Fendt C sērija

Fendt
5275 C
5275 C PL
5275 C PLI
6335 C
6335 C PL
6335 C PLI
* Maksimālā jauda, ietverot papildus jaudu.
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kW
225*
225*
225*
265*
265*
265*

ZS
306*
306*
306*
360*
306*
306*

Novāciet ražu inteliģenti.
Jūsu produktivitātei.
Mūsu C sērija izceļas ar labāko ekonomiju, progresīvām tehnoloģijām un lielu elastīgumu. Līdz ar daudzām jaunām
funkcijām, tā uzliek latiņu augstākās vidēju zirgspēku kategorijas, Premium segmentam. Automatizētā stūres vadība
ar VarioGuide, jauns izskats un 6 rindu salmu smalcinātājs ir tikai daži no daudzajiem elementiem.
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Pārvērš smagu darbu
patīkamā izpriecā.
Plašums, komforts un visaptveroša pārskatāmība ir viedās kabīnes konstrukcijas pamatelementi. Lieliska
redzamība un optimāli izkārtoti vadības elementi plašajā Skyline kabīnē atvieglina darbu un palielina efektivitāti.
Fendt Varioterminal 10.4-B intuitīvajās izvēlnēs rāda svarīgākos datus par kombainu. Aktīvās brīdināšanas sistēmas
aizsargā jūsu ieguldījumus.
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PRODUKTĪVS DARBS – GAN GAISMĀ, GAN TUMSĀ

Darba vieta profesionāļiem.

Telpa un redzamība ar Skyline skatu
Lielā izmēra kabīnē ir ļoti daudz telpas, lai justos labi.
Jūs varat lieliski pārredzēt hederu, rugājus, izkraušanas
šneku un, pateicoties lielajiem, elektriski regulējamiem
spoguļiem vai standarta kameras funkcijai terminālī
Varioterminal 10.4-B, arī to, kas notiek aizmugurē.

Lielākais komforts relaksējošiem darba apstākļiem
Mūsu kombaini ir aprīkoti ar jaunākās paaudzes luksusa
sēdekļiem. Pneimatiskā amortizācija ir standarta
aprīkojumā, un ir vairākas iestatījumu opcijas, ko var
pielāgot jūsu vajadzībām. Ar 3 virzienos regulējamā
stūres statņa palīdzību ir viegli atrast relaksētu
darba pozīciju. Zem pasažiera sēdekļa atrodas plašs
glabāšanas un dzesēšanas nodalījums.
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Spēcīgi darba lukturi
Fendt C sērijas apgaismojuma koncepcija nodrošina
spilgtu un tālu apgaismojumu, gan strādājot uz lauka,
gan braucot pa ceļu. Arī plašā standarta apgaismojuma
sistēma ar regulējamiem darba lukturiem nodrošina
lielisku apgaismošanu tumsā. Papildus ir pieejams vāla
meklētāja apgaismojums.

Strādājiet mierā un klusumā
Skyline kabīne lutina jūsu ausis ar ļoti zemu trokšņu
līmeni, lai jūs varētu koncentrēties darbam, pat pēc
garām darba stundām. Tas ir iespējams, vējstiklam
izmantojot jaunāko laminēta stikla tehnoloģiju.

Lielie, elektriski regulējamie apsildāmie spoguļi ir viegli
regulējami un tie nodrošina izcilu redzamību uz aizmuguri
un sāniem.

Laba hedera un rugāju pārredzamība, kā arī salmu smalcinātāja
izkliedes shēmas redzamība ar kameras palīdzību, nodrošina
vislabāko darbu uz lauka.

Automātiskā klimata kontrole automātiski kontrolē
temperatūru, radot patīkamus darba apstākļus.

Skaidrs aktivizēto darba lukturu pārskats gaismu
darbības panelī.

Lieliska izkraušanas zonas pārredzamība ātrai izkraušanai
līdz 105 l/s.

Vispusīgā apgaismojuma koncepcija nodrošina labus darba apstākļus – pat tumsā.
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FENDT VARIOTRONIC

Darba vienkāršošana –
skaidri un viegli.

Fendt Variotronic
Tāpat kā mūsu traktoros, saprotami konstruētais roku
balsts ir svarīgākais kontrolelements. Ar to var veikt
visus vajadzīgos mašīnas iestatījumus. Roku balsta
mīkstā virsma sniedz arī maksimālu komfortu.

Inteliģenta vadība
Fendt kombaina centrālais vadības elements droši
iegulst rokā. Daudzfunkciju vadības svira atrodas
Variotronic roku balsta priekšpusē, un tajā ir sagrupēti
visi vadības elementi, kas nepieciešami svarīgāko
mašīnas zonu kontrolei, novācot ražu. Roku balstam ir
regulējams augstums un garums, lai varētu atrast ideālo
sēdēšanas pozīciju.
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Viss ir pārskatāms
Lielajam terminālim Varioterminal 10.4-B ar krāsainu
displeju ir intuitīvas izvēlnes, un tajā var parādīt līdz
4 dažādām lietotnēm, lai jums visu laiku viss būtu
pārskatāms. Jūs varat izvēlēties ekrāna izkārtojumu
atbilstoši savām vajadzībām. Ar līdz 2 iebūvētām
kamerām var redzēt papildu zonas – piemēram, braucot
atpakaļgaitā vai izkraujot materiālu.

Automātiski mašīnas iestatījumi
Ar Varioterminal jūs varat saglabāt jebkuru pašu
izveidotu mašīnas iestatījumu daudzumu visiem
galvenajiem kultūraugu veidiem. Kad uzklikšķina
uz saglabātā iestatījuma, mašīna automātiski
pieņem norādītos iestatījumus. Lielajam terminālim
Varioterminal 10.4-B ar krāsainu displeju ir intuitīvas
izvēlnes, un tajā var parādīt līdz 4 dažādām lietotnēm, lai
jums visu laiku viss būtu pārskatāms. Jūs varat izvēlēties
ekrāna izkārtojumu atbilstoši savām vajadzībām. Ar
līdz 2 iebūvētām kamerām var redzēt papildu zonas –
piemēram, braucot atpakaļgaitā vai izkraujot materiālu.

1
2
3
4
5
6
7
8

Hedera novietojums
Tītavu novietojums
Hedera apturēšana
Tītavu griešanās ātrums
Izkraušanas šneka ievilkšana/izvirzīšana
Graudu bunkura izkraušanas ieslēgšana/izslēgšana
Automātiska pļaušanas augstuma vadība
VarioGuide aktivizācija

1
2
3
4
5
6
7
8

Kuļtrumuļa griešanās ātrums
Kuļkurvja atstarpe priekšā/aizmugurē
Ventilatora griešanās ātrums
Sieta atvērums augšā/apakšā
Salmu smalcinātāja izkliedes shēma (papildaprīkojums)
Graudu bunkura atvēršana/aizvēršana
Sānu nažu ieslēgšana/izslēgšana
Transportēšanas režīms/VarioGuide gaidstāve

1

2

7
1
6
4

Kulšanas iekārtas ieslēgšana/izslēgšana
Hedera ieslēgšana/izslēgšana
4x4 riteņu piedziņas ieslēgšana/izslēgšana
Rokas bremze

3
5
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Galvenajā informācijas lapā, augšā pa kreisi, rāda
dzinēja apgriezienus un braukšanas ātrumu.
Blakus rāda degvielas, AdBlue šķidruma, eļļas
un dzinēja temperatūru. Grafikā rāda graudu
bunkura izkraušanas sistēmas un kombaina
izkraušanas gliemeža pašreizējo stāvokli.

Tādus pašreizējos un iepriekš iestatītos datus,
kā pļaušanas augstumu, zudumus no salmu
kratītāja un graudu zudumus no sieta, kā arī
neizkulto graudu apjomu, rāda galvenajā izvēlnē.
Zemāk ir redzami kuļtrumuļa griešanās ātruma,
kuļkurvja atstarpes, ventilatora griešanās ātruma
un sieta atvēruma iestatījumi. Tos var ātri pielāgot,
izmantojot īsinājumtaustiņus ekrānā.

Termināļa Varioterminal apakšējā zonā var
tikt rādītas Info Plus izvēlnes. Tajās var atlasīt
apakšizvēlnes, kas sniedz sīkāku informāciju par
dažādām mašīnas zonām. Šajā zonā var parādīt
VarioGuide.

2
1

Termināļa loga apakšā vienlaicīgi var tikt
rādīti līdz 2 kameras skatiem. Var izvēlēties
to, vai vēlaties, lai kameras skats tiktu rādīts
nepārtraukti vai, piemēram, tikai tad, kad
braucat atpakaļgaitā. Šo attēlu, pieskaroties
ekrānam, var palielināt, lai tas aizpildītu visu
ekrānu.
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FENDT VARIOGUIDE

Inteliģenta darbība

VarioGuide – nevainojama precizitāte
Papildaprīkojumā VarioGuide tiek izmantotas
jaunākās tehnoloģijas, lai varētu precīzi veikt ražas
novākšanu. Tādējādi tiek nodrošināta labāka kulšana,
samazinot nevajadzīgus gājienus un uzlabojot lauka
sadalījumu. Iebūvētā automatizētā stūres vadības
sistēma terminālī Varioterminal tiek pielāgota ar
dažiem klikšķiem. Ir pieejami dažādi precizitātes
līmeņi: Standarta +/- 20 cm, Precision +/- 5 cm un RTK
diapazons +/- 2 cm.
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AgCommandTM
C sērijas kombaini standarta versijā ir aprīkoti ar
AgCommandTM telemetrijas sistēmu. Šis inteliģentais
risinājums vienmēr informē jūs par to, kur atrodas jūsu
mašīnas un kur tās ir strādājušas. Tas ļauj jums ideāli
pārvaldīt visu tehnikas parku un uzlabot visas darbības.

VarioGuide automatizētās stūres vadības sistēmas
iestatījumus var viegli pielāgot terminālī Varioterminal.
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HEDERS

Pareizā izvēle kultūraugiem.

Fendt īpašniekiem ir izvēle
Vienmērīgai kultūraugu masas padevei ir izšķiroša
nozīme lielai mašīnas veiktspējai un labiem kulšanas
rezultātiem. Tieši to piedāvā FreeFlow un PowerFlow
hederi.

PowerFlow heders
PowerFlow heders tā maksimālās produktivitātes dēļ ir
pazīstams jau vairāk nekā 35 gadus. Lielais atstatums
starp izkapti un gliemezi atvieglo augstu kultūraugu
stiebru pļaušanu. Pēc tam PowerFlow siksnas transportē
kultūraugu masu tieši zem gliemeža. Tādējādi tiek
garantēta vienmērīga padeve ar augšdaļu pa priekšu
visiem kultūraugu veidiem, iegūstot vislabāko kulšanu,
kā arī īpaši efektīvu caurlaides spēju.
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FreeFlow heders
Ir pieejami FreeFlow hederi ar darba platumu no 4,80 m
līdz 7,60 m. Tie ir īpaši stabili un viegli kopjami, jo to
sastāvdaļas ir ieskrūvētas hederā. Pateicoties izkapts
lielajam griešanas ātrumam ar 1,254 griezieniem
minūtē, varam nodrošināt tīru griezumu un tam nav
vajadzīga liela jauda. Padeves gliemezis 610 mm
diametrā ātri un vienmērīgi virza kultūraugus uz
kultūraugu masas elevatoru – tie ir labākie apstākļi
maksimālam platības pārklājumam un labāko ražas
novākšanas rezultātu iegūšanai.

Inteliģenta hedera vadība
Tādas automātiskās funkcijas kā AutoLevel hedera
vadība, automātiska pļaušanas augstuma vadība,
lauka spiediena kontrole un automātiska nolaišanas
vadība var darbināt tieši no vadītāja sēdekļa. Dažādus
parametrus atbilstoši vajadzībām var pārbaudīt
vai mainīt terminālī Varioterminal 10.4-B. Liels
ekspluatācijas komforts atvieglo darbu un vadītājs
strādājot nenogurst. Tiek garantēta optimāla hedera
vadība, pat, strādājot ar platiem hederiem.

FreeFlow hederam ir padeves pirksti visā platumā,
Schuhmacher nažu sistēma ir labākā šajā
kas palielina padeves gliemeža caurlaides spēju
Ar standarta vairāku elementu savienošanas iekārtu industrijā. Tā darbojas ar 1254 griezieniem minūtē, un garantē aktīvu, ātru padevi kultūraugu masas PowerFeed rullis ļoti vienmērīgi vada labību no
ir pašattīroša un vienmēr saglabā asumu.
hedera uz kultūraugu masas elevatoru.
elevatorā.
var ātri veikt pārkabināšanos, mainot laukus.

Standarta AutoLevel hedera vadība nodrošina pastāvīgu pļaušanas
augstumu visā platumā.

Papildu rapšu gliemezis palielina labības plūsmu
uz kultūraugu elevatoru augstiem kultūraugiem
un palielina caurlaides spējas ātrumu.

PowerFlow heders veic lielisku darbu, īpaši ar veldrē sakritušiem
kultūraugiem, pateicoties aktīvai kultūraugu masas plūsmai no nažiem
uz gliemezi.
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FENDT MCS PLUS KULŠANAS SISTĒMA

Efektīva kulšana –
palielina jūsu ražu.

Smags kuļtrumulis ar lielu inerci
Kuļtrumuļa svars ir palielināts par 8 pretsvaru stieņiem,
kas ir iestiprināti starp kuļstieņiem. Masīvā inerce
nodrošina vienmērīgu darbību. Tādējādi tiek būtiski
samazināta slodze uz pārvadiem, kā arī jaudas prasības
un degvielas patēriņš.

Viedais kuļkurvis
Kuļkurvim ir dažādi atstatumi starp stieņiem. Atstatums
kuļkurvja aizmugurē ir divreiz lielāks par atstatumu
priekšā. Šāds izkārtojums nodrošina optimālu labas
kulšanas spējas un lielas separācijas spējas attiecību.
Lai uzlabotu kulšanas kvalitāti, kuļkurvi var atsevišķi
noregulēt priekšā un aizmugurē, tieši no kabīnes.
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2 sistēmas vienā
Multi Crop Separator (MCS) Plus papildu separatora
kuļkurvim ir liela separācijas zona. Pēc iespējas
vairāk graudu tiek atdalīti vēl pirms kultūraugu
masas nonākšanas salmu kratītājā. Vēl viena īpaša
MCS Plus kombainu iezīme ir tāda, ka separatora
kuļkurvi var pagriezt uz augšu virs rotējošā separatora.
Elektromotors virza kuļkurvi vajadzīgajā stāvoklī,
atbilstoši vajadzībām; nekādi instrumenti nav
nepieciešami.

Ideāls gan priekšā, gan aizmugurē: priekšējos un aizmugurējos
kuļkurvja atvērumus var noregulēt atsevišķi un elektriski. Kulšanas
iekārtu var pielāgot jebkuriem iespējamiem ražas novākšanas
apstākļiem tieši no kabīnes.

Separatora kuļkurvis tiek griezts zem Multi Crop Separator
Plus papildu separatora. Šis iestatījums uzlabo separāciju garu
salmu un mitruma situācijās, nodrošinot lielu jaudu, pat grūtos
apstākļos.

Separatora kuļkurvis atrodas pilnīgi virs Multi Crop Separator
Plus papildu separatora. Šis iestatījums ir ieteicams galvenokārt
kultūraugu masai, kam nepieciešama tikai viegla kulšana, un
sausos apstākļos.
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DAUDZPUSĪGUMS

Ekonomisks darbs –
dažādas kultūraugu masas

Kuļkurvis ar maināmām sekcijām
Lauksaimniekiem un pakalpojumu sniedzējiem,
kuriem ir jānovāc daudz dažādu kultūraugu masu,
Fendt C sēriju ar jaunā, sekcijās sadalītā kuļkurvja
palīdzību vienā mirklī var pārveidot. Kuļkurvja priekšējo
segmentu var viegli noņemt un nomainīt caur atvērto
akmeņu uztvērēju. Ir pieejami divi kuļkurvja segmenti:
segments ar 14 mm stieņu atstarpi intensīvai kulšanai,
novācot graudus, un segments ar 24 mm stieņu atstarpi
kukurūzas, sojas pupu vai saulespuķu novākšanai. Lai vēl
labāk varētu atdalīt graudus, universālā segmenta stieņu
atstarpe aizmugurē ir 24 mm.

Ir pieejami divi priekšējie segmenti
ātrās nomaiņas sadalītajam
kuļkurvim: 14 mm stieņu atstarpe
graudu novākšanai un 24 mm
kukurūzas novākšanai

Rīsi – speciālā versija
Tā kā rīsa novākšana kombainam ir ļoti īpašs uzdevums,
mēs piedāvājam speciālu modeli šim pielietojumam.
Lai samazinātu materiālu nolietojumu, daudzas
šīs versijas sastāvdaļas ir stiprinātas un ražotas no
materiāliem ar ilgstošu pielietojumu. Mēs esam
nomainījuši kuļtrumuļa stieņus pret tapām, lai
nodrošinātu saudzīgu rīsa graudu apstrādi. Ražas
novākšanai ļoti mitrā augsnē mūsu rīsa apstrādes
modeļi ir aprīkoti ar kāpurķēdēm.

Papildus sadalītajam kuļkurvim, kukurūzas novākšanai ir pieejams arī pagarināts kukurūzas aprīkojums.

Lai samazinātu materiālu nolietojumu, ko izraisa netīrumu iekļūšana mašīnā, rīsu kombaina versijā
mēs izmantojam materiālus ar ilgstošu pielietojumu – īpaši tām mašīnas sastāvdaļām, kas tieši
saskaras ar kultūraugiem.

Sadalītā kuļkurvja 14 mm šaurais stieņu atstatums nodrošina ideālus kulšanas rezultātus, novācot
graudus.

GRAUDU ATLIEKU UN SALMU PĀRVALDĪBA

Optimāla smalcināšana
un izkliede.

Optimāla graudu atlieku separācija
Katram C sērijas garajam salmu kratītājam ir 4 kaskādes
ar „aktīvām kaskāžu sienām”. Kaskāžu 210° mm
augstajām vertikālajām sekcijām ir atvērti vibrosieti. Jūs
varat būt pārliecināti, ka visi graudi tiek efektīvi atdalīti.
Saudzīga kultūraugu masas apstrāde vislabākajā veidā
saglabā salmu struktūru.
6 rindu salmu smalcinātājs ir standarta aprīkojumā
Veicot augsnes apstrādi pret eroziju un sējot, ir ļoti svarīgi,
lai sasmalcinātais materiāls būtu īss, lai nodrošinātu ātru
salmu sadalīšanos. Jaunais 6 rindu salmu smalcinātājs
tika speciāli izstrādāts, lai nodrošinātu optimālus salmu
smalcināšanas un izkliedes rezultātus. Robotie naži
nodrošina tīru griezumu un samazina jaudas patēriņu.
Bezpakāpju regulējamie pretgriezēji, papildu rotējoša
iedobumu plate un elektriski regulējami salmu novirzītāji
garantē pilnīgu kvalitātes kontroli un sasmalcinātā
materiāla izkliedi.
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Jūsu izvēle
Ar vienu rokas kustību var kontrolēt to, vai salmi tiek
vāloti vai smalcināti. Kulšanas laikā salmi tiek apstrādāti
saudzīgi, tāpēc tiek iegūti labākās kvalitātes salmi
ķīpām, dzīvnieku barībai, pakaišiem vai enerģijas
ražošanai.

Kaskāžu sienas ar noņemamu aizmuguri uzlabo graudu
separāciju. Mēs esam stiprinājuši pirmo kaskādi kukurūzas
graudu novākšanai.

Regulējama iedobumu plate ir standarta aprīkojums, un tā nodrošina
vienmērīgu sasmalcināto salmu garumu.

Papildus ir pieejamas arī elektriski regulējamas novirzīšanas
plates. Ar to palīdzību pēc vajadzības var sasniegt vienmērīgu
sadalījumu.

Operators, virzot sviru, var ātri un viegli pārslēgt no
vālošanas uz smalcināšanas režīmu un otrādi.
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ATTĪRĪŠANA UN GRAUDU APSTRĀDE

Novāciet ražu vislabākajā kvalitātē.

Vislabākā attīrīšana – tīrākais paraugs
Graudu kvalitāte nosaka jūsu peļņu. Tādēļ vibrosieta
izstrādes laikā fokuss tika likts uz augstas caurlaides
spējas sietu izmantošanu, lai varētu novākt vistīrākos
graudus. Augstas caurlaides spējas sietu (HC sietu)
speciālā virsma uzlabo gaisa plūsmu un attīrīšanu.
Lai kultūraugu masa tiktu vienmērīgi sadalīta arī,
strādājot slīpumā,
augšpusē ir piestiprināti augsti dalītāji. Atgriezes
sistēma transportē sliktāk izkulto materiālu atpakaļ
uz kuļtrumuli. Tas tiek veikts ļoti saudzīgi un vienmērīgi,
jo gliemezis virs kuļtrumuļa sadala materiālu visā
kulšanas iekārtas platumā.

Cēlājgalds

Lielais graudu bunkurs tiek ātri iztukšots
Graudu bunkuram ir liels uzpildes tilpums – 9000 l
standarta versijā un 8600 l ParaLevel versijā. Izkraušanas
ātrums 105 l/s ir viens no lielākajiem šajā klasē.
No platformas jums ir viegli piekļūt graudiem, lai ņemtu
paraugus. Papildu kvalitātes kontroles nolūkos Skyline
kabīnē ir arī liels logs, caur kuru var tiešā veidā ieskatīties
graudu bunkurā.

Sieta pagarinājums

Augstas caurlaides
spējas sieti (HC sieti)

Apakšējais siets
Ventilators
Pārkūlēja gliemezis
Graudu gliemezis
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Elektriski regulējamos sietus var vadīt tieši no kabīnes.

Sensors rāda neizkulto apjomu terminālī Varioterminal 10,4", nodrošinot ātru Papildus ir pieejams regulējams pelavu izkliedētājs ar abpusēju
iestatījumu pielāgošanu, lai iegūtu labāku graudu kvalitāti.
rotoru.

Graudu bunkura tilpums
5275 C
5275 C PL
5275 C PLI
6335 C
6335 C PL
6335 C PLI

Litri
9000
8600
8600
9000
8600
8600
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KONTROLE SLĪPUMĀ

Inteliģenta slīpuma
kompensācija.

Tilti un galvenie pārvadi ir savstarpēji savienoti paralelograma struktūrā.
Hidrauliskie cilindri, kas atrodas priekšējā tilta sānos, pārvieto paralelogramu.
Tas paceļ un nolaiž priekšējo tiltu un izlīdzina kombainu slīpumā.

Slīpumā paralelograms tiek pārvietots uz augšu vai uz leju. Tādējādi var pilnībā
kompensēt slīpumu līdz +/- 20%.

Īpaši produktīvi – pat slīpumā
Mūsu Fendt 5275 C un Fendt 6335 C kombainu
modeļiem ir pieejama ParaLevel versija. Sistēmas
pamatā ir paralelograms, un tā kompensē līdz 20%
slīpumu. Kulšanas iekārta un visas separācijas un
attīrīšanas sistēmas paliek horizontālā stāvoklī un
ražas novākšanai ir pieejama pilna jauda. ParaLevel
mašīnas var būt aprīkotas ar 4 riteņu piedziņu, tādējādi
nodrošinot lielāku vilci un drošību – pat slīpumā.

Optimāli tehniskie rādītāji gan uz lauka, gan uz ceļa
Bez jau ierastajām šasijas izlīdzināšanas sistēmas
priekšrocībām, ParaLevel sistēma piedāvā papildu
funkcijas. Piemēram, jūs varat izvēlēties darba un
transportēšanas režīmus. Darba režīmā ir lielāka
stabilitāte un drošība slīpumā, jo tiek palielināts ārējais
platums. Transportēšanas režīmā priekšējais tilts ir
nolaists un ārējais platums ir samazināts. Abi kombaina
modeļi – gan 5275 C PL*, gan 6335 C PL**, ar 3,50 m
ārējo platumu, atbilst satiksmes noteikumiem.
* 5 salmu kratītāji ar 800/65 R32. ** 6 salmu kratītāji ar 650/75 R32.
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Mašīnas sasvērumu garenvirzienā izlīdzina 2 spēcīgi hidrauliskie cilindri, kas ir
pievienoti atsevišķajam aizmugurējā tilta rāmim.

Integrale – papildu izlīdzināšana garenvirzienā
ParaLevel priekšējais tilts kompensē sasvēršanos
no vienas puses uz otru, bet Integrale kompensē
sasvēršanos no priekšpuses uz aizmuguri. Sistēma
kompensē līdz 30% sasvēršanos uz augšu un līdz
10% sasvēršanos uz leju. Ar ParaLevel un Integrale
kombināciju mašīnu var uzturēt pilnīgi horizontālā
stāvoklī, pat ļoti stāvā slīpumā.

Tādējādi tiek garantēta optimāla, vienmērīga kultūraugu
masas plūsma padeves zonā; kulšanas iekārta,
salmu kratītāji un attīrīšanas sistēma garantē augstu
kulšanas kvalitāti un tīrus graudu paraugus. Ar mūsu
kombainiem jūs stāvā slīpumā sasniedzat tikpat augstu
produktivitāti, kā, strādājot uz līdzenas virsmas.
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VIEDA KONSTRUKCIJA

Laba konstrukcija atvieglo darbu.

Inteliģents izvietojums
Nedaudzajiem eļļošanas punktiem var ļoti viegli piekļūt,
lai ātri un viegli veiktu apkopi. Arī dzinēja gaisa filtrs un
dažādu ekspluatācijas šķidrumu tvertnes un ielietnes ir
optimāli izvietotas. Ar lielo sānu aizvaru palīdzību var
viegli piekļūt mašīnas sastāvdaļām ikdienas apkopes vai
ātras pārraudzības nolūkos.

Optimāla dzesēšana – ātra apkope
Dzesēšanas bloks nodrošina uzticamu dzinēja,
hidraulikas un gaisa kondicioniera dzesēšanu.
Dzesēšanas bloka gaisa ieplūdes filtrs uztur tīrību
sistēmā, pat ļoti putekļainos apstākļos. Lai to attīrītu,
jums ir tikai jāpaceļ ieplūdes filtrs uz augšu. Platforma
nodrošina drošu piekļuvi.
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Uzticamība un izturīgums
Visas daļas ir konstruētas maksimālam izturīgumam
un ilgam kalpošanas laikam. Īpaši tās daļas, kas tieši
saskaras ar kultūraugiem, ir stiprinātas un ir izgatavotas
no materiāliem, kas ir izturīgi pret nolietošanos.

Degvielas uzpilde

Uzpildes līmeņa pārbaude

Smalcinātāja iestatījumi

Eļļošanas maģistrāle

Gaisa filtra tīrīšana

Sietu izņemšana

MCS Plus iestatījumi

Daudz vietas dzinēja telpā
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ZEMS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ – PROFESIONĀLS SERVISS

Ekonomija visās izpausmēs.

Videi nekaitīgs un ekonomisks
Modernais AGCO POWER dzinējs ar SCR tehnoloģiju
atbilst jaunākajam emisiju standartam. Mēs izmantojam
šo tehnoloģiju, kas ir viena no modernākajām dzinēju
tehnoloģijām tirgū, gan traktoriem, gan kombainiem.
Tā tik ļoti nekaitē videi un vienlaicīgi samazina
ekspluatācijas izmaksas.

Optimizēta dzinēja darbība
Dzinēja pārvaldība ir konstruēta optimālai griezes
momenta līknei. Tādējādi kombains izstrādā pastāvīgu
jaudu, pat slodzes apstākļos. Kombinācijā ar pārvadiem
ar zemu berzes koeficientu, tas rada ļoti zemu degvielas
patēriņu un izcilu degvielas patēriņa efektivitāti.
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Labākais serviss
Mēs piedāvājam jums profesionālu servisu un šajā jomā
noteiktus standartus. Regulāru apmācības programmu
laikā mēs apmācām tirdzniecības pārstāvjus, kā
nodrošināt labu rezerves daļu inventarizāciju un uzturēt
jūsu mašīnu ekspluatācijas kārtībā ražas novākšanas
laikā. Kopā ar saviem tirdzniecības pārstāvjiem mēs
esam gatavi sniegt jums labāko iespējamo servisu.

Fendt
5275 C
5275 C PL
5275 C PLI
6335 C
6335 C PL
6335 C PLI

kW
225*
225*
225*
265*
265*
265*

ZS
306*
306*
306*
360*
306*
306*

* Maksimālā jauda, ietverot papildus jaudu.

27

FENDT C SĒRIJA

Moderna
tehnoloģija.
2

1

4

5

3

16

17

9
10
8
12

6

15

7

11

13

14

1. Skyline kabīne
2.	Terminālis Varioterminal 10,4" ar skārienekrānu
3. PowerFlow heders
4.	Kultūraugu masas elevators ar vairāku
elementu savienotāju
5. Power Feed rullis
6. Kuļtrumulis
7. Kuļkurvis
8. Biters
9. Multi Crop Separator Plus papildu separators

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Salmu kratītāji
Ventilators
HC augšējais siets
Graudu gliemezis
Pārkūlēja gliemezis
6 rindu salmu smalcinātājs
Graudu bunkurs
AGCO Power dzinējs

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Fendt C sērija.
Standarta un papildu aprīkojums
Standarta: g
Pēc izvēles: c

Fendt
Schneidwerk

Kulšanas sistēma

5275 C PL

5275 C PLI

6335 C

6335 C PL

6335 C PLI

4,80 – 7,60
5,50 – 6,80

4,80 – 7,60
5,50 – 6,20

4,80 – 7,60
5,50 – 7,70

4,80 – 7,60
5,50 – 6,80

4,80 – 7,60
5,50 – 6,20

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

1254
1220

1254
1220

1254
1220

1254
1220

1254
1220

1254
1220

g

g

g

g

g

g

3

3

3

4

4

4

m²

1340
600
380 – 1 100
120
0,83

1340
600
380 – 1 100
120
0,83

1340
600
380 – 1 100
120
0,83

1600
600
430 – 1 210
120
0,99

1600
600
430 – 1 210
120
0,99

1600
600
430 – 1 210
120
0,99

g

g

g

g

g

g

mm

12
380

12
380

12
380

12
380

12
380

12
380

g

g

g

g

g

g

mm
mm
m²
skaits
skaits
mm
m²
m²

1340
600
1,89
5
4
4256
5,73
7,62

1340
600
1,89
5
4
4256
5,73
7,62

1340
600
1,89
5
4
4256
5,73
7,62

1600
600
2,25
6
4
4256
6,81
9,06

1600
600
2,25
6
4
4256
6,81
9,06

1600
600
2,25
6
4
4256
6,81
9,06

m²
m²

2,57
4,67

2,57
4,67

2,57
4,67

3,06
5,58

3,06
5,58

3,06
5,58

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Centrbēdzes
ventilators
350 – 1 050
270 – 840

Centrbēdzes
ventilators
350 – 1 050
270 – 840

Centrbēdzes
ventilators
350 – 1 050
270 – 840

Centrbēdzes
ventilators
350 – 1 050
270 – 840

Centrbēdzes
ventilators
350 – 1 050
270 – 840

Centrbēdzes
ventilators
350 – 1 050
270 – 840

g

g

g

g

g

g

g

g

g

m
m

Kuļtrumuļa platums
Kulšanas cilindra diametrs
Cilindra griešanās ātrums
Kuļkurvja ietīšanas leņķis
Kuļkurvja platība
Neatkarīga priekšējā/aizmugurējā kuļkurvja regulēšana
Kuļkurvja stieņu skaits
Bitera diametrs

mm
mm
apgr./min.

griezieni/min.
griezieni/min.

Separācija

Multi Crop Separator Plus papildu separators (MCS Plus)
MCS Plus platums
MCS Plus diametrs
Kopējā aktīvā separācijas platība
Salmu kratītāji
Salmu kratītāji ar kaskādēm
Salmu kratītāja garums
Salmu kratītāja platība
Kopējā separācijas platība

Attīrīšana

Cēlājgalda platība (m²)
Kopējā sietu platība (m²)
Elektriska sietu regulēšana
Neizkulto graudu indikators
Ventilatora tips
Ventilatora griešanās ātrums
Ventilatora griešanās ātrums (ar reducētāju)
Atgrieze uz kulšanas cilindru

Salmu un
pelavu
pārvaldība

5275 C
4,80 – 7,60
5,50 – 6,80

Hedera platums ar FreeFlow, no – līdz
Hedera platums ar PowerFlow, no – līdz
Automātiska pļaušanas augstuma vadība
Pļaušanas augstuma iepriekšēja atlase
Lauka spiediena kontrole
AutoLevel hedera vadība
Automātisks tītavu griešanās ātrums
Izkapts griešanas ātrums ar FreeFlow
Izkapts griešanas ātrums ar PowerFlow
Power Feed rullis
Ķēžu skaits kultūraugu masas elevatorā

Salmu smalcinātājs
88 roboti naži
72 roboti naži
Elektriski regulējamas novirzīšanas plates
Pelavu izkliedētājs
Ātra pārslēgšana starp smalcināšanu/vālošanu

g

g

g

g

g

g

g

g

g

























g

g

g

g

g

g

Drošība un serviss. Nepārtraukti.
Cik laba ir Fendt kombaina
rezerves daļu pieejamība?
Pateicoties ciešajam tirdzniecības
pārstāvju un ražotāju rezerves daļu
noliktavu tīklam, ražas novākšanas
laikā mēs varam piedāvāt rezerves daļu
piegādi 24 stundas diennaktī 7 dienas
nedēļā. Kā daļu no apsolītās ražas mēs
piegādājam prasītās rezerves daļas
vienas dienas laikā vai atmaksājam
aizstājējmašīnas izmaksas. Jautājiet
Fendt tirdzniecības pārstāvim par
„Harvest Promise”.
30

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.

Kur tiek izstrādāti un ražoti Fendt
kombaini?
Fendt kombaini tiek radīti Breganzē,
Itālijā, mūsu ražas novākšanas
tehnoloģiju Eiropas Izcilības centrā.
Pirms izvešanas no rūpnīcas
kombainiem tiek veikti vairāki
intensīvi testi, lai tie varētu izpildīt
vislabākos ražas novākšanas darbus
jūsu lauksaimniecībā. Regulāra
sertifikācija saskaņā ar ISO

standartiem apstiprina visa
ražošanas procesa augsto kvalitāti
līdz piegādes brīdim.

Standarta un papildu aprīkojums
Standarta: g
Pēc izvēles: c

Fendt
Graudu bunkurs

Dzinējs

Graudu bunkura tilpums
Izkraušanas ātrums
Graudu bunkura izkraušana/torņa izkraušana
Izkraušanas gliemeža garums
Maksimālais izkraušanas augstums

5275 C

5275 C PL

5275 C PLI

6335 C

6335 C PL

6335 C PLI

litri
litri/s

9000
105

8600
105

8600
105

9000
105

8600
105

8600
105

g

g

g

g

g

g

m
m

5,0
4,45

5,0
4,45

5,0
4,45

5,0
4,45

5,0
4,45

5,0
4,45

AGCO Power
Tier 4 pēdējais
posms
6 cilindru
7,4
225/306
620
80

AGCO Power
Tier 4 pēdējais
posms
6 cilindru
7,4
225/306
620
80

AGCO Power
Tier 4 pēdējais
posms
6 cilindru
7,4
225/306
620
80

AGCO Power
Tier 4 pēdējais
posms
6 cilindru
8,4
265/360
620
80

AGCO Power
Tier 4 pēdējais
posms
6 cilindru
8,4
265/360
620
80

AGCO Power
Tier 4 pēdējais
posms
6 cilindru
8,4
265/360
620
80

g

g

g

g

g

g

4
0 – 25*

4
0 – 25*

4
0 – 25*

4
0 – 25*

4
0 – 25*

4
0 – 25*







g





g

g

g

g

Dzinēja tips
Tips, emisiju standarts
Tips
Darba tilpums
Maksimālā jauda ar papildjaudu (ISO TR14396)
Degvielas tvertnes tilpums
AdBlue šķidruma tvertnes tilpums

Transmisija

Kabīne

Variotronic

Hidrostatiska
Pārnesumu pakāpes
Ātrums
Četru riteņu piedziņa
ParaLevel slīpuma kompensācija
ParaLevel Integrale

litri
kW/ZS
litri
litri

skaits
km/h

g

g

Skyline kabīne
Fendt Variotronic ar Varioterminal 10,4"
Vadītāja sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju
Automātiska klimata kontrole
Elektriski regulējami apsildāmi ārējie spoguļi
Papildu darba lukturi (rugāju apgaismojums, vāla
meklētāja apgaismojums, aizmugurējie darba lukturi)
Multimediju navigators
Radio

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





































Ražas un mitruma mērīšana
Fendt VarioGuide automatizēta stūrēšanas sistēma
AgCommandTM













Svars un izmēri

Garums bez hedera
Pamata mašīnas svars, bez hedera

Riepu standarts

Priekšējās riepas
Aizmugurējās riepas

Transportēšanas
platums
ar riepām

800/65R32
800/65R32
710/75R32
650/75R32



m
kg

mm
mm
mm
mm



g

g

g

g

g

g

9040
12 960

9000
14 140

9000
14 780

9040
13 400

9000
14 660

9000
14 660

800/65R32
460/70R24

800/65R32
540/65R24

800/65R32
540/65R24

800/65R32
460/70R24

800/65R32
540/65R24

800/15R32
540/65R24

3490
3645
3400
3280

3490
3550
3400
3290

3490
3550
3400
3315

3845
3900
3700
3485

3770
3823
3683
3498

3870

* atkarībā no valsts – var tikt piemēroti papildu tiesiski ierobežojumi.

Sazinieties ar Fendt
fendt.com
Šeit jūs atradīsit visu tiešsaistē, sākot
ar brošūrām līdz tehniskajām
specifikācijām, ziņojumiem par
klientiem vai uzņēmumu, kā arī Fendt
notikumu kalendāru.

optimāli aprīkotu transportlīdzekli
savai saimniecībai. Fendt Configurator
ir pieejams tiešsaistē www.fendt.
com, kur sākuma lapā ir atrodama
saite uz to.

Fendt Configurator
Ar Fendt Vehicle Configurator
produktu konfiguratoru jūs varat
izvēlēties kādu no pieejamām
aprīkojuma versijām un izveidot

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.

facebook.com/FendtGlobal
Jau vairāk par 200 000 fanu ir
pievienojuši Fendt savai Facebook
lapai. Nāciet un paskatieties.
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Līderi brauc ar Fendt.

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

Fendt ir AGCO vispasaules zīmols.
Visi dati attiecībā uz transportlīdzekļu piegādi, izskatu, darbību, izmēriem un svaru, degvielas patēriņu un
kārtējām izmaksām atbilst jaunākajai informācijai, kas pieejama publicēšanas brīdī. Pirms iegādes brīža var
būt izdarītas izmaiņas. Fendt tirdzniecības pārstāvis labprāt sniegs jums jaunāko informāciju. Transportlīdzekļi
nav parādīti ar konkrētai valstij specifisku aprīkojumu.
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