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Pašgājējmašīna profesionāļiem.
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 augu aizsardzības pašgājējmašīnā, Rogator 600, izveidojot perfektu, visaptverošu risinājumu.
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Maksimāls komforts maksimālai  
produktivitātei.
Ieliekts stikla logs 6,4 m² platībā nodrošina vislabāko iespējamo skatījumu, un standartaprīkojumā iekļautā  
automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma uztur kabīnē patīkamu vēsumu. Izjūtiet intuitīvo kontrolierīču  
priekšrocības un izbaudiet mieru un klusumu kabīnē.
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Rogator 645 Rogator 655 Rogator 665
Nominālā jauda ISO14396 kW/ZS 155 / 210 192 / 261 221 / 300
Nominālais tilpums litri 3850 / 5000 3850 / 5000 / 6000 6000
Izvirzīto cauruļu platumi m 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
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Mūsu uzmanības centrā: efektīva augu  
aizsardzība veselīgu kultūraugu iegūšanai.
Pašgājējs Fendt Rogator 600 atbilst visam, ko klienti sagaida no moderna augu aizsardzības agregāta.  
Elastīgs un veikls, produktīvs un saudzīgs darbībā, spēcīgs un viegli darbināms. Ar sekciju kontroli,  
mainīgās devas kontroli un VarioDoc Pro būtiski palielina produktivitāti.
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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
- 3850/5000/6000 l tvertnes tilpums un 500 l tīra ūdens
- Ieplūdes tvertne ar OptiFlow vadības centru
- Iekšējais apgriešanās rādiuss tikai 3,14 m
- Līdz 2,05 m riepas un 35° pagrieziena leņķis
- Līdzena apakša ar klīrensu līdz 120 cm maksimālas augu 

aizsardzības nolūkos
- HydroStar CVT pārnesumkārba, apvienojumā ar dzinēja 

riteņa rumbām
- CDS ControlDriveSystem
- 40/50 km/h ar pazeminātiem dzinēja apgriezieniem
- Rotorsūknis ar ražību 785 l/min.
- Fendt VisionCab kabīne ar > 4 m³ lielu telpu, ideāla 

redzamība visapkārt, automātiska klimata kontrole, 
4. kategorijas sertificēta kabīne ar maksimālu vietu kājām

- 16 t piekabināma krava

Augu aizsardzība vairo uzticamību.  
Uzticieties Fendt.
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Mēs esam pārskatījuši neskaitāmas patērētāju 
aptaujas, veikuši plašas praktiskas pārbaudes  
un apvienojuši Rogator 600 visu to, ko sagaida 
mūsu Fendt mašīnu lietotāji: ideālu smidzinātāja 
stieņa pozīciju, efektīvu resursu izmantošanu,  
ērtu lietošanu un vislabāko aprīkojumu. Augu 
aizsardzības agregāts, kas konstruēts, 
pievēršoties klientu vajadzībām.
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FENDT ROGATOR 600: PIEDZIŅA

AGCO Power un HydroStar CVT:  
jo patiesa nozīme  
ir tikai produktivitātei.

Teicama konstrukcija
Ar hidromehāniskas un dinamiskas bremzēšanas 
sistēmas palīdzību operatori var nobremzēt Rogator, 
izmantojot vadības sviru, pat braucot ar lielāko ātrumu. 
Automātiskais apgriezienu skaita ierobežotājs nepieļauj 
dzinēja apgriezienu skaita pārsniegšanu, kad bremzē ar 
vadības sviru. Rogator 600 ir arī pastāvīgi aktīva vilces 
kontrole un pastāvīga 4 riteņu piedziņa.
Piedziņas iekārta, kas sastāv no dzinēja, sadales 
kārbas, hidrauliskajiem sūkņiem un HydroStar CVT 
pārnesumkārbas, ir smagākais Rogator mezgls, tādēļ tā 
ir novietota tā, lai nodrošinātu zemu smaguma centru 
starp tiltiem. Tā rezultātā Rogator vienmēr atrodas 
perfektā līdzsvarā, neatkarīgi no tā, cik daudz degvielas 
ir tvertnē. Tādēļ dzinēja uzstādīšanas vieta ir galvenais 
faktors, kā tiek novērsti trokšņi kabīnē. Piedziņas 
iekārtas apkopi var samērā viegli veikt no zemes.

Fendt Rogator dzinējs
AGCO Power 6 cilindru dzinēja, kas iemontēts starp 
Rogator tiltiem, maksimālā jauda ir no 235 līdz 307 ZS. 
Dzinēji atbilst V posma emisiju standartam, izmantojot 
SCR katalītisko neitralizatoru un AdBlue izplūdes gāzu 
pēcapstrādi. Līdz ar iebūvēto ControlDriveSystem 
(CDS), HydroStar CVT bezpakāpju pārnesumkārba un 
rotorsūknis izmanto tikai tik daudz jaudas, cik Rogator  
ir nepieciešams. Rogator sasniedz transportēšanas 
ātrumu 40 km/h tikai pie dzinēja 1750 apgr./min. pat  
ar piekabinātu kravu līdz 16 t; ir iespējams sasniegt pat 
50 km/h atkarībā no valsts ātruma ierobežojumiem. 
Neatkarīgi no braukšanas apstākļiem: Degvielas 
patēriņš vienmēr ir zems.
Tā kā dzesēšanas bloks atrodas augšā, tieši aiz 
kabīnes, tajā neiekļūst nekas no kultūraugiem un 
ziedputekšņiem. Ja radiatorā iekļūst netīrumi, caur 
galveno platformu tam var viegli piekļūt un iztīrīt.

10

Viegli piekļūt gaisam paredzētiem savienojumiem  
un apgaismojumam.

OptiRide ass nodrošina 45 cm augstuma  
regulēšanu un maināmu riteņu bāzes platumu. 
Elastīgi pielāgojams jūsu vajadzībām.

Gan augšup, gan lejup vērstos 
slīpumos ātrums paliek nemainīgs, 
nodrošinot ideālu pielietojuma 
kvalitāti.
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FENDT ROGATOR 600: ŠASIJA

Rogator šasija:  
esiet uz ceļa ar OptiRide.

Regulējama un amortizēta OptiRide šasija
Rogator standarta versijā ir aprīkots ar 
hidropneimatisku, amortizētu šasiju un aktīvu šasijas 
stabilizāciju – lieliskai braukšanai un stabilitātei pat 
slīpumos. Lai varētu braukt vienmērīgi, nebojājot pat 
augstus kultūraugus, Fendt piedāvā OptiRide regulējamu 
šasiju ar klīrensu līdz 120 cm. Hidropneimatiskās, 
amortizētās šasijas hidrauliskais cilindrs pieļauj 45 cm 
lielu augstuma regulēšanu. Līdz ar gludo korpusa 
apakšu Rogator var izmantot arī augstu kultūraugu 
apstrādē, piemēram, veicot vēlīnu kukurūzas apstrādi 
vai rapšu apstrādi ziedēšanas laikā.

Elastīgs riteņu bāzes platums
Hidrauliska riteņu bāzes ass regulēšana ir priekšrocība, 
īpaši profesionāliem darbuzņēmējiem, kuriem ir 
jāpielāgojas klientu tehnoloģisko sliežu platumam. 
Braukšanas laikā Rogator 600 riteņu bāzes platumu var 
neierobežoti regulēt no kabīnes no 1,80 m līdz 2,25 m. 
Ja jums ir bieži jāpārslēdz dažādi riteņu bāzes platumi, 
var iepriekš iestatīt divus riteņu bāzes platumus, kurus 
pēc tam var ātri un ērti atlasīt roku balstā.

Augu aizsardzība nozīmē aizsargāt augus
Optimāls svara sadalījums aizsargā augsni un tādējādi 
arī ražu. Neatkarīgi no tvertnes satura, Rogator svara 
sadalījums darba stāvoklī vienmēr ir proporcijā 50:50. 
Četri vienāda lieluma riteņi – līdz 2,05 m augstumā un 
710 mm platumā ar lielu diametru (710/75R34) 
nodrošina maksimālo iespējamo saķeres zonu. Rogator 
četru riteņu piedziņa palielina elastīgumu un stabilitāti.
Nav iekšēju gredzenu kā piekabes tiltiem; tādējādi tiek 
līdz minimumam samazināti kultūraugu bojājumi. 
Aizmugurējo tiltu visu laiku var viegli kontrolēt manuāli, 
piemēram, ja jums aktīvi jākoriģē sanese slīpumā. 
HydroStar CVT piedziņa veic diferenciāļa bloķētāja 
funkciju ar inteliģenta jaudas sadalījuma palīdzību. 
Ārkārtas situācijās katrs tilts var pārvadīt līdz 100% 
jaudas.

Vienas sijas šasija
Ar nepārspētās vienas sijas šasijas palīdzību tiek radīts 
optimāls visu sastāvdaļu izkārtojums. Šīs lieliskās 
šasijas konstrukcija veido optimāla svara sadalījuma, 
izcili viegli veicamas tehniskās apkopes un maksimālas 
manevrēšanas spējas pamatu platā pagrieziena  
leņķa dēļ, pat kopā ar augstām riepām. Tomēr 
transportlīdzeklis paliek praktisks un kompakts;  
tā ārējais platums ir tikai 2,55 m.
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Kompakts un manevrētspējīgs uz lauka, drošs un ātrs uz ceļa:  
Rogator 600 izcilās braukšanas īpašības padara to redzamu uz ceļa.  
Ar tikai 2,55 m ārējo platumu un līdz 16 t piekabināmas kravas arī  
tālāk esošas platības nesagādā problēmas.

Rogator 600 manevrēšanas spēja attaisnojas, īpaši tad, kad jāapstrādā 
tādi jutīgi kultūraugi, kā kartupeļi, kukurūza vai cukurbietes. 

Nepārspējama veiklība: ar 4 riteņu piedziņas vadību 
aizmugurējie riteņi precīzi seko priekšējo riteņu 
ceļam, lai augu bojājumi būtu pēc iespējas mazāki.

Iekšējais apgriešanās rādiuss tikai 3,14 m ar 2,05 m 
augstām riepām.
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FENDT ROGATOR 600: 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 borta hidraulika ar slodzes 
devēju, 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 
600 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.

14

Sūkņa maksimālā jauda 785 l/min. nozīmē arī to, ka šķidrā mēslojuma pielietošana kļūst vieglāka par vieglu. 
Rotorsūkņa hidrauliskā piedziņa izmanto tikai tik daudz hidrauliskās jaudas, cik faktiski nepieciešams caur 
CDS. Fendt Rogator vienmēr brauc ar mazāko iespējamo ātrumu efektīvā diapazonā.

OptiFlow vadības centrs ērtai visu darbību  
kontrolei uzpildes laikā.

Elektriski izvadi nodrošina vēl lielāku komfortu  
un drošības funkcijas, piemēram, aizsardzību  
pret pārpildīšanu. Ērta, intuitīva un droša darbība, pat ar aizsargapģērbu.
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FENDT ROGATOR 600: 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 600 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, 
ūdenim un tad pesticīdiem. Sistēma vienmēr garantē 
optimālu smidzināšanas šķidruma maisījumu tvertnē 
un uzticami novērš pārplūšanu.
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Nolaižamais pakāpiens nodrošina 
maksimālas ērtības un minimālus  
augu bojājumus.

Atvilktne nodrošina to, ka nav noplūžu  
no kannām.

Nolaižamā ieplūdes tilpne 
ergonomiskai darbībai un vieglai 
uzpildei.

Glabāšanas nodalījumi instrumentiem un 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ir  
ļoti ērti lietojami.

Praktisks cimdu nodalījums pakāpienā.  
Kabīne vienmēr paliek tīra.

Viegli sasniedzami plaukti 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 600: 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 savienojums
Aizmugurējā 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 smidzināšanas tvertnes ir izgatavotas no HDPE 
(augsta blīvuma polietilēna). Atkarībā no modeļa ir 
pieejamas dažāda lieluma tvertnes. 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 500 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 kombinēta 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 600: SMIDZINĀTĀJA STIENIS

Fendt Rogator: ideāls elastīga 
pielietojuma pamats.

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. Līdz 4 
ultraskaņas sensoriem visu laiku saglabā pastāvīgu 
smidzināšanas augstumu. No bojājumiem stieni sargā 
aizsargierīce pret triecieniem.

Viens sprauslu 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 un 
VariableRateControl – sistēmām, kas palīdz izmantot 
pesticīdus visefektīvākajā veidā.

Tagad vēl vieglāks
Rogator 600 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. 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 
600 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.

20

Pietiekams atstatums starp smidzināšanas 
kamerām: pat tad, ja tiek izmantotas 
dubulti novietotas, plakanas vēdekļveida 
sprauslas vai difuzori ar strūklas leņķi 
virzienā uz aizmuguri vai uz priekšu, katra 
lāse sasniedz savu mērķi.

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

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

5 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.

Difuzori ar stieņa profila palīdzību ir pilnīgi aizsargāti gan priekšpusē, 
gan aizmugurē.
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FENDT ROGATOR 600: VISIONCAB KABĪNE

Maksimālas ērtības biežai  
ikdienas lietošanai.

Bez traucējumiem un tīra
Fendt Rogator 600 ir daudzas labi izplānotas 
glabāšanas iespējas vadītājam un viņa personīgajiem 
dokumentiem, kā arī iebūvēts dzesēšanas nodalījums, 
kas atrodas zem pasažieru sēdekļa labajā pusē. Arī 
ārpusē ir slēdzami un cieši noslēgti glabāšanas 
nodalījumi individuālajiem aizsardzības līdzekļiem,  
kā arī pesticīdu glabāšanas nodalījums.

Droša iekāpšana, gaišs apgaismojums
Pakāpiens ir salokāms, lai varētu droši un viegli iekāpt 
kabīnē. Kad pakāpiens ir savērsts, tas bez izvirzījumiem 
iekļaujas mašīnas korpusā un nebojā kultūraugus. 
Praktiska LED gaismas diožu priekšējo lukturu sistēma 
apgaismo visu Rogator, lai varētu lieliski strādāt tumsā. 
BlueLED priekšējie lukturi stienī īpaši nodrošina to,  
lai būtu skaidri redzams difuzors un varētu konstatēt, 
kuras sprauslas ir bloķētas.

Augu aizsardzība ir laika plānošanas jautājums
Lai vislabāk izmantotu īsos darba pārtraukumus, ir 
jābūt pieejamiem gan cilvēku, gan mašīnas spēkiem, 
pat ilgās darba dienās. Vadītāju ērtībām Fendt 
VisionCab piedāvā ļoti daudz vietas – 4 m³ iekšējās 
telpas un maksimāli daudz vietas kājām, lai varētu 
justies labi. 6,4 m² ieliekts stikla logs garantē optimālu 
visaptverošu redzamību bez atspīdumiem jebkurā laikā, 
gan gaismā, gan tumsā. Tā kā vadītāja darbs ir ļoti 
atbildīgs, VisionCab kabīne nodrošina klusu oāzi, kur 
skaņas līmenis nepārsniedz 70 dB(A).

Nekavējoties orientējieties visās funkcijās un  
strādājiet droši
Tāpat kā jebkurā Fendt mašīnā, visas kontrolierīces  
ir ergonomiski un parocīgi izkārtotas. Tas nodrošina 
intuitīvu, vienkāršu un loģisku darbību. Izmantojot 
daudzfunkciju vadības sviru, visas galvenās mašīnas 
funkcijas tiek droši kontrolētas. 3 pakāpju oglekļa filtri 
efektīvi attīra ieplūstošo gaisu pirms tas sasniedz 
kabīnes iekšpusi, un lielā automātiskā gaisa 
kondicionēšanas sistēma rada kabīnē patīkamu 
klimatu, mazliet palielinot spiedienu. Tādējādi tiek ne 
tikai uzlabota gaisa kvalitāte, bet arī tiek novērsta 
putekļu un tvaiku ieplūšana kabīnē, un tas nozīmē,  
ka Rogator 600 atbilst stingrajām 4. kategorijas  
kabīnes gaisa filtru prasībām, kas noteiktas standartā 
EN 15695.
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Garas darba dienas un lieliska 
ikdienas darbība: nav problēmu, 
pateicoties Rogator 600 
VisionCab kabīnē radītajai 
veselīgajai atmosfērai.

Visas kontrolierīces ir parocīgi izkārtotas pārbaudītajā  
un uzticamajā Fendt pultī. Slēdži un membrānas pogas  
ir skaidri norādītas ar simboliem.

Garām darba dienām dzesēšanas 
nodalījumā ir ļoti daudz vietas dzērieniem  
un uzkodām.

Augsts komforta līmenis un ideāla redzamība 
visapkārt pārvietošanās laikā.

Daudzfunkciju vadības svira – viss 
tiek kontrolēts ar vienu sviru.
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FENDT ROGATOR 600: KOMFORTS

Viegli pieejamas elektroniskās 
ierīces.

Uz pareizā ceļa ar VarioGuide
Neatkarīgi no valsts, pilsētā vai tālu no mobilā tīkla 
torņiem: Fendt VarioGuide vadības sistēma ļauj jums 
strādāt ar precizitāti līdz milimetram, izmantojot 
pieejamos GNSS signālus. Sistēma izmanto GPS, 
GLONASS un GALILEO satelīta sistēmas (kad tās ir 
pieejamas) un uzlabo to sniegto informāciju ar dažādu 
korekcijas pakalpojumu palīdzību. Ja RTK signāls 
šķēršļa dēļ ir zudis, VarioGuide saglabā braukšanas 
trajektoriju līdz 20 minūtēm, pateicoties NovAtel RTK 
AssistTechnology vai Trimble®-xFill™ tehnoloģijai. 
VarioGuide ir saderīgs ar vairākiem signāliem. SBAS 
(EGNOS un WAAS) uz satelītiem bāzēti signāli tiek 
pieņemti tikpat labi kā uz zemes bāzēti RTK signāli 
radio vai mobilajā tīklā (NTRIP).

Pilnīgi izmantojams ar ISOBUS
Rogator 600 ir pilnīgi saderīgs ar ISOBUS. ISOBUS 
funkcionalitāte nodrošina vienkāršu tādu papildu 
sensoru kā N sensoru integrāciju, kā arī standartizētu 
sistēmas kontroli.

Ļoti efektīva darbība
Visas mašīnas funkcijas var kontrolēt caur iebūvēto 
Varioterminal 10.4” un papildu termināli pēc 
pieprasījuma. 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 sasniedzamus slēdžus un skaidri norādītas 
membrānas pogas. Papildu kameras nodrošina ideālu 
redzamību visapkārt mašīnai. Termināļa Varioterminal 
10.4” pielāgotais displejs sniedz visu nepieciešamo 
informāciju vienā acu uzmetienā.

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.
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Terminālis Varioterminal 10.4” 
sniedz perfektu Rogator 600 
pārskatāmību ar SectionControl, 
VariableRateControl un  
VarioDoc Pro. Ar Rogator 600 
daudzfunkciju vadības sviru visas 
funkcijas ir viegli sasniedzamas.

ISOBUS funkcionalitāte nodrošina vieglu papildu sensoru kā N  
sensoru integrāciju.

Papildu kamera nodrošina ideālu skatījumu uz zonu aiz mašīnas.
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FENDT ROGATOR 600: VIEDĀ LAUKSAIMNIECĪBA

Viedi risinājumi efektivitātes 
nodrošināšanai.

Viegla dokumentēšana ar VarioDoc Pro
TC-BAS (Task Controller Basic) pārņem kopējo vērtību 
dokumentēšanu, kas nodrošina informāciju par veikto 
darbu. Agregāts sniedz tādas vērtības kā kopējais 
pielietojuma daudzums, apstrādātā platība un daudzas 
citas. Datu apmaiņa starp lauka datubāzi un Task 
Controller Basic (TC-BAS) caur Fendt VarioDoc Pro 
notiek, izmantojot ISO-XML datu formātu. Tādēļ darbus 
var ērti importēt uz termināli un pēc tam no jauna 
eksportēt aizpildītos dokumentus, tādējādi samazinot 
dokumentēšanas darbu un paveicot lielāko daļu darbību 
tieši uz lauka.

VariableRateControl (VRC)
VariableRateControl (VRC) parāda savu spēku, kad 
nepieciešama precīza šķidrumu dozēšana. TC-GEO 
(Task Controller 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 
pielietojuma apjoms tiek nosūtīts uz Rogator 600 ar 
ISOBUS saskarnes palīdzību, un tas tiek pielietots ar 
lielu precizitāti, pateicoties VarioGuide stūres vadības 
sistēmai. VRC var izmantot, lai nebūtu jāatgriežas 
autoparkā ar pāri palikušu šķidrumu, ko likvidēt būtu 
darbietilpīgi, un tas var palīdzēt efektīvāk iegādāties 
pesticīdus.

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. Vienkārši iedarbiniet 
Rogator 600, un visi parametri tiks nosūtīti pilnīgi 
automātiski. TC-SC (Task Controller 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.

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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Atkarībā no jūsu prasībām GPS 
uztvērēji ir pieejami ar +/- 2 cm 
precizitāti.

VariableRateControl/mainīgās devas kontrole:  
līdzekļu daudzums tiek pielietots elastīgi, atkarībā  
no izmantošanas kartēm vai tādiem tiešsaistes 
sensoriem kā N sensors.

Skats SectionControl režīmā: pateicoties atsevišķiem 
sprauslu pārslēgiem, nekas nepaliek neapstrādāts. 
Jūs katru reizi sasniedzat mērķi.
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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta:  g 

Pēc izvēles:  c 

FENDT ROGATOR 600

Papildaprīkojums.

g OptiFlow vadības centrs: izkārtots blakus ieplūdes tilpnei, lai varētu viegli 
kontrolēt visus maisītājus un uzpildes funkcijas uzpildes laikā.

g Rogator sirds: ērta darba vieta. g Izgaismota membrānas tastatūra 
bez atspīdumiem, uzticama piekļuve 
visām funkcijām jebkurā laikā.

c Stieņa aizmugurē atrodas papildu gaisa pistole ātrai tīrīšanai.

g Automātiska klimata kontrole un 
radio sistēma.

g Viegli pieejama centrālā 
elektrosistēma ar FENDIAS 
diagnostikas savienojumiem.

g Atsevišķs vai kopējs darba 
lukturu pārslēgs.

g Ērts augstas kvalitātes pasažieru 
sēdeklis standarta versijā.

g Iebūvēts dzesēšanas nodalījums.

g OptiControl daudzfunkciju 
vadības svira, uzlabota augu 
aizsardzībai.

g Ērta un droša hidraulikas 
funkciju darbība.

c Šļūtenes spole ērtai mašīnas 
tīrīšanai no ārpuses.

c Automātiska sakabe ar bremzi 
un elektrosavienojumiem.

g 3 collu armatūra ar augstiem 
ekspluatācijas rādītājiem.

g 5 virzienu adapters c 2+2 DualSelectc Quadselect
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Ko varam jums 
piedāvāt?

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

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

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

facebook.com/FendtGlobal
Sekojiet mums Facebook un uzziniet,  
kas jauns Fendt pasaulē. Nāciet un 
paskatieties!

instagram.com/fendt.global
Sekojiet mums Instagram un kļūstiet par 
Fendt atbalstītāju. Tur jūs gaida interesanti 
raksti par Fendt.

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. Fendt smidzinātāju gadījumā 
ražotāja paplašinātā garantija sniedz 
pilnīgu izmaksu kontroli un plānošanas 
uzticamību. Fendt smidzinātāju gadījumā 
elastīgi apdrošināšanas polises periodi un 
ilgtermiņa tarifi (ar dalītām izmaksām un 
bez tām) piedāvā pilnu apdrošināšanas 
summu (izņemot nolietošanos) pirmajos 
piecos gados vai pirmajās 8 000 darba 
stundās. Papildus normālām remonta 
izmaksām, pilnā līgumā tiek segti arī citi 
riski, piemēram, glābšanas darbi, vilkšana 
un transportlīdzekļa diagnostika.

Cik laba ir Fendt smidzinātāju rezerves 
daļu pieejamība?
Pateicoties ciešajam tirdzniecības 
pārstāvju un ražotāju noliktavu tīklam, 
ražas novākšanas laikā mēs varam 
piedāvāt rezerves daļu piegādi jebkurā 
vietā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.

Kur tiek izstrādāti un salikti Fendt augu 
aizsardzības smidzinātāji?
Fendt augu aizsardzības smidzinātāji ir 
izstrādāti Nīderlandes pilsētā 
Grubenvorstā. Šajā centrā ir apvienota 
vairāk nekā 50 gadu pieredze augu 
aizsardzības agregātu montāžā. 
Piekabināmi un pašgājēji Fendt augu 
aizsardzības smidzinātāji ir ražoti augsto 
tehnoloģiju ražošanas līnijā Hoenmilsenā, 
Saksijā-Anhaltē.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI. VISS PAR FENDT.

29



30

Labākais produkts kopā ar labāko 
apkopi un pakalpojumiem.

Fendt nodrošina augsto tehnoloģiju produktu pat 
grūtāko darbu veikšanai. 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 
tehnoloģijas un kopējā produktivitāte. Ļaujiet Fendt 
Demo servisam atvieglot lēmuma pieņemšanu.

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

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

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

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

krāsošanu
- Vienu gadu ilgu garantiju (ar iespēju pagarināt)

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

FENDT SERVICES

Pilnīga pārliecība par to, ka jūsu 
mašīna arī 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 600

Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

Rogator  
645

Rogator  
655

Rogator  
665

Galvenā tvertne

Nominālais tilpums litri 3850 / 5000 3850 / 5000 / 
6000 6000

Maksimālais tilpums litri 4000 / 5200 4000 / 5200 / 
6300 6300

Materiāls: augsta blīvuma polietilēns (HDPE) g g g

Tīrā ūdens tvertne
Tilpums litri 500 500 500
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 3 3 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

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

Rogator  
645

Rogator  
655

Rogator  
665

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 72 72 72

Izvirzīto cauruļu platumi m
24 - 27 - 28 
- 30 - 32 - 33 

- 36

24 - 27 - 28 
- 30 - 32 - 33 

- 36

24 - 27 - 28 
- 30 - 32 - 33 

- 36
Materiāls: alumīnijs g g g

Maks. darba augstums* m 2,9 2,9 2,9
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
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Rogator  
645

Rogator  
655

Rogator  
665

Jūgstienis un savienotājs
Automātiskā vilkšanas sakabe c c c

Maks. svars uz piekabes sakabes kg 16.000 16.000 16.000

Asis un bremzes
Fiksēta ass g g g

Hidrauliski regulējama ass c c c

Pagrieziena leņķis* grādi 35 35 35
Četrriteņu vadība g g g

Šķērsbāze* m 1,80 - 2,25 1,80 - 2,25 1,80 - 2,25
Pneimatiskās bremzes c c c

Galvenajā pārvadā iebūvētas mitrās disku 
bremzes

g g g

Riepas un spārni
Diametrs 320/105R46 m 1,84 1,84 1,84
Diametrs 380/90R54 m 2,05 2,05 2,05
Diametrs 420/95R50 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

Vadības ierīces
ISOBUS g g g

OptiControl svira g g g

Otrs 10.4'' Varioterminal c c c

Atpakaļskata kamera c c c

Optiflow vadības panelis g g g

Dzinējs
AGCO dzinējs g g g

Emisiju standarts Posms 5 / V 5 / V 5 / V
Cilindri skaits 6 6 6
Nominālā jauda ISO14396 kW/ZS 155 / 210 192 / 261 221 / 300
Maksimālā jauda ISO14396 kW/ZS 173 / 235 200 / 272 226 / 307
Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min. Nm 1000 1060 1200

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

Rogator  
645

Rogator  
655

Rogator  
665

Hidrostats
Bosch Rexroth g g g

Maksimālais ātrums pie 1750 dzinēja apgr./
min.*** km/h 50 50 50

Samazināts dzinēja ātrums 40 km/h g g g

Piekare
Riteņa piekare g g g

Min. klīrenss* cm 75 75 75
Maks. klīrenss* cm 120 120 120

Kabīne
AGCO Vision kabīne g g g

Iekšējais tilpums m³ 4 4 4
Automātiska gaisa kondicionēšana g g g

Apstiprināts atbilstoši 4. kat. g g g

Iebūvēts dzesēšanas nodalījums g g g

Maksimālais šķidruma daudzums
Degviela litri 310 310 310
AdBlue litri 50 50 50

Svars
Tukšs (atkarībā no transportlīdzeklī 
pieejamām opcijām) kg 12200 12500 12500

Gaisa padeves sistēma
1 cilindra, uzmontēts uz dzinēja c c c

Maksimālais spiediens bāri 8,0 8,0 8,0

Izmēri
Garums m 9,25 9,25 9,25
Platums* m 2,55 2,55 2,55
Augstums* m 3,98 3,98 3,98
Klīrenss* cm 75 75 75
Bāze m 3,6 3,6 3,6
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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




