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Fendt 900 Vario – 
gatavs lielākiem panākumiem.
Uzņēmums Fendt domā progresīvi un tam ir atbilde nākotnes izaicinājumiem: Jaunais 
Fendt 900 Vario. Atklājiet, kādēļ ar Fendt 900 Vario gūsiet vēl lielākus panākumus.
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Dzinējs 930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario 942 Vario
Nominālā jauda ECE R 120 kW/ZS 217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415
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Bez kompromisiem.
Esat gatavi kam vairāk? Tas ir jaunais Fendt 900 Vario – iespaidīgs visos līmeņos – 
produktivitāte, saķere, daudzpusība, drošība, komforts un inteliģence.
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Liels traktors visiem darbiem
Fendt 900 Vario ir lielisks it visā. Revolucionāri risinājumi, 
ar kuriem jūs esat gatavi ikdienas izaicinājumiem. 
Gan tagad, gan turpmāk.

- Jaudas segments no 296 līdz 415 ZS
- 9,0 l MAN dzinējs:
- VarioDrive piedziņas sistēma
- Viedā AWD VarioDrive
- Fendt iD zemu dzinēja apgriezienu koncepcija
- 2 kontūru hidraulika
- Iebūvēta VarioGrip riepu spiediena regulācijas sistēma
- Maks. riepas diametrs 44 collas (2,20 m)
- Priekšējā jūgvārpsta
- Pilnīgi piemērots braukšanai pa ceļiem ar 60 km/h*
- Atpakaļgaitas kontrole
* atkarībā no katras valsts tiesiskajām prasībām

Gatavs visam.
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- Fendt Connect telemetrijas sistēma
- Attēlošana reālā laikā ar Smart Connect
- Jauna drošības bloķēšanas sistēma
- Pārsega kamera
- Fendt Life Cab kabīne komfortam
- Informatīvi izklaidējošas sist.komplekts
- Augstākās kvalitātes skaņas sistēma
- Elektriski izbīdāms spogulis 

(regulējams terminālī)
- Izvelkama instrumentu kaste ar 3

dažādām aprīkojuma opcijām
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Reversējams ventilatorsReversējams ventilators
- Radiatora režģi tīra atsevišķi, mainot gaisa ora režģi tīra atsevišķi, mainot gaisa 

plūsmas virzienu uz pretējoplūsmas virzienu uz pretējo
- Maksimāla degvielas patēriņa efMaksimāla degvielas patēriņa efektivitāte 

ar dzesēšanas spēju, kas pielāgota katras ar dzesēšanas spēju, kas pielāgota katras 
daļas vajadzībām

- Reversējama ventilatora opcija ar intervāliem – versējama ventilatora opcija ar intervāliem – 
var sinhronizēt terminālī Varioterminalvar sinhronizēt terminālī Varioterminal

- Maksimāli viegla izmantMaksimāli viegla izmantošana, lietojot 
ar VariotronicTI

FENDT 900 VARIO

Sīkumi, kam ir izšķiroša nozīme.

Dzinējs
- 9,0 l tilpums
- Jaudas diapazons: 296 – 415 ZS
- “Common-r“Common-rail” sistēma ar iesmidzināšanas ail” sistēma ar iesmidzināšanas 

spiedienu līdz 2500 bāriem
- Efektīvāka degvielas sadegšana, pateicoties 

lielai saspiešanai
- Lielāka iekšējā dzinēja efektivitāte ar samazinātu izplūdes 

gāzu recirkulāciju un karsto un auksto daļu atdalīšanu
- Turbo superkompresors ar mainīgu 

turbīnu ģeometriju (VTG)
- Zems trokšņa emisiju līmenis
- Motoreļļas maiņa: 1000 darba stundas

Priekšējais tiltsPriekšējais tilts
- Pašizlīdzinoša viena riteņa piekare: ašizlīdzinoša viena riteņa piekare: 

salīdzinājumā ar priekšējo tiltu bez salīdzinājumā ar priekšējo tiltu bez 
amortizācijas līdz 6% vairāk vilces amortizācijas līdz 6% vairāk vilces 
jaudas uz laukajaudas uz lauka

- Automātisks piekares bloķētājs no 20utomātisks piekares bloķētājs no 20 km/h
- Līdz 8,5Līdz 8,5 t slodze uz priekšējo tiltu pie 

60 km/hkm/h
- Nepieļauj riteņu vNepieļauj riteņu vertikālās svārstības, 

lai iegūtu optimālu saķerilai iegūtu optimālu saķeri
- Gultņi un sGultņi un savienojumi, kam nav 

nepieciešama apkopenepieciešama apkope
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VarioDrive piedziņas sistēma
- Atsevišķs pārvads priekšējam un aizmugurējam tiltam 
- NaNav manuāli jāpārslēdz uz visu riteņu piedziņuv manuāli jāpārslēdz uz visu riteņu piedziņuv manuāli jāpārslēdz uz visu riteņu piedziņu
- Optimāla dzinēja/trOptimāla dzinēja/transmisijas salāgošana ar Fendt iD 

konstrukciju mazam ātrumamkonstrukciju mazam ātrumam
- Vienmēr mazākais iesVienmēr mazākais iespējamais pagrieziena diametrs ar 

“ievilkšanu pagriezienā”“ievilkšanu pagriezienā”
- Transmisijas eļļa jāmaina tikai ik pēc 2000ransmisijas eļļa jāmaina tikai ik pēc 2000 darba stundām
- Nav nepieciešama speciāla eļļav nepieciešama speciāla eļļa

Fendt iD zemu dzinēja apgriezienu koncepcija
- Visas transportlīdzekļa sastāvdaļas – dzinējs, 

pārnesumkārba, ventilatori, hidraulika un visi 
papildelementi ir perfekti pielāgoti papildelementi ir perfekti pielāgoti 
nepieciešamajiem apgriezieniem

- Sasniedziet lielāko griezes momentu ar 
maziem apgriezieniem

- Zems degvielas patēriņš visu laiku
- Paildzināts kalpošanas laiks
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LIELĀKA PRODUKTIVITĀTE

Jaudas un produktivitātes 
apvienojums.

Fendt iD zemu dzinēja apgriezienu koncepcija
Visas transportlīdzekļa sastāvdaļas – dzinējs, 
pārnesumkārba, ventilatori, hidraulika un visi 
sekundārie patērētāji ir konstruēti tā, lai ideāli 
piemērotos maziem dzinēja apgriezieniem.  
Fendt 900 Vario pastāvīgais griezes moments ir 
no 1150 apgr./min. līdz 1350 apgr./min. Tas nozīmē, 
ka Fendt iD var pastāvīgi samazināt degvielas 
patēriņu, lai iegūtu ilgāku kalpošanas laiku.

VarioDrive
Fendt VarioDrive nodrošina bezpakāpju dinamisku 
braukšanu jebkurā ātrumā no 0,02 km/h līdz 60 km/h. 
Priekšējais un aizmugurējais tilts tiek darbināts 
atsevišķi. Ar inteliģenti vadāmā visu riteņu sajūga 
palīdzību griezes moments pēc vajadzības tiek sadalīts 
starp tiltiem. Jauda tiek automātiski pārslēgta uz to 
tiltu, kas nodrošina saķeri.

Dinamisks. Izturīgs. Ekonomisks.
Jaunajā Fendt 900 Vario ir izmantotas inovatīvas 
tehnoloģijas, ar kurām jūsu ikdienas darbs ir 
ekonomiskāks. Ar pilnu dzinēja jaudu.

9,0 l MAN dzinējs:
6 cilindru vienrindas dzinējs nodrošina no 296 līdz 
415 zirgspēkiem. Tas atšķiras no pārējiem ar tādu 
enerģijas izstrādi, kāda nebūtu sagaidāma no 
kompaktās un vieglās konstrukcijas. “Common Rail” 
sistēma ar iesmidzināšanas spiedienu līdz 2500 bāriem 
un turbo superkompresors ar mainīgu turbīnu 
ģeometriju (VTG) piegādā jaudu vienmērīgi un 
dinamiski, pat pie maziem dzinēja apgriezieniem. 
Visām dzinēja daļām apkopes intervāls ir 1000 darba 
stundas.
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Jauda ECE R 120
kW
300
260
220
180
140
100
  60

apgr./min. 600 800 1000 1200 1400 1600apgr./min. 600 800 1000 1200 1400 1600

Griezes moments
Nm
2100
1900
1700
1500
1300
1100
  900

apgr./min. 600 800 1000 1200 1400 1600apgr./min. 600 800 1000 1200 1400 1600

Īpatnējais degvielas patēriņš
g/kWh
210
205
200
195
190
185
180

apgr./min. 600 800 1000 1200 1400 1600apgr./min. 600 800 1000 1200 1400 1600
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LIELĀKA SAĶERE

Viss jums nepieciešamais 
vilces spēks.

Balasta un riteņu atsvari
Izvēlieties starp četriem dažādiem balasta atsvariem 
(no 870 kg līdz 2500 kg) darbam priekšā un aizmugurē, 
kā arī starp četriem dažādiem riteņu atsvariem 
(no 300 kg līdz 1250 kg) katrā pusē.

Gatavs jebkuram darbam
Ar Fendt 900 Vario varat izvēlēties pakaļējo tiltu ar 
neregulējamu vai regulējamu riteņu platumu (2,5 m 
vai 3,0 m) atkarībā no jūsu prasībām. Variantā ar 
regulējamo riteņu platumu var regulēt trajektorijas 
iestatījumu. Palieliniet vilces jaudu ar lielākām riepām. 
750/70 R44 riepai, kas izstrādāta speciāli 900 Vario, 
ir iespaidīgs, 2,20 m liels diametrs.

Pilna jauda
Lielu traktoru izaicinājums ir pārvadīt uz zemi milzīgu 
vilces spēku. Galvenā prioritāte ir pilna vilce ar 
maksimālu augsnes aizsardzību. Fendt 900 Vario ir 
gatavs lielākai saķerei. Mums ir vairākas opcijas, 
kā ideāli pielāgot traktoru jūsu vajadzībām.

Fendt VarioGrip ar Fendt Grip Assistant
Ar integrēto riepu spiediena regulēšanas sistēmu Fendt 
VarioGrip spiedienu riepās var regulēt ar vienu klikšķi 
terminālī Varioterminal. Fendt Grip Assistant palīdz ar 
noteiktu balastu, nodrošinot gan pareizo spiedienu 
riepās, gan ideālu darba ātrumu. Pēc tam Fendt Grip 
Assistant aprēķina labāko balastu atkarībā no agregāta.
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VĒL DAUDZPUSĪGĀKS

Gatavs visam.

Individuāls aprīkojums priekšā un aizmugurē
Fendt 900 Vario aprīkojumu var pielāgot veicamajam 
darbam. Tas ir iespējams gan priekšā, gan aizmugurē. 
Papildus luksusa balasta satvērējam ir pieejamas divas 
priekšējā celšanas mehānisma versijas. Ar ievelkamu 
aizmugurējo celšanas mehānismu var konfigurēt 
transportlīdzekli tikai vilces darbam. Jūs pats izlemjat, 
kuri savienojumi un funkcijas jums ir vajadzīgas. 
Fendt 900 Vario ir pilns aizmugurējais aprīkojums – 
aizmugurējais celšanas mehānisms, jūgvārpsta, 
hidrauliski sānu statņi, palīgierīces savienojums, 
sakabes elements, ISOBUS, Power-Beyond un daudz 
kas cits. Nedrīkst aizmirst arī par pilnu modulāro 
palīgierīces sistēmu klāstu, kurā ietilpst CUNA 
savienojums, Piton-Fix āķis vai sakabe (atkarībā 
no valsts). Priekšā var izmantot priekšējo celšanas 
mehānismu, jūgvārpstu, līdz diviem priekšējiem 
izvadiem un ISOBUS spraudni.

Atpakaļgaitas kontrole
Izmantojiet Fendt 900 Vario vēl daudzpusīgāk ar 
papildu atpakaļgaitas kontroli. Ar pneimatisko 
pagriešanas sistēmu var ātri pagriezt visu vadītāja 
platformu. Atpakaļgaitas kontroles režīmā joprojām 
ir pazīstamā vadības vide, bet ir labāk pārredzams 
agregāts aizmugurē.

Aprīkots visdažādākajiem darbiem
Paplašināts pielietojuma klāsts nozīmē augstāku 
izmantošanas koeficientu, kas, savukārt, tieši ietekmē 
jūsu mašīnas rentabilitāti. Tas attiecas uz darbu laukā, 
uz ceļa un mežsaimniecībā. Lai Fendt 900 Vario būtu 
ideāli piemērots veicamajam darbam, jūs varat pielāgot 
traktoru savām vajadzībām.

Elastīga hidrauliskā sistēma
Modulārā hidraulikas konstrukcija paver plašu iespēju 
klāstu. Tas ietver iespēju izvēlēties kādu no 3 eļļas 
padeves ātrumiem: 165 l/min., 220 l/min., vai 
2 hidrauliskos sūkņus (220 + 210 l/min.) ar plūsmas 
apjomu līdz 430 l/min. Ar 2 kontūru hidrauliskās 
sistēmas palīdzību divas pievadiekārtas var apgādāt 
ar atšķirīgu spiediena un eļļas plūsmas apjomu. 
Izvadiem ir UDK, DUDK un FFC savienojumi. Savienotāja 
korpusā var izvietot dažādu izmēru savienojumus. Ar 
visiem savienojumiem ir ļoti ērti strādāt. DUDK un FFC 
savienojumus var savienot zem spiediena no abām 
pusēm. Dažādiem agregātiem savienojumus var mainīt. 
Fendt 900 Vario nodrošina savienojumus ar līdz 
astoņiem hidraulisko sekciju blokiem – sešiem 
aizmugurē un diviem priekšā.
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Pilnībā pagrieziet vadītāja platformu, lai strādātu 
pilnīgā komfortā un iegūtu vislabāko agregāta 
pārredzamību. Ar hidrauliskajiem sānu statņiem 
agregāts ir viegli piestiprināms. Tilts ar regulējamu 
riteņu platumu nodrošina lielāku pielietojamību, 
strādājot ar dažādām riepām un ceļa platumiem.

Zemes apstrādes darbā ir nepieciešama vilces jauda un daudzpusīga 
hidraulika. Ar aizmugurē esošajiem sešiem izvadiem jūs esat gatavs 
jebkuram izaicinājumam.

Vilce, jūgvārpsta un hidrauliskā jauda ir pieejama vienlaikus, jebkurā laikā. Optimālākās degvielas prasības 
visos apstākļos. Ja jūs parasti pārejat no lauka darba uz ceļa režīmu, VarioGrip nodrošina vislabāko 
efektivitāti.
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Drošības bloķēšanas sistēma
Maksimāla aizsardzība pret 
zādzību un nesankcionētu 
degvielas noliešanu: atslēgu 
sistēmai ir dažādi bloķētāji, kas 
atlases kārtā tiek piešķirti tikai 
vienam transportlīdzeklim. Tikai 
ar šo atslēgu var atslēgt traktora 
pārsegu, kabīnes durvis, aizdedzi 
un degvielas tvertni.

DROŠĀKA UN VIEGLĀKA LIETOŠANA

Esiet gatavi labām sajūtām.

Īsts komforts – Fendt Life Cab
Fendt 900 Vario plašā Life Cab kabīne nodrošina 
augstāko komforta līmeni. Sākot ar pneimatisko 
3 punktu piekari, sēdekli ar gaisa kondicionēšanu un 
daudziem glabāšanas nodalījumiem līdz jaunajam 
informatīvi izklaidējošās sistēmas komplektam ar 
4.1 skaņu sistēmu, kabīne ar visām funkcijām 
nodrošina lielisku sajūtu.

Informatīvi izklaidējošās sistēmas komplekts 
ar skaņu sistēmu
Četri augstākā līmeņa skaļruņi un sabvūfers nodrošina 
pirmšķirīgu skaņas kvalitāti kabīnē. Atskaņojiet mūziku 
no sava viedtālruņa ar USB, AUX-IN un Bluetooth 
palīdzību. FM/AM/DAB+/HD un divas antenas ar 
pastāvīgu kanālu meklēšanu nodrošina arī lielisku 
radioviļņu uztveršanu. Fendt 900 Vario var zvanīt pa 
tālruni ar fantastiskas kvalitātes brīvroku komplektu: uz 
nolaižamā jumta uzstādītie 8 mikrofoni nozīmē to, ka 
jūsu rokas ir brīvas un skaņa ir lieliska. Kontrolierīces 
atrodas terminālī Varioterminal un sānu membrānas 
tastatūrā.

Lielāka drošība
Drošība ikdienas darbā ir pašsaprotama. Tādas 
funkcijas kā jaunā bloķēšanas sistēma, kas pilnīgi 
aizsargā transportlīdzekli un tā saturu no zādzības, 
pārsega kamera un elektriski izbīdāmi spoguļi 
sniedz lielāku drošību ikdienas darbā.

Viss ir redzams
Papildu elektriski regulējamie spoguļi un platleņķa 
spoguļi sniedz jums plašāko iespējamo panorāmas 
skatījumu. Spoguļus var izvirzīt, lai pielāgotu jebkuram 
transportlīdzekļa platumam. To visu var izdarīt, ērti 
sēžot kabīnē, ar termināli Varioterminal.

Ar Fendt palīdzības sistēmām jūs esat drošās rokās
Tādas palīdzības sistēmas kā Fendt Stability Control 
(FSC), rokas bremzes asistents un vadības ass 
bloķētājs sniedz drošību uz ceļa un uz lauka. Fendt 
Stability Control stabilizē transportlīdzekli, braucot pa 
ceļu, sākot ar ātrumu 20 km/h. Elektropneimatiskā 
rokas bremze pati kontrolē bremzi, kad jūs izkāpjat no 
kabīnes vai izslēdzat dzinēju. Rokas bremzes asistents 
automātiski atlaiž rokas bremzi, kad jūs uzsākat 
kustību. Vadības ass bloķētājs samazina piekabes 
šūpošanās risku ar nebloķētām asīm lielā braukšanas 
ātrumā.
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Elektriski regulējami luksusa spoguļi
Aizmugurējo un platleņķa spoguli var viegli noregulēt elektriskā veidā terminālī. Arī spoguļa kronšteini viegli 
iebīdās un izbīdās. “Aklās zonas” paliek pagātnē. Pat izmantojot lielas palīgierīces šaurās vietās, vadītājam 
visu laiku ir vislabākā pārskatāmība.

Fendt Stability Control
Lielāka drošība un uzlabots braukšanas komforts stūros: Fendt Stability Control 
automātiski samazina sasveri uz sāniem braukšanas ātrumā, kas pārsniedz 20 km/h, un 
aktīvi pārtrauc sagāšanos stūros. Lai mašīna varētu svārstīties uz lauka, sistēma darbojas 
tikai tad, kad notiek bremzēšana ātrumā līdz 15 km/h.

Pārsega kamera
Iebūvētā priekšējā kamera nodrošina vadītājam tiešu skatījumu uz priekšējo celšanas 
mehānismu. Attēls tiek rādīts terminālī Varioterminal. Tādējādi ir daudz vieglāk piestiprināt 
un noņemt priekšējos atsvarus un agregātus. Jūs varat pamanīt ikvienu, kurš atrodas 
traktora priekšā un nepieļaut negadījumu rašanos.
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VĒL INTELIĢENTĀKS.

Gatavs nākotnei. 
Ar viedajiem risinājumiem no Fendt.

Nevainojama precizitāte – Fendt VarioGuide Contour 
Assistant
Ar VarioGuide – Fendt mašīnu galveno ceļa vadības 
sistēmu, jūs vienmēr strādājat ar vislielāko precizitāti. 
Izvēlieties kādu no divām uztvērēja opcijām (NovAtel®

vai Trimble®) un dažādus datu korekcijas signālus. 
Fendt VarioGuide Contour Assistant palīdz jums strādāt 
vēl produktīvāk un ērtāk ar jaunajām VarioGuide ceļa 
līnijām – Contour Segments (Kontūru segmenti) un 
Single Track (Viens ceļš). Ar Contour Segments 
(Kontūru segmenti) var vienlaikus izmantot dažādas 
ceļa līnijas. Traktors automātiski pārslēdzas uz pareizo 
ceļa līniju, balstoties uz savu pašreizējo virzienu un 
atrašanās vietu. Vadības sistēma ir īpaši noderīga, 
apstrādājot lauka malas.

Fendt Connect telemetrijas sistēma
Mūsu pamata telemetrijas pakotne ir labākais veids, kā 
analizēt un pārvaldīt jūsu autoparku. Fendt Connect var 
nolasīt, saglabāt un analizēt mašīnas datus kā daļu no 
pakotnes. Tādējādi var vieglāk plānot izmantošanas 
laikus un mašīnas produktivitāti, kas ļoti palīdz 
palielināt transportlīdzekļu rentabilitāti. Jūs varat 
apskatīt datorā vai viedierīcē šādus mašīnas datus:
- mašīnas atrašanās vieta un maršruts 

(kartes skatījums);
- degvielas patēriņš;
- ātrums;
- darbības laiks;
- mašīnas produktivitāte;
- ziņojumi par kļūdām;
- paredzamie apkopes intervāli;
- un citi dati.

Attēlošana reālā laikā ar Smart Connect
Papildu Smart Connect lietotne attēlo mašīnas 
parametrus reālā laikā, nesaglabājot datus. Tā kā 
Fendt ir uzticams lauksaimniecības risinājumu zīmols, 
uzņēmumam īpaši svarīga ir datu drošība. Digitālu 
Fendt ierīču izmantošanu stingri ierobežo Eiropas IT 
drošības standarti.
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Pārvaldība atbilstoši vajadzībām ar SectionControl 
un VariableRateControl
Viegli kontrolē gan pilnīgi automatizēto SectionControl, 
gan produktu pielietošanu konkrētajā lauka daļā ar 
VariableRateControl terminālī Varioterminal.

Atjauninātas opcijas. Arī nākotnē. Fendt 
programmatūras atjauninājumi
Ar mūsu programmatūras atjauninājumiem 
Fendt 900 Vario vienmēr ir atjaunināts, pat turpmākajos 
gados. Tirdzniecības pārstāvim līdz divām reizēm gadā 
regulārās apkopes laikā bez maksas jums ir jāinstalē 
jaunākie atjauninājumi (par darbu ir jāmaksā).
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FENDT VARIODRIVE

Vada jūsu veiksmi 
ar pilnu jaudu.

Mazākais pagrieziena diametrs ar ievelkošu 
pagriešanos
Lauka malā visu izšķir Fendt VarioDrive. Priekšējā riteņa 
piedziņa var aktīvi ievilkt traktoru pagriezienā. Tas ir 
“ievelkošā pagrieziena” efekts. Tas par 10% samazina 
pagrieziena diametru. Kad traktors pagriežas ap stūri, 
priekšējiem riteņiem ir jābrauc tālāk nekā 
aizmugurējiem riteņiem. Tā kā hidrosūkņa eļļu var 
izsmidzināt starp abiem hidromotoriem, priekšējo 
riteņu griešanās ātrums automātiski palielinās.

VarioGrip
Prasības ir tikpat individuālas kā klienti. Tā kā klientu 
pieprasījumiem praktiski nav ierobežojumu, Fendt 
piedāvā plašu riepu opciju klāstu. Ir tikai viena atbilde 
uz prasību pēc “maksimālas augsnes aizsardzības ar 
maksimālu jaudas pārvadi” – tā ir Fendt VarioGrip. Ar 
Fendt VarioGrip jūs varat viegli kontrolēt riepas iekšējo 
spiedienu no kabīnes, atrodoties kustībā. Jo mazāks 
spiediens riepā, jo lielāks riepas kontaktlaukums. Līdz 
ar lielāku kontaktlaukumu uz zemes atrodas lielāka 
protektora daļa un transportlīdzekļa svars ir sadalīts 
lielākā laukumā. Tomēr uz ceļa ir nepieciešams lielāks 
riepas iekšējais spiediens. Tas samazina rites 
pretestību un riepu nodilumu. Salīdzinājumā ar darbu uz 
lauka, kur riepu spiediens netiek regulēts, ar VarioGrip 
var iegūt līdz 10% vairāk vilces jaudas un apstrādāt līdz 
8% vairāk platības ar līdz pat 8% mazāku degvielas 
patēriņu*.
* Dienvidu Vestfālijas Lietišķo zinātņu universitāte, lauksaimniecības tehnikas fakultātes Sostā testa 
rezultāti.

Fendt VarioDrive
Šīs pārnesumkārbas revolucionārā iezīme ir regulējama 
visu riteņu piedziņa, ko piemēro ar neatkarīgi 
darbināmiem tiltiem. Piedziņas ķēde darbojas ar 
hidrostatiski-mehānisku enerģijas sadali. Dīzeļdzinējs 
darbina planetāro zobratu komplektu. Savukārt 
zobainais vainags darbina hidrosūkni. Hidrosūknis 
baro divus hidromotorus. Viens hidromotors ir 
paredzēts priekšējam tiltam, otrs aizmugurējam 
tiltam. Aizmugurējais tilts darbojas arī mehāniski. 
Fendt VarioDrive nodrošina pastāvīgu vilci.

Jaudas sadalījums ar Fendt griezes momenta sadali
Vilces jaudai ir izšķiroša nozīme. Ir iespējams piemērot 
jaudu tikai tur, kur tas ir nepieciešams, saglabājot 
pastāvīgu griezes momenta sadalījumu starp priekšējo 
un aizmugurējo tiltu. Šajā brīdī tiek ieslēgta funkcija 
Fendt Torque Distribution. Griezes moments tiek 
sadalīts sekundes laikā. Ja priekšējais tilts sāk slīdēt, 
inteliģenti vadāmais visu riteņu savienojums 
automātiski aizveras. Galvenā regulējamās visu riteņu 
piedziņas iezīme ir priekšējā un aizmugurējā tilta 
sadarbība. Kad nepieciešams, inteliģentais visu riteņu 
sajūgs pārslēdz griezes momentu starp tiltiem. Griezes 
moments tiek pārslēgts uz to tiltu, kas nodrošina saķeri. 
Ja aizmugurējiem riteņiem nav saķeres, griezes 
moments tiek pārslēgts uz priekšējo tiltu un otrādi.

Fendt Grip AssistantFendt Grip Assistant
Saķeres asistents iesaka pareizo 
riepu spiedienu un balansēšanu 
ātrumam, kas noteikts režīmā 
Speed Select (Ātruma atlase). 
Režīmā Ballast Select (Balasta 
atlase) asistents iesaka ideālo 
darba ātrumu, kā arī optimālo 
riepu spiedienu noteiktajam 
balastam.
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Mazs pagrieziena rādiuss ar 
“ievilkšanas efektu pagriezienos”, 
piem., 6,1 m Fendt 930 Vario ar 
standarta riepām.

Diagramma, kurā attēlota Fendt VarioDrive konstrukcija.

Hidrauliskais sūknis

DīzeļdzinējsDīzeļdzinējs

Priekšējā tilta hidromotors

Priekšējā tilta hidromotora savienojumsPriekšējā tilta hidromotora savienojums

Inteliģentais visu riteņu savienojumsInteliģentais visu riteņu savienojums

Planetārais zobpārvadsPlanetārais zobpārvads

Jūgvārpstas tiešais pārvadsJūgvārpstas tiešais pārvads

Aizmugurējā tilta hidromotorsAizmugurējā tilta hidromotors

Fendt Grip Assistant
Jaudas pārvadei uz zemi izšķirošs ir ne tikai spiediens 
riepās, bet arī balansēšana un darba ātrums. Jauno 
risinājumu sauc: Fendt Grip Assistant. Ar asistenta 
palīdzību, kas ir pilnīgi integrēts terminālī Varioterminal, 
var ātri noteikt pareizo riepu spiedienu un optimālu 
balasta svaru vai braukšanas ātrumu. Atkarībā no 
agregāta vai traktora balasta, saķeres asistents 
Grip Assistant iesaka vai nu priekšējos 3 punktu un 
riteņu atsvarus vai optimālo darba ātrumu.
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VARIO DARBĪBA

Atvieglo darbu.

Ar Fendt VarioGuide jūs varat izvēlēties kādu no diviem uztvērējiem – NovAtel® vai Trimble®:

Uztvērēji ir uzstādīti zem jumta lūkas, tādēļ tie ir pilnīgi aizsargāti pret zādzību, laika apstākļiem un bojājumiem.

NovAtel®:
- standarta uztvērējs ar vislabāko sniegumu;
- pēc izvēles var izmantot RTK ASSITTM: savienošana RTK 

darbības pārtraukuma gadījumā līdz 20 minūtēm.

Trimble®:
- īpaši efektīvs uztvērējs ar vēl vairāk opcijām;
- savienošana līdz 20 minūtēm RTK savienojuma pārtraukuma gadījumā 

(Trimble®-xFillTM tehnoloģija);
- pēc izvēles var izmantot xFillTM Premium (neierobežota savienošana).

NovAtel® uztvērējs Trimble® uztvērējs

NovAtel® Standard
Korekcijas signāls: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15–30 cm trajektorijas precizitāte; ± 150 cm atkārtojama precizitāte

NovAtel® – paplašināmi korekcijas signāli
Korekcijas signāls: TerraStar-L
± 15 cm trajektorijas precizitāte; ± 50 cm atkārtojama precizitāte
Korekcijas signāls: TerraStar-C
± 4 cm trajektorijas precizitāte; ± 4 cm atkārtojama precizitāte

NovAtel® RTK
Korekcijas signāls: RTK
± 2 cm trajektorijas precizitāte; ± 2 cm atkārtojama precizitāte

Mobilo sakaru tīkls/
radio

Trimble® Standard
Korekcijas signāls: SBAS (Egnos & Waas)
± 15–30 cm trajektorijas precizitāte; ± 150 cm atkārtojama precizitāte

Trimble® – paplašināmi korekcijas signāli
Korekcijas signāls: RangePoint® RTX
± 15 cm trajektorijas precizitāte; ± 50 cm atkārtojama precizitāte
Korekcijas signāls: CenterPoint® RTX un CenterPoint® RTX Fast 
± 4 cm trajektorijas precizitāte; ± 4 cm atkārtojama precizitāte

Trimble® RTK
Korekcijas signāls: RTK
± 2 cm trajektorijas precizitāte; ± 2 cm atkārtojama precizitāte

Satelīts

15–30 cm

4–15 cm

2 cm

15–30 cm

2 cm

4–15 cm

Power vadības svirai ir divas pogas 
VariotronicTI lauka malu pārvaldības 
sistēmai, kruīza kontrolei un dzinēja 
apgriezienu atmiņai. Terminālis 
Varioterminal 7" nodrošina lielisku 
pārskatāmību.

Profi vadības svirai ir četras pogas 
VariotronicTI lauka malu pārvaldības sistēmai, 
divas kruīza kontroles, divas dzinēja 
apgriezienu atmiņas un pogas divu 
hidroizvadu vadībai. Terminālim 
Varioterminal 10.4" ir divas kameras ieejas.

Satelīts

Satelīts Satelīts

Mobilo sakaru 
tīkls/radio
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VarioGuide Contour Assistant
VarioGuideContour Assistant programmatūras opcija pievieno zināmajām VarioGuide ceļa līnijām Contour 
Segments (Kontūru segmenti) un Single Track (Viens ceļš). Tādējādi darbs uz lauka ir vēl vieglāks un 
produktīvāks.

Ceļa līnija Contour Segments (Kontūru segmenti)
Līdz šim vadītājiem bija jāieraksta dažādas ceļa līnijas, lai varētu strādāt dažādās lauka daļās. Tāpat darba 
laikā vajadzēja manuāli pārslēgt ceļa līnijas. Ceļa līniju Contour Segments (Kontūru segmenti) var izmantot, 
lai ierakstītu katru segmentu un ceļa līniju vienā lauka aptvērumā, vai pielietot tos tieši no esošās lauka 
robežas. Visas attiecīgās ceļa līnijas ir sagrupētas vienā ierīcē. Contour Assistant automātiski nosaka 
pareizo trajektoriju.

Ceļa līnija Single Track (Viens ceļš)
Izmantojiet to, lai ierakstītu gandrīz bezgalīgu ceļu ar atvērtu kontūru. Vairs nav nepieciešams automātiski 
veidot paralēlus ceļus. Šī funkcija ir ideāli piemērota augu aizsardzībai, jo var ierakstīt vienu ceļu un pielietot 
to visam laukam.

VariotronicTIariotronicTIariotronic  lauka malu pārvaldība
Ar VariotronicTI lauka malu pārvaldības sistēmu var piemērot jebkuru pagriešanās ciklu ar vienu pieskārienu 
pogai. Var saglabāt līdz 25 agregātiem. Kombinācijā ar VarioGuide, VariotronicTI automātiski nosaka atrašanās 
vietu un automātiski uzsāk visas ierakstītās darbības lauka malā.

Pieejami 2 uzstādīšanas līmeņi VarioDoc VarioDoc Pro
USB datu pārraide

Bluetooth datu pārraide

Datu pārraide mobilās saziņas tīklā
Jauni un izpildīti uzdevumi

Pusautomātiska dokumentēšana
Palaišanas apstākļos (aizmugurējais celšanas mehānisms, jūgvārpsta u.c.)

GPS atrašanās vietas dati (ik pēc 5 m)
Piemērs: ātrums, dzinēja apgriezieni, patēriņš u.c.

Dokumentēšana ar Fendt VarioDoc 
Ar VarioDoc dokumentēšanas sistēmu lauka dati tiek glabāti lauka datubāzē. 
VarioDoc Pro ieraksta arī GPS datus un pārsūta datus gandrīz reālā laikā.
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Priekšā Fendt 900 Vario ir iebūvēta celšanas mehānisma opcija ar pozīcijas un 
slodzes samazināšanas kontroli. Var būt līdz diviem priekšējiem izvadiem ar 
plūsmas apjomu līdz 100 l/min., priekšējā jūgvārpsta un ISOBUS spraudnis.

FENDT 900 VARIO

Celšanas mehānisms un hidraulika.

Garais lodveida savienojums 
(ar piespiedu stūrēšanas 
ieejas plati/bez tās)

4. kat. ievelkams sakabes 
elements, 50 mm tapa

3. kat. no centra novirzīts 
sakabes elements, 
38 mm tapa

SakabePiton Fix āķis (paredzēts 
lielai slodzei)

Sakabes elements 
ar Piton Fix āķi

Īsais lodveida savienojums 
(ar piespiedu stūrēšanas 
ieejas plati/bez tās)

4. kat. grozāms sakabes 
elements, 38 mm vai 50 mm 
tapa (pārvietojama)

3.3. kat. ievelkams sakabes kat. ievelkams sakabes 
elements, 38 mm tapa

Gumijas bloks ar 
lodveida galiem

Lodveida savienojums 
gumijas blokiem

Automātiskā sakabe

Aizmugurējais agregāts:

Gumijas bloki ar atvērtu aizturi

Aizmugurējais celšanas 
mehānisms ar automātiskiem 
aizturiem un sānu balstu

Bez aizmugurējā 
celšanas mehānisma
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Ar apgaismojumu, kas turpina darboties pēc traktora 
izslēgšanas, jums nav jāklūp tumsā, kad dzinējs ir izslēgts. 
Priekšējie lukturi un pakāpienu gaismas droši pavada jūs 
mājās.

Droša iekāpšana kabīnē un 
izkāpšana no tās pat tumsā, 
ar pakāpienu apgaismojumu, 
kas iebūvēts tvertnes sānos.

Darba zona priekšā ir pilnīgi 
izgaismota ar 4 jaudīgiem LED 
priekšējiem lukturiem. LED dienas 
gaitas lukturis nodrošina labāku 
redzamību uz ceļa.

Salona apgaismojums rada 
patīkamu atmosfēru darbam tumsā. 
Visiem funkcionālajiem elementiem 
ir fona apgaismojums.

Kopā 66 230 lūmenu lielā LED 
gaisma nodrošina apgaismojumu uz 
visām pusēm un labāku redzamību 
tumsā.

FENDT 900 VARIO

Apgaismojums.
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Funkcionāla glabāšana: izvēlieties kādu no 3 opcijām: 
1) Izvelkams mazgāšanas trauks

Lai izmantotu ar atpakaļgaitas kontroli, pagrieziet vadītāja platformu par pilniem 180°. Pēc tam visas kontrolierīces 
var izmantot, braucot atpakaļgaitā, tikpat viegli, kā braucot uz priekšu. Neskatoties uz reversīvo vadītāja darbstaciju, 
pasažieriem nav jāiztiek bez luksusa sēdekļa.

Visas kontrolierīces vienkārši un 
saprotami ir izkārtotas membrānas 
tastatūrā ar fona apgaismojumu. 

Saulessargi priekšā un sānos 
aizsargā vadītāju pret saules 
atspīdumu.

220° lielais vējstikla tīrītājs labās 
puses kabīnes logā nodrošina 
vislabāko redzamību pa labi, 
pat grūtākajos apstākļos.

Ar papildu ierīci, kas iemontēta 
kabīnes labajā pusē, jūs varat viegli 
izkārtot papildu termināļus, lai 
iegūtu labāku redzamību. 

Ērto mobilo tālruņu turētāju roku 
balstā var pielāgot dažādiem 
viedtālruņu modeļiem.

2) Izvelkama plastmasas 
instrumentu kaste

3) Izvelkama metāla instrumentu 
kaste

FENDT 900 VARIO

Pilna funkcionalitāte.

Var elektriski regulēt aizmugurējo 
un platleņķa spoguli. Arī spoguļa 
kronšteini iebīdās un izbīdās. Tādējādi 
jūs iegūstat nepārtrauktu un izcilu 
pārskatāmību, pat strādājot ar lielām 
palīgierīcēm. Terminālī var veikt 
iestatījumus ar pogām vai ar 
skārienekrāna palīdzību (karstie 
taustiņi kontrolpultī).
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FENDT 900 VARIO

Riepas un balasts.

Atsevišķas ES

Atsevišķas NA

Rindās audzējamu graudaugu riepas

Dubultas ES

2 x 300 kg 2 x 600 kg

2 x 650 kg 2 x 1000 kg 2 x 1250 kg (ar rindās 
audzējamiem graudaugiem)

870 kg 1250 kg

1800 kg 2500 kg

Īpaši elastīgs balasts: Fendt 
900 Vario komplektācijā ir iekļauti 
dažādi priekšējie atsvari no 870 kg 
līdz maksimālajam svaram 2500 kg. 
Riteņu atsvari ir no 2 x 300 kg līdz 
2 x 1000 kg (2 x 1250 kg ar rindās 
audzējamiem graudaugiem).

Daudzpusīgas riepu opcijas: Var izvēlēties jaunāko lielu riepu opciju ar maks. diametru 2,20 m, dubultriepas 
līdz 750/70 R44 un rindās audzējamu graudaugu riepu versiju 60 collu ceļa platumam*.

* atkarībā no valsts

27



28

Labākais produkts kopā ar labāko 
apkopi un pakalpojumiem.

Ar Fendt jūs iegūstat modernu produktu, kas spēj 
izpildīt pat grūtākos uzdevumus. Tādēļ, kad runa ir 
par pakalpojumiem, ko sniedz sertificētie Fendt 
tirdzniecības pārstāvji, jūs sagaida papildu ērtības:

- Ātra saziņa ar mūsu apmācīto servisa komandu.
- Nepārtraukta nomaināmo daļu pieejamība visas 

sezonas laikā
- 12 mēnešu garantija Fendt oriģinālajām detaļām 

un to uzstādīšanai

Fendt tirdzniecības pārstāvji vienmēr ir jūsu rīcībā, un 
viņiem ir tikai viens mērķis – nodrošināt, lai jūsu Fendt 
mašīnas būtu gatavas darbam jebkurā laikā. Ja ražas 
novākšanas laikā rodas kādas problēmas, zvaniet 
sertificētajam servisa centram visu diennakti pa ārkārtas 
līniju.

100% kvalitāte. 100% serviss: Fendt Services
Mēs piedāvājam lieliskus pakalpojumus, lai sniegtu 
jums vislabāko iespējamo Fendt mašīnas lietošanas 
uzticamību un efektivitāti:

- Fendt Demo serviss
- Fendt Expert vadītāju apmācība
- AGCO Finance – finansēšanas un nomas darījumi
- Fendt Care – paplašināta apkope un garantija
- Fendt Certified – iepriekš izmantotas mašīnas 

programma

FENDT SERVICES
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Fendt Demo serviss
Vai jūsu pirkums ir jauns? Jums ļoti patiks Fendt 
risinājumi un kopējā produktivitāte. Ļaujiet Fendt 
Demo servisam atvieglot lēmuma pieņemšanu.

Fendt Expert vadītāju apmācība
Mēs palīdzēsim izmantot transportlīdzekli 
visefektīvākajā veidā. Ar īpašās Fendt Expert vadītāju 
apmācības programmas palīdzību jūs varat vēl vairāk 
uzlabot sava Fendt transportlīdzekļa produktivitāti un 
uzzināt par visām funkcijām, kas tik ļoti atvieglo jūsu 
ikdienas darbu. Mūsu profesionālo apmācības vadītāju 
komanda sniegs jums padomus par to, kā izmantot 
Fendt mašīnas potenciālu visā pilnībā.

Pielāgoti finansēšanas un nomas modeļi
Ieguldījumi tehnoloģijā nozīmē ievērojamas kapitāla 
izmaksas. AGCO Finance finanšu kredītlīgums piedāvā 
pievilcīgus nosacījumus un elastīgus termiņus. Jūs 
nosakāt vispārējos noteikumus par to, kā finansēt savu 
Fendt, sākot ar sākotnējo iemaksu līdz mēneša 
maksājumiem un samaksas termiņam. Ja jums 
steidzami ir nepieciešami papildu resursi vai jūs vēlaties 
izmantot traktorus ilgtermiņā, neiegādājoties tos, Fendt 
tirdzniecības pārstāvis var piedāvāt ideālo risinājumu ar 
pielāgotu nomas līgumu palīdzību.

Fendt Certified – iepriekš izmantotas 
mašīnas programma
Līderi brauc ar Fendt – arī ar iepriekš izmantotu 
lauksaimniecības tehniku. Lietota lauksaimniecība 
tehnika, kas atbilst izmēģinātiem un pārbaudītiem 
augstas kvalitātes standartiem, un sertificēta Fendt 
kvalitāte – ideāls risinājums ekonomiskiem 
lauksaimniekiem un arī kā autoparka papildinājums.
Ieguvumi:
- Sertifikāciju atbilstoši stingriem kvalitātes 

standartiem
- Vispusīgu pārbaudi (tehnoloģija, nolietojums, izskats)
- Nodilstošās detaļas ar pilnīgi veiktu apkopi
- Ja nepieciešams, sastāvdaļu nomaiņu, tīrīšanu un 

krāsošanu
- Vienu gadu ilgu garantiju (ar iespēju pagarināt)

Fendt Care – paplašināta apkope un garantija
Lai jūsu mašīna būtu gatava strādāt jebkurā laikā, mēs 
piedāvājam pagarināto garantiju standarta garantijas 
vietā, kura sedz tikai jaunas mašīnas remonta rezultātā 
radušos risku pirmajos 12 mēnešos pēc piegādes. Šeit 
darbu sāk Fendt Care. Mašīnai saglabājas garantija pat 
tad, kad pirmais lietošanas gads ir pagājis, elastīgā 
ilgumā un ar elastīgu likmi, ar pašrisku vai bez tā.
Fendt tirdzniecības pārstāvis uzstādīs tikai oriģinālas 
Fendt detaļas. Tām ir apstiprināts kvalitātes standarts 
un pārbaudīta drošība. Tādējādi jūsu Fendt mašīna 
saglabā savu vērtību vislielākajā apmērā.

FENDT SERVICES

Pilnīga pārliecība par to, ka jūsu 
mašīna rīt būs gatava darbam.
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Izmantojot viedtālruņa lietotni “AGCO Parts Books 
to go” jūs varat ātri un viegli atrast Fendt rezerves 
daļas un tiešā veidā pasūtīt tās. Lietotni var 
lejupielādēt App veikalā un Google Play veikalā. 
Fendt tirdzniecības pārstāvim ir pieejami jūsu 
personīgie piekļuves dati.

Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Pakalpojums Regulāra tehniskā 

apkope, fiksētas 
apkopes izmaksas

Aizsardzība pret remonta rezultātā radušos risku
(izņemot nolietošanos)

Ietvertas visas 
izmaksas (izņemot 

nolietošanos)

Ietvertas izmaksas un 
pieejamība (izņemot 

nolietošanos)

Priekšrocības Lietošanas uzticamība Aizsardzība pret lieliem Lietošanas uzticamība Aizsardzība pret lieliem 
bojājumiem

Pilnīga aizsardzība ar 
lieliskiem nosacījumiem

Pilnīga aizsardzība, kas 
ļauj jums kontrolēt 

izmaksas

Aizsardzība pret 
negaidītu remonta 

rezultātā radušos risku, 
ietverot visas 

sekundārās izmaksas

Klientiem, kuri nevar 
atļauties dīkstāvi

Regulāra tehniskā apkope

Remonta izmaksas

Pārsniegums € 490 € 190 € 0 € 0 € 0

Ierašanās izmaksas, reģenerācija/
vilkšana, traucējumu novēršana ar 
papildu diagnostikas rīkiem, 
darbības pārbaude, eļļas un filtri, ja 
tiek remontēts dzinējs/
pārnesumkārba

Piemaksa par darbu pēc darba 
laika un nedēļas nogalē

Aizstājējmašīna

¹ Darbojas Apvienotajā Karalistē, Vācijā un Francijā. Platīna līmenis ir pieejams tikai tirdzniecības pārstāvjiem, kuri ir partneri.

Pilnīga izmaksu kontrole un plānošanas uzticamība

8 gadi/8000 darba 
stundas

Līdz ar jaunajām Fendt Care likmēm Fendt piedāvā paplašinātu jaunu mašīnu uzticamības un remonta 
rezultātā radītā riska garantiju. Fendt Care nodrošina jums pilnīgu izmaksu kontroli un lielisku servisu. 
No apkopes līguma līdz vispusīgajam komplektam, kas ietver aizstājējmašīnu, Fendt ir elastīgs un 
pielāgots risinājums jūsu autoparkam.
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Ātra un vienkārša apkope.

Fendt papildu ērtības.Fendt papildu ērtības.
Fendt papildu ērtības ir lielisks papildinājums Fendt 
mašīnai. Izvēlieties no plašā produktu klāsta, kurā 
ietilpst smērvielas, AdBlue, apkopes komplekti, kabīnes 
piederumi un daudz kas cits. Visus papildu piederumus 
var iegādāties tikai pie Fendt tirdzniecības pārstāvja.

Terminālī Varioterminal rāda netīrumu līmeni gaisa filtros. Dzinēja 
nodalījumam ir ļoti viegli piekļūt, jo tam ir noņemami sānu paneļi.

Ar praktiskā šļūtenes savienojuma palīdzību kabīne ir ātri iztīrāma.Arī kabīnes filtram ir viegli piekļūt iekāpšanas zonā, un vajadzības 
gadījumā to ir viegli iztīrīt.

Fendt 900 Vario eļļas līmeņa pārbaude un citu apkopes darbu veikšana 
ir ātra un viegla.
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Ko varam jums 
piedāvāt?

Sazinieties 
ar Fendt.

fendt.com
Viss ir atrodams tiešsaistē – no brošūrām 
līdz tehniskajām specifikācijām, 
ziņojumiem par klientiem un mūsu 
uzņēmumu, kā arī Fendt notikumu 
kalendārs.

Fendt Configurator
Ar Fendt produktu konfiguratoru jūs varat 
izvēlēties kādu no pieejamām aprīkojuma 
versijām un izveidot optimāli aprīkotu 
transportlīdzekli savai saimniecībai. 
Fendt Configurator ir pieejams tiešsaistē 
www.fendt.com, kur sākuma lapā ir 
atrodama saite uz to.

fendt.tv
Fendt visu diennakti – tas ir iespējams ar 
mūsu Fendt mediju bibliotēku. Mūsu 
interneta TV informē par Fendt jaunumiem 
katru dienu 24 stundas diennaktī.

Izmēģinājuma braucieni
Ejiet uz fendt.com un atlasiet “Fendt 
Services” (Fendt pakalpojumi) lapā 
“Service” (Serviss), atlasiet “Demo Service” 
(Demo serviss), tad reģistrējieties testa 
braucienam ar traktoru pēc savas izvēles.

Kas ir Fendt servisa atšķirības pamatā?
Mums serviss nozīmē jūsu darba izpratni, 
lai varētu izpildīt jūsu prasības pēc 
uzticamības un drošības un darboties jūsu 
ekonomiskajās interesēs. Mēs garantējam 
savu produktu darbību un esam tos 
izstrādājuši atbilstoši augstākajām 
prasībām un ilgtermiņa darbam. Mūsu 
serviss ir partnerības aspekts jūsu 
darbam.

Kā iegūt programmatūras atjauninājumu?
Fendt programmatūra ir saderīga ar 
atjauninājumiem, tādējādi jūsu Fendt 
mašīnā vienmēr ir jaunākās tehnoloģijas. 
Tādējādi tiek nodrošināts tehnoloģiskais 
progress, un Fendt mašīnas vērtība, kā arī 
jūsu ieguldījumi, paliek tādi paši kā 
iegādes dienā. Lai saņemtu sīkāku 
informāciju, sazinieties ar Fendt 
tirdzniecības pārstāvi.

Kas ir Fendt Expert?
Kļūstiet par Vario Profi ekspertu ar Fendt 
Expert vadītāju apmācību: Vai jūs jau esat 
iepazinušies ar visām funkcijām, ko 
piedāvā tehnoloģija? Izmantojiet 
tehnoloģiju visos Fendt Vario un uzziniet, 
kā optimizēt visu funkciju izmantošanu ar 
Fendt Expert. Mūsu profesionālo 
apmācības vadītāju komanda sniegs jums 
padomus par to, kā izmantot Fendt traktora 
potenciālu visā pilnībā. Sazinieties ar 
tirdzniecības pārstāvi un reģistrējieties jau 
šodien.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI. VISS PAR FENDT.
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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta:  g 

Pēc izvēles:  c 

FENDT 900 VARIO

Aprīkojuma varianti.
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Dzinējs
Reversējams ventilators c c c cc c c cc c c cc c c c

Degvielas priekšfiltrs (apsildāms) c c c cc c c cc c c cc c c c

Degvielas dzesētājs g g g gg g g gg g g gg g g g

Priekšsildītāja bloks (dzinējs, transmisija, hidrauliskā eļļa) c c c cc c c cc c c cc c c c

Dzinēja bremze c c c cc c c cc c c cc c c c

Transmisija
Atspoles funkcija, apturēšanas un palaišanas funkcija g g g gg g g gg g g gg g g g

Skaņas signāls, veicot reversēšanu c c c cc c c cc c c cc c c c

Vario darbība
Ātruma vadības svira ar kruīza kontroli un dzinēja apgriezienu atmiņu, 
automātiski režīmi

g gg g

Daudzfunkciju vadības svira ar kruīza kontroli, dzinēja apgriezienu atmiņu, 
automātiskām funkcijām, hidraulikas kontrolierīcēm

g gg g

Terminālis Varioterminal 7'' ar skārienekrānu un taustiņiem g g gg g gg g g

Terminālis Varioterminal 10.4'' ar skārienekrānu un taustiņiem c gc g

Mašīnas kontroles pamata komplekts (ISOBUS) c g g gc g g gc g g gc g g g

Priekšējā agregāta kontrolierīce (ISOBUS) c c c cc c c cc c c cc c c c

VariotronicTI – lauka malas pārvaldības sistēma g g g gg g g gg g g gg g g g

automātiskās stūrēšanas sistēmas sagatave g g

Automātiskās stūrēšanas sistēma VarioGuide NovAtel/Trimble c c

VarioDoc - dokumentēšanas sistēma (tikai ar termināli Varioterminal 10.4'') c gc g

Agronomijas pamata komplekts g

Section Control (SC) c

Variable Rate Control (VRC) c

AGCO Connectivity modulis (ACM) c c c gc c c gc c c gc c c g

Contour Assistant c

Elektronisks imobilaizers g g g gg g g gg g g gg g g g

Bez imobilaizera c c c cc c c cc c c cc c c c

Kabīne
Mehāniska kabīnes amortizācija g g g gg g g gg g g gg g g g

Pneimatiska luksusa kabīnes amortizācija c c c cc c c cc c c cc c c c

Īpaši komfortablais sēdeklis, ar pneimatisko amortizāciju g g g gg g g gg g g gg g g g

Īpaši komfortablais sēdeklis Evolution dynamic/CA c c c cc c c cc c c cc c c c

Īpaši komfortablais sēdeklis Evolution active DuMo ādas/CA c c c cc c c cc c c cc c c c

Īpaši komfortablais sēdeklis Evolution dynamic DuMo/CA c c c cc c c cc c c cc c c c

Integrēta automātiska klimata kontrole g g g gg g g gg g g gg g g g

Priekšējais vējstikls no laminēta drošības stikla, apsildāms c c c cc c c cc c c cc c c c

Apsildāms aizmugurējais logs c c c cc c c cc c c cc c c c

300° priekšējā vējstikla tīrītāji (ar lentveida vējstiklu) g g g gg g g gg g g gg g g g

Aizmugurējā loga mazgātājs/tīrītājs g g g gg g g gg g g gg g g g

Sānu logu mazgāšanas/tīrīšanas sistēma, labā puse g g g gg g g gg g g gg g g g

Elektroniski regulējams atpakaļskata spogulis + platleņķa spogulis g g g gg g g gg g g gg g g g

Luksusa spogulis + gabarītlukturis c c c cc c c cc c c cc c c c

Izbīdāms luksusa spogulis + gabarītlukturis c c c cc c c cc c c cc c c c

Radio CD MP3 c c c cc c c cc c c cc c c c

Radio CD MP3 brīvroku skaņas sistēma c cc c

Informatīvi izklaidējošas sist.komplekts c cc c

Informatīvi izklaidējošas sist. komplekts + 4.1 skaņas sistēma c cc c

Standarta EK tahogrāfs c c c cc c c cc c c cc c c c

Fendt Reaction stūres vadības sistēma g g g gg g g gg g g gg g g g

Radara sensors c c c cc c c cc c c cc c c c

Atpakaļgaitas kontrole c c c cc c c cc c c cc c c c

Dzesēšanas kamera c c c cc c c cc c c cc c c c
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Šasija
FSC Fendt stabilitātes kontrole g g g gg g g gg g g gg g g g

Priekšējais tilts ar neatkarīgu riteņu piekari g g g gg g g gg g g gg g g g

Pneimatiska ātrdarbīga divkontūru bremzēšanas sistēma, 1 pedālis g g g gg g g gg g g gg g g g

Elektropneimatiska rokas bremze g g g gg g g gg g g gg g g g

Elektropneimatiska rokas bremze (rokas bremzes asistents) c c c cc c c cc c c cc c c c

Automātiskais piekabes pagrieziena vadības ass bloķētājs c c c cc c c cc c c cc c c c

Gaisa kompresors, 2 kontūru sistēma g g g gg g g gg g g gg g g g

Duomatic savienojums ar saspiestu gaisu c c c cc c c cc c c cc c c c

VarioGrip riepu spiediena regulācijas sistēma c c c cc c c cc c c cc c c c

Saķeres asistents c c c cc c c cc c c cc c c c

4 riteņu piedziņa
Vieda 4 riteņu piedziņa g g g gg g g gg g g gg g g g

Komfortabla diferenciāļa bloķētāja kontrolierīce g g g gg g g gg g g gg g g g

Aizmugurējais/priekšējais diferenciālis ar 100% diska bloķēšanu un pagrieziena 
leņķa sensoriem

g g g gg g g gg g g gg g g g

Celšanas mehānisms
Vilkšanas jaudas un bezpakāpju jaukta kontrole g g

Vienpusējas darbības priekšējā uzkare ar komforta funkciju, pozīciju kontroli un 
ārējām kontrolierīcēm (pogām)

c c c cc c c cc c c cc c c c

Luksusa priekšējais celšanas mehānisms, abpusējas darbības, ar pozīcijas 
kontrolierīci un slodzes samazināšanas kontroli, ar ārējām kontrolierīcēm 

c c c cc c c cc c c cc c c c

Bez aizmugurējā celšanas mehānisma c c c cc c c cc c c cc c c c

Elektrohidraulisks celšanas mehānisms, abpusējas darbības (EHR), ar ārējām 
kontrolierīcēm

c c c cc c c cc c c cc c c c

Elektrohidraulisks celšanas mehānisms, vienpusējas darbības (EHR) g g g gg g g gg g g gg g g g

Uzkares roku aizmugurējais turētājs, kat. 4 c c c cc c c cc c c cc c c c

Jūgvārpsta
Priekšpusē: 1000 apgr./min. c c c cc c c cc c c cc c c c

Aizmugurējā: Jūgvārpsta ar atloku 540E/1000 apgr./min. g g g gg g g gg g g gg g g g

Aizmugurējā: Jūgvārpsta ar atloku 1000/1000E apgr./min. c c c cc c c cc c c cc c c c

Aizmugurējās jūgvārpstas ārējās kontrolierīces g g g gg g g gg g g gg g g g

Hidraulika
Ārēja kontrolierīce aizmugurējam hidroizvadam g g g gg g g gg g g gg g g g

LS sistēma ar aksiālu virzuļu sūkni (165 l/min.) g g g gg g g gg g g gg g g g

LS sistēma ar aksiālu virzuļu sūkni (220 l/min.) c c c cc c c cc c c cc c c c

LS sistēma ar 2 aksiāliem virzuļu sūkņiem (220+210 l/min.) c cc c

Hidrauliskais "power beyond" savienojums c c c cc c c cc c c cc c c c

Atplūde aizmugurē g g g gg g g gg g g gg g g g

Aizmugurējā atplūde bez spiediena c c c cc c c cc c c cc c c c

FFC aizmugurējie hidrauliskie savienojumi ar plakanu starpliku c c c cc c c cc c c cc c c c

Hidrosekcijas ar dekompresatoriem, aizmugurējās c c c cc c c cc c c cc c c c

Papildaprīkojums
Automātiska piekabes sakabe ar attālinātu vadību, aizmugurē g g g gg g g gg g g gg g g g

K80 lodveida sakabe, ar regulējamu augstumu c c c cc c c cc c c cc c c c

K80 lodveida sakabe, īsā, apakšējai sakabei c c c cc c c cc c c cc c c c

K80 lodveida sakabe, garā, apakšējai sakabei c c c cc c c cc c c cc c c c

Sakabe c c c cc c c cc c c cc c c c

Sakabes elements c c c cc c c cc c c cc c c c

Piton Fix c c c cc c c cc c c cc c c c

Piespiedu stūres vadība (vienpusēja vai divpusēja) c c c cc c c cc c c cc c c c

ABS piekabes kontaktligzdas c c c cc c c cc c c cc c c c

Izņemama instrumentu kaste g g g gg g g gg g g gg g g g

Izbīdāma metāla instrumentu kaste c c c cc c c cc c c cc c c c

Izbīdāms mazgāšanas trauks c c c cc c c cc c c cc c c c

Drošības bloķēšanas sistēma g g g gg g g gg g g gg g g g
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Tehniskās specifikācijas.

930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario 942 Vario
Dzinējs
Nominālā jauda ECE R 120 kW/ZS 217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415
Maksimālā jauda ECE R 120 kW/ZS 217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415
Pastāvīga jauda ECE R 120 kW/ZS 217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415217/296 239/326 261/355 283/385 305/415
Cilindru skaits Skaits 6 6 6 6 6
Cilindra gājiens mm 115/145 115/145 115/145 115/145 115/145115/145 115/145 115/145 115/145 115/145115/145 115/145 115/145 115/145 115/145115/145 115/145 115/145 115/145 115/145115/145 115/145 115/145 115/145 115/145
Darba tilpums cm³ 9037 9037 9037 9037 90379037 9037 9037 9037 90379037 9037 9037 9037 90379037 9037 9037 9037 90379037 9037 9037 9037 9037
Nominālais ātrums apgr./min. 1700 1700 1700 1700 17001700 1700 1700 1700 17001700 1700 1700 1700 17001700 1700 1700 1700 17001700 1700 1700 1700 1700
Maks. griezes moments Nm 1550 1650 1750 1850 19701550 1650 1750 1850 19701550 1650 1750 1850 19701550 1650 1750 1850 19701550 1650 1750 1850 1970
Griezes momenta rezerve % 26.9 22.7 19.4 16.4 15.0
Degvielas līmenis litri 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0625.0 625.0 625.0 625.0 625.0625.0 625.0 625.0 625.0 625.0625.0 625.0 625.0 625.0 625.0625.0 625.0 625.0 625.0 625.0
AdBlue tvertne litri 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
Pastāvīgas jaudas diapazons apgr./min. 1350-1700 1450-1700 1450-1700 1550-1700 1600-1700apgr./min. 1350-1700 1450-1700 1450-1700 1550-1700 1600-1700apgr./min. 1350-1700 1450-1700 1450-1700 1550-1700 1600-1700apgr./min. 1350-1700 1450-1700 1450-1700 1550-1700 1600-1700apgr./min. 1350-1700 1450-1700 1450-1700 1550-1700 1600-1700apgr./min. 1350-1700 1450-1700 1450-1700 1550-1700 1600-1700

Transmisija un jūgvārpsta
Transmisijas tips TA 300 TA 300 TA 300 TA 300 TA 300TA 300 TA 300 TA 300 TA 300 TA 300TA 300 TA 300 TA 300 TA 300 TA 300TA 300 TA 300 TA 300 TA 300 TA 300TA 300 TA 300 TA 300 TA 300 TA 300
Ātruma diapazons, uz priekšu km/h 0.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-600.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-600.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-600.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-600.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-60
Ātruma diapazons, atpakaļgaita km/h 0.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-330.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-330.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-330.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-330.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-33
Maksimālais ātrums km/h 60 60 60 60 60
Aizmugurējā jūgvārpsta 540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000 540E/1000
Aizmugurējā jūgvārpsta, papildaprīkojums 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E
Priekšējā jūgvārpsta, papildus 1000 1000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 1000

Celšanas mehānisms un hidraulika
Sūknis ar regulējamu ražību l/min. 165 165 165 165 165
Sūknis ar regulējamu caurplūdi, 1. papildus l/min. 220 220 220 220 220
Sūknis ar regulējamu ražību 2. papildus l/min. 220+210 220+210 220+210 220+210 220+210220+210 220+210 220+210 220+210 220+210220+210 220+210 220+210 220+210 220+210220+210 220+210 220+210 220+210 220+210220+210 220+210 220+210 220+210 220+210
Darba spiediens/spiediens vadības sistēmā bāri 200 200 200 200 200
Maks. hidrauliskie vārsti (priekšā/vidū/aizmugurē), Power/Power Plus Skaits 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/40/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/40/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/40/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/40/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4
Maks. hidrauliskie vārsti (priekšā/vidū/aizmugurē), Profi/Profi Plus Skaits 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/62/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/62/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/62/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/62/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6
Maks. pieejamais hidrauliskās eļļas apjoms litri 90 90 90 90 90
Aizmugurējā celšanas mehānisma maks. celtspēja daN 12410 12410 12410 12410 1241012410 12410 12410 12410 1241012410 12410 12410 12410 1241012410 12410 12410 12410 1241012410 12410 12410 12410 12410
Priekšējā celšanas mehānisma maks. celtspēja daN 5584 5584 5584 5584 55845584 5584 5584 5584 55845584 5584 5584 5584 55845584 5584 5584 5584 55845584 5584 5584 5584 5584

Riepas
Priekšējās riepas (standarta) 650/65R34 600/65R34 600/70R34 600/70R34 650/60R38650/65R34 600/65R34 600/70R34 600/70R34 650/60R38650/65R34 600/65R34 600/70R34 600/70R34 650/60R38650/65R34 600/65R34 600/70R34 600/70R34 650/60R38650/65R34 600/65R34 600/70R34 600/70R34 650/60R38
Standarta riepas, aizmugurējās 710/70R42 710/70R42 710/75R42 710/75R42 750/70R44710/70R42 710/70R42 710/75R42 710/75R42 750/70R44710/70R42 710/70R42 710/75R42 710/75R42 750/70R44710/70R42 710/70R42 710/75R42 710/75R42 750/70R44710/70R42 710/70R42 710/75R42 710/75R42 750/70R44

Izmēri
Sliedes platums priekšā (standarta riepas) mm 2100 2100 2100 2100 21002100 2100 2100 2100 21002100 2100 2100 2100 21002100 2100 2100 2100 21002100 2100 2100 2100 2100
Sliedes platums aizmugurē (standarta riepas) mm 2000 2000 2000 2000 20002000 2000 2000 2000 20002000 2000 2000 2000 20002000 2000 2000 2000 20002000 2000 2000 2000 2000
Kopējais platums ar standarta riepām mm 2710 2710 2710 2710 27502710 2710 2710 2710 27502710 2710 2710 2710 27502710 2710 2710 2710 27502710 2710 2710 2710 2750
Kopējais kabīnes augstums ar standarta riepām bez VarioGuide mm 3335 3335 3377 3377 33853335 3335 3377 3377 33853335 3335 3377 3377 33853335 3335 3377 3377 33853335 3335 3377 3377 3385
Kopējais kabīnes augstums ar standarta riepām ar VarioGuide mm 3375 3375 3417 3417 34253375 3375 3417 3417 34253375 3375 3417 3417 34253375 3375 3417 3417 34253375 3375 3417 3417 3425
Maks. atstatums no zemes mm 553 553 578 578 603
Garenbāze mm 3150 3150 3150 3150 31503150 3150 3150 3150 31503150 3150 3150 3150 31503150 3150 3150 3150 31503150 3150 3150 3150 3150

Atsvari
Pašmasa bez kravas (traktora pamata versija ar kabīni – pilnas tvertnes, bez vadītāja) kg 11300.0 11300.0 11400.0 11400.0 11780.011300.0 11300.0 11400.0 11400.0 11780.011300.0 11300.0 11400.0 11400.0 11780.011300.0 11300.0 11400.0 11400.0 11780.011300.0 11300.0 11400.0 11400.0 11780.0
Maks. pieļaujamajam kopējam svaram līdz 40 km/h ir nepieciešams attiecīgās valsts izņēmuma apstiprinājums kg 20000.0 20000.0 20000.0 20000.0 20000.020000.0 20000.0 20000.0 20000.0 20000.020000.0 20000.0 20000.0 20000.0 20000.020000.0 20000.0 20000.0 20000.0 20000.020000.0 20000.0 20000.0 20000.0 20000.0
Maks. pieļaujamajam kopējam svaram līdz 50 km/h ir nepieciešams attiecīgās valsts izņēmuma apstiprinājums kg 19000.0 19000.0 19000.0 19000.0 19000.019000.0 19000.0 19000.0 19000.0 19000.019000.0 19000.0 19000.0 19000.0 19000.019000.0 19000.0 19000.0 19000.0 19000.019000.0 19000.0 19000.0 19000.0 19000.0
Maks. pieļaujamais kopējais svars līdz 60km/h kg 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.017000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.017000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.017000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.017000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0
Maks. piekabes slodze uz sakabi kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.02000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.02000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.02000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.02000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

35



It’s Fendt. Jo mēs izprotam lauksaimniecību.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vācija

Fendt ir AGCO vispasaules zīmols. 
Visa informācija attiecībā uz transportlīdzekļu piegādi, izskatu, darbību, izmēriem un svaru, degvielas 
patēriņu un kārtējām izmaksām atbilst jaunākajai informācijai, kas pieejama drukāšanas brīdī. Līdz 
iegādes brīdim var būt izdarītas izmaiņas. Fendt tirdzniecības pārstāvis labprāt informēs jūs par visām 
izmaiņām. Parādītie transportlīdzekļi neietver konkrētai valstij specifisku aprīkojumu.

LV/1901

www.fendt.com 

Sia Valtek
"Jaunbērzi", Cenu pagasts
Ozolnieku novads
LV-3042




