l AGCO Power mootor lisab 300-klassile 

võimsust ja suurendab pöördemomenti. Seejuures on 

universaaltraktor äärmiselt kütusesäästlik: mootori 

madalad nimipöörded 2100 p/min ja uus jahutusseade 

koos suure läbilaskevõimega õhufiltriga tagavad madala 

kütusekulu juures kõrge kasuteguri.

Ökonoomne ja keskkonnasõbralik
Säästa aitab ka heitgaaside töötlus: selektiivsel 

katalüüsreduktsioonil (SCR) põhinev heitgaaside 

puhastustehnoloogia ja heitgaaside töötlemine 

lisandiga AdBlue on osutunud eriti kütusesäästlikuks. 

Karbamiidilahuse AdBlue täiendav sissepritse vähendab 

lämmastikoksiidide heite miinimumini. Koos diislikütuse 

oksüdatsioonkatalüsaatori (DOC) ja heitgaaside 

retsirkulatsiooniga (AGRex) vähendatakse oluliselt 

heitgaaside emissiooni ja traktor vastab uusimale 

heitgaasinormile 4 / Tier 4 Final.

Andrew Herron, talunik ja Fendti 

kasutaja Belfastist Iirimaalt

„Alustasime ühe Fendt 300 Varioga ja 

nüüd on meil neid juba neli. Masinad 

teevad iga päev tõesti head tööd 

ning on kütusekulu poolest parimad.”

SCR-tehnoloogia korral järeltöödeldakse heitgaase AdBlue-lisandiga. See on 

32,5% karbamiidilahus, mis muudab lämmastikoksiidid (NO
x
) ohutuks 

lämmastikuks ja veeks.
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Diislikütuse ja AdBlue täiteavad asuvad 

traktori samal küljel ja need on 

maapinnalt hõlpsasti 

juurdepääsetavad.

Rohkem jõudu 4,4 l töömahuga mootorilt.

Fendt 300 Vario mootori tehnilised karakteristikud

Pöördemoment 596 Nm, maksimaalne võimsus 143 hj pööretel 1750 p/min

Termostaatklapiga varustatud kütuse eelfilter 

võimaldab traktorit käivitada isegi väga madalatel 

välistemperatuuridel. Jahuti ja filtri paigaldamisel on 

arvestatud hoolduse läbiviimise lihtsusega. 

Võimsus
kW
110
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

p/min 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Pöördemoment
Nm
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450

p/min 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
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FENDT 300 VARIO JÕUÜLEKANNE

Astmevaba juhtimise nauding:  
Fendt Vario jõuülekanne.

Fendt Vario – see on sõidumugavus
Astmevaba Vario jõuülekanne tagab sõidumugavuse ja 

säästab jõudu. Te saate ilma käiku vahetamata sõita 

sujuvalt alates kiirusest 0,02 km/h kuni maksimaalse 

kiiruseni 40 km/h. Alati on võimalik kasutada tehtava 

töö jaoks täpselt sobivat kiirust. See tagab oluliselt 

parema jõudluse, mis jääb käiguvahetusega 

jõuülekannetele alati kättesaamatuks. Traktorit on kerge 

juhtida kas joystick-juhtkangi või pedaaliga. Vario 

jõuülekanne ja mootor on konstrueeritud nii, et nad 

tagavad väikese kütusekulu. 

Õige kiiruse ...
… jõuvõtuvõllide jaoks saab mugavalt seadistada 

Variocentre juhtimiskeskusel olevate nuppude abil: 

tagumise jõuvõtuvõlli jaoks on saadaval kiirused 540, 

540 E ja 1000 p/min (sünkroonajamiga jõuvõtuvõll on 

saadaval tellimisel lisavarustusena). Praktilised on 

välispidised juhtnupud tagumiste rataste porikaitsetel. 

Säästmisversioon 540E on ideaalne kergetel töödel, kus 

mootori vähendatud pööretel saab kokku hoida kütust. 

Fendt 300 Vario jõuvõtuvõll on silmapaistva 

kasuteguriga, kuna jõud kantakse Vario käigukastilt otse 

üle jõuvõtuvõlli otsale.

Hästi häälestatud ja säästlik tänu TMS-veojõukontrollile
Universaaltraktorile on iseloomulik sagedane 

tööagregaatide vahetusvajadus. Ükskõik, kas tegemist 

on transportimise või raske veotööga, Fendt 300 Vario 

on konstrueeritud ideaalse jõudluse, madala kütusekulu 

ja komponentide väiksema kulumise tagamiseks. TMS-

veojõukontroll reguleerib mootorit ja ülekannet nii, et 

need töötavad alati majanduslikult optimaalsel tasemel, 

Teil pole vaja selle üle muret tunda. Teie peate ainult 

soovitud kiiruse valima.

Pingevaba töötamine optimaalsel piirkoormusel
Fendt 300 Vario Profi on varustatud täisautomaatse 

püsivõimsuse regulaatoriga 2.0, kus mootori koormuse 

määrab võimsusvajadus. Seetõttu töötab mootor alati 

ideaalsete pöörete vahemikus. Soovi korral saab juht 

püsivõimsuse regulaatorit 2.0 ka käsitsi reguleerida. 

Käigu automaatse allavahetusrežiimi korral saab 

traktorit kiirendada nagu automaatkäigukastiga 

sõiduautot, mis tähendab kiiret paigaltvõttu.
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Teravmeelne Fendt Vario käigukast on hüdrostaatilis-mehaanilise jõujaotusega ülekanne. Kiiruse tõusmisel kasvab 

planetaarhammasrataste kaudu mehaaniliselt edastatava jõu osa. Jõujaotus ja 45 kraadi pööratavad hüdrostaadid 

tagavad silmapaistva kasuteguri.

Sõidusuunda saab muuta joystick-

juhtkangiga või reversihoovaga, 

millel on seisa-ja-sõida-funktsioon.

Uus sisseehitatud eesmine jõuvõtuvõll töötab pööretel 1000 p/min. 

Jõuülekanne mootorilt otse tööagregaadile tähendab suuremat kasutegurit.

Juhtimisrežiime saab soovikohaselt valida: kiirust saab muuta pedaali või 

joystick-juhtkangiga.

Transmissioon- ja hüdroõli sõltumatud ahelad hoiavad ära õlide segunemise ja 

tagavad jõuülekande kõrge töökindluse.
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UUS FENDT VARIOTRONICTI

Tõhus töö –  
mugav sõit

Nähtavus kõigis suundades: Fendti juhtimislahendus
Hästi läbimõeldud kuni viimase üksikasjani, kuid alati 

tervikut silmas pidades – Fendti traktorites kogete 

täielikult loogilise struktuuriga juhtimist ja 

funktsionaalsust. Juhtseadised, milleks on Varioterminal, 

joystick-juhtkang, ristlülituskang, lülitid ja klahvistik, on 

ülevaatlikult paigaldatud Variocenter juhtimiskeskusele. 

Kõik ühes: Varioterminal 7”
Ülevaatlik, loogilise juhtimisstruktuuriga ja mugav – uus 

LED-taustavalgusega Varioterminal 7" on terminal, mis 

ühendab endas kõik traktori ja tööagregaatide 

juhtimiseks vajalikud funktsioonid. Varioterminalil saab 

vahetult juhtida ka ISOBUS-ühilduvusega tööagregaate. 

Menüüde loogiline struktuur ja ülevaatlik lameekraan 

võimaldavad Teil hõlpsasti funktsioonides orienteeruda. 

Funktsioone saab kasutada otse puuteekraani kaudu või 

nupuvajutustega. Nutitelefoni välimusega ilusal 

servadeta LCD Varioterminalil on säravad värvid ja suur 

lahutusvõime. See on äärmiselt kriimustuskindel ja 

hõlpsasti puhastatav. Tänu täiendavale öörežiimile 

hämardatakse peegelduste vähendamiseks ekraan 

öösel automaatselt.

Pöörded kõlviku pöördekohtades on tehtud lihtsaks: 
Fendt VariotronicTI juhtimiskeskus
Elektrooniline abi on reaalne eelis, seda eriti kõlviku 

pöördekohtades. Meie VariotronicTI-põlluotsa 

automaatika abil säästate kuni 1920 käeliigutust 160 

pööramise korral. Nii seismise kui ka sõitmise ajal saate 

Te kõlvikute otstes pööramiseks seadistada teminalil 

kuni 39 töökäsku. Hiljem piisab kõlviku otstes 

automaatsete töökäskude aktiveerimiseks ühest 

nupuvajutusest. Te saate traktorit juhtida käe asendit 

muutmata.

Alati õigel töökäigul
VarioGuide-paralleelsõidusüsteem tagab optimaalsed 

töötulemused ja ülima mugavuse. Pakume kaht erinevat 

vastuvõtusüsteemi, NovAtel® või Trimble®. NovAteli 

vastuvõtja hoiab Teid õigel kursil tänu SBAS, TerraStar-L 

& C ja RTK korrektsioonisignaalidele. Kui valite Trimble®-i 

vastuvõtja, saate kasutada SBAS, RangePoint™ RTX™, 

CenterPoint RTX™ ja RTK signaale. Kui peaksite 

maastikuprobleemide tõttu kaotama RTK signaali, 

kasutab VarioGuide tehnoloogiat Trimble® xFill™ , et 

jätkata tööd usaldusväärselt kuni 20 minutit 

korrektsioonisignaalita.
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Lisavarustusse kuuluva liidese abil saab kõiki ISOBUS-

ühilduvusega tööagregaate juhtida Varioterminalilt, 

puudub vajadus paigaldada tööagregaatide juhtimiseks 

lisaterminale. 

Ripphaakeseadise juhtmoodul (EHR) 

koos jõuvõtuvõlli juhtimisega.

Ristlülituskang 1. ja 2. hüdraulilise 

juhtimisahela ja frontaallaaduri 

jaoks, koos 3. ja 4. ahela juhtimisega. 

Lisavarustusse kuuluva, juhitava silla automaatse lukustuse 

abil vabastatakse haagise järeljooksusild eelnevalt 

määratud kiirusel automaatselt. Otsesuunas liikumisel 

tagab lukustatud järeljooksu pöördsild masinate stabiilsed 

sõiduomadused. Väljaspool eelnevalt valitud 

kiirusvahemikku ja tagurdades ei ole juhil vaja järeljooksu 

pöördsilda käsitsi lukustada. 

Kahe käigureaga universaalse juhtkangi abil saate Fendt 300 

Variot juhtida nagu Fendti suurtraktoreidki. Juhtkangi 

rohked funktsioonid vähendavad mittevajalike käeliigutuste 

arvu.
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KVALITEEDISTANDARD JA VÄÄRTUSE SÄILIMINE

Ideaalne  
tasuvusväljavaade.

Pikaajalised eelised
Fendti kliendina saate nautida pikaajalisi eeliseid. 

See algab Variotronic juhtimisekeskusega varustatud 

masina otsmisega ja jätkub kogu masina kasutusaja 

jooksul, sest me teeme hiljuti välja töötatud 

funktsioonid kättesaadavaks nii praegustele kui 

vanematele mudelitele (eeldusel, et nende riistvara on 

ühilduv) ja ei piira nende kasutamist ainult 

tulevikumudelites. Säilitage oma masina töökindlus, 

tõhusus ja kasutusmugavus kogu kasutusaja jooksul.

Värskendamisest kuni ajakohastamiseni
Fendt Variotronicuga olete ajakohane ka paljude aastate 

pärast. Kuidas on see võimalik? Tänu ainulaadsetele 

tarkvarauuendustele koos uute lisafunktsioonidega, 

mida Fendt pakub tasuta kuni kaks korda aastas. 

Kõige lihtsam võimalus oma Variotronicu 

värskendamiseks on lasta see teha edasimüüjal korralise 

hoolduse käigus (edasimüüja esitab arve tööaja eest). 

Seeläbi püsib Fendt teistest masinapargi masinatest 

parem, säilib selle väärtus ja esmase investeeringu 

tasuvus on tagatud ka paljude aastate pärast.
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Varioterminal teavitab Teid järgmistest hooldus- ja teenindustööde 

tähtaegadest, sellel on olemas isegi meeldetuletusfunktsioon. 
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100% kvaliteet, 100% teenindus: Fendti teenused
Et Teie Fendt Vario töötaks alati parima võimaliku 

jõudlusega, pakume Teile 100%-list teenindust. Lisaks 

parimale diagnostikavõimele ja remondi lihtsusele 

hõlmab see ka varuosade kättesaadavuse 24/7 hooaja 

jooksul. Peale selle tagab Fendti hooldusvõrk lühikesed 

vahemaad Teie ja meie koolitatud teeninduspersonali 

vahel. Samuti antakse Fendti originaalosadele ja nende 

paigaldamisele 12-kuune garantii. Originaalosade 

kasutamine remontimisel tagab Fendti traktori väärtuse 

püsimise.

Jõudlus ja kasumlikkus lepingu alusel
Fendti teenusepaketid tagavad täieliku kontrolli kulude 

üle ja erakordse teeninduse. Paketid sisaldavad kõiki 

spetsiifilisi hooldustöid ahvatlevate fikseeritud 

hindadega. Erinevad Fendt Care’i tasemed sisaldavad 

korralist hooldust koos pikendatud garantiiga kokku 

kuni 8000 töötundi või 8 aastat. Fendtilt saate paindliku 

ja kohandatud lahenduse kogu oma masinapargi jaoks, 

alates hoolduslepingust kuni kõikehõlmava paketini, sh 

asendusmasina kasutamise võimalus.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid
Masinate ostmine on suure kapitalimahutusega 

investeering. Finantseerimislahendused AGCO 

Finance’ilt tagavad ahvatlevad ja paindlikud tingimused. 

Alates esimesest sissemaksust kuni igakuiste maksete ja 

maksetingimusteni - Teie määrate oma Fendti 

finantseerimise üldtingimused. Kui Teil on lühiajaline 

vajadus lisavõimsuse järele või Te soovite kasutate 

traktorit pikema aja vältel seda endale ostmata, saab 

Teie Fendti edasimüüja pakkuda Teile ideaalse 

lahenduse läbi kohandatud rendipakkumiste. Nii on 

tagatud, et Teie masinapark vastab alati Teie 

hetkevajadustele.

Fendt Expert juhikoolitus 
Lisaks sellele, et Fendt toob Teieni uusima tehnoloogia, 

aitab ta Teil oma masina ressurssi ka maksimaalselt 

kasutada. Eksklusiivne juhtimiskoolituse programm 

võimaldab Teil optimeerida oma Fendti tõhusust veelgi 

ja õppida tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad 

Teil igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste 

koolitajate meeskond annab Teile nõu Fendti masina 

kogu potentsiaali kasutamise kohta.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin  
on homme tegudeks valmis.

Fendt pakub pikendatud garantiid, et muuta oma toode veel täiuslikumaks 

ning katta uute masinate usaldusväärsuse - ja remondirisk.

Töötunde kuni 8 000

Max aastaid 1 + 7

Kate (välja arvatud kulumine) Täielik hüvitamine
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Fendti edasimüüjad on alati Teie jaoks olemas, kui neid vajate ning neil on ainult üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid alati töövalmis. Kui saagikoristusajal peaks midagi juhtuma, helistage 

lihtsalt oma sertifitseeritud hoolduskeskuse 24/7 abiliinile. 

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go” 

abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning 

saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval App 

Store'is ja Google Play Store'is. Isiklike 

ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma 

Fendti edasimüüjaga.

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 annab 

Teile täieliku kontrolli kulude üle, 

kindlustunde planeerimisel ja aitab 

säilitada Teie masina väärtuse.

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 garanteerib 
töövalmiduse

(välja arvatud kulumine)

Masina tüüp Kõik Kõik Ratastraktorid Ratastraktorid

Korraline hooldus    

Remondirisk   

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

0 € 0 €

Reisikulud  

Taastamine ja pukseerimine  

Masina diagnostika  

Mootoripiduri kasutamine  

Õlid ja filtrid mootori ning käigukasti 
parandamisega  

Tööajaväliste ja nädalavahetuse tundide 
lisatasu 

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

Laadimistööd  
kontrolli all.

Kasutamine on tehtud lihtsaks
Frontaallaadurit saab ristlülituskangi abil hõlpsasti 

juhtida. Seejuures jääb vasak käsi roolimiseks ja 

sõidusuuna muutmiseks vabaks. Kiirust saate muuta jala 

abil. Cargo frontaallaadur on Fendt 300 Vario jaoks 

saadaval neljas versioonis: Cargo 3X70, 4X75, 4X75 

Compact ja CargoProfi 4X75. 4X75 Compact versioonil 

on nool kabiinile stabiilsuse suurendamiseks kinnitatud 

100 mm võrra lähemale. VarioActive 

aktiivvõimendusega roolisüsteem muudab 300 Vario 

ProfiPlusi manööverdatavuse paremaks kui mitte kunagi 

varem.

Täpne laadimine CargoProfiga
Tänu CargoProfi 4X75 mõõte- ja kaldeandurite 

süsteemile teate täpselt, kui palju laadite. Kaaluge 

koorem ühe nupuvajutusega ja kasutage täielikult ära 

haagise veosekasti täitemaht. Nii säästate ka kaalukoja 

sõitude pealt. CargoProfi võimaldab juhil piirata tõste- ja 

langetuse käigupikkust ning kallutusnurka. Kopp 

tühjendatakse täielikult tänu sisseehitatud 

raputusfunktsioonile, mis vabastab igasuguse kleepuva 

materjali. Memofunktsiooni abil salvestatakse asendid ja 

tehakse sagedasti korratavad tööd kergemaks.

Kas vajate kiiret ja lihtsat laadimist?  
Lahendus on käepärast.
Frontaallaaduri juhtseadised on ideaalselt integreeritud 

paremal käetoel asuvale üldisele juhtimiskeskusele ja 

Varioterminalile. Puudub vajadus käsi ühest kohast teise 

tõsta. Vasaku käega valite sõidusuuna, samal ajal kui 

parema käega juhite frontaallaaduri ristlülituskangi. 

Kiirust saate muuta jala abil. Reversihoovaga saate 

sõidusuunda lihtsalt, kiiresti ja vaevata muuta. Fendt 

300 Vario hüdroõli suur edastusjõudlus tagab kiire 

peale- ja mahalaadimise: koormustundlik pump edastab 

õli kuni 110 l/min.

Frontaallaaduri optimeeritud vedrustus 
Fendt Cargo frontaallaaduril on optimaalne 

vedrustussüsteem. Gaasiballoonid kompenseerivad 

vibratsiooni ja löökidest tulenevat koormust, need ei 

kandu üle traktorile. See vähendab traktori agregaatide 

kulumist ja tagab pika eluea. Koos esisilla ja kabiini 

vedrustusega loob leevendussüsteem mõnusa 

töökeskkonna, mis teeb frontaallaaduriga Fendt 300 

Vario kasutamise tõeliseks naudinguks.

Ristlülituskangi ja kaalumissüsteemi 

näidik: üksikkaalumised ja kogukaal 

ning noole ja tööorgani käigupikkuse 

piiramine.
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B
C

E

Hüdroväljavõtete funktsioone saab 

täppisreguleerida Varioterminalil. 

Näiteks saate hüdroõli vooluhulka 

pöördregulaatori ja funktsiooninuppude 

abil täpselt ning hõlpsasti muuta.

Klahvistik tööorganite lukustamiseks ja õõtsumisleevendi 

aktiveerimiseks.

Fendt CargoProfi mudel võimaldab näiteks piirata kallutusnurka väga kõrgete 

transpordihaagiste laadimisel. Memofunktsioon on eriti praktiline korduvate 

töökäskude korral, näiteks saab laadurit automaatselt liigutada uuesti alumisse 

horisontaalasendisse. Kaalumisfunktsioon võimaldab kontrollida koormate 

kaalu.

Fendt frontaallaadur 3X/702) 4X/75 4X/75  
Compact

4X/75  
Profi

A Kaevesügavus (mm) 1) 60 150 220 150

B Tõstekõrgus (mm) 1) 3750 4155 4085 4155

C Tühjenduskaugus (mm) 1) B = 3.5 m 1450 1685 1585 1685

C Tühjenduskaugus (mm) 1) B = max. 1030 1145 1045 1145

D Tühjendusnurk 55° 55° 55° 55°

E Kallutusnurk täitmisel 48° 48° 48° 48°
Tõstejõud max. kõrgusel (daN) 2000 1940 1940 1940
Max. tõstejõud (daN) 2140 2250 2250 2250

1) Olenevalt rehvidest
2) Max rehvimõõt 480/65R24 (max läbimõõt 1260 mm)
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Kasutamine on tehtud lihtsaks
Fendt 300 Vario Power versiooni juhtimine on 

Variocenter juhtimiskeskusel ülevaatlik ja lihtne. Vario 

joystick-juhtkang, ripphaakeseadiste juhtmoodul ja 

valgustatud klahvistik asuvad üheskoos ülevaatlikul 

juhtpaneelil. Kõigi juhtseadiste paigutus ja 

värvikodeering vastavad praegustele Fendti traktoritele 

ja tagavad kõigis klassides lihtsa ja kiire kasutamise. 

Ülevaatliku paigutusega
Kogu klahvistik on taustavalgustusega, mis tagab ohutu 

töötamise ka pimedal ajal. Valgustust reguleeritakse 

mugavalt ülevaatlike klahvide abil. Suureks eeliseks on 

tsentraalne nupp eelvalitud töötulede üheaegseks sisse 

ja välja lülitamiseks. Jõuülekannet, reversit ja püsikiiruse 

hoidjat saab juhtida 2 käigureaga Vario joystick-

juhtkangi abil. Sellele lisanduvad neli lisafunktsiooni: 

tõstemehhanismi automaatika, kaks püsikiiruse hoidjat, 

mootori pöörete salvesti ning kiirenduskäigud.

FENDTI JUHTIMISLAHENDUS

Üks liides, kõik funktsioonid.

Tagumise ripphaakeseadise juhtmoodul 
(EHR) hõlmab kiirtõstelülitit, 
töösügavuse regulaatorit ja jõuvõtuvõlli 
aktivaatorit

Käsigaas

Vario joystick-juhtkang (2 
käigureaga) koos mootori pöörete 
salvestus- ja püsikiiruse hoidja 
mälunuppudega ning automaatsed 
funktsioonid tagumise 
ripphaakeseadise ja jõuvõtuvõlli 
jaoks

Juhtpaneel valgustuse, 
soojenduse ja kliimaseadme 
jaoks

Kiirenduspedaali aktiveerimine

Klahvistikuga juhtpaneel jõuülekande, 
hüdraulika ja jõuvõtuvõlli funktsioonide jaoks. 
Veojõukontrolli (TMS) aktiveerimine, nelikveo ja 
diferentsiaaliluku lülitused, esisilla vedrustus, 
jõuvõtuvõlli kiiruse valik

EHR-i seadistused
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Juhtimissüsteem Fendt VariotronicTI

Esmakordselt on Variotronic juhtimiskeskuse arukad 

elektroonilised lahendused leidnud kasutamist Fendt 

300 Vario seerial. Varioterminali esimese põlvkonnaga 

pani Fendt uued standardid põllumajandusmasinate 

jaoks paika juba 1998. aastal. Nüüd on nõuded terminali 

funktsioonidele tunduvalt kõrgemad. Samal ajal peab 

selle kasutamine jääma lihtsaks. Fendti vastus on 

VariotronicTI.

25 tööagregaadi mälu 
Paljusid Varioterminalil tehtud seadistusi võib salvestada 

ühetähendusliku nimetusega ja hiljem ekraanile 

edastada. Näiteks, kui Teil on vaja teha uusi seadistusi 

traktori ja külvikuga töötamiseks, saab olemasolevaid 

seadistusi hõlpsasti uuesti laadida ja vajadusel muuta. 

Muidugi võib iga juht salvestada ka enda poolt tehtud 

individuaalseid seadistusi.

Tagumise ripphaakeseadise juhtmoodulil (EHR) on kiirtõstelüliti, 
töösügavuse reguleerimine ja jõuvõtuvõlli aktiveerimine (tellimisel 
lisavarustusena eesmisele ripphaakeseadisele)

Universaalne joystick-juhtkang (2 käigureaga) koos 
lisanuppudega traktori kõikide põhifunktsioonide jaoks, 
VariotronicTI-põlluotsa automaatika ja ISOBUS-tööagregaadi 
juhtimise funktsioonidega.

Ristlülituskang 1. ja 2. hüdraulilise lisaahela juhtimiseks
Kiirenduspedaali aktiveerimine

Juhtpaneel valgustuse, soojenduse ja 
kliimaseadme jaoks

Varioterminal 7" kriimustuskindla ja 
peegeldusvaba täisklaasist 
esipaneeliga

Käsigaas

Klahvistikuga juhtpaneel jõuülekande, hüdraulika ja jõuvõtuvõlli 
funktsioonide jaoks. Veojõukontrolli (TMS) aktiveerimine, nelikveo ja 
diferentsiaaliluku lülitused, esisilla vedrustus, jõuvõtuvõlli kiiruse valik

Püsikiiruse hoidja 
nupud

Mootori pöörete 
salvestusnupud
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J	 Laiad astmed võimaldavad ohutut 
ja lihtsat kabiini sisenemist ning sealt 
väljumist. Ukse käepidemeni on 
maapinnalt lihtne ulatuda.

J	 Katusesse paigaldatud luuk annab 
kuumadel päevadel võimaluse 
täiendavaks ventilatsiooniks. 

J	 Integreeritud kliimaseade tagab 
optimaalse jahutuse ja mugavuse – 
Power versioonil on see käsitsi 
reguleeritav ning Fendt 300 Vario Profi 
ja ProfiPlus versioonil tellimisel 
lisavarustusena täisautomaatse 
reguleerimisega.

FENDT VISIOPLUS KABIIN

J	Väliste voolutarbijate jaoks on olemas rohkesti pistikupesasid. 

Selge paigutusega ja ergonoomiliselt projekteeritud VisioPlus kabiin võimaldab parimat ülevaadet nii juhtseadistest kui ka tööalast. Te saate esiklaasi valida nii 
panoraamvaatega terviklikuna kui ka avatava klaasina. Parempoolse küljeakna asemel võite valida lisaukse. 
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J	 Fendti kabiinis leiate palju erinevaid 
hoiukohti ja panipaiku, et kõik asjad 
oleksid omal kohal. 

J	Õhukonditsioneeriga jahutuskastis 
on ruumi eine ja külma joogi jaoks.

F	 Pneumaatiline kabiinivedrustus (Profi ja ProfiPlus versioonile) vähendab vibratsiooni miinimumini ja tagab ülima 
sõidumugavuse. Kabiin koos sisseehitatud kõrgusregulaatoriga toetub neljale punktile: ees toetub kabiin kahele koonuslaagrile 
ja taga kahele pneumaatilisele vedrustuselemendile.

J	 Komfortistet iseloomustab 
õhkvedrustus ja käetoe lihtne 
reguleerimine.

F	 Superkomfortistmel on 
istmesoojendus, pööramisadapter ja 
pneumaatiline nimmetugi – need on 
pikkadel vahetustel mugava töötamise 
eelduseks. 

J	 Seljatoe ja turvavööga komfortiste 
pakub kaassõitjale pikkadel 
tööpäevadel ohutust ja mugavust.

Optimaalse isteasendi hoidmiseks peab 
rool olema õigel kõrgusel ja õige nurga 
all. Rool ja juhikoht on soovikohaselt 
reguleeritavad. 

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  J	
Lisavarustus:  F	

J	 Fendt 300 Vario kitsa kontuuriga valumetallist poolraam on tugev alus kogu 
traktorile – mootor, jahutusseade, eesmine ripphaakeseadis, eesmine jõuvõtuvõll ja 
esisild on monteeritud poolraamile. Tänu stabiilsele konstruktsioonile on lubatud 
suuremad sillakoormused. Kitsas kontuur võimaldab kasutada suuremat 
roolimisnurka.

Fendt Reaction roolisüsteem tagab 
maanteel suurtel kiirustel optimaalse 
otsesõidu. 
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F	 Power Beyond surve- ja 
koormustundlik voolik hüdrosüsteemi 
jõudluse täielikuks vahendamiseks ilma 
rõhusüsteemita tööagregaatidele.

F	Ühendus ISOBUS-tööagregaatide 
juhtimiseks.

Tagumised liitmikud ja 
käitusmehhanismid: signaalide 
pistikupesa, hüdrauliline kesktõmmits, 
alumised aisad koos 
lukustuskonksudega, väljavõtted, 
rõhuvaba tagasivool, suruõhkajamiga 
pidur, Power Beyond surve- ja 
koormustundlik voolik, hüdrauliline 
haagisepidur, 7 klemmiga pistikupesa, 
hüdrokonks, tagumine jõuvõtuvõll 
540/540E/1000 p/min, alumine 
haakeseadis ja palju muud.

Kogu valgustuslahendus kuni kuue tagumise töötulega pakub ohutult ja mugavalt töötamiseks erakordselt head nähtavust ka 
pimedal ajal. Need, kes vajavad eriti eredaid tulesid ja tahavad ka energiat säästa, võivad valida LED-töötuledega Fendt 300 
Vario Profi. Kokku on Fendt 300 LED-tuledes 48 300 luumenit.

Valgusandur kohandab terminali 
valgustuse automaatselt vastavalt 
reaalajas valitsevatele 
valgustingimustele.

Eesmiste töötulede ristuvad 
valgusvihud takistavad tõhusalt 
varjude teket.

Suured rehvid, ees kuni 540/65 R24 ja 
taga kuni 600/65 R38.

Alumisi aisasid saab fikseerida 
tagumise ripphaakeseadise 
lukustuskraaniga. 

Ühe- ja kahesuunalise hüdrosüsteemi 
liitmikud võimaldavad 
hüdroväljavõtteid ühendada rõhu all, 
tööagregaatide paigaldamine ja 
eemaldamine on lihtne. Automaatselt 
sulguvad katted kaitsevad väljavõtteid 
mulla ja veega määrdumise eest. 

Tagumist ripphaakeseadist ja ühte 
hüdraulilise lisaahela väljavõtet saab 
juhtida ükskõik kummalt tagumiselt 
ratta porikaitselt.

VALGUSTUS JA LIITMIKUD NING KÄIVITUSMEHHANISMID
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FENDT 300 VARIO

Varustusversioonid

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus:  g 

Lisavarustus:  c 

Po
w

er

 P
ro

fi

Pr
of

iP
lu

s

Jõuülekanne
Tagasisuunas sõidu hoiatussignaal c c c

Vario juhtimine
Sõidukang koos püsikiiruse hoidja ja mootori pöörete salvesti ning 
automaatfunktsioonidega

g

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

g g

Puuteekraani ja juhtklahvistikuga Varioterminal 7'' g g

Variotronic tööagregaatide juhtsüsteem ISOBUS c c

VariotronicTI – põlluotsa automaatika g g

Paralleelsõidusüsteem VarioGuide NovAtel / Trimble c

Kabiin
Mehaaniline kabiinivedrustus c g g

Pneumaatiline kabiinivedrustus c c

Õhkvedrustusega super-komfortiste, kolmepunkti turvavööga c c c

Komfortiste, õhkvedrustus g g g

Super-komfortiste, õhkvedrustus c c c

Kliimaseade g g g

Sisseehitatud automaatne kliimaseade c c

Jagatud esiklaas ja uks paremal c c c

Terviklik esiklaas g g g

Terviklik esiklaas ja uks paremal c c c

Soojendusega tagaklaas c c c

Tagaklaasi pesur/klaasipuhasti c c c

Raadio kinnituskomplekt koos kahe stereokõlariga g g g

Raadio CD-mängija ja MP3-ga c c c

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

Haagise pidurihoova hoidik c c c

Aku kaitselüliti c c c

Valgustus
Lisatuled ees c c c

Töötuled kabiini eesmistel tugipostidel c c c

Välised eesmised töötuled katusel 2x g g g

Välised eesmised LED-töötuled katusel 2x c c c

Sisemised eesmised töötuled katusel 2x c c c

Sisemised eesmised LED-töötuled katusel 2x c c c

Pöörlev hoiatustuli c c c

Veermik
Kõrguse regulaatoriga esisillavedrustus, lukustatav c g g

Automaatne haagise pöördsilla lukustus c c

Ühe-/kahekontuurne suruõhusüsteem c c c
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Nelikvedu
Tagumine/eesmine diferentsiaal 100% ketaslukustusega ja roolimisnurga andurid c g g

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

c c

Ühe-/kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine ripphaakeseadis (ühendus keskel, 1./3. 
väljavõte)

c

Asendiregulaatoriga kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine komfortripphaakeseadis, 
väliste juhtnuppudega

c c

Rippmasina haardekaalu regulaatoriga kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine 
komfortipphaakeseadis, väliste juhtnuppudega 

c c

Väliste juhtnuppudega tagumine ripphaakeseadis g g g

Jõuvõtuvõll
Ees: 1000 p/min c c c

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

Taga: jätkuga jõuvõtuvõll 540/540E/1000 p/min c c c

Tagumise jõuvõtuvõlli välised juhtnupud g g g

Jõuvõtuvõlli komfortlülitus, elektrohüdr. eelvalimine g g g

Hüdraulika
Tagumiste lisaahelate välispidine juhtimine c c

Kahesektsiooniline hüdropump, hüdroõli jahuti  (46+38 l/min) g

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

1. lisaahela väljavõte keskel ja taga, 2. väljavõte taga c

3. lisaahela väljavõte keskel ja taga c

4. lisaahela väljavõte taga c c c

Koosteseadmed
Käsitsi ühendatav haakeseadis g g g

Automaatselt ühendatav tagumine haakeseadis koos lukustuse avamistrossiga c c c

Muudetava kõrgusega raamiga kuulühendus c c c

Hitch-hüdrokonks c c c

Veolatt c c c

Piton-fix haakesõrm c c c

Lisaraskused tagaratastele c c c

Pööravad esirataste porikaitsed c g g

Frontaallaadur
Frontaallaaduri paigaldusdetailid c c c

Frontaallaadur Cargo 3X/70 c c c

Frontaallaadur Cargo 4X/75 Compact c c c

Frontaallaadur Cargo 4X/75 Profi c c
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FENDT 300 VARIO

Tehnilised andmed
310 Vario 311 Vario 312 Vario 313 Vario

Mootor
Nimivõimsus vastavalt normile ECE R 120 kW/hj 74/ 100 83/ 113 90/ 123 97/133
Suurim võimsus vastavalt normile ECE R 120 kW/hj 83/ 113 90/ 123 98/ 133 105/142
Silindrite arv Arv 4 4 4 4
Silindri läbimõõt / kolvi käik mm 108/ 120 108/ 120 108/ 120 108/ 120
Töömaht cm³ 4400 4400 4400 4400
Nominaalpöörded p/min 2100 2100 2100 2100
Suurim pöördemoment pööretel 1550 p/min Nm 485 524 559 596
Pöördemomendi kasv % 55.0 47.0 44.0 42.0
Kütusepaagi maht Liitrid 210.0 210.0 210.0 210.0
AdBlue paagi maht Liitrid 23.0 23.0 23.0 23.0

Jõuülekanne ja jõuvõtuvõll
Jõuülekande tüüp ML 75 ML 75 ML 75 ML 75
Käigugrupid edasisuunas km/h 0,02-40 0,02-40 0,02-40 0,02-40
Käigugrupid tagasisuunas km/h 0,02-25 0,02-25 0,02-25 0,02-25
Tippkiirus km/h 40 40 40 40
Tagumine jõuvõtuvõll 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000
Tagumine jõuvõtuvõll, tellimisel lisavarustus (sh sünkroonajamiga jõuvõtuvõll) 540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2 540/1000/4,2
Eesmine jõuvõtuvõll, tellimisel lisavarustus 1000 1000 1000 1000

Ripphaakeseadised ja hüdraulika
Kahesektsiooniline hüdropump l/min 46+38 46+38 46+38 46+38
Muutuva tootlikkusega pump l/min 110 110 110 110
Töö-/reguleerimisrõhk bar 200 200 200 200
Max. väljavõtteid (ees/keskel/taga), Power Arv 0/2/4 0/2/4 0/2/4 0/2/4
Max väljavõtteid (ees/keskel/taga) Profi Arv 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4
Maksimaalne õlivõtt Liitrid 43 43 43 43
Tagumise ripphaakeseadise max. tõstejõud daN 5960 5960 5960 5960
Eesmise ripphaakeseadise max. tõstejõud daN 3130 3130 3130 3130

Rehvid
Esirehvid (põhivarustus) 440/65R24 440/65R24 480/65R24 480/65R24
Tagumised standardrehvid 540/65R34 540/65R34 540/65R38 540/65R38
1. lisavarustuse esirehvid 480/65R24 480/65R24 16.9R24 16.9R24
1. lisavarustuse tagarehvid 540/65R38 540/65R38 18.4R38 18.4R38
2. lisavarustuse esirehvid 540/65R24 540/65R24 540/65R24 540/65R24
2. lisavarustuse tagarehvid 600/65R38 600/65R38 600/65R38 600/65R38

Mõõtmed
Rööpmelaius ees (standardrehvidega) mm 1685 1685 1820 1820
Rööpmelaius taga (standardrehviddega) mm 1660 1660 1800 1800
Üldlaius standardrehvidega mm 2220 2220 2320 2320
Üldpikkus mm 4336 4336 4336 4336
Üldkõrgus koos komfortkabiiniga mm 2820 2820 2860 2860
Kabiini üldkõrgus standardrehvidega ilma VarioGuide paralleelsõidusüsteemi vastuvõtjata mm 2820 2820 2860 2860
Kabiini üldkõrgus standardrehvidega koos VarioGuide paralleelsõidusüsteemi vastuvõtjaga mm 2870 2870 2910 2910
Max. kliirens mm 510 510 510 510
Sillavahe (baas) mm 2420 2420 2420 2420

Massid
Tühimass (baastraktor koos kabiiniga – paagid täis, ilma juhita) kg 4810.0 4810.0 4970.0 4970.0
Suurim lubatud üldmass kg 8500.0 8500.0 8500.0 8500.0
Suurim lubatud koormus haakeseadisele kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
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fendt.com
Siin leiate võrgust kõik, alates prospektidest 
ning lõpetades tehniliste andmete, 
aruannetega klientide või ettevõtete kohta ja 
Fendti sündmuste kalendriga. 

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 lehele fendt.com ja valige „Service“ 
lehelt „Demonstration Service“. Seal saate 
registreeruda proovisõidule endale sobiva 
Fendti mudeliga.

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

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

Mis teeb Fendt-hoolduse 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.

Kuidas VariotronicTI-d värskendada?
Fendt VariotronicTI tarkvara saab uuendada. Nii 
on tagatud, et Teie Fendtil on alati uusim 
tarkvaraversioon ja Teie terminal on tulevikule 
orienteeritud. Põhjalikumat infot küsige oma 
Fendti edasimüüjalt. 

Mis on Fendt Expert?
Fendt Expert juhikoolituse läbimisel saate Vario 
kasutamise professionaaliks. Kas olete kõigi 
tehnoloogia pakutavate funktsioonidega juba 
tuttav? Kasutage igal Fendt Variol leiduva 
tehnoloogia eeliseid ja õppige Fendt Experti 
koolitusel, kuidas optimeerida kõigi 
funktsioonide rakendamist. Meie meeskond 
koosneb professionaalsetest instruktoritest, kes 
annavad Teile juhiseid kogu Fendti traktori 
jõudluspotentsiaali optimaalseks kasutamiseks. 
Küsige teavet edasimüüjalt ja registreerige end 
koolitusele. 

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, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning 
ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükki mineku ajal olemasolevale infole. Need 
võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendt edasimüüja varustab Teid meelsasti kõige ajakohasema teabega. 
Masinatel pole näidatud riigispetsiifilist varustust.




