Fendt IDEAL

Atšķirīgs. Labāks. IDEĀLS.
Piešķiriet ražas novākšanai citus toņus.
Fendt IDEAL. Kombains, kas izstrādāts no nulles un konstruēts, lai atklātu jaunus produktīvas ražas
novākšanas horizontus. Gatavs profesionālu lauksaimnieku un darbuzņēmēju tagadnes un nākotnes
prasībām. Inovatīva kulšanas sistēma, kas vienmēr nodrošina vislabāko izstrādi un tīrākos jebkura
veida kultūraugus visos apstākļos.
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Fendt IDEAL.
Ir laiks kam pilnīgi jaunam.
Fendt IDEAL. Mašīna, kas dara brīnumus īsākajā ražas novākšanas laikā, nodrošinot bezkompromisa
kvalitāti un bezierunu uzticamību. Vieds risinājums, kas ļauj jums novākt ražu tā, kā nekad iepriekš, ar
modernākajiem sensoriem un viedu darbību tīklā.
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Uzticami inovatīvs.
Fendt ražas novākšanas risinājumi.
Dzinējs
Maks. efektivitāte ar PowerBoost (ECE R 120)

kW/ZS

IDEAL 7

IDEAL 7 PL

IDEAL 8

IDEAL 8 PL

IDEAL 9

IDEAL 9 PL

336 / 451

336 / 451

401/ 538

401/ 538

483 / 647

483/ 647

Fendt IDEAL ir jauns kombains, kura izstrāde sākta no nulles. Katra tā detaļa ir konstruēta tā, lai
nodrošinātu ideālus rezultātus jebkādos kulšanas apstākļos. Tā ir produktivitāte, augstas kvalitātes
graudi un salmi, absolūta uzticamība, vienkārša un intuitīva darbība, kā arī unikāla sensoru tehnoloģija
labākajai automatizētai mašīnas konfigurācijai.
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Jauni ražas novākšanas horizonti.
Fendt IDEAL izstrāde ir sākta no nulles. Tas ir no jauna
izstrādāts kombains ar augstiem ekspluatācijas rādītājiem,
un visas tā ierīces ir radikāli mainītas. Kopsavilkums ir
vienkāršs: tam jābūt IDEAL.
- Helix spirālveida procesors
- IDEALbalance™ dubultas graudu pannas
- Streamer 210 graudu bunkurs ar tilpumu līdz 17 100 l un
izkraušanas ātrumu 210 l/s
- AutoDock™: palīgierīce tiek piemontēta un noņemta
5 sekunžu laikā
- Aerodinamiska šasija platām riepām, ideāli piemērota
braukšanai pa ceļiem
- Riteņu vai TrakRide šasija
- ParaLevel versija ar 14% slīpuma kompensāciju
- DriveCenter: efektīvs un kompakts pārvads
- Vision Cab kabīne vislabākajam braukšanas komfortam
- IDEALharvest™ automātiskai mašīnas iestatīšanai reālā
laikā

Mainiet priekšstatus par ražas novākšanu.
Fendt IDEAL ir izstrādāts vispasaules AGCO
ražas novākšanas tehnoloģijas Izcilības
centrā. Neskaitāmiem lauksaimniekiem un
darbuzņēmējiem no visas pasaules tika jautāts,
kāds kombains ir nepieciešams, lai ražas
novākšana būtu IDEĀLA. Šis ir klientu sniegto
datu apkopojums, apvienota mūsu izstrādātāju
pieredze un iespēja pārbaudīt Fendt IDEAL visu
gadu dažādos reģionos smagākajos ražas
novākšanas apstākļos, kas padara Fendt IDEAL
par modernāko un inovatīvāko kombainu tirgū.

Nav svarīgi, kur un ko jūs novācat:
ar Fendt raža ir IDEĀLA.
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FENDT IDEAL: PĻAUJMAŠĪNA CUTTER
Palīgierīce sasveras uz

PowerFlow hederi:
pilnīgi IDEĀLI.

sāniem par +/- 8°.

+/- 8°

Spēcīgs visās nozīmēs

Vienmēr pareizajā pozīcijā

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, visam jābūt kārtībā jau

Ar TerraControl™ hedera vadību jūs varat ideāli

no paša sākuma. Tādēļ Fendt IDEAL kombaini strādā

kontrolēt pat platākās palīgierīces. TerraControl™ vada

ar pasaulē vislabāk novērtētajiem jaunākās paaudzes

palīgierīci pilnīgi automātiski, ideālā attālumā un leņķī

PowerFlow hederiem. Schumacher izkapts sasniedz

attiecībā pret zemi. Strādājot ar dažādām funkcijām,

vairāk nekā 1220 griezienus minūtē, tā pļauj ļoti tīri

jūs iegūstat vislabākos rezultātus. Šīs funkcijas ietver

un pēc tam kultūraugi kopā ar vārpām pa PowerFlow

augstuma regulēšanu, atiestatīšanu, spiedienu uz

lentēm tiek virzīti uz SuperFlow gliemezi. Tā diametrs

zemi, dažādus atlasāmus pļaušanas augstumus,

pārsniedz 76 cm un ir visā padeves pirkstu platumā.

pacelšanu, braucot atpakaļgaitā, tītavu apgriezienus,

PowerFlow griezējierīce īpaši pārliecinoši darbojas ar

pozicionēšanu un pārvaldību lauka galā – tas viss

nenopļautiem kultūraugiem, nodrošinot lielāko izstrādi

notiek pilnīgi automātiski.

+/- 8°

un mazākos zudumus.
Spēcīga hidraulika
Saderīgs platums

Arī Fendt IDEAL kombaina celšanas cilindri nodrošina

Dažādiem IDEAL modeļiem var izvēlēties dažādus

ērtu klīrensu, pat ar platām un smagām palīgierīcēm.

Fendt PowerFlow hederus; platākā versija ir 12,22 m

Modeļiem IDEAL 7 un 8 cilindru diametrs ir 85 mm,

jeb 40 pēdas. Visas griezējierīces var ātri un viegli

un ar tiem var pacelt līdz 5 tonnām. Augstākā līmeņa

pārveidot rapšu kulšanai. Abpusēji vertikāli naži

modelim IDEAL 9 cilindru diametrs ir 92 mm, un ar

nodrošina tīras kultūraugu malas.

tiem var pacelt līdz 6,5 tonnām. Celšanas konstrukcija
nodrošina maksimālu 1270 mm klīrensu paceltā
stāvoklī. Divi cilindri kultūraugu masas elevatorā
kompensē sasvēršanos. Tie ātri un precīzi reaģē uz
virsmas izmaiņām un kompensē līdz +/-8°.

Tītavu augstumu var automātiski
regulēt kopā ar visām palīgierīces
funkcijām, iegūstot ideālu
kultūraugu satveršanu.
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FENDT IDEAL: KULTŪRAUGU MASAS ELEVATORS

Pareizais savienojums
lielākajai izstrādei.
Jums nav jāzaudē laiks

Ideāls leņķis

Īss uzstādīšanas laiks nozīmē ilgāku laiku ražas

Regulējams palīgierīces pļaušanas leņķis ideālai

novākšanai. Fendt Autodock™ automātiski piekabina

padevei, īpaši ar kultūraugiem noliktavās. Izmantojot

palīgierīci 5 sekunžu laikā, nosakot standartus pēc

2 hidrauliskos cilindrus kultūraugu masas elevatora

lietošanas vienkāršības. Jums pat nav jāpieceļas no

korpusa apakšā, no kabīnes var iestatīt leņķi starp

sēdekļa. Kad palīgierīce ir piekabināta, 4 hidrauliskie

kultūraugu masas elevatoru un palīgierīci. Rotācijas

cilindri noslēdz savienojumu. Hidrauliskais cilindrs

leņķis atrodas tuvu priekšējam padeves veltnim,

kultūraugu masas elevatora karkasa vidū mehāniski

tādējādi pārvietošana no palīgierīces uz kultūraugu

nofiksē palīgierīci. Vienlaicīgi izbīdās divas

masas elevatoru netiek ietekmēta.

Celtspēja
Celšanas cilindrs Ø
Manuāla +/-3°
Hidrauliska +/-6°

kg
mm

IDEAL 7

IDEAL 8

IDEAL 9

5000
85

5000
85

6500
92

g

g

g

pievienot palīgierīci un visus







savienojumus.

Hedera piedziņas ķēde

Griešanās ātruma diapazons

100 kW fiksēta
135 kW fiksēta
135 kW regulējama
220 kW regulējama

620 apgr./min.
620 apgr./min.
611–952 apgr./min.
611–952 apgr./min.

Ar papildu Fendt AutoDock™ var

savienotājuzmavas, pie kurām tiek pievienoti
jūgvārpstas pievadi. Autodock™ pievieno vairāku
elementu pievienošanas iekārtu atsevišķi no

Pārvads bez kompromisiem

palīgierīces un mašīnas. RFID kods “Ag tag”

Fendt IDEAL nodrošina vislabāko jaudu visām

(automātiska hedera atpazīšana) konstatē palīgierīci

pieejamajām palīgierīcēm. Tāpat kā ar fiksētu

un izgūst šīs ierīces pēdējos izmantotos iestatījumus.

pļaušanas ātrumu, var izvēlēties arī dažādus ātruma
un dažādus jaudas iestatījumus. Papildus darbam bez
zudumiem un lielai jaudas pārvadei projektētāji ir

Tiešā padeve

koncentrējuši uzmanību uz bezierunu uzticamību. Ar

Fendt IDEAL modeļu 7 un 8 kultūraugu masas

regulējamu hedera pārvadu divpakāpju kultūraugu

elevatoram ir trīs padeves ķēdes. Ar IDEAL 9 var realizēt

masas elevators vienmēr ir pievienots. Griešanās

vēl lielāku izstrādi, jo šim modelim ir pierīkotas četras

ātrums no 250 līdz 525 apgr./min. pieļauj regulēšanu

padeves ķēdes. Priekšējais padeves veltnis visiem

bez instrumentiem, lai iegūtu labāku kultūraugu

modeļiem ir slēgts. Tas attaisnojas, kuļot kukurūzu,

kvalitāti, pat sausumā.

jo ir jāapstrādā smalki graudi. Ķēdes spriegojumu un
augstumu var ļoti viegli regulēt – pagriežot vārpstu,
var mainīt augstumu no 50 līdz 98 mm. Pareizo
spriegojumu var iestatīt ar atsperes savilcēju.
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Izkraušanas zona
Atdalīšanas zona

FENDT IDEAL: ROTORI

Kulšanas zona

Pirmšķirīgi rotori: atsevišķais un
dubultais spirālveida rotors

Single Helix
Padeves zona
4838 mm
Ievades zona

Parādiet labāko sniegumu

Spirālveida procesors: vienkārši unikāli

Tas, kas izceļ Fendt IDEAL starp citiem kombainiem,

Visas rotora sastāvdaļas – kuļstieņi un rotora zari, ir

ir lieliskais atsevišķais (IDEAL 7) Single un dubultais

izkārtoti četrās rindās kā spirāle. Rotoru priekšējā daļa

spirālveida (IDEAL 8 un 9) Dual Helix procesors, kas

sastāv no 4 kuļstieņiem, kas uzstādīti gareniski, un tie

nodrošina lielāko izstrādi un labāko kulšanas kvalitāti

atbrīvo graudus no vārpām. Zem tiem atrodas grozi,

līdz ar saudzīgu kultūraugu apstrādi un mazu enerģijas

kam ir pieejami dažādi konstrukcijas varianti, lai

patēriņu. Spirālveida procesora (pamata) koncepcija

sasniegtu labākos rezultātus jebkurā pielietojuma

apvieno tādas tirgus prasības kā maksimāla izstrāde,

veidā. Tos var ātri un viegli nomainīt no sāniem, atkarībā

Ar rotoru hidrauliskās

labākā graudu kvalitāte un mazs enerģijas patēriņš ar

no pielietojuma. Atstarpes starp groziem tiek hidrauliski

reversēšanas opciju no kabīnes

optimālu salmu kvalitāti.

regulētas līdz maksimāli 35 mm. Rotora zari tiek

Izkraušanas zona
Atdalīšanas zona

Kulšanas zona

sasvērti par 20° atpakaļ, sadalot kultūraugu masu

var viegli un ideāli tīri novērst

spirāles daļās, un uzticami un saudzīgi griezti ap rotoru.

nosprostojumus.

Padeve ir svarīga

Tādējādi tiek novērsts negaidīts slodzes maksimums

RotorFeeder 600 mm lielais padeves veltnis virza

rotoram, un produktam nav malu, pie kurām pieķerties.

Dual Helix

kultūraugus no rotoru apakšas, garantējot vislabākos
kulšanas rezultātus. RotorFeeder apgriezieni tiek
automātiski kontrolēti attiecībā pret rotora griešanās

Saudzīga padeve, mazas jaudas lietojuma prasības

ātrumu – tie vienmēr ir 70% no rotora griešanās ātruma.

Katra rotora zara augstums ir 140 mm. Tādējādi graudi

Tā kā ātrums tiek regulēts tā, lai vislabāk atbilstu rotora

tiek ideāli atdalīti, īpaši nebojājot kultūraugus pārāk

griešanās ātrumam, kā arī lielās pārvades zonas dēļ,

šaurā telpā. Tā jūs iegūstat augstas kvalitātes salmus

salmi netiek sabojāti. RotorFeeder padeves mehānisms

un labāko kulšanu ar mazu jaudu. Kulšanas sistēma

šī procesa laikā izmanto arī daudz mazāk jaudas. Līdz

izceļas arī ar vienkāršo konfigurāciju. Operatoram ir

ar optimālu pārvadi tiek garantēta pastāvīga kultūraugu

tikai jāmaina rotora griešanās ātruma diapazons un

masas plūsma.

kuļkurvja atstarpe.

Padeves zona
4838 mm
Ievades zona

Single Helix rotors (IDEAL 7) un Dual Helix
rotors (IDEAL 8 un 9) nodrošina maksimālo
jaudu, apstrādājot kultūraugus saudzīgi.
Kulšanas sistēma
Rotoru
Rotora griešanās ātrums
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IDEAL 7

IDEAL 7 PL

IDEAL 8

IDEAL 8 PL

IDEAL 9

IDEAL 9 PL

skaits

1

1

2

400 - 920

400 - 920

2
400 - 920 /
280 - 1160

2

apgr./min.

2
400 - 920 /
280 - 1160

280 - 1160

280 - 1160
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FENDT IDEALHARVEST

Vienkārša vizualizācija

Viegla regulēšana

Pievieno automatizācijai
pilnīgi jaunu dimensiju.

Ar IDEALharvest vienā mirklī ir pārskatāmi visi galvenie

Ātri un viegli piemērojami tādi iestatījumi kā rotora un ventilatora

mašīnas parametri, lai jūs varētu pēc vajadzības pielāgot

griešanās ātrums; labākais veids, kā sekot vēlamajai ražas

ražas novākšanas stratēģiju.

novākšanas stratēģijai.

Veiksmīga ražas novākšana.

IDEALharvest reāllaikā rāda arī kultūraugu plūsmu

Ar IDEALharvest Fendt IDEAL nosaka jaunus

mašīnā, lai šos datus varētu izmantot kultūraugu

etalonus automatizētu mašīnas iestatījumu jomā –

sadalīšanas izvērtēšanai mašīnā. Balstoties uz

IDEALharvest ir revolucionāra sistēma, kas automatizē

uzstādīto sensoru reāllaika vērtībām, ekrānā tiek

Fendt lielai slodzei paredzēta kombaina darbību. MAD

rādīts pārvadītais apjoms un graudu zudumi. Graudu

skaņas sensori nodrošina Fendt IDEAL vajadzīgos

kvalitātes kamera palīdz uzlabot graudu kvalitāti.

datus, lai automātiski pielāgotos jūsu iepriekš
izvēlētajai ražas novākšanas stratēģijai un sasniegtu
vislabākos kulšanas rezultātus.
Vadītājs var ātri un viegli izvēlēties kādu no
3 galvenajām ražas novākšanas stratēģijām –
samazināt stiebru lūšanu, samazināt graudu zudumu
vai uzlabot graudu tīrību. Var izmantot arī slīdni, lai par
prioritāti noteiktu caurlaides spēju. Fendt IDEAL rotora
un ventilatora griešanās ātrums, augšējā un apakšējā
sieta atvērumi un braukšanas ātrums uz priekšu tiek
pastāvīgi uzlaboti, pielāgojoties izvēlētajai stratēģijai.
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FENDT IDEAL: IDEALBALANCE™

Izcili vienkārši. Vienmēr
pareizais līdzsvars.

IDEALbalance™ var līdz 60% samazināt zudumus sānu slīpumā bez sarežģītas vadības.

Ar IDEALbalance™ kultūraugi tiek vienmērīgi sadalīti sietos.

15%

Lieliska tehnoloģija

Necaurlaidīga līdz 15%

Lai graudu bunkurā nokļūtu tikai un vienīgi tīri

Priekšējā graudu panna ir ieliekta, lai savāktu materiālu

kultūraugi, Fendt IDEAL modeļi ir aprīkoti ar unikālu un

pannas vidū. Aizmugurējā graudu panna ir izliekta,

atjautīgi vienkāršu IDEALbalance™ sistēmu. Sistēmas

lai kultūraugi tiktu savākti ārējās malās. Tādējādi

pamatā ir dubulta graudu panna. Priekšējā graudu

kultūraugi visos apstākļos tiek pareizi sadalīti mašīnā.

pannā tiek savākts materiāls, ko ir izkūluši kuļstieņi

Ar šo vienkāršo konstrukciju salīdzinājumā ar plakanām

priekšpusē, un tas tiek virzīts uz cēlājgalda priekšpusi.

pannām 15% slīpumā par 60% var izvairīties no

Aizmugurējā graudu pannā tiek savākts materiāls, kas ir

zudumiem. IDEALbalance™ ir standartaprīkojums

izmests no rotora zariem, un tas tiek virzīts atpakaļ uz

modeļos IDEAL 8 un 9. Modelim IDEAL 7 ir speciāla

cēlājgaldu. Tādējādi cēlājgalds tiek pilnīgi izmantots un

graudu pannas opcija, kas ir ideāli piemērota vienam

produkts tiek labi attīrīts.

rotoram.

Modeļos ar vienu rotoru (IDEAL 7) garā graudu panna savāc
materiālu vidū; pēc tam kultūraugi tiek vienmērīgi sadalīti
cēlājgalda priekšējā daļā.

Priekšējā graudu panna ir ieliekta (modeļos IDEAL 8
un 9), lai novirzītu materiālu uz pannas vidu.
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Cēlājgalds

Starptelpa
Augšējais siets

FENDT IDEAL: ATTĪRĪŠANA

Pilna jauda: Cyclone
attīrīšanas sistēma
Apakšējais siets
Ventilators

Trīspakāpju ventilators

Pirmšķirīga attīrīšana

Jaudīgais Cyclone attīrīšanas ventilators sastāv no

Fendt IDEAL garie cēlājgaldi ar sešām atsevišķām

trim ventilēšanas elementiem ar atvērtām malām, lai

sekcijām un augstām šķērssienām, kā arī garie

iegūtu maksimālu gaisa padeves apjomu. Ventilatora

vibrosieti, nodrošina lielisku attīrīšanu. Īsākie salmi un

griešanās ātrumu var hidrauliski regulēt no 250 līdz

pelavas tiek atdalīti no graudiem pirmajā pazeminājumā

1400 apgr./min., lai ātri un efektīvi nodrošinātu dažādus

starp cēlājgaldu un starptelpu. Pēc tam otrajā

griešanās ātrumus. Spēcīgā gaisa plūsma tiek sadalīta,

pazeminājumā uz augšējo sietu turpinās netīrumu

sākot ar pirmo pazeminājuma pakāpi. Pastāvīga gaisa

atdalīšana. Spēcīga gaisa plūsma nodrošina ideālu

plūsma, kas tiek ģenerēta visā vibrosieta garumā,

attīrīšanu. Garākie sieti tirgū ar pierīkotām šķērssienām

nodrošina vislabākos attīrīšanas rezultātus.

nozīmē optimālu graudu tīrību. Lai nodrošinātu
vislabākos rezultātus visos apstākļos, sietu atvēršanas
diapazonu var ērti un viegli elektriskā veidā regulēt no

Atsevišķa izkultā materiāla pēcapstrāde

kabīnes.

Īpašas konstrukcijas atgrieze maksimālam sniegumam
un labākajai kulšanai. Gliemezis virza produktu laukā
un pārvieto to uz graudu pannu. Tādējādi tiek novērsts
atdalīšanas potenciāla zudums procesorā. Kulšana
notiek starp gliemezi un savstarpēji maināmajiem
pārsegiem, kas var būt roboti vai līdzeni, atkarībā no
vajadzīgās intensitātes.

Parādiet labāko sniegumu, izmantojot atgriezi inteliģentā kulšanā.

Zudumu sensori vibrosieta galā palīdz vadītājam pielāgot mašīnu labākajai iespējamajai konfigurācijai, ar
spiediena un akustikas palīdzību reģistrējot kultūraugus, kas nokrīt zemē.

6 centrālie stieņi nosaka 150 mm augstumu, pielāgojoties līdz
15 grādu lielam slīpumam. Zudumu sensori vibrosieta galā palīdz
vadītājam pielāgot mašīnu labākajai iespējamajai konfigurācijai.
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BaseCut salmu smalcinātājs Fendt IDEAL standartaprīkojumā darbojas

8 rindu salmu smalcinātājs ShortCut nodrošina lielisku salmu smalcināšanu

ar 56 nažiem.

un atdalīšanu Fendt IDEAL modeļos.

FENDT IDEAL: SALMU PĀRVALDĪBA

ShortCut un ActiveSpread: ideālas
smalcināšanas stūrakmens.
Vislabākā smalcināšana

Vislabākā sadalīšana

Pat salmu smalcinātājs bez kompromisiem ir pielāgots

Pelavu izkliedētājs ir novietots tieši vibrosieta galā,

Fendt IDEAL milzīgajai jaudai. Katrs modelis ir aprīkots

un tas pēc vajadzības izkliedē salmus un pelavas.

ar vienu no 2 salmu smalcinātāja versijām: BaseCut ar

Sadalīšanas diski tiek darbināti hidrauliski, nodrošinot

56 nažiem 4 rindās vai ShortCut ar 112 nažiem 8 rindās.

dažādus ātrumus. Izvēlieties kādu no 3 salmu

Abiem smalcinātājiem ir gultņi, kam nav nepieciešama

novirzīšanas iestatījumiem: smalcināšana un

apkope. Griezējstieni var bez instrumentu palīdzības

sajaukšana (pelavas nokļūst smalcinātājā), salmu

iestatīt 5 pozīcijās. Ja vēlaties, lai salmi kristu zemē,

nomešana un sajaukšana (pelavas nokļūst vālā) vai

izmantojiet Fendt IDEAL funkciju “chop to drop” un

pelavu atdalīšana no salmiem (pelavas tiek atdalītas uz

pārslēdzieties uz vāla apstrādes režīmu, ērti sēžot

sāniem). Salmu smalcinātāja galā ir vai nu ActiveSpread

kabīnē.

sadalītājs vai pasīvi salmu novirzītāji. ActiveSpread
darbojas ar diviem hidrauliskiem salmu sadalītājiem,
kuru darbības ātrumu var regulēt no kabīnes. Ar pasīvo
salmu novirzītāju var izvēlēties, vai regulēt novirzīšanas
plates elektriski vai manuāli. Kreiso un labo pusi
vienmēr var iestatīt neatkarīgi vienu no otras.

Labākā piekļuve
Smalcinātāju var atvāzt, izmantojot divus
elektromotorus un tādējādi iegūstot ļoti vieglu piekļuvi.
Smalcinātāja nažus, kuru ražotājs ir Rekord, var
izmantot no abām pusēm, dubultojot kalpošanas laiku.
Izmantojot siksnu, smalcinātāja darbības ātrumu var
viegli pārslēgt no 850 apgr./min. (kukurūza, pupas) uz
3600 apgr./min. (graudi, rapši).

Salmu smalcināšana un sajaukšana

Nažu rindas
Roboti naži
Pretnaži
Regulējami apgriezieni

22

Skaits
Skaits
apgr./min.

ShortCut

BaseCut

8
112
55
850/3600

4
56
28
850/3600

Pelavu atdalīšana no salmiem
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FENDT IDEAL: GRAUDU BUNKURS UN IZKRAUŠANA

Streamer 210: no 17 100 līdz
0 litriem tikai 81 sekundē.

Ir pieejami divi graudu bunkura varianti:
Streamer 210 ar 17 100 l tilpumu vai Streamer 140 ar 12 500 l
tilpumu.

Nepieredzēts izkraušanas ātrums

Īpaši produktīvs elevators

Fendt IDEAL kombaini ir aprīkoti ar kādu no 2 graudu

Graudu bunkura elevators ir konstruēts caurlaides

bunkura versijām. Streamer 210 ar 17 100 l tilpumu un

spējai līdz 200 t/h. Elevatora korpusa diametrs ir

izkraušanas ātrumu 210 l/s vai Streamer 140 ar 12 500 l

239 mm. Tādējādi tiek atstāts pietiekami daudz vietas

un izkraušanas ātrumu 140 l/s. Milzīgais tilpums un

lielai visu kultūraugu tipu caurlaidībai. 40 izliektas

lielais izkraušanas ātrums atbilst Fendt IDEAL lielajai

lāpstiņas nodrošina maksimālu darbību un saudzīgu

izstrādei. Mazāk un īsākas darba pārtraukšanas reizes,

kultūraugu apstrādi.

lai veiktu izkraušanu, drīz vien atspoguļojas lielākā
Līdz 17 100 l tilpumam modelī

ikdienas produktivitātē. Lielā ātruma izskaidrojums ir

Streamer 210 tiek izkrauts

milzīgais izkraušanas gliemeža diametrs. 480 mm

Efektīva pārvade

aptuveni 81 sekundē.

lielais diametrs ar nedaudzām gliemeža vītnēm pieļauj

Jaunajā Fendt IDEAL var izvēlēties 7,6 m, 9,15 m vai

vienlaicīgu mazu ātrumu. Saudzīgā veidā un ar mazu

10,6 m lielu pārvades zonu no mašīnas vidus. Abas

jaudas lietojumu graudu bunkurs tiek pilnīgi izkrauts

lielākās versijas var arī salikt transportēšanas stāvoklī

81 sekundes laikā.

aiz kombaina. Pārvades skrūves galā ir pierīkots atloks,
kas novērš nevajadzīgus zudumus brīdī, kad pārvade
tiek pabeigta. Uzsākot un beidzot pārvadi, to

Hidrauliski regulējams izkraušanas ātrums

automātiski atver un noslēdz hidraulisks cilindrs,

Izkraušanas ātrums visu Fendt IDEAL mašīnu

tādējādi tiek uzticami novērsta kultūraugu izkrišana.

standartaprīkojumā ir hidrauliski regulējams no

Lai saglabātu labu pārvades efektivitāti zāles sēklu

kabīnes. Izkraušanas laikā gliemeža pārsega atloki

kulšanas laikā, IDEAL papildus ir izstrādāts arī speciāls

graudu bunkura grīdā tiek kontrolēti no roku balsta,

zāles sēklu apstrādes komplekts. Tas novērš zāles

ar vienu pieskārienu pogai. Pat tad, kad graudu bunkurs

sēklu nosprostojumus un ļauj līdz galam uzpildīt graudu

ir pilns, var aktivizēt piecas pozīcijas (0%, 25%, 50%,

bunkuru.

75%, 100% atvērts).

Mazāk un īsākas darba
pārtraukšanas reizes, lai veiktu
izkraušanu, drīz vien atspoguļojas
lielākā ikdienas produktivitātē –
elevatoram ir pierīkoti produkcijas
un mitruma sensori, kā arī graudu
kvalitātes kamera. Datu
precizitāte ir 98%, un tie tiek
izmantoti ar funkcijām VarioDoc
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Izkraušanas šneks

Saliekams

Streamer 140

Izkraušanas šneks 7,6
Izkraušanas šneks 9,15
Izkraušanas šneks 10,6

–

g

–





g

g

–



Pārsega atloki virs gliemežiem graudu bunkura grīdā

Lielā izkraušanas gliemeža diametra dēļ mazs

ISOBUS standarta versiju,

kontrolē izkraušanas ātrumu piecās pozīcijās.

ātrums tiek apvienots ar lielu izstrādi. Tādējādi

reāllaika produkcijas kartēšanu

tiek nodrošināta graudu kvalitāte.

un IDEALharvest™.

Streamer 210
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Reversīvais ventilators ar 950 mm diametru griež

FENDT IDEAL: DZINĒJS

lāpstiņu, ņemot vērā temperatūru un laiku, izpūšot

Maksimāla darbība ar samazinātu
apkopes nepieciešamību.

ieplūdes zonu tīru.

MAN un AGCO Power

Gaisa kompresors

Lai izveidotu labāko komplektu, 3 dažādie Fendt IDEAL

Ikdienas mašīnas tīrīšanai izvēlieties vai nu viena

modeļi strādā arī ar trim dažādiem dzinējiem, kas ir

cilindra (IDEAL 7 un 8) vai divu cilindru (IDEAL 9)

ideāli pielāgoti IDEAL 7, 8 un 9 potenciālajai jaudai.

gaisa kompresoru. To tiešā veidā darbina dzinējs.

Maksimālo degvielas patēriņa efektivitāti var sasniegt

Maksimālais spiediens ir 9,5 bāri ar 60 l tilpumu. Diviem

tikai ar tādu dzinēju, kas ir ideāli piemērots potenciālajai

gaisa savienojumiem – viens uz kabīnes pakāpieniem

jaudai. Modelim IDEAL 7 ir AGCO Power dzinējs, bet

un viens uz dzinēja platformas piekļuves kāpnēm – var

modeļiem IDEAL 8 un 9 ir 2 dažādi MAN dzinēji. Visi

pieslēgt gaisa šļūteni, lai varētu viegli iztīrīt mašīnu uz

dzinēji atbilst noteikumiem par V posma emisijām un

lauka.

tiem ir gari tehniskās apkopes intervāli.
Tvertnes ietilpība garām darba dienām
Revolucionāra AirSense® Cooling dzesēšanas sistēma
Lai dzinēji vienmēr darbotos efektīvi un uzticami,

Dīzeļdegvielas tvertne un AdBlue šķidruma tvertne

izšķiroša nozīme ir dzesēšanai. Fendt IDEAL modeļiem

nodrošināts arī optimāls svara sadalījums. Šķidrumus

ir izstrādāta AirSense Cooling dzesēšanas sistēma. Tā

var ieliet tvertnēs caur platformu. Tilpums ir iespaidīgs:

nodrošina maksimālu dzesēšanas spēju ar minimālu

tvertnēs var ieliet līdz 1500 l dīzeļdegvielas un 180 l

tīrīšanas nepieciešamību. AirSense® Cooling

AdBlue šķidrumu. Apvienojumā ar Fendt IDEAL mazo

dzesēšanas sistēma sastāv no reversīva ventilatora ar

degvielas patēriņu tas nozīmē, ka ar mašīnu var

950 mm diametru un 2,7 m² lielas dzesēšanas virsmas.

nepārtraukti strādāt īpaši ilgu laiku. Kamēr citi apstājas,

Gaiss tiek novadīts centrāli caur radiatora režģi Fendt

jūs turpināt novākt ražu.

®

atrodas Fendt IDEAL aizmugurē. Tādējādi tiek

IDEAL augšpuses sānos. Atkarībā no temperatūras un
laika, ventilators automātiski maina rotācijas virzienu
un uzticami izpūš dzesētāju. Netīrumi un putekļi nekad
nepasliktina dzesēšanu. Šī sistēma ir tik uzticama, ka
jūs visu sezonu varat strādāt, ne reizi netīrot to ar
rokām.

Dzesēšanas virsma ir 2,7 m² liela un, pateicoties
AirSense® Cooling dzesēšanas sistēmai, ražas
novākšanas sezonas laikā tā nav jātīra ar rokām.

Modelis
Darba tilpums
Maks. efektivitāte ar PowerBoost (ECE R 120)
Degvielas tvertnes tilpums, standarta/papildu
AdBlue šķidruma tvertnes tilpums
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litri
kW/ZS
litri
litri

IDEAL 7
AGCO Power

IDEAL 8
MAN

IDEAL 9
MAN

9.8
336 / 451
1000 / 1250
180

12.4
401/ 538
1000 / 1250 / 1500
180

15.2
483 / 647
1000 / 1250 / 1500
180
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FENDT IDEAL: PIEDZIŅA

Nekad nav bijis vieglāk virzīties uz
priekšu un apstrādāt lielas platības.

Vairākas pārnesumkārbas sastāvdaļas daudzus
gadus ir izmēģinātas un pārbaudītas traktoru
sektorā. Pārnesumkārba ir ļoti viegli kopjama un
tai ir vienkārši piekļūt, kad jāmaina šķidrums.

Bezgalīgs dzinējspēks

Ideāli dzinēja apgriezieni

Fendt IDEAL transmisija sastāv no pārbaudītas un

Ir pieejamas vairākas braukšanas stratēģijas, lai

uzticamas pārnesumkārbas tehnoloģijas, kas apvienota

palielinātu efektivitāti un komfortu, braucot pa

ar jaunāko hidrostatiskas transmisijas tehnoloģiju.

ceļiem. Uzlabotajā režīmā dzinēja apgriezieni seko

Alongside making convenient and efficient progress,

vajadzīgajam ātrumam braukšanai uz priekšu, un

reliability is the ultimate benchmark. Transmisija

atkarībā no slodzes tie tiek samazināti par līdz pat

atrodas priekšējā tilta priekšā un ir ļoti viegli

300 apgr./min., lai panāktu maksimālu atdevi. Laika

aizsniedzama. Bremzes un diferenciāļa bloķētājs ir

režīmā dzinēja apgriezieni seko noklusējuma vērtībai.

ietverti tieši transmisijas korpusā. Visiem modeļiem

Tomēr, ja ātrums 5 sekundes ir 0 km/h, dzinēja

standartaprīkojumā ir diferenciāļa bloķētājs.

apgriezieni tiek samazināti par 1/3 no nepieciešamās
vērtības. Pēc 10 sekundēm dzinēja apgriezieni nokrītas
līdz nominālajiem dzinēja apgriezieniem.

Fendt MotionShift
Fendt IDEAL pārnesumkārbai ir divi pārnesumi ar
0–15 km/h vai 0–40 km/h ātruma diapazonu. Ar Fendt

Optimālas spēka piedziņas funkcija

MotionShift braukšanas laikā var ērti pārslēgt abus

Funkcija DriveCenter pilnīgi maina priekšstatus par

pārnesumus, izmantojot pogu roku balstā. Ātrums ir

Fendt IDEAL piedziņas koncepciju. Visiem sūkņiem,

viegli kontrolējams ar daudzfunkciju vadības sviru. CVT

piemēram, LS hidraulikai un pievada sūknim, ir tiešā

režīmā ātrums sākas pie 0 km/h. IDEAL paātrinājums

piedziņa. Tas nozīmē, ka netiek zaudēta efektivitāte. Tā

ir saistīts ar vadības sviras novietojumu. Roku balstā

baro visas Fendt IDEAL sastāvdaļas tikai ar 13 siksnām,

aktivizējiet unikālo sakabināšanas režīmu, un Fendt

vienu ķēdi un vienu pārnesumkārbas vārpstu, vēl vairāk

IDEAL proporcionāli reaģē uz vadības sviras kustībām.

samazinot apkopes nepieciešamību un dīkstāves risku.

Tādējādi ir ļoti viegli piekabināt palīgierīces.

Jaunā DriveCenter funkcija rada īpaši efektīvu
spēka piedziņu. Tādas galvenās mašīnas
sastāvdaļas kā spirālveida procesors, heders
un hidrauliskie sūkņi tiek visefektīvākajā veidā
darbināti tieši no dzinēja.
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Hidrauliskais piekares cilindrs

FENDT IDEAL: ŠASIJA

Šasija nodrošina pareizo ietekmi
labākā iespaida radīšanai.

Kāpurķēžu lentes
spriegojums

15°

10°

Fendt IDEAL TrakRide

Maksimāls dzinējspēks

Pēc pieprasījuma Fendt IDEAL var pierīkot pilnīgi jauno

IDEAL neatkarīgi un inteliģenti automātiski pārslēdzas

TrakRide kāpurķēžu sistēmu. Šī sistēma ir izstrādāta

uz 4 riteņu piedziņas režīmu tikai tad, kad ir sasniegts

kāpurķēžu traktoriem AGCO ekspertīzes centrā

noregulētais priekšējā tilta spiediens. Tas nozīmē,

Džeksonā, ASV. Ir pieejami trīs kāpurķēžu veidi 660 mm,

ka AllDrive tilts balsta IDEAL tikai tad, kad tas ir

760 mm vai 910 mm platumā. Optimālu spriegojumu

nepieciešams, nodrošinot pilnu vilci. Ar iedarbinātu

nodrošina hidraulisks cilindrs. Tas virza priekšējo

diferenciāļa bloķētāju ir pastāvīgi iedarbināta visu

spriegošanas rullīti uz priekšu un tādējādi nospriego

riteņu piedziņa (AWD). Stūrējot diferenciāļa bloķētājs

TrakRide traktoru kāpurķēdes

kāpurķēdi. Atvērtā trīsstūrveida piekare ļauj balsta

izslēdzas un pēc manevra veikšanas ieslēdzas no

nodrošina īpaši mazu spiedienu

veltnim šūpoties par 15° uz augšu un 10° uz leju,

jauna. Tādējādi IDEAL ietaupa degvielu un aizsargā

uz zemi.

nodrošinot maksimālu braukšanas komfortu.

tiltu.

Izstiepts dzenošais elements
Fendt IDEAL kombaina kompaktā šasija nodrošina
arī lielu riteņu kontaktvirsmu ar ārējo platumu, kas ir
mazāks par 3,3 m ar 800/70R38 riteņiem. Pat Fendt
IDEAL kombainiem ar ParaLevel slīpuma kompensāciju,
kas pielāgojas līdz 14% slīpumam, pie priekšējā tilta var
pierīkot 800/70R38 riteņus. Tādējādi transportēšanas
platums ir mazāks par 3,5 m.

< 3,30 m
< 3,50 m
< 3,80 m
30
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Tītavu kontrolierīce

Lauka galu pārvaldība

Hedera un kultūraugu masas
elevatora avārijas apturēšana

FENDT IDEAL: VISIONCAB

Aktivizēt automātisko stūrēšanu

Automātiska pļaušanas
augstuma aktivizēšana

Hedera kontrolierīce

uz priekšu

IDEĀLA darba vieta ar
vislabāko komfortu.

Izkraušanas šneks
HarvestPlus ražas
novākšanas režīmi

Savēršana/izvēršana

Izkraušanas
ieslēgšana/izslēgšana
(nospiest)
apturēt

Ērts sēdeklis
Fendt IDEAL jūs varat izvēlēties vienu no diviem

atpakaļgaita

sēdekļu variantiem: standarta auduma sēdekli vai
luksusa ādas sēdekli ar aktīvu ventilāciju. Pēc izvēles
tiek izgatavots ādas pasažieru sēdeklis. Zem tā ir
28,5 litru ietilpīgs dzesēšanas nodalījums. Nolociet

ParaLevel ieslēgšana/izslēgšana/transportēšanas režīms

atzveltni, lai atklātu divus praktiskus pudeļu turētājus

Automātiska pļaušanas augstuma vadība

un dokumentu turētāju.

Ieslēgšana/izslēgšana

Viss tiek kontrolēts

Manuāla ParaLevel
regulēšana

Automātiskas hedera izlīdzināšanas
ieslēgšana/izslēgšana 1
Sakabināšanas režīms

Hedera augstums

Fendt IDEAL vienkāršā un intuitīvā darbība, kas pilnībā

Tītavu apgriezieni

atbilst Fendt Vario traktora koncepcijai, sākas ar roku
balstu. Tajā ir parocīga vadības svira un membrānas/
Vispārēja pārskatāmība

pārslēgšanas poga mašīnas funkcijām. Ir arī mazs

Fendt VisionCab kabīne ir konstruēta, lai piedāvātu

digitāls displejs, kur veikt galvenos mašīnas

jums ideālu darba vietu ar labāko palīgierīču

iestatījumus. Arī ar termināli Varioterminal 10.4" var

pārskatāmību. Tas tiek panākts ar 5,75 m² lielu logu

viegli noregulēt mašīnu, pieskaroties vai nospiežot

zonu un 180° panorāmas skatījumu. Tikai 73 dB zemais

pogu. Lai piekļūtu IDEALharvest™ modernizētajām

trokšņu līmenis rada patīkamu darba atmosfēru.

mašīnas funkcijām, uzklikšķiniet iPad, kas atrodas

Plašajā vadītāja kabīnē var ērti sēdēt pat liela auguma

stabilā un praktiskā turētājā, un palaidiet lietotni.

Ceļa režīma pārslēgs

Rotora griešanās ātrums
Kuļkurvja atstarpe

vadītāji.

Ventilatora griešanās
ātrums

C1/C2 kruīza kontroles

Graudu bunkura
pārsegs

Dzinēja apgriezieni
Izkraušanas ātrums

pļaujmašīna Cutter
Augšējais/apakšējais siets

Ieslēgšana/izslēgšana
Atpakaļgaita

Salmu novirzītāji

Diferenciāļa bloķētājs
Rokas bremze
Pārnesumu pārslēgšana

Kulšanas mehānisms
Ieslēgšana/izslēgšana
Atpakaļgaita
32

Rapšu nažu papildu pogas

Visu riteņu piedziņas (AWD)
ieslēgšana/izslēgšana
33

Precīza automātiska vadība labākajiem rezultātiem:

FENDT IDEAL: VARIOTRONIC

tas ir iespējams ar Fendt VarioGuide.

IDEAL risinājumi mierīgai
ražas novākšanai.
Jums ir izvēle

Viegla dokumentēšana

Ar Fendt VarioGuide automātisko vadības sistēmu var
izvēlēties dažādus uztvērējus no NovAtel® vai Trimble®.

Ar Fendt VarioDoc un VarioDoc Pro padarīto darbu

Abi nodrošina plašu korekcijas signālu daudzveidību ar

Varioterminal un pārsūtot datus uz lauka datubāzi.

precizitāti līdz +/- 2 cm. Ar NovAtel uztvērēju korekcijas

VarioDoc ir atrodams visos Fendt IDEAL. VarioDoc Pro

signāli SBAS, TerraStar-L & C un RTK turēs jūs uz ceļa.
Izvēloties Trimble® uztvērēju, jūs varat izmantot SBAS,

opcija nodrošina plašu funkciju klāstu, tostarp bezvadu

var dokumentēt, veicot tikai pāris klikšķus terminālī

datu pārraidi.

RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ un RTK. Ja
augsnes apstākļu dēļ RTK signāls ir zudis, VarioGuide
turpina uzticami darboties līdz 20 minūtēm, pateicoties
Trimble® -xFill™ tehnoloģijai vai NovAtel® RTK Assist

Ideāla produkcijas kartēšana reālā laikā

risinājumam.

laikā terminālī tiek rādīta pašreizējā produkcija jebkurā

Ar Fendt IDEAL reāllaika produkcijas kartēšanu darba
vietā uz lauka. Var parādīt arī mitruma apjomu šajā
vietā. Sistēma darbojas tikai caur GPS un elevatoram
pierīkotajām mitruma un produkcijas mērierīcēm.

Ar Fendt VarioGuide jums vienmēr ir izvēle. Izmantojiet

Gan NovAtel, gan Trimble sistēmā ir pieejami dažādi

ekonomisko un efektīvo NovAtel uztvērēju (labajā pusē)

korekcijas signāli, kas ļauj jums kādu laiku turpināt

vai Trimble uztvērēju (kreisajā pusē) ar vēl vairāk

strādāt pat tad, ja signāls ir zudis.

opcijām.
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FENDT IDEAL: FUSE

Jūsu saikne
ar lauku.
Uzturiet sakarus
Efektīva resursu plānošana ir galvenais veiksmīgas
ražas novākšanas elements. Fendt IDEAL telemetrijas
sistēma sniedz informāciju par mašīnām reāllaikā caur
piekļuvi tīmeklim. Tādēļ rūpnīcā ir uzstādīts AGCO
Connectivity modulis.

Elastīga datu pārraide
Kopā mēs varam vairāk: tas attiecas arī uz Fendt IDEAL.
Ja cieši kopā strādā divi vai vairāk Fendt IDEAL,
mašīnas var savstarpēji mainīties ar tādiem datiem kā
ceļa līnijas un mašīnas iestatījumi, izmantojot drošu
tīkla savienojumu, un tādējādi strādājot vēl efektīvāk
grupā.

Automātiska sekciju kontrole

Serviss reāllaikā
Ja Fendt IDEAL sistēmā rodas kļūme, ar drošas
tīmekļa piekļuves palīdzību var apskatīt kļūdu kodus.
Pieredzējuši servisa darbinieki var ātri aptvert un
atrisināt situāciju, lai arī tas nenotiek uz vietas. Tādējādi
jūs varat pēc iespējas ātrāk atsākt darbu.

Bezvadu datu pārraide

Pārklājuma samazināšana

Datu pārraide
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FENDT SERVICES

Labākais produkts kopā ar labāko
apkopi un pakalpojumiem.
Fendt nodrošina augsto tehnoloģiju produktu pat

100% kvalitāte. 100% serviss: Fendt Services

grūtāko darbu veikšanai. Tādēļ, kad runa ir par

Mēs piedāvājam lieliskus pakalpojumus, lai sniegtu

pakalpojumiem, ko sniedz sertificētie Fendt

jums vislabāko iespējamo Fendt mašīnas lietošanas

tirdzniecības pārstāvji, jūs sagaida papildu ērtības:

uzticamību un efektivitāti:

- Ātra saziņa ar mūsu apmācīto servisa komandu.

- Fendt Demo serviss

- Nepārtraukta nomaināmo daļu pieejamība visas

- Fendt Expert vadītāju apmācība

sezonas laikā

- AGCO Finance – finansēšanas un nomas darījumi

- 12 mēnešu garantija Fendt oriģinālajām detaļām
un to uzstādīšanai

- Fendt Care – paplašināta apkope un garantija
- Fendt Certified – iepriekš izmantotas mašīnas
programma

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.
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Izmantojot viedtālruņa lietotni “AGCO Parts Books

FENDT SERVICES

to go” jūs varat ātri un viegli atrast Fendt rezerves

Pilnīga pārliecība par to, ka jūsu
mašīna rīt būs gatava darbam.

daļas un tiešā veidā pasūtīt tās. Lietotni var
lejupielādēt App veikalā un Google Play veikalā.
Lūdzu, sazinieties ar Fendt tirdzniecības pārstāvi,
lai saņemtu pieteikšanās datus.

Pilnīga izmaksu kontrole un plānošanas uzticamība
Fendt Demo serviss

Fendt Certified – iepriekš izmantotas mašīnas

Vai jūsu pirkums ir jauns? Jums ļoti patiks Fendt

programma

risinājumi un kopējā produktivitāte. Ļaujiet Fendt Demo

Lietota lauksaimniecība tehnika, kas atbilst

servisam atvieglot lēmuma pieņemšanu.

izmēģinātiem un pārbaudītiem augstas kvalitātes

Fendt Care

Bronze

Silver

Pakalpojums

Regulāra tehniskā
apkope, fiksētas
apkopes izmaksas

Aizsardzība pret remonta rezultātā radīto risku (izņemot nolietošanos)

Priekšrocības

Lietošanas uzticamība

standartiem, un sertificēta Fendt kvalitāte – ideāls
risinājums ekonomiskiem lauksaimniekiem un arī
Fendt Expert vadītāju apmācība

kā autoparka papildinājums.

Mēs palīdzēsim izmantot transportlīdzekli

Ieguvumi:

visefektīvākajā veidā. Ar īpašās Fendt Expert vadītāju

- Sertifikāciju atbilstoši stingriem kvalitātes

apmācības programmas palīdzību jūs varat vēl vairāk

standartiem

uzlabot sava Fendt transportlīdzekļa produktivitāti un

- Vispusīgu pārbaudi (tehnoloģija, nolietojums, izskats)

uzzināt par visām funkcijām, kas tik ļoti atvieglo jūsu

- Nodilstošās detaļas ar pilnīgi veiktu apkopi

ikdienas darbu. Mūsu profesionālo apmācības vadītāju

- Ja nepieciešams, sastāvdaļu nomaiņu, tīrīšanu

komanda sniegs jums padomus par to, kā izmantot

Aizsardzība pret lieliem
bojājumiem

Pilnīga aizsardzība ar
lieliskiem nosacījumiem

Pilnīga aizsardzība, kas
ļauj jums kontrolēt
izmaksas

€ 490

€ 190

€0

Regulāra tehniskā apkope
Remonta izmaksas
Pārsniegums

un krāsošanu

Fendt mašīnas potenciālu visā pilnībā.

- Vienu gadu ilgu garantiju (ar iespēju pagarināt)

Pielāgoti finansēšanas un nomas modeļi

Fendt Care – paplašināta apkope un garantija

Ieguldījumi tehnoloģijā nozīmē ievērojamas kapitāla

Lai jūsu mašīna būtu gatava strādāt jebkurā laikā, mēs

izmaksas. AGCO Finance finanšu kredītlīgums piedāvā

piedāvājam pagarināto garantiju standarta garantijas

pievilcīgus nosacījumus un elastīgus termiņus. Jūs

vietā, kura sedz tikai jaunas mašīnas remonta rezultātā

nosakāt vispārējos noteikumus par to, kā finansēt

radušos risku pirmajos 12 mēnešos pēc piegādes. Šeit

savu Fendt, sākot ar sākotnējo iemaksu līdz mēneša

darbu sāk Fendt Care. Mašīnai saglabājas garantija pat

maksājumiem un samaksas termiņam. Ja jums

tad, kad pirmais lietošanas gads ir pagājis, elastīgā

steidzami ir nepieciešami papildu resursi vai jūs vēlaties

ilgumā un ar elastīgu likmi, ar pašrisku vai bez tā.

izmantot traktorus ilgtermiņā, neiegādājoties tos, Fendt

Fendt tirdzniecības pārstāvis uzstādīs tikai oriģinālas

tirdzniecības pārstāvis var piedāvāt ideālo risinājumu ar

Fendt detaļas. Tām ir apstiprināts kvalitātes standarts

pielāgotu nomas līgumu palīdzību.

un pārbaudīta drošība. Tādējādi jūsu Fendt mašīna

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.
5 gadi/3000 darba
stundas, ietverot
griezējierīci

No apkopes līguma līdz vispusīgajam komplektam Fendt ir elastīgs un pielāgots risinājums jūsu
autoparkam.

saglabā savu vērtību vislielākajā apmērā.
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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta: g
Pēc izvēles: c

BaseCut - 56 roboti naži
ShortCut - 112 roboti naži
Pelavu izkliedētājs
Elektriski regulējamas novirzīšanas plates
ActiveSpread radiālais izkliedētājs

FENDT IDEAL

Tehniskās specifikācijas.
Heders
Hedera platums ar PowerFlow, no - līdz
Izkapts griešanas ātrums ar PowerFlow
TerraControl II™ hedera vadība
AutoLevel hedera vadība
Automātisks tītavu griešanās ātrums
Elektriskais rapšu griešanas nazis
Ātrā savienošana
Hidrauliska tītavu piedziņa

m
griezieni/min.

skaits

IDEAL 7 PL

IDEAL 8

IDEAL 8 PL

IDEAL 9

IDEAL 9 PL

7.70 - 10.70
1220

7.70 - 9.20
1220

9.20 - 12.20
1220

9.20 - 12.20
1220

10.70 - 12.20
1220

10.70 - 12.20
1220

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Šasija
MotionShift pārnesumkārba
Pārnesumu pakāpes
Maks. braukšanas ātrums*
AllDrive 4 riteņu piedziņa
ParaLevel slīpuma kompensācija

g

g

g

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

c

c

3

3

3

3

4

4

g

g

g

g

g

g

g

skaits
mm
mm

1
600
4838

g

1
600
4838

Rotora griešanās ātrums

apgr./min.

400 - 920

400 - 920

Helix kulšanas mehānisma kuļkurvja platība
Helix kulšanas mehānisma separācijas platība
Padeves rotora diametrs
Padeves rotora griešanās ātrums

m²
m²
mm
apgr./min.

0.83
1.44
600
285-656

0.83
1.44
600
285-656

g

g

g

g

2
600
4838
400 - 920 / 280 1160
1.66
1.92
600
285 - 656

2
600
4838
400 - 920 / 280 1160
1.66
1.92
600
285 - 656

2
600
4838

2
600
4838

280 - 1160

280 - 1160

1.66
2.40
600
200 - 828

1.66
2.40
600
200 - 828

Graudu atlieku separācija
Kopējā separācijas platība

m²

2.27

2.27

3.58

3.58

4.06

4.06

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Attīrīšana
Ciklona attīrīšanas sistēma
IDEALbalance™ - graudu pannas
Cēlājgalda platība
Augšējā sieta platība
Apakšējā sieta platība
Kopējā sietu platība
Ventilatora griešanās ātrums
Elektriskā ventilatora iestatīšana
Dubultas, ventilējamas kaskādes
Atsevišķs pārkūlējs
Elektriska sietu regulēšana
Neizkulto graudu indikators

m²
m²
m²
m²
apgr./min.

2.05
2.71
2.19
4.9
250 - 1400

2.05
2.71
2.19
4.9
250 - 1400

2.05
2.71
2.19
4.9
250 - 1400

2.05
2.71
2.19
4.9
250 - 1400

2.05
2.98
2.42
5.4
250 - 1400

2.05
2.98
2.42
5.4
250 - 1400

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

IDEAL 7 PL

IDEAL 8

IDEAL 8 PL

IDEAL 9

IDEAL 9 PL

g

g

g

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

c

c

g

g

g

g

g

g

Posms
skaits
litri
apgr./min.
kW/ZS
litri
litri

skaits
km/h

g

g

g

g

g

g

5/V
7
9.8
1900
336 / 451
1000 / 1250
180

5/V
7
9.8
1900
336 / 451
1000 / 1250
180

5/V
6
12.4
1900
401/ 538
1000 / 1250 / 1500
180

5/V
6
12.4
1900
401/ 538
1250/ 1500
180

5/V
6
15.2
1900
483 / 647
1000 / 1250 / 1500
180

5/V
6
15.2
1900
483/ 647
1250/ 1500
180

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

2
40

2
40

2
40

2
40

2
40

2
40

c

c

c

c

c

g

g

c
g

Kabīne
Vision kabīne
Vadītāja sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju
Luksusa vadītāja sēdeklis
Automātiska klimata kontrole
Elektriski regulējami apsildāmi ārējie spoguļi
Papildu platleņķa spogulis
Papildu darba lukturis
Darba lukturis - pilns LED
Radio
Multimediju navigācija
Atpakaļskata kamera
360° kameras sistēma
Dzesēšanas nodalījums iebūvēts pasažieru sēdeklī
Zudumu indikators
Regulējams stūres statnis
ProSound sistēma
PowerFold pagriežamas kāpnes

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
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c

c

c

c

c

g

g
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g

g

g

g

g

g

g
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g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
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c

c
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c
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c

c

c

c

c

c

c

c

c
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c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g
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g

g

g
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g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g
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c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c
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9.127
3.29
3.99

9.13
3.49
3.99

9.126
3.49
3.99

9.13
3.49
3.99

10.632
3.49
3.99

10.63
3.49
3.99

800/70R32
520/80R26

800/70R32
520/80R26

800/70R32
620/70R26

800/70R32
620/70R26

800/70R32
620/70R26

800/70R32
620/70R26

3890
3790
3290
3490

3890
3790

3890
3790
3290
3490

3890
3790

3890
3790
3290
3490

3890

Fendt Variotronic
Fendt Varioterminal 10.4''
Fendt mērinstrumentu panelis
SmartConnect™ lietotne
HarvestPlus - automātiska jaudas kontrole
IDEALharvest™ - mašīnas optimizācija
Fendt VarioGuide
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble
Fendt VarioGuide sagatave
Fendt VarioDoc
Fendt VarioDoc Pro
Fendt Connect
Ražas un mitruma mērīšana
Ražas kartēšana

Svars un izmēri

Graudu bunkurs
Lenta 210 - 210 l/s / 17 100 l
Lenta 140 - 140 l/s / 12 500 l
ScrollSwing kontrole
StreamerGates - izkraušanas ātruma regulēšana
Salona apgaismojums
Kāpnes graudu bunkurā drošai iekļuvei
Atloks un slīdnis paraugu ņemšanai
Graudu bunkura izkraušanas šneks, 7,60 m - fiksēts
Graudu bunkura izkraušanas šneks, 9,15 m - fiksēts
Graudu bunkura izkraušanas šneks, 9,15 m - salokāms
Graudu bunkura izkraušanas šneks, 10,60 m - salokāms

MAN dzinējs
AGCO Power dzinējs
AirSense® dzesēšanas sistēma
Emisijas posms
Cilindri
Darba tilpums
Nominālie dzinēja apgriezieni
Maks. efektivitāte ar PowerBoost (ECE R 120)
Degvielas tvertnes tilpums, standarta/papildu
AdBlue šķidruma tvertnes tilpums
DriveCenter
Gaisa kompresors

IDEAL 7

Kulšanas sistēma
Single Helix kulšanas mehānisms
Dual Helix kulšanas mehānisms
Rotoru
Rotora diametrs
Rotora garums

IDEAL 7

Dzinējs

Kultūraugu masas elevators
EHU (Eyeshot Hook Up)
AutoDock™ - automātiska hedera piestiprināšana
Ag Tag - automātiska hedera atpazīšana
Regulējams hedera pārvads
HP - hidrauliska pļaušanas leņķa regulēšana
Pievades ķēdes
Hidrauliskais reverss

Salmu smalcinātājs
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g

g
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c

c
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c
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g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Garums bez hedera
Platums bez hedera, standarta riepas
Augstums

m
m
m

Riepas
Velkošais tilts, riepas (standarta)
Pagrieziena ass, riepas (standarta)
Transportēšanas platums
1000/55R32
900/60R38
800/70R38 - 3,3 m
800/70R38 - 3,5 m

mm
mm
mm
mm

3490

3490

3490

* = atkarībā no valsts - var tikt piemēroti papildu tiesiski ierobežojumi
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It’s Fendt. J
 o mēs izprotam lauksaimniecību.

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

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

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

