Fendt 300 Vario

Új Fendt 300 VarioIgen.
A 300-as széria 1980 óta egyesíti a generációk gyártása során gyűjtött tapasztalatokat a legjobb minőséggel és a legnagyobb
teljesítménnyel szemben támasztott igényekkel. Ezért is mondjuk: Igen. Hiszen a Fendt 300 Vario mindennel rendelkezik,
amire Önnek szüksége lehet. Győződjön meg Ön is minderről, és mondjon igent a kompakt univerzális traktorra.
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Fendt 300 Vario. Illik Önhöz
Aki ismeri a fordulékony kompakt traktort, az tudja, hogy mennyi minden rejlik benne. Legyen az zöld területen
vagy szántóföldön végzett, szállítási vagy kommunális munka – a még több komforttal, funkcióval és hatékony
technológiával felszerelt Fendt 300 Vario megbízható kísérője lesz a mindennapok során felmerülő kihívásokkal
szembeni küzdelemben.
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Rugalmasság és hatékonyság egyben.
A Fendt 300 Vario egy olyan kompakt traktor, amely rugalmas, és nagy
teljesítményével megkönnyíti a hétköznapokat.
- Erős motor 4,4 l hengerűrtartalommal
- VisioPlus vezetőfülke a legjobb kilátásért és a tágasabb térért
-	110 literes LS-szivattyú a még nagyobb szállítási teljesítményért kisebb
fordulatszámon
- Fendt CargoProfi homlokrakodó intelligens funkciókkal
-	Átlátható vezérlés a Variocenteren keresztül a 7” Varioterminállal és számos VarioGuide opcióval.
- Elektromos szelepek idő- és mennyiség-szabályozóval
- LED munkafényszórók
-	Multifunkciós joystick 10 szabadon hozzárendelhető billentyűvel az
ISOBUS eszközök vezérléséhez és a Variotronic fordulóautomatikához
-	40 km/h maximális sebesség csökkentett motorfordulatszám mellett
(1700 ford/min)
-	Több mint 3,5 t hasznos teherbírás
-	Szintszabályozott mellsőtengely-rugózás hosszanti gémekkel a kényelmes vezetésért
-	Kormányzási szög- és sebességfüggetlen automatika az összkerék- és
differenciálzárhoz
-	Változtatható VarioActive kormányáttétel a legjobb fordulékonyság
érdekében.

Alkalmazási területtől függően a Fendt 300 Vario
a megfelelő funkciókat kínálja. Válassza ki az
Önnek legmegfelelőbb megoldást a Power, Profi
és ProfiPlus felszereltségek közül. A Fendt 300
Vario Power megfelelő felszereltséget kínál a sokrétű felhasználáshoz a zöld területek, szántók és
különleges kultúrák műveléséhez, a szállításhoz,
az ápolási és kommunális munkák végzéséhez
és nem utolsó sorban háztáji traktorként való felhasználáshoz. Emellett robusztussága és hosszú
élettartama miatt igen meggyőző. A Fendt 300
Vario Profi és ProfiPlus rendelkezik azzal a bizonyos plusszal, amelytől az Ön mindennapjai kön�nyebbé válnak, még kényelmesebben dolgozhat,
és még több funkcióból profitálhat a különleges
munkák elvégzésekor.

Mondja Ön is: Ez igen!

Fendt 310 Vario
Fendt 311 Vario
Fendt 312 Vario
Fendt 313 Vario

kW
74
83
90
97

LE
100
113
123
133

Névleges teljesítmény az ECE R 120 szerint
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A kompakt félkeretes szerkezettel gördülékeny mellső-tengely-rugózás vált lehetővé, a hosszanti gémek és a rugótag jóvoltából így a teherbírás 5,2 tonna. A rugózott hosszanti gémek akár 7%-kal is javítják a vonóerőátvitelt és így
nagyobb területteljesítményt érhet el a szántóföldön. A szintszabályozás gondoskodik az állandó menetkényelemről, még változó terhelés mellett is.

A szűkített félkerettel, amelynek nincsenek kiálló részei, remek bekormányzási
szög érhető el. Az elforgatható sárvédőknek köszönhetően teljes mértékben
kihasználható a bekormányzási szög.

SOKOLDALÚSÁG ÉS RUGALMASSÁG

Kemény munkára tervezték.

Az Ön sikeres munkanapjainak elengedhetetlen
feltételei:
A Fendt 300 Vario minden igényt kielégít a robusztusság és a rugalmasság szempontjából. Nagyobb vonóerő
és még nagyobb kényelem az új, hosszanti gémekkel
működő mellsőtengely-rugózásnak köszönhetően, összkerék-automatika és 100% differenciálzár mindkét tengelyen – az extra funkciók megkönnyítik a Ön munkáját,
legyen az a szántóföldön, vagy szállításkor.

Menetbiztonság még nagy hasznos tehernél is
Az új Fendt 300 Vario alapja egy robusztus öntöttvas
félkeret, amely 8500 kg-os megengedett össztömeget
és 3500 kg hasznos teherbírást tesz lehetővé. A helytakarékos félkeretes szerkezetnek köszönhetően elég
hely maradt a hosszanti gémekkel működő rugózásnak,
amely különösen kényelmessé teszi a traktor vezetését.
A félkeret méretének köszönhetően nagyobb tér jut a
bekormányzásra, és a traktor még fordulékonyabb.

Nagy teljesítményű hidraulika
A 110 literes szállítási teljesítményű Load-Sensing szivattyú (LS szivattyú) teljesítménye nagynak számít
ebben a teljesítménytartományban. Ezzel a szivattyúteljesítménnyel a motorfordulatszámot alacsonyan tarthatja, így az üzemanyaggal még az igényes munkák
alkalmával is hatékonyan takarékoskodhat. A Fendt 300
Vario a Profi felszereltségben szériaszerűen az erős 110
literes LS szivattyúval szerelték fel. A Power verzió szériájában 84 literes konstans szivattyú van, de felszerelhető
a 110 literes szivattyúval is.

Nyújtsa meg traktorát
A Fendt 300 Vario a tökéletes traktor a rakodómunkákhoz. A kompakt felépítésnek és a nagy bekormányzási
szögnek köszönhetően a traktor nagyon fordulékony. A
VisioPlus vezetőfülke panoráma-szélvédőjének segítségével a rakodás folyamatát mindig szem előtt tarthatja –
még a teljesen kiemelt homlokrakodó mellett is. A nagy
hidraulikateljesítmény alacsony motorfordulatszámon
gondoskodik a gyors emelőmozdulatokról és a homlokrakodó pontos működéséről.

A tehermentesító mellső emelőmű-szabályozás különösen előnyös a zöld területeken, kaszával, első szárzúzóval, valamint a hóekével végzett munkák során, hiszen ezeknél az eszközöknél a leglényegesebb, hogy gyorsan alkalmazkodjanak a talaj egyenetlenségeihez.
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Ne mondjon le a hatékonyságról és kényelemről: A 300 Vario
sorozatban is ugyanaz a VarioGuide párhuzamvezető áll rendelkezésére, mint a magasabb sorozatokban. Így zöldmunkák
közben és a szántón is minimális átfedésekkel +/- 2 cm
pontossággal dolgozhat. A párhuzamvezető sok megszokott
korrekciós jellel kompatibilis.

A mellső emelőművet teljes mértékig integráltuk a félkeretbe, így az különösen stabil. A mellső emelőmű alsó függesztőkarját teljesen felhajthatja – így nagyobb szabad tér marad a homlokrakodós munkákhoz.
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Panoráma-szélvédő 77°-os látószöggel
a szabad kilátásért minden irányba,
Megszakítás nélküli oldalsó szélvédők és zavartalan kilátás B-oszlop nélkül.
még a kerekekre is.

A nagy látószögű tükröt, mint egy második
tükröt beépítettük a főtükörbe. Ezáltal jelentős
mértékben megnő a látótér.

A FENDT 300 VARIO VEZETŐFÜLKÉJE

Az Ön törzshelyéből
messzire tekinthet

Robert Rager, tejtermelő és
Fendt traktortulajdonos DélNémetországból: „Kényelmes a
vezetőfülke és annyira könnyű eligazodni benne, hogy a vezetés tényleg
élvezetes, hisz egyszerű vezérelni a
gépet. Egyszerűen fantasztikus ez
a gép"

Komfort és vezérlés épp úgy, mint a nagyoknál
A VisioPlus fülkével felszerelve és a Variocenter egyszerű
vezérlésének köszönhetően a Fendt 300 Vario minden
igénynek eleget tesz: kényelmes, és nyereséget termel.
Az új vezetőfülkében azonnal otthon érezheti magát. A
vezető- és utasülés, a látótér, a vezérlés és a rugózás – a
kabin teljes felépítése az alapoktól kezdve átgondolt, és
arra lett tervezve, hogy Ön jól érezze magát és optimális
körülmények között dolgozhasson benne.

Még több hely, hogy kiélvezhesse a vezetést
Az új Fendt VisioPlus fülke nagy teret kínál az Ön kényelméért. Már beszálláskor élvezheti a széles lépcsőket. Több mint 6 m2-es üvegfelülettel a kabint nemcsak optikailag növeltük – a tér a 2520 literes térfogatnak és az ergonómikusan elrendezett komponenseknek
köszönhetően valóban tágasabb lett. Minden vezérlőelem optimális közelségben van. Számos rekesz segít a
praktikus tárolásban.

Zavartalan kilátás
A vezetőfülke új panoráma-szélvédője igazi előnyt jelent
a kilátásnál. A keresztcső nélküli szélvédő a tetőbe ívelve
végződik. Ezáltal a látószög háromszorosára nő: a 77
fokos látószöggel szabad a látótér felfelé – még a teljesen kiemelt homlokarkodóval. A még rugalmasabb
be- és kiszállásért a traktort egy jobb oldali ajtóval is felszereltetheti. Ha a nyitható szélvédőt részesíti előnyben, a Fendt 300 Variot osztott szélvédővel is kérheti. A
VisioPlus vezetőfülkében összesen 6,2 m2 üvegfelület áll
rendelkezésére B-oszlop nélkül a zavartalan kilátásért az
egész traktor körül.

Kényelmi csomagunk
A tökéletesen összehangolt kabinrugózás a kényelmes
vezetés és munkavégzés alapja. A mechanikus kabinrugózás hatékonyan minimalizálja a kilengéseket. A Profi
és ProfiPlus változatban elérhető pneumatikus kabinrugózás hátul szintszabályzással rendelkezik.

77°

Az intervallum-kapcsolós szegmensablaktörlő vagy a párhuzamos ablaktörlő
gondoskodik a még nagyobb törölt
üvegfelületről.
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A kényelmes munkanapokról a kellemes rugózási rendszer és a személyre
szabottan beállítható kartámasz gondoskodik. A szuperkomfort ülés ülésfűtéssel, forgóadapterrel és pneumatikus
ágyékcsigolya-támasszal.

A külső vezetékeket összekuszálódás
nélkül, akár a hátsó ablak zárva tartása mellett is bevezetheti a kabinba.
Szennyeződés és nedvesség nélkül.
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Motorjellemzők – Fendt 300 Vario
596 Nm forgatónyomaték, 143 LE maximális
teljesítmény 1750 f/perc értéknél.
Forgatónyomaték
Nm
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450

A FENDT 300 VARIO MOTORJA

Ezzel a hajtóművel
tényleg öröm a vezetés

Andrew Herron, földműves
és Fendt traktortulajdonos
Írországból

„Egy Fendt 300 Varioval kezdtünk, és
most négy van belőle. Ezek a gépen
minden nap kiváló munkát végeznek, és a fogyasztás szempontjából
egyértelműen utolérhetetlenek.“

Robbanékony és hatékony
A Fendt 300 Vario teljesítményspektruma 113 - 143 LE
maximális teljesítményig terjed, 40 km/h maximális
sebességnél. A 4,4 literes AGCO Power motor extra teljesítményt és forgatónyomatékot kölcsönöz a 300-as szériának. Az univerzális traktor mindamellett különösen
takarékos: A 2100 1/min alacsony fordulatszám, az új
hűtőrendszer és a nagy teljesítményű légszűrő gondoskodik a nagy hatásfokról még alacsony fogyasztás mellett is.

Takarékos és környezetbarát
Még a kipufogógázzal is takarékosan bánik: Az SCR füstgáztechnológia AdBlue-kipufogógáz-tisztítással különösen üzemanyag-takarékosnak bizonyult. A külön befecskendezett AdBlue karmbamidoldatnak köszönhetően
a nitrogénoxid-kibocsátást minimálisra csökkentettük.

Nagyobb erő a nagyteljesítményű
4,4 liter űrtartalmú motor
jóvoltából.

Teljesítmény
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Az oxidációs katalizátorral (DOC) és a füstgáz-visszavezetéssel (AGRex) hatékonyan csökkentettük a károsanyag-kibocsátást és teljesítettük a legújabb 4/Tier 4
Final károsanyag-kibocsátási szabványt.

Takarékos és nem igényel sok karbantartást
Az üzemanyagszűrő (termosztát szeleppel) jóvoltából
nagyon alacsony hőmérsékleten is megbízhatóan indul
traktora, mert az előmelegített üzemanyag az előszűrőbe
visszafolyik. A hűtők és a szűrők elhelyezkedése megkönnyíti a karbantartást. Az üzemanyag-fogyasztásmérő
nemcsak az aktuális fogyasztás ellenőrzését teszi lehetővé, hanem a korábbi munkák során felhasznált üzemanyag-mennyiség feljegyzését is. Ezenkívül támogatja a
vezetőt, hogy gazdaságosan vezessen.

Kipufogógáz-utókezelés
Az SCR technológia során a kipufogógázt egy
AdBlue nevű, 32,5 %-os karbamidoldatot
tartalmazó adalékanyaggal kezelik, aminek
következtében a nitrogén-oxidok (NOx) nitrogéngázzá és vízzé alakulnak.
A gázolaj és az AdBlue ugyan arról
az oldalról tölthető. A támasztókarok
kényelmes magasságban lettek elhelyezve.
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A termosztátszeleppel kiegészített üzemanyag-előszűrőnek köszönhetően a
traktor még kemény fagyokban is megbízhatóan indul. A hűtők és a szűrők elhelyezkedése megkönnyíti a karbantartást.
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A sebesség egyénileg kiválasztható: A sebességet szabályozhatja a menetpedállal és a menetkarral is.

A menetirányt változtathatja a menetkarral és a kormányoszlopon található,
stop-and-go funkcióval kiegészített
Az új, integrált mellső TLT 1000 1/min fordulatra képes. A motor és az eszköz
kapcsolóval.
közötti közvetlen erővonalaknak köszönhetően nagy hatásfokot érhet el.

A FENDT 300 VARIO HAJTÓMŰVE.

Fokozatmentes vezetési élmény:
A Fendt Vario hajtómű

Fendt Vario – ez az igazi vezetési kényelem
A fokozatmentes Vario hajtómű gondoskodik a vezetési kényelemről és a takarékosságról. Fokozatmentesen
gyorsul 0,02-ről 40 km/h-ra maximális sebességre. Így
mindig pontosan azzal a sebességgel dolgozhat, amely
tökéletesen megfelel az éppen aktuális munka elvégzéséhez. Ezzel teljesítménytöbbletet érhet el, és többé már
nem is akar majd terhelés alatt kapcsolható hajtóművel
szerelt traktorral dolgozni. Eközben könnyedén irányíthatja traktorát a vezérlőkar vagy a menetpedál segítségével. A Vario hajtóművet és a motort alacsony fogyasztásra tervezték.

Kiegyensúlyozottan és hatékonyan TMS-sel
Az univerzális traktorok esetében a gyakran változó
munkák a mindennapok természetes részei. Akár szállításról, akár nehéz vontatási munkákról van szó, a Fendt
300 Vario teljes egészében úgy alkottuk meg ezekhez
a feladatokhoz, hogy ideális legyen a teljesítmény, az
üzemanyag-fogyasztás és az egyes részegységeket is
kíméljük. A TMS traktormenedzsment rendszer úgy szabályozza a motort és a hajtóművet, hogy az üzemeltetés mindig a gazdaságos optimumon történjen anélkül,
hogy ezen a gépkezelőnek gondolkoznia kellene. Ön
csak egyszerűen megadja a kívánt sebességet.

A megfelelő fordulatszámot...
... a TLT-k számára kényelmesen beállíthatja a
Variocenter gombjainak segítségével: Az 540, 540E és
1000 ford/min sebességek közül választhat a hátsó TLT
esetében. Különösen praktikus a hátsó sárvédőknél
található külső működtetés. Az 540 E eco verzió különösen a könnyebb munkák esetében hasznos, hogy csökkentett motorfordulatszámon hatékonyan üzemanyagot takaríthasson meg. A Fendt 300 Vario TLT-i a nagy
hatásfokuk miatt olyan különlegesek, hiszen a teljesítmény a TLT-csonkig közvetlenül egy meghajtótengelyen
jut el a Vario hajtóműn keresztül.

Automatikus határterhelés-szabályozás
A Fendt 300 Vario teljesen automatizált határterhelés-szabályozással (2.0) kecsegtet, amellyel a motorfordulatszámot mindig a teljesítményigény függvényében
határozhatja meg. Így a motor mindig az ideális fordulatszámon dolgozik. Igény szerint manuálisan is beállíthatja a határterhelés-szabályozást (2.0). A KickdownModus gördülékeny gyorsítást tesz lehetővé, amely
során a traktor a személygépjárművekhez hasonlóan
automatikusan maximális sebességre gyorsul.

A Fendt Vario hajtómű hidrosztatikus-mechanikus teljesítményelágaztatáson
alapul. A sebesség növekedésével a mechanikus teljesítmény kerül túlsúlyba a
bolygóműves hajtóműben. A kitűnő hatásfokról a teljesítményelágaztatás és a
45 fokban elforgatható hidroszivattyúk gondoskodnak.
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A hajtómű- és hidraulikaolaj elválasztásának köszönhetően elkerülhető az olajok keveredése, és a hajtómű is biztosabban
működik.
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Az opcionálisan beépíthető csatlakozók segítségével minden ISOBUSképes eszközt átláthatóan, a Varioterminálon keresztül vezérelhet.
Ezáltal nincs szükség további eszközterminálokra.

AZ ÚJ FENDT VARIOTRONIC

Hatékony vezérlés –
kényelmes vezetés mellett

Körpanoráma: Fendt kezelési koncepció
A legapróbb részletekig átgondolva, de folyton a gép
egészét szem előtt tartva tapasztalja meg Ön is, hogy
milyen a minden gépben állandó, intuitív vezérlés és
működés. A kezelőelemek – a Varioterminál, menetkar,
keresztkapcsoló kar, lineáris modul és fóliabillentyűzet –
átláthatóan a Variocenterben foglalnak helyet.

Az egész egy öntvényből: Varioterminál 7”
Áttekinthető, intuitív és praktikus - a LED-es háttérvilágítással rendelkező új Varioterminal 7-B, amely az összes
traktor és munkagépfunkciót egy terminálban egyesíti. Az ISOBUS kompatibilis munkagépeket közvetlenül a Varioterminalon keresztül lehet vezérelni. A lapos
menü-struktúra és a világos kijelző segítségével kön�nyen el lehet igazodni. Az adott menüpontot közvetlenül az érintőképernyővel vagy a gombbal kezelheti. Az
okostelefon külsejű, mutatós, szegélynélküli LCD-kijelző
ragyogó színeket mutat, és világos felbontást biztosít.
Nagymértékben karcálló és könnyen tisztítható. Éjszaka
a képernyő automatikusan tompított fénnyel világít, így
nem vakít, ezenfelül éjszakai funkcióval is rendelkezik.

Az opcionálisan beszerezhető automatikus kormányzott tengely-reteszelés a pótkocsi kormánytengelyét szabadon választható sebességtartományban automatikusan nyitja. Egyenes utakon a reteszelt kormányzott
tengely gondoskodik a stabil úttartásról. A választott sebességtartományon kívül, valamint hátramenetben a vezetőnek nem kell manuálisan
reteszelnie a pótkocsi kormányzott tengelyét.

Fordulás könnyedén: Fendt VariotronicTI
A munkát megkönnyítő elektronikus eszközök
előnyei leginkább a fordulókban mutatkoznak meg.
A VariotronicTI segítségével akár 1920 kézmozdulattal
kevesebbre lehet szüksége 160 fordulás során. Álló helyzetben és menet közben is akár 39 fordulással kapcsolatos beállítást is eszközölhet a terminálon. Később egy
gombnyomás is elegendő, hogy az automatikus fordulási folyamatokat aktiválhassa. Anélkül, hogy fogást kellene változtatnia.

Mindig mindenhol tudja a dolgát
A VarioGuide kormányrendszerrel Ön a legjobb eredményt és a legnagyobb fokú kényelmet célozza meg.
Két különböző fogadórendszer közül választhat:
NovAtel® vagy Trimble®. A meglévő Trimble®-RTK infrastuktúra és NTRIP továbbra is használható. A vevőtől függően számos korrekciósjel használata támogatott. Ilyen
például az EGNOS/WAAS vagy a RangePoint™RTX™, a
CenterPoint RTX™ vagy az NTRIP. Ha a domborzati viszonyok miatt mégis elveszítené a jelet, akkor a
a VarioGuide a Trimble®-xFill™ technológiának köszönhetően még 20 percig képes korrekciós jelek nélkül
megbízhatóan tovább dolgozni.

A négy irányba mozgatható multifunkciós joystick-el a Fendt 300 Variot úgy
vezérleheti, mint a Fendt nagytraktorokat. Számos funkciót a joystick-en
keresztül indíthat, így felesleges kézmozdulatokat takarít meg.
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Keresztkapcsoló az 1. és 2. hidraulikaeszközökhöz és a homlokrakodóhoz,
beleértve a 3. és 4. hidraulikakörvezérlést.

Emelőmodul (EHR) TLT vezérléssel.
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Fendt Expert gépkezelői tréning. Csak jelentkeznie
kell a gépforgalmazó partnerénél. További tájékoztatást itt talál:
www.fendt.com/training

A Fendt gondoskodik a kiváló minőségről. Ahhoz, hogy ezt az ígéretet minden
nap beváltsuk, a hétköznapi gyártás során folyamatosan végzünk minőségellenőrzéseket. Amikor az Ön Fendt 300 Vario gépe megérkezik a telephelyére,
akkor az már sikeresen áthaladt a teljes gyártás folyamatában elhelyezett
minőség-kapukon.

IGÉNY A MINŐSÉGRE ÉS ÉRTÉKTARTÁS

Az én traktorom, az én jövőm.
A motortér az ellenőrzés és karbantartás céljára nagyon egyszerűen hozzáférhető
a homlokrakodó konzolok felszerelését követően is. A motorháztető, amely két
különálló oldalsó résszel rendelkezik, szerszám nélkül is nyitható.

Beruházás, mely tartja az értékét
Aki beruház traktorba, a jövőbe is beruház. A Fendt 300
Varióval Ön megteremti az alapját a nagy terméshozamának. Ehhez hozzátartozik a hatékony, nagyon korszerű traktortechnika, a bevált Fendt minőség valamint
az aktuális szoftver-frissítés, amelyet a szerviz során a
legújabb szintre lehet emelni – ezt az exkluzív szolgáltatást a Fendt szervize a maximális értéktartás érdekében nyújtja.

Hosszú távú gazdálkodás
A nagy hatékonyság abban mutatkozik meg, hogy kevesebb erőforrásra (pl. üzemanyag, gazdálkodáshoz szükséges anyag vagy idő) van szükség. A Fendt 300 Vario
folytatja elődeinek a hagyományát és már alacsony fordulatszámokon nagy teljesítményt nyújt- így kímélve
a részegységeket és csökkentve a gázolaj és Adblue
fogyasztást. Az összességében különösen gazdaságos
üzemeltetése minden munkafolyamat során extra megtérülést jelent a használójának.

Abszolút üzemeltetésbarát
A folyamatos üzemről az ideális diagnosztizálhatóság
és a hosszú karbantartási időközök gondoskodnak. A
képernyőn megjelenített hibajelentések alapján a hibákat gyorsan lehet elemezni és elhárítani. Csupán amiatt,
hogy a hajtómű elkülönített olajháztartással rendelkezik, normál körülmények között csak 2000 óránként van
szükség hajtóműolaj cserére. Összességében a Fendt
300 Vario számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami
növeli az élettartamot és a karbantartási költségeket
különösen alacsony szinten tartja.

Kevesebb ráfordítás, több szabadidő: A kompakt hűtőrendszer egyszerűen hozzáférhető, a hűtők és a hűtőaljzat szintje közötti nagy távolságnak köszönhetően
pedig könnyedén és gyorsan tisztítható.

Tanúsítvánnyal rendelkező
Fendt minőségmenedzsment
rendszer DIN EN ISO 9001
szerint
A Fendt céget minőségmenedzsment rendszere tekintetében,
független auditorok 1995 óta
rendszeresen auditálják és az
elért eredményeket elismerik.
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Tanúsítvánnyal rendelkező
Fendt munka- és egészségvédelmi menedzsment rendszer
OHSAS 18001
A munka- és egészségvédelemben sikeresen megvalósított
intézkedésekért a Fendt céget
2008 óta minősítik és évente
kitüntetik.

Tanúsítvánnyal rendelkező
Fendt környezetvédelmi-menedzsment rendszer DIN EN
ISO 14001
2000 óta ez a tanúsítvány
igazolja, hogy a Fendt cégnél
felelősségteljesen bánnak a
környezettel.

Vario-Profivá válás gépvezető tréninggel: Fendt Expert tréningjeinken megtanulhatja traktora minden funkciójának a
hatékony alkalmazását. A professzionális trénerekből álló csapatunk hozzáértően megismerteti Önnel a Fendt vontató
komplett teljesítménypotenciálját. Csak jelentkeznie kell a gépforgalmazó partnerénél. További tájékoztatást itt talál:
www.fendt.com/training
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Itt gyorsan és egyszerűen megtalálja az Önhöz
legközelebb található Fendt forgalmazó partnert.
www.fendt.com/dealer-search

A nagy teljesítményű légszűrő optimális levegőbeszívást és -tisztítást tesz lehetővé. A légszűrő cseréje egyszerű.

FENDT STARSERVICE: KITŰNŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Így lehet biztosítani ma azt, hogy holnap megbízhatóan lehessen dolgozni
a géppel.
100% minőség, 100% szerviz: Fendt StarService
Annak érdekében, hogy a Fendt 300 Vario gépe mindig
100 százalék teljesítményt nyújtson, úgynevezett 100
százalék szervizt kínálunk Önnek. A nagyon jó diagnosztizálhatóság és a javításbarát jelleg mellett ehhez hozzátartozik az idényben a pótalkatrészek rendelkezésre
állása a hét minden napján, a nap 24 órájában. Ezen túlmenően a Fendt szervizhálózat garantálja a rövid távolságokat a képzett dolgozókat foglalkoztató szervizeink és az Ön telephelye között. Az eredeti Fendt alkatrészekre és beépítésükre ezen kívül 12 hónapos jótállást
adunk. Az eredeti alkatrészekkel megvalósított javítások
biztosítják a Fendt traktor értékállóságát.

Teljesítmény és gazdaságosság leszerződve
A Fendt StarService szerződés kiváló szolgáltatás mellett
lehetővé teszi a költségek teljes körű kontrollját. A Fendt
szervizcsomag vonzó fix árak alapján felöleli az összes
előírt karbantartási munkát. A ProService csomag rendszeres karbantartásokat és javításokat tartalmaz, 6000
üzemóráig ill. legfeljebb öt évig terjedő jótállás-meghosszabbítással kombinálva.

Egyedi finanszírozási- és bérlési modellek
A műszaki beruházás nagy tőkelekötést igényel. Fendt
forgalmazó partnere az AGCO Finance mezőgazdaságban tapasztalatokkal rendelkező finanszírozási szakembereivel együtt támogatja Önt az Ön vállalkozására szabott finanszírozás kidolgozásában új gép vásárlása esetére. Ha rövid időre van szüksége kapacitás-bővítésre,
vagy a gépet hosszú távon szeretné használni anélkül,
hogy azt megvásárolná, akkor Fendt forgalmazó partnere ideális bérleti ajánlatot tesz Önnek.

Az „AGCO Parts Books to Go“ nevű okostelefonos alkalmazással gyorsan és egyszerűen meg
lehet találni és közvetlenül meg lehet rendelni
a Fendt pótalkatrészeket. Az App az App Storeból vagy a Google Play Store-ból letölthető.
Személyes hozzáférési adatait Fendt forgalmazó partnerétől kapja meg.

Értéktartás a legaktuálisabb szoftver-állapot figyelembe vételével
Fendt kereskedőjétől minden műhelyben végzett szerviz alkalmával megkapja a teljes traktor szoftver frissítését. Ezzel Ön is profitál a Fendt gépéhez tartozó új, kiegészítő funkciókból. A szoftverfrissítés lehetővé teszi az
új alkalmazási előnyök kihasználását és proaktív értéktartást biztosít, mivel az Ön Fendt gépe ezzel továbbra is
a legújabb műszaki színvonalnak felel meg.
A Varioterminal tájékoztatást ad a legközelebbi karbantartási és szerviz időpontokról, sőt emlékeztetési funkcióval is rendelkezik.
A legjobb termék, a legjobb szolgáltatások: A tanúsítvánnyal rendelkező Fendt forgalmazó partnerek első osztályú knowhow-val és terjedelmes teljesítmény-spektrumukkal tűnnek ki. Szolgáltatásaik kiváló minőségét szigorú auditokban
rendszeresen bizonyítják. Itt az Ön Fendt gépe a legjobb kezekben van.
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FENDT CARGO HOMLOKRAKODÓ

Rakodás, ahogyan azt Ön szeretné
A CargoProfival például egy rendkívül magas vontató rakodásánál korlátozhatja a kiborítási szöget. A memóriafunkció pedig különösen praktikus az ismétlődő munkafolyamatoknál, hiszen segítségével például a vízszintes alatti
pozíció megismételhető. A mérlegfukcióval jobban ellenőrizhető a rakományok súlya.

D

Cargo-Lock félautomata reteszeléssel
C

B

Kijelző a keresztkapcsoló karhoz és a mérlegfunkcióhoz: A rakomány egyenkénti és
összsúlyának mérése, a gém és munkaeszköz tartományának beállítása.

Fóliabillentyűzet a hidraulikus eszköz-reteszeléshez és a csillapítás aktiválásához.
E

Opcionálisan 3. és 4. Hidraulikus
kör, multicsatlakozóval is

Keresztcső beépített szeleptechnikával
Átfogó Fendt szerszámprogram, optimálisan a Fendt Cargora szabva

A Varioterminalon elvégezheti a szelepfunkciók finombeállítását. Ön egzakt módon és egyszerűen szabályozhatja például az átfolyó mennyiséget a forgatható
szabályozóval és a funkcióbillentyűkkel.

Letámasztók a gémeken a kompakt megoldás

Könnyedén vezérelve
A homlokrakodót kényelmesen, a keresztkapcsoló karral irányíthatja. A bal kéz így szabadon maradhat a kormányzáshoz és az irányváltáshoz. A sebességet a lábával
szabályozhatja. A Cargo homlokrakodó a 300 Variohoz
négy kivitelben kapható: Cargo 3X70, 4X75, 4X75 kompakt és CargoProfi 4X75. A 4X75 kompakt változata
kitűnik azzal, hogy a lengőkarok 100 mm-rel közelebb
helyezkednek el a fülkéhez. Így biztosítva ezzel a stabilitást. A VarioActive kormányrásegítő olyan fordulékonyságot kölcsönöz a 300 Vario ProfiPlus-nak, mint eddig
soha.
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1940

A

Pontos töltés a CargoProfival
A CargoProfi 4X75 precíz mérő- és dőlésszögérzékelői pontosan tudják, hogy mennyit rakodott.
Gombnyomásra megmérheti rakományát és így kihasználhatja a traktor optimális kapacitását. Ezenkívül megspórólhatja az utat a hídmérleghez. A CargoProfinál
megszabhatja a kiemelési magasság és billentési szög
alsó és felső határát. Az integrált rázófunkcióval teljesen kiürítheti a homlokrakodó kanalát. A memóriafunkció eltárolja a pozíciókat és leegyszerűsíti az ismétlődő
feladatokat.

Fendt homlokrakodó
A
B
C
C
D
E

Ásási mélység (mm) 1)
Kiemelési magasság (mm) 1)
Ürítési távolság (mm) 1) B = 3,5 m
Ürítési távolság (mm) 1) B = max.
Billentési szög
Hátrabillentési szög
Állandó emelőerő (daN)
Maximális emelőerő (daN)

3X/702)

4X/75

4X/75
kompakt

4X/75
profi

60
3750
1450
1030
55°
48°
2000
2140

150
4155
1685
1145
55°
48°
1940
2250

220
4085
1585
1045
55°
48°
1940
2250

150
4155
1685
1145
55°
48°
1940
2250

1) abroncsozástól függően
2) max. kerékméret 480/65R24 (max. átmérő 1260 mm)

Gyors és egyszerű rakodás?Kézenfekvő.
A homlokrakodó kezelését optimálisan integráltuk a jobb
kezelőkonzol koncepciójába és a Varioterminálba: ezentúl nem kell felesleges kézmozdulatokat tennie, mert a
bal kezével kényelmesen válthat irányt, miközben jobb
keze a homlokrakodó keresztkapcsoló karját működteti. A sebességet a lábával szabályozhatja. Az irányváltó
segítségével gyors és kopásmentes menetirány váltás
lehetséges. A Fendt 300 Vario nagy hidraulika teljesítménye gondoskodik a fürge be- és kirakodásról: A loadsensing szivattyú maximális szállítási teljesítménye
110 l/perc.

Ideális csillapítórendszer
A Fendt Cargo homlokrakodó ideális csillapítási rendszerrel rendelkezik. A hidroakkumulátorok felveszik a
lengéseket és a lökésszerű terheléseket úgy, hogy azok
magát a traktor alvázát nem terhelik. Ez kíméli a traktort és gondoskodik a hosszú élettartamról. A teljes csillapítás az első tengellyel és a fülkerugózással együtt
olyan kényelmes, hogy homlokrakodóval a Fendt 300
Varioban a munka valódi örömet okoz.
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A FENDT KEZELÉSI KONCEPCIÓ

Egy kezelési logika az összes funkcióhoz.
Vario Joystick (két irányba mozgatható) motorfordulatszám- és
tempomatmemória-gombokkal,
automatika funkciókkal a hátsó
emelőműhöz és a TLT-hez.

Emelőműmodul (EHR) a hátsó emelőműhöz gyorskiemelővel, mélységvezetéssel és TLT-működtetéssel

Fóliabillentyűzettel ellátott kezelőfelület a
hajtóműnek, a hidraulikának és a TLT funkcióinak. A TMS, az összkerék- és differenciálzár-kapcsolás, a mellső-tengely-rugózás és a
TLT-sebesség-előválasztás aktiválása

Emelőmű-vezérlőmodul a hátsó emelőműhöz (gyorskiemelő kapcsolóval), mélységvezetéshez és a TLT irányításához (opcionálisan a
mellső emelőműhöz)

A multifunkciós joystick (2 utas) további vezérlőgombokkal az összes fontos traktorfunkcióhoz, a VariotronicTI
TIfordulóautomatikához és az ISOBUS eszközfunkciókhoz.

Varioterminál 7 tükröződés- és
karcmentes üvegfelülettel

Kezelőfelület a világítás, a
fűtés és a légkondicionáló
berendezés számára

Fóliabillentyűzettel ellátott kezelőfelület a hajtóműnek, a hidraulikának
és a TLT funkcióinak. A TMS, az összkerék- és differenciálzár-kapcsolás, a
mellső-tengely-rugózás és a TLT-sebesség-előválasztás aktiválása

Kezelőfelület a világítás, a fűtés és a
légkondicionáló berendezés számára

Tempomatgombok

Motorfordulatszámmemória gombok

EHR beállítások

Kézigáz

Kézigáz
Gázpedál oldása

Könnyedén vezérelve
A Fendt 300 Vario Power a teljesen integrált
Variocenteren keresztül átláthatóan és egyszerűen irányítható. A Vario joystickot, az emelőmodult és a megvilágított billentyűzetet egy áttekinthető vezérlőkonzolban kombináltuk. A vezérlőelemek sorrendje és színjelölése megegyezik az új Fendt traktorokéival. Ezzel
minden gépben állandó, egyszerű és gyors vezérlést
garantálunk.
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Átlátható és kézenfekvő
Az egész fóliabillentyűzet háttérvilágítással rendelkezik
és így gondoskodik a biztos vezérlésről még sötétben is.
A világítást kényelmesen vezérelheti az átlátható gombok segítségével. Különösen előnyös a központi gomb a
fényszórók be- és kikapcsolásához. A négy irányba mozgatható Vario joystickkel vezérelheti a hajtóművet, az
irányváltást és a tempomatot. Ezt további négy funkció egészíti ki: Emelőmű-automatika, két tempomat, egy
fordulatszám-memória, valamint a gyorsulási fokozat
szabályozója.

Keresztkapcsoló az 1. és a 2. kihelyezett hidraulika vezérlőszelephez

Fendt Variotronic vezérlés
Az intelligens Variotronic megoldások először kaptak
teret a Fendt 300 Vario osztályában. A Varioterminál első
generációjával a Fendt már 1998-ben új sztenderdet állított a traktor-technika területén. A terminál működésével szemben támasztott igények azóta jelentősen bővültek. Ugyanakkor a vezérlésnek persze egyszerűnek kell
maradnia. A Fendt válasza erre a Variotronic.

Gázpedál oldása

25 eszközmemória
A Varioterminalban minden beállítás egyértelmű néven
elmenthető, és később újból előhívható. Ha Ön például a sorvetőgéppel végzett munkája során különböző
beállításokkal konfigurálta a traktort, a párhuzamvezetőt és a dokumentációt, az egyes beállításokat nagyon
könnyen újra letöltheti és adott esetben módosíthatja
azokat. Természetesen akár minden vezető is külön-külön tárolhatja a saját beállításait.
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Alapfelszereltség és extrák
Széria: g
Opcionális: c

FENDT VISIOPLUS VEZETŐFÜLKE:

A legkényelmesebb második otthon

A komfortülést légrugózással láttuk
el, a kartámlája pedig állítható.

JJ

Az ergonómikusan megalkotott VisioPlus vezetőfülke vezérlőelemei remekül átláthatók, és a fülkéből szántóföldet is tökéletesen beláthatja. A szélvédőt kérheti nyitható és
megszakítások nélküli panoráma-szélvédőként is. A jobb oldalra külön ajtót is kérhet.

Széles lépcsők gondoskodnak a
biztonságos be- és kiszállásról. Az
ajtó kilincse kényelmesen elérhető a
földről is.

JJ
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A tetőbe épített ablak további
szellőzési lehetőséget biztosít a meleg
napokon.

JJ

A beépített légkondicionáló
berendezés gondoskodik az optimális
hűtésről és kényelemérzetről – a Power
verzióban manuálisan vezérelhető,
a Fendt 300 Vario Profi és ProfiPlus
verzióban pedig kérésre teljesen automatizáltan.

JJ

JJ

Számos dugalj áll rendelkezésre a külső eszközök áramellátásához.

A Fendt fülkében számos rakodófelületet talál, hogy minden a helyére
kerüljön.

Az ülésfűttéssel, forgóadapterrel és
pneumatikus ágyékcsigolya-támasszal
ellátott szuperkomfort ülés a hosszú
munkanapok előfeltétele.

FF

A hűtőrekeszben elhelyezheti az
ebédjét és egy hűsítő italt is.

A pneumatikus kabinrugózás (Profi és ProfiPlus felszereltség) minimálisra csökkenti a rezgéseket és magasfokú kényelmet
kölcsönöz a járműnek. Négy ponton nyugszik, beépített szintszabályozóval: A fülke elöl két gumibakon fekszik, hátul pedig két
légrugón.

JJ

JJ

FF

A háttámlával és biztonsági övvel
ellátott komfort utasülés az utasoknak
is kényelmet és biztonságot nyújt a
hosszú munkanapokon.

Az optimális üléspozíció elérésének
érdekében a magasság és a kormány
dőlésszöge állítható. A műszerfal a
kormánnyal egyénileg állítható.

JJ A Fendt 300 Vario szűkített öntöttvas félkerete az egész traktor robusztus alapja
– a motor, a hűtőrendszer, a mellső emelőmű, a mellső TLT és mellső tengely, mind
a félkeretre lettek ráépítve. A stabil szerkezetnek köszönhetően nagyobb tengelyterhelés megengedett. A kis méret ezenkívül nagyobb bekormányzási szöget tesz
lehetővé.

JJ

Fendt Reaction kormányrendszer gondoskodik a még jobb egyenes menetről, közúton való gyors haladáskor.
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Hajtómű

Vario-vezérlés

A fényérzékelő a Teminál megvilágítását automatikusan igazítja az aktuális
fényviszonyokhoz.

Egymást keresztező fényű munkafényszórókkal elkerülhetők az árnyékolások.

Vezetőfülke

A hátsó emelőműn található reteszelőkarral az alsó függesztőkarokat
rögzítheti.

C Power Beyond nyomó- és vezérlővezeték a teljes hidraulikus teljesítményátvitelért.

FF

A teljes világításkoncepció hat munkafényszórót tartalmaz csak hátul, amelyekkel különösen jó megvilágítással dolgozhat,
biztonságosan és kényelmesen még sötétben is. Akinek még több fényre van szüksége, ugyanakkor takarékoskodni szeretne az
elektromos árammal, az a Fendt 300 Vario Profi változatát választhatja LED munkafényszórókkal is.

Világítás

Nagy kerekek elöl 540/65 R24 és hátul
600/65 R38.

Csatlakozó az ISOBUS eszközvezérléshez.

FF

A hidraulikaszelepeket nyomás alatt
DUDK és UDK csatlakozókkal is csatlakoztathatja, és a munkagépek fel- és
leszerelését egyszerűen elvégezheti. A
maguktól záródó szelepfedelek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel
szemben, mint pl. a por és a víz.
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A hátsó emelőművet és egy vezérlőszelepet külsőleg a hátsó sárhányón
keresztül működtetheti.

Csatlakozási helyek a traktor hátulján:
Jelcsatlakozó, hidraulikus felső függesztőkar, alsó függesztőkar fogóval,
vezérlőszelepek, nyomás nélküli
visszafolyóág, légfék, Power Beyond
nyomóág és vezérlőkábel, hidraulikus
pótkocsifék, hétpólusú csatlakozó,
alsó függesztőkar, hátsó TLT 540, 540
E és1000 ford/min, alsó függesztés,
merev vonólap és még sok minden
más.

Futómű

Előmelegítő rendszer (motor, hajtómű)

c

c

c

Vario TMS - Traktor-Management-System
Turbókuplung
Irányváltás- , Stop&Go funkció
Tempomat
Figyelmeztető hang hátramenetben

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

Vezérlőkar tempomattal és fordulatszám-memóriával, automatika funkcióval
Multifunkciós vezérlőkar tempomattal, fordulatszám-memóriával, automatika funkcióval, hidraulikavezérléssel
Varioterminal 7'' érintőképernyős és nyomógombos vezérléssel
Variotronic eszközvezérlés (ISOBUS)
VariotronicTI - fordulóautomatika
Párhuzamvezető rendszer előkészítés
Párhuzamvezető rendszer VarioGuide NovAtel / Trimble
Aktívszenes szűrő
Mechanikus fülkerugózás
Pneumatikus fülkerugózás
Légrugózott Super-Komfort ülés hárompontos biztonságiövvel
Komfortülés, légrugós
Super-Komfortülés, légrugós
Fűtés fokozatmentes ventilátorokkal
Klímaberendezés
Integrált digitklíma
Klimatizált tárolórekesz
Kettéosztott szélvédő és jobb oldali ajtó
Összefüggő üvegfelületű szélvédő
Megszakítás nélküli szélvédő és jobb oldali ajtó
Hátsó ablakfűtés
Szegmens ablaktörlő elöl
Párhuzamos ablaktörlő elöl
Hátsó ablakmosó és ablaktörlő
Mechanikusan állítható visszapillantó tükör
Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükör és nagy
látószögű tükör
Beépített rádió két sztereó hangszóróval
Rádio CD MP3 hangrendszerrel
Rádio CD MP3 kihangosító berendezés
Automatikus index-visszaállítás

Összkerékhajtás

Emelőmű

g

g

g

g

g

c

c

g

g
g
c

c

c

c

c

g

g

c

c

c

c

c

g

g

g

c

c

c

g

g

g

g

g

g

c

c

g

g

g

c

c

c

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

c

c

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

Kiegészítő lámpák elöl
Munkaláma az A-oszlopon
Munkalámpa az A-oszlopon, hátsó sárhányón
LED munkalámpa az A-oszlopon, hátsó sárhányón
4 x munkalámpa hátul a tetőn
4 x LED munkalámpa hátul a tetőn
2x munkafényszóró a tetőn elöl, kívül
2x LED munkafényszóró a tetőn elöl, kívül
2x munkafényszóró a tetőn elöl, belső
2x LED munkafényszóró a tetőn elöl, belső
Sárga vészvillogó

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

c

c

c

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Szintszabályozós mellsőtengely-rugózás, reteszelhető
Kormányfék
Automatikus pótkocsi-kormánytengely-reteszelés
Légkompresszor 1-/2- légfékvezeték
Duomatik légkuplung csatlakozó

c

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

ProfiPlus

Motor

g

g

g

c

g

g

Vonóerő- és fokozatmentes vegyes szabályozás
Úszó- és helyzetszabályozás
Mellső emelőmű DW, külső működtetéssel (külön szelep)
Mellső emelőmű EW/DW működésű (középen a 1. / 3. szelepek
számára csatlakozó)
DW komfort mellső emelőmű helyzetszabályozással, külső
működtetéssel
Komfort-, kettős működésű emelőmű helyzetszabályozással és
tehermentesítő szabályozással, külső működtetéssel
Elektrohidraulikus emelőmű EW (EHR)
Külső működtetésű hátsó emelőmű
Lengéscsillapítás, elektrohidraulikus szabályozású emelőmű
Hidraulikus felső függesztőkar hátul

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

Power

Fendt 300 Vario. Igen.
ProfiPlus

Több fény és ezernyi ötlet számos
munkafolyamathoz.

Profi

FELSZERELTSÉGI VÁLTOZATOK

Power

VILÁGÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁSI FELÜLETEK

Profi

Alapfelszereltség és extrák
Széria: g
Opcionális: c

Teljesítményleadó
tengely

Hidraulikarendszer

Homlokrakodó

Felépítés

Automatikus mellső differenciálzár
Komfortkapcsoló összkerék / differenciálzár
Hátsó- / mellső differenciálzár 100%-os lamellás zárral és
kormányzásiszög-érzékelővel

g

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

Elöl: 1000 ford./min
Hátsó TLT 540/útarányos TLT/1 000 ford./min
Hátsó TLT 540/540E/1000 ford/min
Hátul: Peremes TLT 540/540E/1.000 ford/min
Hátsó TLT külső kapcsolása
TLT komfortkapcsolás, elektrohidraulikus Előválasztás

c

c

c

c

c

c

g

g

g

c

c

c

g

g

g

g

g

g

Hidraulikus szelepvezérlés mechanikusan keresztkapcsolókarral
Hidraulikus szelepvezérlés keresztkapcsolókarral, multifunkciós vezérlőkarral
Hátsó kihelyezett hidraulikakör külső vezérlése
Tandem hidraulika szivattyú, hidraulikaolaj-hűtő (46 + 38 l/min)
Load-Sensing rendszer axiáldugattyús szivattyúval (110 l/min)
1. és 2. Hátsó hidraulikaszelep
1. Hidraulikaszelep és 2. Hidraulikaszelep középen és hátul
3. Hidraulikaszelep középen és hátul
3. Hátsó hidraulikaszelep
4. Hátsó hidraulikaszelep vagy 3. Hátsó hidraulikaszelep és 1.
Elülső hidraulikaszelep
4. Hátsó hidraulikaszelep
PowerBeyond hidraulikacsatlakozó
Szabad visszafolyóág jobb oldalt középen
Hátsó szabad visszafolyó csatlakozó
Hátsó, nyomás nélküli olaj-visszavezető
UDK csatlakozók hátul
Bio hidraulikaolaj

g
g

g

c

c

c

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

c

c

c

g

g

g

c

c

c

Homlokrakodó - alkatrészek
Cargo 3X/70 homlokrakodó
Cargo 4X/75 homlokrakodó
Cargo 4X/75 homlokrakodó
Cargo 4X/75 homlokrakodó

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Manuális pótkocsivonófej
Automatikus pótkocsivonófej távvezérléssel hátul
Állítható magasságú gömbös pótkocsivonófej
Gömbös pótkocsivonófej (rövid) az alsó húzón
Hitch vonóhorog
Vonórúd
Piton Fix
Hátsó kerék pótsúlyok
Elforduló első sárvédő
Csatlakozó a külső eszközműködtetéshez

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

c
c
c
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FENDT 300 VARIO

GYIK - MINDEN, AMIT A FENDTROL TUDNI KELL.

Műszaki adatok

Miben segíthetünk?

Fendt 300 Vario
Motor

kW/ LE
kW/ LE
kW/ LE
kW/ LE
szám
mm
cm³
ford/min
g/kWh
Nm
%
liter
liter

310

311

312

313

74/ 100
83/ 113
74/ 100
83/ 113
4
108/ 120
4400
2100
199
485
55
210
23

83/ 113
90/ 123
83/ 113
91/ 123
4
108/ 120
4400
2100
199
524
47
210
23

90/ 123
98/ 133
90/ 123
98/ 133
4
108/ 120
4400
2100
199
559
44
210
23

97/133
105/142
97/ 133
105/ 142
4
108/ 120
4400
2100
199
596
42
210
23

ML 75
0,02-40
0,02-25
40
540/ 540E/ 1000
540/1000/4,2
1000

ML 75
0,02-40
0,02-25
40
540/ 540E/ 1000
540/1000/4,2
1000

ML 75
0,02-40
0,02-25
40
540/ 540E/ 1000
540/1000/4,2
1000

ML 75
0,02-40
0,02-25
40
540/ 540E/ 1000
540/1000/4,2
1000

Hajtómű & TLT

Hajtómű típus
Menettartomány előremenet
Menettartomány hátramenet
Maximális sebesség
Hátsó TLT
Hátsó TLT opcionális (inkl. útarányos TLT)
Mellső TLT, opcionális

Emelőmű & hidraulika

Tandem hidraulikaszivattyú
Axiáldugattyús szivattyú
Üzemi nyomás / szabályzó nyomás
Max. szelep (elöl/középpen/hátul) Power
Max. szelep (elöl/középpen/hátul) Profi
Max. kivehető hidraulikaolaj mennyiség
Hátsó emelőmű maximális emelőereje
Max. emelőerő, mellső emelőmű

l/min
l/min
bar
szám
szám
liter
daN
daN

46+38
110
200
0/2/4
0/0/4
43
5960
3130

46+38
110
200
0/2/4
0/0/4
43
5960
3130

46+38
110
200
0/2/4
0/0/4
43
5960
3130

46+38
110
200
0/2/4
0/0/4
43
5960
3130

Akkumulátor
Akkumulátor teljesítménye
Generátor

szám
Ah/ V
V/A

1
100/ 12
14/ 150

1
100/ 12
14/ 150

1
100/ 12
14/ 150

1
100/ 12
14/ 150

440/65R24
540/65R34
480/65R24
540/65R38
540/65R24
600/65R38

440/65R24
540/65R34
480/65R24
540/65R38
540/65R24
600/65R38

480/65R24
540/65R38
16.9R24
18.4R38
540/65R24
600/65R38

480/65R24
540/65R38
16.9R24
18.4R38
540/65R24
600/65R38

Elektr. felszereltség

Abroncsozás

Méretek

Súlyok

30

Névleges teljesítmény ECE R 120
Maximális teljesítmény ECE R 120
Névleges teljesítmény EG 97/68
Maximális teljesítmény EG 97/68
Hengerszám
Hengerfurat/löket
Lökettérfogat
Névleges fordulatszám
Optimális Üzemanyag-fogyasztás
Max. forgatónyomaték 1550 ford/min
Nyomatékrugalmasság
Üzemanyag készlet
AdBlue tartály térfogata

km/h
km/h
km/h

Széria abroncsok elöl
Széria abroncsok hátul
1. Opcionális abroncsozás elöl
1. Opcionális abroncsozás hátul
2. Opcionális abroncsozás elöl
2. Opcionális abroncsozás hátul
Nyomtáv elöl (széria abroncsozás esetén)
Nyomtáv hátul (széria abroncsozás esetén)
Teljes szélesség széria abroncsokkal
Teljes hosszúság
Teljes magasság komfort vezetőfülkével
Vezetőfülke teljes magasság széria abroncsok esetén VarioGuide nélkül
Vezetőfülke teljes magasság széria abroncsok esetén VarioGuidedal
Max. hasmagasság
Tengelytáv

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1685
1660
2220
4336
2820
2820
2870
510
2420

1685
1660
2220
4336
2820
2820
2870
510
2420

1820
1800
2320
4336
2860
2860
2910
510
2420

1820
1800
2320
4336
2860
2860
2910
510
2420

Önsúly (alapvontató - tele tartályokkal, vezető nélkül)
Maximálisan megengedett össztömeg
Max. megengedett össztömeg (40 km/h-ig) országspecifikusan külön engedély szükséges
Max. megengedett függőleges terhelhetőség

kg
kg
kg

4810
8500
8500

4810
8500
8500

4970
8500
8500

4970
8500
8500

kg

2000

2000

2000

2000

Mivel tűnik ki a Fendt szerviz?
A szerviz nálunk azt jelenti, hogy ismerjük és
megértjük az Ön munkáját, megfelelünk a
megbízhatósággal és biztonsággal szemben
támasztott igényének és nem utolsó sorban az
Ön gazdasági érdekének megfelelően tevékenykedünk. Kiállunk a termékeinkért, és azokat a
legmagasabb igényekre és tartós alkalmazásra
fejlesztettük ki. Munkájához a mi szervizünk
nyújtja a partnerséget.

Mi a Fendt Expert?
A Fendt Expert gépvezető tréninggel Ön Vario
Profivá válhat: Ismeri már az összes olyan funkciót, amit a technika az Ön számára kínál?Használja ki a Fendt Varióban rejlő technológiát és a
Fendt Experttel tanulja meg az összes funkció
optimális alkalmazását. A professzionális trénerekből álló csapatunk hozzáértően megismerteti Önnel a Fendt vontató komplett teljesítménypotenciálját. Csak tájékozódnia és jelentkeznie
kell gépforgalmazó partnerénél.

Hogyan jutok hozzá a Variotronic frissítéshez?
A Fendt Variotronic frissíthető. A frissítéssel
Fendt gépén mindig a legújabb technikai szintet, terminálján pedig a jövőt fogja tudni élvezni. Kérje a frissítést Fendt forgalmazó partnerétől.

Kapcsolat a Fendttel.
fendt.com
Itt minden megtalálható online, a prospektustól a műszaki adatoktól, a vevőkről vagy a vállalatról készített beszámolókon át egészen a
Fendt rendezvénynaptárig bezárólag.
Fendt konfigurátor
A Fendt jármű-konfigurátorral az összes kínált
felszereltség változatból összeállíthatja az Ön
üzeme számára optimálisan felszerelt járművet.
A Fendt konfigurátort megtalálja az interneten
a www.fendt.com címen, közvetlenül a kezdőlapon, a gyors belépés fölött.

fendt.tv
Fendt a nap huszonnégy órájában - ezt
Mediathek rendszerünk teszi lehetővé.
Internetes TV-nk a hét mind a 7 napján, a nap
24 órájában sugároz mindenre kiterjedő, aktuális információkat és tudnivalókat a Fendtről.
Próbavezetés
„A fendt.com oldalon találhatja a „Service”
menüpont alatt a „Vorführservice” menüt. Itt
jelentkezhet próbavezetésre a kiválasztott
Fendt járművel.
facebook.com/FendtGlobal
A Fendtnek már több, mint 200 000 követője
van a Facebookon. Nézzen csak be hozzánk!
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Aki vezet, Fendtet vezet!

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

A Fendt az AGCO világmárkája.
A szállítási terjedelemre, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az
üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak
felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhatnak. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel
nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem az adott ország speciális
feltételeinek megfelelő felszereltséggel rendelkeznek.
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