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Rogator visiem gadalaikiem.
Augu aizsardzības sektorā ir viens nosaukums, kas nodrošina precīzu smidzināšanu, ērtu darbu  
un optimālu, uzticamu pielietojumu: Rogator. Visi mūsu daudzie pieredzes gadi un vairāki tehniskie  
risinājumi ir apkopoti inovatīvajā Rogator 300, izveidojot perfektu risinājumu.
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Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Nominālais tilpums litri 4400 5500 6600
Izvirzīto cauruļu platumi m 24 - 27 - 28 - 30 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 36
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Mūsu uzmanības centrā: efektīva augu  
aizsardzība veselīgu kultūraugu iegūšanai.
Rogator 300 atbilst visam, ko klienti sagaida no moderna, piekabināma augu aizsardzības agregāta.  
Elastīga piedziņa, spēcīgs un viegli lietojams. SectionControl, VariableRateControl, VarioDocPro un  
OptiNozzle nodrošina visus produktīvam darbam vajadzīgos instrumentus.
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Mašīna ir izstrādāta AGCO centrā Grubenvorstā un samontēta 
Hoenmilsenā, un tā ietver vairāk nekā 50 gadu pieredzi augu 
aizsardzības jomā. Tā rezultātā ir izveidota izmantošanas 
tehnoloģija, kas patīk klientiem visā pasaulē.

- Ideāla smidzināšanas stieņa pozīcija un sekošana zemes 
kontūrām

- Zems smaguma centrs
- ISOBUS darbība ar SectionControl un VariableRateControl, 

atbilstoši AEF standartam
- 4400/5500/6600 l tvertnes tilpums un līdz 900 l tīra ūdens
- Ieplūdes tvertne ar OptiFlow vadības centru
- OptiSteer pagrieziena vadības ass, aizmugurē aprīkota ar 

līdz 2,05 m augstākām riepām un 30° pagrieziena leņķi
- 85 cm klīrenss ar līdzenu agregāta apakšu maksimālas 

augu aizsardzības nolūkos
- Piedziņa ar jūgvārpstu vai hidrauliku
- Rotorsūknis ar ražību 785 l/min.
- Vienas sijas rāmis maksimālai stabilitātei un  

manevrēšanas spējai

Augu aizsardzība vairo uzticamību.  
Uzticieties Fendt.
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Mēs esam pārskatījuši neskaitāmas patērētāju 
aptaujas, veikuši plašas praktiskas pārbaudes  
un apvienojuši Rogator 300 visu to, ko sagaida 
mūsu Fendt lietotāji: ideālu smidzināšanas  
stieņa pozīciju, efektīvu resursu izmantošanu,  
ērtu lietošanu un vislabāko aprīkojumu.  
Augu aizsardzības agregāts, kas konstruēts, 
pievēršoties klientu vajadzībām.
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FENDT ROGATOR 300: ŠASIJA

Fendt Rogator vienmēr  
ir pareizā izvēle.

Spēcīgs rāmis
Mašīnas nesalokāmais balsts, kas izstrādāts no 
pašgājējmiglotāja rāmja, veido precīza pielietojuma 
pamatu un tādējādi produktīvu smidzināmā šķidruma 
lietošanu. Smidzinātāju stienis ir virzīts aizmugurējās 
ass priekšā, tā, lai šasija pārvadītu tikai minimālas 
kustības uz stieni. Rogator 300 vienmēr strādā ar 
vislielāko precizitāti.

Riteņa piekare
Unikālā viena riteņa piekare ar stabilitātes kontroli  
un paralēlo darbību nodrošina nepārspētu braukšanu. 
Šasija var kompensēt slīpumu līdz 7°, palielinot 
stabilitāti. Fendt Stability Control (FSC) pat lielā ātrumā 
var droši pārvarēt grambas un grūdienus, un tās lielākā 
priekšrocība ir vienmērīga smidzinātāju stieņa vadība 
uz lauka. Braucot pa ceļu, FSC uztur šūpošanos ļoti 
minimālā apjomā.

Elastīgs sakabes elements
Universālais sakabes elements ļauj izmantot Rogator 
300 ar visām tirdzniecībā pieejamām sakabes  
elementa cilpām, kā arī ar lodveida savienojumiem.  
Var jebkurā laikā mainīt sakabes tipa savienojumu. 
Traktora hidraulika ar slodzes devēju ir Rogator 300 
piedziņas mehānisms, kas taupa degvielu; pēc 
pieprasījuma ir pieejama arī jūgvārpstas piedziņa.

Ideāla piekabināšana ar OptiSteer pagrieziena  
vadības asi
Ar OptiSteer pagrieziena vadības asi 30° pagrieziena 
leņķī var pagriezties tikai 3,8 m rādiusā, kas vienmēr  
ir ideāli pielāgots traktora aizmugurējai asij. Tādēļ  
Fendt Rogator ir īpaši veikls, un veicot pagriezienus,  
pat aizsargā nenopļautos kultūraugus. Hidrauliskas  
vai pneimatiskas bremzes ar augstiem ekspluatācijas 
rādītājiem nodrošina drošību uz ceļa, neatkarīgi no  
tā, vai tvertne ir pilna vai tukša. Pēc pieprasījuma ir 
pieejamas šķērsbāzes no 1,5 m līdz 2,25 m.

Viegli nomaināms sakabes elements elastīgam darbam, 
neatkarīgi no tā kādu sakabes veidu vēlaties izmantot. 
Lieliska Rogator 300 iezīme ir tā šaurais siluets.
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Augstais klīrenss, līdz 85 cm, un līdzenā miglotāja apakša bez asām 
malām garantē ļoti minimālus augu bojājumus.

Kopējā stabilitāte, braucot taisnā virzienā, nodrošina 
absolūti minimālus bojājumus un ražas zudumus.

Tikai 3,8 m liels apgriešanās rādiuss, pateicoties 30° 
pagrieziena leņķim, nozīmē, ka problēmas nerada pat 
šauras iebrauktuves.

Inteliģentā OptiSteer pagrieziena vadības ass nosaka 
traktora aizmugurējās ass rādiusu un ātrumu, tādēļ tā 
precīzi zina, kad ir jāpagriežas un cik lielā mērā ir 
precīzi jāseko aizmugurējās ass trajektorijai. Tādējādi 
kombinācija saglabā trajektoriju un tiek samazināti 
kultūraugu bojājumi.

Bez OptiSteer pagrieziena vadības notiek novirzīšanās 
no braukšanas līnijas, jo smidzinātājs precīzi 
nesaglabā trajektoriju.

Viena riteņa piekare nodrošina vislabāko 
braukšanas komfortu un aizsargā mašīnu pret 
grambām un grūdieniem uz lauka un uz ceļiem.
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FENDT ROGATOR 300: SŪKNIS UN OPTIFLOW VADĪBAS CENTRS

Fendt Rogator:  
ērtas augu aizsardzības sinonīms.

Uzticamība bez apgrūtinājumiem
Mūsu sūknis, kam nepieciešama apkope tikai nelielā 
apjomā, garantē lielisku uzticamību un zemas  
darba izmaksas. Līdz ar 3 collu stiprinājumu tagad  
viss ir savās vietās, lai varētu ātri uzpildīt tvertni.

Novatoriskas kontrolierīces
Vienkāršais, loģiski izveidotais OptiFlow vadības centrs 
ar viegli nolasāmiem monitora rādījumiem kontrolē 
visas izvadu darbības un atvieglo smidzinātāja uzpildi, 
pat tad, ja operatoram rokās ir cimdi. Elektronisks 
uzpildes līmeņa indikators ļauj pārraudzīt automātiskos 
uzpildes režīmus uzpildes stacijā vai kabīnē. Identiska 
termināļa vadības loģiskā shēma kabīnē un OptiFlow 
vadības centrā nodrošina vislielākās ērtības.

Īpaši produktīvs sūknis
Rotorsūknis ar papildu pašuzpildošu bloku un kapacitāti 
785 l/min., ko darbina hidraulika ar slodzes devēju vai 
jūgvārpsta, apgādā visas sistēmas šķidruma sadales 
daļas. Rotorsūkņa plūsmas ātrums nepieļauj pulsāciju 
caurulēs un nodrošina maksimālu pielietošanas 
precizitāti. Tam nav papildu šļūteņu vai redukcijas 
vārstu, kas membrānu sūkņiem ir grūti tīrāmi. 
Pielietošanas apjomu ātri un efektīvi kontrolē ar sūkņa 
darba ātruma palīdzību, un sūknis pārvada tikai 
smidzināšanai nepieciešamo šķidruma daudzumu,  
kā arī maisītājam noteikto daudzumu. Tas palīdz 
Rogator 300 precīzi reaģēt uz pielietošanas apjoma  
un ātruma izmaiņām.

Rotorsūknim ar maksimālo jaudu 785 l/min. ir atsevišķa 
hidrauliska piedziņa, tas darbojas bez pulsācijas un reaģē 
ātri. Perfektai augu aizsardzībai.
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Sūkņa maksimālā jauda 785 l/min. nozīmē arī to, ka šķidrā mēslojuma pielietošana kļūst vieglāka par vieglu.

OptiFlow vadības centrs ļauj ērti kontrolēt visas darbības uzpildes laikā. 
Elektriski izvadi nodrošina vēl lielāku komfortu un drošību.

Ērta, intuitīva un droša darbība,  
pat ar aizsargapģērbu.
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FENDT ROGATOR 300: UZPILDE

Droša un viegla uzpilde nodrošina 
ļoti īsu dīkstāves laiku.

Ideāla koncentrācija no sākuma līdz galam
Tiklīdz tiek ieslēgts rotorsūknis, pastāvīgā cirkulācija  
pa 1 collu lielo smidzināšanas cauruli virza šķīdumu 
tieši uz izsmidzinātājiem, pat tad, ja tie ir noslēgti. 
Piemērojiet pareizo šķidruma daudzumu un 
koncentrāciju visā darba platumā, sākot ar pirmo metru. 
Lai iztīrītu izsmidzinātājus, pārslēdziet sūkņa ieplūdes 
galu uz tīra ūdens tvertni un uz īsu brīdi ieslēdziet 
izsmidzinātājus. Tādējādi tiek uzticami un efektīvi 
novērsta nogulšņu veidošanās sprauslu caurulē un 
sprauslās. Viegli, ātri, uzticami – no ērtā operatora 
sēdekļa.

Operatora ērtības
Visas uzpildes detaļas ir skaidri izkārtotas mašīnas 
kreisajā pusē. Rogator 300 lielie un viegli atveramie 
paneļi sastāv no tāda paša HDPE materiāla kā 
smidzināšanas šķidruma tvertnēm. Īpaši gluda, stiklam 
līdzīga virsma efektīvi novērš pielipšanu un ir viegli 
tīrāma. Prasmīgi konstruētos un cieši noslēgtos 
glabāšanas nodalījumos var droši pārvadāt individuālos 
aizsardzības līdzekļus un piltuves. Hidraulisko maisītāja 
jaudu var regulēt no termināļa. Maisītāja kontrolierīce, 
kas ir saistīta ar uzpildes līmeni, novērš putu rašanos.

Praktiska jaukšanas tilpne
Jaukšanas tilpnei ar 60 l tilpumu ir līdz 200 l/min. 
caurplūdes spēja. Pat lielu kristālisku izstrādājumu 
apjomu var ātri un viegli izšķīdināt, ar ātrumu līdz  
33 kg/min. Operators var uzpildīt jaukšanas tilpni 
komfortablā augstumā, un tā ir viegli ielokāma uz iekšu 
un izlokāma uz āru ar gāzes amortizatoru palīdzību. 
Kannas tīrīšanas difuzors ir viegli izmantojams kā 
smidzināšanas šķidruma kannas skalošanas līdzeklis, 
un ar tā palīdzību jūs izlietojat šķidrumu līdz pēdējai 
lāsei. Kad vāks ir aizvērts, jaukšanas tilpne var iztīrīties 
arī pati.

Darbība
Visas izvadu funkcijas, kas nepieciešamas uzpildei  
un maisīšanai, var darbināt no ieplūdes tilpnes  
OptiFlow vadības centra, kā arī no kabīnes. Standarta 
automātiskā uzpildes sistēma tiek apturēta precīzi pie 
operatora iestatītā litru skaita – pat tad, ja ir divi līdzekļi, 
piemēram, ūdens un pesticīdi. Sistēma vienmēr garantē 
optimālu smidzināšanas šķidruma maisījumu tvertnē 
un novērš pārplūšanu.
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Šļūtenes savienojumi ir viegli un ērti 
kontrolējami.

Īpaši produktīvi izsmidzinātāji sienā un 
pārplūdes līnijā nodrošina optimālu ieplūdi.

Nolaižamā ieplūdes tilpne 
ergonomiskai darbībai un vieglai 
uzpildei.

Izmantojot opciju AutoFill, tvertni var automātiski 
uzpildīt vajadzīgajā tilpumā.

Praktisks cimdu nodalījums: aizsargtērps nav jāienes 
kabīnē. Kabīne vienmēr paliek tīra.

Viegli sasniedzami glabāšanas nodalījumi nelielu 
izstrādājuma daudzumu dozēšanai. Viss pārskatāms  
un labi aizsargāts.

Ieplūdes tilpne ar lielu caurlaidību nodrošina īsu dīkstāves 
laiku un lielu ikdienas produktivitāti.
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FENDT ROGATOR 300: TVERTNE UN ŠARNĪRS

Pilnīga kontrole,  
pat uz sarežģīta reljefa.

Moderni vārsti
Lai smidzināšanas sistēma varētu pareizi reaģēt uz 
visām prasībām, mēs izmantojam jaunāko vārstu 
mezglu, kas vada smidzināšanu no jaukšanas tilpnes un 
tvertnes līdz sprauslām. Lai lietošana būtu ērtāka, ir 
opcija, kā iedarbināt visus pārslēdzamos izvadus 
elektriski. 1 collu lielais spiediena cauruļvads garantē 
lielu šķidruma spiedienu un nogulšņu neesamību. 
Izmantojot augstās precizitātes plūsmas kontroli, 
smidzināšanas sistēma var strādāt ar ļoti dažādiem 
pielietošanas daudzumiem. Padeves caurules, kas 
nodrošina vienmērīgu plūsmu tikai dažos 
pievienošanas punktos, padara sistēmu īpaši uzticamu.

Unikāls šarnīrs
Piekārtā tilta priekšā piemontētās pacēlājsviras 
paralēlais savienojums notur centrālo rāmi tuvu pie 
aizmugurējā tilta un pārvada ļoti nelielu šasijas  
kustību apjomu uz stieni.

Izturīgas tvertnes
Rogator smidzināmā šķidruma tvertnes ir izgatavotas 
no augsta blīvuma polietilēna (HDPE). Tvertnes forma  
ir perfekti pielāgota mašīnas karkasam, garantējot 
optimālu svara sadalījumu, un to var iztukšot līdz galam 
ar 3 collu pārvades savienotājelementa palīdzību. 
Uzpildes caurule, kas sniedzas līdz tvertnes apakšai, 
novērš putošanos. Uzpildes līmeni nosaka spiediena 
sensori tvertnes grīdā.

Tvertnes tīrīšana
Līdzenās, nelīpošās virsmas dēļ tvertnes iekšpusē 
paliek tikai niecīgs nogulšņu apjoms. Ar sešām pretējā 
virziena plūsmas Hypro rotējošām sprauslām pat 
slēptas vietas tvertnē var ātri un uzticami iztīrīt ar 
samērā nelielu ūdens daudzumu. Automātiskā tvertnes 
tīrīšanas sistēma iztīra tvertni no augšas līdz apakšai, 
vai tikai izskalo smidzināšanas stieni. Tīrā ūdens 
tvertnē ietilpst 900 litru ūdens.
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Smidzināšanas stienis ir novietots slīpi uz vienu pusi, lai iegūtu ideālu pielietošanas augstumu stāvā slīpumā. Zemes kontūru vai kultūraugus var izmantot kā augstuma kontroles 
referenci, lai precīzi pielāgotu stieni kultūraugiem. Ir iespējama arī 
hibrīdveida vadība.

Smidzināšanas stieņa centrālais šarnīrs nodrošina to,  
ka visas sprauslas ir ideāli novietotas un tiek stabili uzturētas  
virs nenovāktajiem kultūraugiem.
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FENDT ROGATOR 300: SMIDZINĀTĀJA STIENIS

Fendt Rogator:  
ideāls elastīgam pielietojumam.

Ideāla novietošana jebkurā laikā
Horizontālas un vertikālas smidzināšanas stieņa 
kustības, ko var attiecināt uz reljefu vai 
transportlīdzekļa kustības paātrināšanu un 
palēnināšanu, tiek gandrīz pilnā apjomā novērstas ar 
speciālā Rogator slāpētāja cilindra palīdzību. Vienlaikus 
sistēma līdz minimumam samazina slodzi uz šasiju. 
Ņemot vērā nelielo rotāciju ap vertikālo asi, nenotiek 
pārklāšanās un nav atstarpju, ko bieži var izraisīt stieņa 
svārstības (uz priekšu/atpakaļ).

OptiSonic augstuma kontrole
Pateicoties OptiSonic stieņa augstuma vadības 
sistēmai, stieņa labā, vidējā un kreisā puse automātiski 
un atsevišķā veidā seko augsnes kontūrām. Četri 
ultraskaņas sensori visu laiku saglabā pastāvīgu 
smidzināšanas augstumu. No bojājumiem stieni sargā 
aizsargierīce pret triecieniem.

Viens izsmidzinātāju pārslēgs
Rogator ir liela izsmidzinātāju adapteru izvēle:  
5 virzienu, DualSelect 2+2 un Quadselect. Atstatums 
starp izsmidzinātājiem ir 50 cm. Atkarībā no 
izsmidzinātāja adaptera vienu vai vairākus 
izsmidzinātājus var kontrolēt elektriski, tādējādi  
nav nekādu ierobežojumu ar SectionControl, 
VariableRateControl un OptiNozzle – sistēmām, kas 
palīdz izmantot pesticīdus visefektīvākajā veidā.

Tagad vēl vieglāks
Rogator 300 standarta versijā ir aprīkots ar nekustīgu, 
vieglu alumīnija stieni, kura platums var būt no 24 līdz 
36 metriem. Tas ir piestiprināts pie mašīnas ar centrāla 
rāmja palīdzību, kas ir ne tikai spēcīgs, bet arī nodrošina 
lielisku stabilitātes līmeni, smidzinot jebkurā ātrumā. 
Sprauslu turētāji ir pierīkoti rāmja profilā, kas tos 
pasargā. Platais turētāja profils atvieglo piekļuvi un ļauj 
lietot arī dubulti novietotas, plakanas vēdekļveida 
sprauslas jebkurā pozīcijā. Ņemot vērā šīs mašīnas ļoti 
augstās veiktspējas vērtības un potenciālu, praksē 
vienīgi šis stienis var atbilst augstajām prasībām.

Kompakti salokāms stienis
Kad stienis ir transporta pozīcijā, tas ievietojas gropēs 
smidzināmā šķidruma tvertnes malā. Atkarībā no 
versijas tas veido 2,55 m mašīnas platumu, kad  
stienis ir transporta pozīcijā, kas ir ideāls optimālai 
transportēšanai un aizsardzībai pret bojājumiem.  
Fendt smidzināšanas stienim ir viena no stabilākajām 
konstrukcijām šajā tirgū. Fendt Rogator 300 visu 
kontrolē, īpaši attiecībā uz kustību ap mašīnas vertikālo 
asi: neatkarīgi no braukšanas ātruma pa ceļu un 
augsnes apstākļiem, šarnīrs spēj gandrīz pilnīgi novērst 
horizontālas vibrācijas, bez nepieciešamības griezties, 
lai iedarbinātu kontrolierīces vai sensorus.
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Quadselect izsmidzinātāja adapters 
nodrošina lielākas ērtības. Kopā ar opciju 
OptiNozzle jebkurā laikā tiek atlasīta 
optimālā izsmidzinātāja kombinācija.

Sprauslas ir aprīkotas ar optimālu 
aizsardzību un tām ir viegli piekļūt.

Sprauslu adapteri ir vienmērīgi  
iebūvēti stienī, un tie ir pilnīgi  
pasargāti no bojājumiem.

Četri aizsargātie OptiSonic ultraskaņas 
sensori garantē ātru stieņa reakciju uz 
daudzveidīgiem kultūraugiem.

Fendt Rogator aizsargierīce pret triecieniem var pagriezties par 90°. Kustība uz aizmuguri ir slāpēta,  
lai stieni neietekmētu nekādi papildu impulsi.

Stienis nodrošina pietiekami daudz vietas visām izsmidzinātāja 
adapteru un izsmidzinātāju kombinācijām.
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FENDT ROGATOR 300: KOMFORTS

Viegli pieejamas elektroniskās 
ierīces.

VarioGuide Contour Assistant
VarioGuide Contour Assistant pievieno esošajām 
VarioGuide ceļa līnijām Contour Segments (Kontūru 
segmenti) un Single Track (Viens ceļš), uzlabojot 
produktivitāti un ērtības. Pēc tam, kad ir izveidoti 
kontūru segmenti, VarioGuide sistēma automātiski 
atlasa pareizo segmentu atbilstoši braukšanas 
virzienam, leņķim un attālumam. Ceļa līnijas var 
izveidot automātiski, balstoties uz lauka robežām, un 
tās nav jāmaina manuāli. Izmantojot Single Track (Viens 
ceļš), augu aizsardzības darbu laikā visas braukšanas 
līnijas var ierakstīt kā vienu kontūras līniju. Ceļš tiek 
ierakstīts, braucot pa braukšanas līnijām, un to var 
pielietot nākamajā izmantošanas reizē. Velkamajā 
transportlīdzeklī jābūt pieejamam Contour Assistant.

Pilnīgi izmantojams ar ISOBUS
Rogator 300 ir pilnīgi saderīgs ar ISOBUS. ISOBUS 
funkcionalitāte nodrošina vieglu traktora un augu 
aizsardzības smidzinātāja apvienošanu.

Īpaši efektīva darbība
Visas mašīnas funkcijas var darbināt no termināļa 
Varioterminal 10.4” kopā ar Fendt traktoru; pēc izvēles ir 
pieejams papildu terminālis. Daudzfunkciju vadības 
svira nodrošina lieliskas ērtības, un tā ir īpaši uzlabota 
lietošanai ar mūsu augu aizsardzības tehnoloģiju. Ar 
tās palīdzību var ērti vadīt visas smidzinātāja darbības, 
izmantojot viegli sasniedzamas pogas. Papildu 
kameras nodrošina ideālu redzamību visapkārt 
mašīnai. Pielāgotajā displejā vienā mirklī tiek sniegta 
visa svarīgākā informācija.

Lauka galu pārvaldība
Lauka galu pārvaldība aktivizē daudzu funkciju klāstu  
ar pieskārienu vienai pogai. Ieslēdziet izmantošanas 
procesu, OptiSonic stieņa vadību, stieņa skalošanu, 
ieslēdziet/izslēdziet aizmugurējā tilta vadību vai 
pārslēdzieties uz kruīza kontroli un VarioGuide vadības 
sistēmu. Tas viss palīdz atvieglot jūsu ikdienas darbu. 
Ja lauka robežas ir saglabātas, nepastāv risks, ka 
šķidruma pielietošana varētu sākties, ja stienis izvirzās 
aiz lauka robežas. Pat ja nav skaidra šķidruma 
izbeigšanās robeža, kā arī, strādājot tumsā, jūs 
apstrādājat tikai vajadzīgo platību.
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OptiControl vadības svira vēl lielākam darba 
komfortam.

Fendt Varioterminal sniedz jums perfektu Rogator  
300 pārskatu ar visām svarīgajām mašīnas funkcijām, 
SectionControl, tostarp pārklājuma karti, kā arī citas 
konfigurējamas funkcijas.Optimāla integrēšana esošajās ISOBUS sistēmās.

Katram operatoram ir savas prasības pret mašīnas kontrolierīcēm. Ar Aux-N individuālas vadības 
sviras pogu piešķiršanas protokolu jūsu Rogator 300 kontrolierīces var ātri un viegli pielāgot jūsu 
vajadzībām.
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FENDT ROGATOR 300: VIEDĀ LAUKSAIMNIECĪBA

Viedi risinājumi efektivitātes 
nodrošināšanai.

Traktora agregātu pārvaldība (TIM)
Smidzinātājs kontrolē ātrumu kopā ar velkamo 
transportlīdzekli, kurā ir aktivizēta TIM. Ātrums tiek 
kontrolēts tādā veidā, ka spiediens tiek visu laiku 
pielāgots konkrētai izsmidzinātāju kombinācijai. Aktīva 
TIM kontrole ļauj vadītājam pielāgot braukšanas 
ātrumu, izmantojot noteiktos ātruma iestatījumus.  
Ja ātruma iestatījums un līdz ar to izsmidzinātāju 
kombinācija tiek mainīta, ātrums tiek automātiski 
pielāgots mērķa vērtībai.

VariableRateControl (VRC)
VariableRateControl (VRC) parāda savu spēku, kad 
nepieciešama precīza šķidrumu dozēšana. TC-GEO 
(TaskController Geobased mainīgais) nodrošina iespēju 
darbam ar konkrētās vietas izmantošanas kartēm, kā 
arī iespēju ierakstīt pielietoto līdzekļu daudzumu lauka 
datubāzē. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pirms 
pielietošanas pārsūtiet attiecīgās izmantošanas kartes 
uz termināli, izmantojot USB, Bluetooth vai mobilo 
sakaru tīklu. Pēc tam precīzais pielietošanas apjoms 
tiek pārsūtīts uz Rogator 300 ar ISOBUS saskarnes 
palīdzību. VRC var izmantot, lai nebūtu jāatgriežas 
autoparkā ar pāri palikušu šķidrumu, ko likvidēt būtu 
darbietilpīgi, un tas var palīdzēt efektīvāk iegādāties 
pesticīdus. Velkamajā transportlīdzeklī jābūt 
pieejamam šim pakalpojumam.

Sekciju iedarbināšana palielinātai produktivitātei
Automātiskā sekciju kontrole ir absolūta nepieciešamība 
tiem, kuriem vajadzīga 100% produktivitāte. Vērtīgie 
šķidrumi netiek izmantoti divas reizes vienā vietā, un 
nav arī pārklāšanās un atstarpju. Tas attiecas gan uz 
lielām, gan mazākām platībām, gan uz līkumotiem 
izvirzījumiem. TC-SC (TaskController SectionControl) 
pārņem automātisko sekciju vadību, atkarībā no GPS 
pozīcijas un vajadzīgās pārklāšanās pakāpes. Funkcija 
SectionControl var arī palielināt ražas daudzumu, 
vienlaikus ietaupot 5 līdz 15% no smidzināšanas 
šķidruma izmaksām. Visas svarīgākās funkcijas, 
piemēram, pārslēgšanu uz tīru ūdeni, iekšēju tīrīšanu 
vai maisītāja izslēgšanu, var tiešā veidā kontrolēt no 
kabīnes.

OptiNozzle
Ar OptiNozzle palīdzību Rogator 300 izvēlas to 
izsmidzinātāju vai izsmidzinātāju kombināciju, kas 
vislabāk atbilst braukšanas ātrumam pa ceļu, balstoties 
uz vajadzīgo saneses samazināšanu. Ja operators 
palielina braukšanas ātrumu, arī spiediens sistēmā 
automātiski mainās. Lai sanese nemainītos, mainoties 
ātrumam, izsmidzinātāji tiek attiecīgi kombinēti. Šī 
sistēma var palīdzēt sasniegt lielu braukšanas ātrumu 
pa ceļu, izmantojot izsmidzinātājus, un tas notiek, 
nezaudējot kontroli pār sanesi.
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Tās ir milzīgu ietaupījumu iespējas, īpaši pie lauka 
robežām un lauka malās. Automātiskā sekciju 
iedarbināšanas iespēja samazina operatora piepūli,  
jo vairs nav jāuztraucas par sekciju iedarbināšanu. 
Ietaupīšanas iespēja palielinās vēl vairāk, ja nav 
iebraukta ceļa, piemēram, pirms kultūraugu izaugšanas 
vai zālaugu laukā.

Ar saderīgās lauka datubāzes palīdzību pirms 
darba sākšanas var vienkārši, bet detalizēti plānot 
šķidruma pielietošanu izmantošanas kartē, kā arī 
pārsūtīt to, izmantojot TC-GEO ISOBUS standartu. 
Tā nav burvestība, bet gan vienkārši produktīvākais 
veids, kā apstrādāt zemi.

Izmantojot termināli Varioterminal, var skaidri  
redzēt atsevišķu sektoru statusu 3 laukos, kā arī 
Rogator 300 statusu, karti ar apstrādāto platību  
un VarioGuide pašreizējo statusu.

VariableRateControl (VRC) nodrošina lielu precizitāti, apsmidzinot laukus.
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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 nodrošinātu, ka jūsu mašīna ir vienmēr gatava 
darbam, mēs piedāvājam pagarināto garantiju 
standarta garantijas vietā. Tā sedz jaunas mašīnas 
remonta rezultātā radušos risku tikai 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
Pakalpojums Regulāra tehniskā 

apkope, fiksētas 
apkopes izmaksas

Aizsardzība pret remonta rezultātā radīto risku (izņemot nolietošanos)

Priekšrocības Lietošanas uzticamība Aizsardzība pret lieliem 
bojājumiem

Pilnīga aizsardzība ar 
lieliskiem nosacījumiem

Pilnīga aizsardzība, kas 
ļauj jums kontrolēt 

izmaksas

Regulāra tehniskā apkope

Remonta izmaksas

Pārsniegums € 490 € 190 € 0

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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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta:  g 

Pēc izvēles:  c 

FENDT ROGATOR 300

Aprīkojuma varianti un 
tehniskās detaļas.

Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Galvenā tvertne
Nominālais tilpums litri 4400 5500 6600
Maksimālais tilpums litri 4670 5775 6930
Materiāls: augsta blīvuma polietilēns (HDPE) g g g

Tīrā ūdens tvertne
Tilpums litri 400 / 900 900 900
Materiāls: augsta blīvuma polietilēns (HDPE) g g g

Filtrs
Sūces filtrs tīkls 12 12 12
Spiediena filtrs tīkls 80 80 80

Cauruļvadu sistēma
Iesūkšanas puse colla 2-3 2-3 2-3
Spiediena puse colla 2 2 2
Materiāls: augsta blīvuma polietilēns (HDPE) g g g

Iesūkšanas vārsts
Manuāls piecpusējs vārsts g g g

Elektrisks piecpusējs vārsts c c c

Smidzinātāja sūknis
Sūkņa veids: centrifūgas sūknis g g g

Maksimālā jauda 2,5 bāri l/min. 785 785 785
Maksimālais spiediens bāri 8,5 8,5 8,5
Nerūsējošā tērauda centrifūgas sūknis c c c

Ķīmiskais induktors
Tilpums litri 60 60 60
Šķidrumu sūknēšanas jauda l/min. 200 200 200
Maksimālais cietu vielu daudzums kg/min. 33 33 33
Skalošanas sistēma bāri 6 6 6
Tīrīšanas spiedne** c c c

Izvirzītu cauruļu un smidzināšanas aprīkojums
Cauruļvadu sistēma colla 1 1 1
Maksimālais sekciju skaits, ieskaitot pēdējās rindas sprauslas skaits 60 60 60
Izvirzīto cauruļu platumi m 24 - 27 - 28 - 30 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 36
Materiāls: alumīnijs g g g

Maks. darba augstums* m 2,5 2,5 2,5
Min. darba augstums* m 0,5 0,5 0,5
OptiSonic izvirzīto cauruļu augstuma kontrole ar 4 sensoriem c c c

Neatkarīgas izvirzītās caurules ģeometrija g g g

Attālums starp sprauslām cm 50 50 50
Quin sprauslas korpuss sprauslas 5 5 5
2+2 divkāršās izvēles sprauslas korpuss sprauslas 4 4 4
QuadSelect sprauslas korpuss sprauslas 4 4 4
Pēdējās rindas sprausla EU c c c

Pēdējās rindas sprausla NL** c c c

Uztīta šļūtene ūdenim** c c c

Uztīta caurule gaisam c c c

* = Atkarībā no riepām, ** = Obligāti atbilstoši valsts vietējām prasībām
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Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Jūgstienis un savienotājs
Jūgstienis ar maināmu augstumu pozīcijas 8 8 8
Vilkšanas cilpa mm 40/50 - -
Lodveida savienotājs K80 mm 80 80 80
Hidrauliskais domkrats, ko darbina ar traktora palīdzību g g g

Hidrauliskais pacēlājs ar manuālu sūkni c c c

Asis un bremzes
Fiksēta ass g g g

Stūres ass c c c

Pagrieziena leņķis* grādi 30 30 30
Riteņa piekare c c c

Šķērsbāze* m 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25
Pneimatiskās bremzes g g g

Pneimatiskās bremzes ar ABS c c c

Hidrauliskās bremzes c c c

Riepas un spārni
Diametrs 320/105R46 m 1,84 1,84 1,84
Diametrs 380/90R46 m 1,84 1,84 1,84
Diametrs 380/90R54 m 2,05 2,05 2,05
Diametrs 480/80R50 m 2,05 2,05 2,05
Diametrs 520/85R46 m 2,05 2,05 2,05
Diametrs 620/70R42 m 1,95 1,95 1,95
Diametrs 620/75R34 m 1,81 1,81 1,81
Diametrs 710/75R34 m 1,90 1,90 1,90
Spārnu ārējais platums m 2,55 2,55 2,55
Plato spārnu ārējais platums m 3,00 3,00 3,00

Hidrauliskā sistēma
Traktors ar hidraulisku sistēmu, kas nosaka slodzi l/min. 60 60 60
Traktors ar atvērta centra hidraulisko sistēmu l/min. 60 60 60
Jūgvārpsta ar platleņķa jūgvārpstas vārpstu apgr./min. 540 540 540

Vadības ierīces
ISOBUS g g g

OptiControl svira c c c

X25 ISOBUS skārienekrāna terminālis colla 8 8 8
Atpakaļskata kamera c c c

Optiflow vadības panelis g g g

Svars
Tukšs (atkarībā no transportlīdzeklī pieejamām opcijām) kg 5140 5800 6000

Izmēri
Garums m 7,7 8,2 8,2
Platums* m 2,55 2,55 2,55
Augstums* m 3,9 3,9 3,9
Klīrenss* cm 85 85 85

* = Atkarībā no riepām, ** = Obligāti atbilstoši valsts vietējām prasībām
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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




