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Perfekcionists.
Nav pietiekami tikai būt labam. Perfekta traktora 
un operatora saskaņotība ir tas, kas rada veik-
smīgu rezultātu. Lai padarītu jūsu ikdienas darbu 
par pilnību, mēs esam apvienojuši visus labākos 
risinājumus jaunajā modelī Fendt 700 Vario, lai 
uzlabotu jaudas un manevrēšanas spējas, pre-
cizitātes, uzticamības, funkcionalitātes un kom-
forta kopumu. Populārākais traktors jaudas dia-
pazonā no 145 līdz 240 ZS, ir jūsu spēcīgais part-
neris visos darbos, sākot ar vienkāršiem darbiem 
pļavā, līdz pat smagiem darbiem uz lauka. 

Kļūstiet par perfekcionistu. Ar Fendt 700 Vario.

Jaunais Fendt 700 Vario

714 Vario  145 ZS 107 kW
716 Vario  165 ZS 121 kW
718 Vario  180 ZS 132 kW
720 Vario  200 ZS 147 kW
722 Vario  220 ZS 162 kW
724 Vario  240 ZS 176 kW
Maksimālā jauda ar ECE R24  
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Pilnība katrā darbībā
Fendt 700 apvieno funkcijas un efektivitāti. Jaunā 
aizmugurējā jūgvārpsta ar 4 ātrumiem uzlabo 
daudzpusīgumu, vienlaikus samazinot degvie-
las patēriņu. Ar papildu 1000E jūgvārpstas grieša-
nās ātrumu, jūs varat ietaupīt degvielu ar samazi-
nātiem dzinēja apgriezieniem – pat tādiem agre-
gātiem ar liela ātruma prasībām kā augsnes frēze, 
vircas sūknis, siena grābeklis vai mēslu ārdītājs. 
Pateicoties SCR tehnoloģijai ar partikulāro CSF un 
izplūdes gāžu recirkulāciju, Fendt 700 Vario atbilst 
ES 4. paaudzes/Tier 4 pēdējā posma emisiju stan-
dartam un sasniedz lielu kopējo efektivitāti. 

Jaunais Fendt 700 Vario

Pareizais ātrums katrai darbībai: Ar papildu jūgvārpstas griešanās ātrumu 
1000 E, jūs varat efektīvi strādāt ar pazeminātiem dzinēja apgriezieniem, 

ietaupot degvielu. 
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Mehr Kraft Mehr Wirtschaftlichkeit Mehr FunktionMehr Funktion Mehr Kraft Mehr Wirtschaftlichkeit

• Lielākā celtspēja 10,360 daN

• 14 t pieļ. kopējais svars, 6020 kg kravnesība

•  Luksusa priekšējā uzkare ar slodzes samazināšanas 
kontroli

•  Hidraulikas sistēma ar slodzes mērīšanas sūkni 109 
l/min. standarta specifikācijā, 152 l/min. kā papild-
funkcija 

•  Emisiju standarts EURO 4. paaudzes/TIER 4 pēdējais 
posms

•  Automātiski brauc ekonomiskākajā diapazonā ar 
TMS traktora pārvaldības sistēmu 

•  Partikulārais dīzeļdegvielas daļiņu filtrs CSF 
(pārklātais kvēpu filtrs)

• 300° stikla tīrītājs lielākam tīrītāja laukam

•  LED gaismas diožu priekšējie lukturi ar 
izlīdzināšanas iespēju

•  Jaunais LCD terminālis Varioterminal 10.4-B ar 
viedtālruņa izskatu un balstu ar lodveida šarnīru

•  Aizmugurējā jūgvārpsta ar 4 griešanās ātrumiem 
1000E dzinēja apgriezienu pazemināšanai un 
degvielas ekonomēšanai

•  Terminālis Varioterminal 7" ar skārienekrānu un taustiņiem

•  Noplūdes eļļas tvertne iebūvēta aizmugurējā un 
priekšējā uzkarē

•  Hidraulikas sistēma ar slodzes mērīšanas sūkni ar 
152 l/min. (standarta) un papildfunkcija 193 l/min. 
lielākai hidraulikas jaudai  

• Automātisks piekabes pagrieziena vadības ass bloķētājs

•  Elektrohidrauliska filtra pārraudzība (apkopes 
intervāls 2000 stundas)

•  Iespējama VarioGuide (ProfiPlus) automatizēta 
stūres vadības sistēma un VarioGuide Light (Profi). 
VarioGuide samazina pārklāšanos un ietaupa 
degvielu, darba laiku un darba materiālus

Vairāk jaudas Lielāka rentabilitāte Vairāk funkcijuVairāk funkciju Vairāk jaudas Lielāka rentabilitāte

traktoru un nodrošina labāku vilci, perfektu zemes 
pārklājumu un vienmērīgāku agregāta vadāmību. 
Pateicoties jaunajai priekšējā tilta amortizācijas 
sistēmai ar 100 mm amortizatoru gājienu, šasija 
nodrošina maksimālu komfortu un stabilitāti, 
kā arī izcilu vilces jaudas pārvadi. Jūs varat pilnīgi 
kontrolēt traktoru, izmantojot viegli uztveramo 
Varioterminal 7" ar skārienekrānu un tastatūru. 

Ideāli visām darbībām 
Fendt 700 Vario piedāvā prasībām piemērotas 
funkcijas. Izvēlieties savām vajadzībām piemēro-
tāko risinājumu no aprīkojumu variantiem: Power, 
Profi vai ProfiPlus. 700 Vario Power piedāvā vairā-
kas funkcijas, kas padarīs vieglāku jūsu ikdienas 
darbu. Aprīkojumā ar ceturto jūgvārpstas grieša-
nās ātrumu, 1000E, jūs ietaupāt degvielu, strādājot 
ar aprīkojumu, kam nepieciešams liels griešanās 
ātrums. Luksusa priekšējās uzkares slodzes sama-
zināšanas kontrole pārvieto svaru no agregāta uz 

Fendt 700 Vario Power

Pielāgots aprīkojums: Fendt 700 Vario Power, Profi un ProfiPlus

Fendt 700 Vario Profi  un Profi Plus

Ne tikai Fendt 700 Vario Profi un ProfiPlus salons 
lepojas ar modernāko aprīkojumu; mirdzoša ir arī 
ārpuse. Spožais un ekonomiskais LED apgaismo-
jums izgaismo apkārtni visos virzienos.  

Funkcionāli perfekts
Fendt 700 Vario piedāvā papildu risinājumus 
Profi un ProfiPlus aprīkojuma līmenī, nodroši-
not papildu komfortu un funkcionalitāti palieli-
nātām darba prasībām. Apvienojumā ar termi-
nāli Varioterminal 10.4-B, jūs iegūstat nākamās 
paaudzes kontrolierīces. Terminālis pārliecina ar 
moderno dizainu, vienkāršu pāreju pa izvēlnēm un 
inovatīviem risinājumiem ideālai visu traktora un 
agregāta funkciju koordinācijai.
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VisioPlus Kabine

Anbauräume

Motor und Getriebe

Fahrzeugaufbau

Dzinējs un pārnesumkārba
sākot ar 14. lpp.

Pievienošanas punkti
sākot ar 34. lpp.

VisioPlus kabīne
sākot ar 22. lpp.

Traktora virsbūve
sākot ar 18. lpp.

Variotronic
sākot ar 28. lpp.

Perfekts redzes lauks ar 300 grādu tīrītāju 
panorāmas vējstiklam

Augstas kvalitātes LCD terminālis Varioterminal 
10.4-B ar skārienekrānu un taustiņiem, ar 

viedtālruņa izskatu un balstu ar lodveida šarnīru 
nodrošina ideālu regulēšanu

Hidraulikas sistēma ar slodzes mērīšanas sūkni ar 
padeves jaudu 109 l/min., 152 l/min. vai 193 l/min., 

atkarībā no aprīkojuma

Ar DCUP ātrās savienošanas palīdzību 
hidroizvadus var pievienot zem spiediena, 

novēršot netīrumu nonākšanu hidraulikas sistēmā, 
kā arī atvieglojot ātru agregātu piekabināšanu un 
atkabināšanu.

Partikulārais dīzeļdegvielas daļiņu filtrs CSF 
(pārklātais kvēpu filtrs): nav nepieciešams veikt 

apkopi, ietaupa degvielu

Aizmugurējā jūgvārpsta ar četriem griešanās 
ātrumiem 540, 540E, 1000 un 1000E 

Ar vadības sviru var izvēlēties divus kruīza 
kontroles ātrumus

14 tonnu pieļaujamais kopējais svars ar lielu 
kravnesību 6020 kg

VarioActive stūres vadības sistēma, ar kuru ir jāveic 
mazāk darbības ar stūri, piemēram, lauka galos

VisioPlus kabīne

Pievienošanas punkti

Dzinējs un pārnesumkārba

Traktora virsbūve

It īpaši Fendt. Vienkārši labāks detaļās. 
Mēs paturam acīs kopumu. Un uzlabojam katru 
mazāko komponentu, lai to panāktu. Mēs attīstām 
tehnoloģijas, kas pārliecina, ka jūs varat paveikt 
vairāk – vieglāk, ātrāk un vienkāršāk. 

Skatieties Fendt fokusā! Tas parāda, kas dara Fendt 
īpašu.

Holistiska pieeja.
Perfekts traktors ir kas vairāk nekā tikai tā daļu 
summa. Tā ir ideāla visu sastāvdaļu mijiedarbība, 
kas papildina viena otru, lai iegūtu optimālu rezul-
tātu. Tieši tas padara traktoru par Fendt. 

Fendt fokusā – lieliski risinājumi, kas izceļ Fendt īpašās 
funkcijas. 

Fendt fokusā. Mūsu īpašie risinājumi. Fendt 700 Vario. Perfekcionists.

Fendt fokusā 

Fendt fokusā: Ikona norāda uz 
īpašajām Fendt tehnoloģijām. 
Tehnoloģijas, kas palīdz jums 
katru dienu; par tām mēs jums 
izstāstīsim sīkāk.
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Ideāla saskaņa
Fendt 700 Vario dzinējs un pārnesumkārba veido 
ideālu veselumu piedziņas mehānismam ar lielu 
griezes momentu un bezpakāpju pārnesumkārbu 
braukšanas baudījumam. Pārbaudītais, sevi pierā-
dījušais, jaudīgais sešu cilindru dzinējs pārliecina 
ar intensīvu darbību ar lielu manevrēšanas spēju 
un maksimālo jaudu līdz 240 ZS. Jaunās dzinēja 
komponentes palielina izturību un samazina deg-
vielas patēriņu. Vēl vairāk uzlabotā SCR izplūdes 
gāzu tehnoloģija atbilst 4. paaudzes/Tier 4 pēdējā 
posma emisiju prasībām.

Dzinējs un pārnesumkārba10 11
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Modernākā dzinēja un transmisijas tehnoloģija

Ekonomisks un videi nekaitīgs
Katrs litrs ir svarīgs. Fendt 700 Vario ir aprīkots 
ar SCR izplūdes gāzu tehnoloģiju, īpaši eko-
nomē degvielu un atbilst EURO 4. paaudzes/Tier 
4 pēdējā posma emisiju standartam. Partikulārais 
dīzeļdegvielas daļiņu filtrs, kam nav nepieciešama 
papildu degvielas iesmidzināšana izpūtējā, arī 
ietaupa degvielu. Ar ideālo dzinēja un pārnesum-
kārbas saskaņu, jaunais Fendt 700 Vario nodrošina 
vispusīgu darbību uz lauka un uz ceļa.

Jauda un uzticamība
Pārbaudītais, sevi pierādījušais sešu cilindru Deutz 
dzinējs Fendt 700 Vario attīsta jaudu no 145 līdz 
240 ZS ar maksimālo ātrumu 50 km/h. Ar 6,1 litru 
darba tilpumu, 4 vārstiem uz cilindru un „com-
mon rail“ iesmidzināšanas sistēmu, dzinējs attīsta 
lielu griezes momentu strādāšanai bez ierobežo-
jumiem. Kompaktais traktors ar lieliem zirgspē-
kiem ir izstrādāts maksimālam sniegumam un slo-
gošanas spējai. Dzinējs un pārnesumkārba ir ideāli 
saskaņoti, tā, lai varētu sasniegt lielu kopējo efek-
tivitāti. 

Ideāla braukšana ar bezpakāpju pārnesumkārbu.
Jo tikai ar Fendt Vario bezpakāpju pārnesumkārbu 
jūs varat braukt darbam ideāli piemērotā ātrumā. 
Jūs varat braukt no 0,02 km/h līdz maksimālajam 
ātrumam 50 km/h, precīzi un nesaraustīti. Jūs varat 
ērti darbināt traktoru ar daudzfunkciju vadības 
sviru. Īpaši pozitīvas ir samazinātās apkopes izmak-
sas ar garākiem transmisijas eļļas nomaiņas inter-
vāliem, ik pēc 2000 stundām. 

Strādājiet ar pilnu jaudu
Tādas funkcijas kā automātiskā maksimālās jau-
das kontrolierīce 2.0, vēl vairāk samazina deg-
vielas patēriņu, jo dzinējs vienmēr darbojas ide-
ālā ātruma diapazonā. Slodzes robeža, kas kat-
rai darbībai ir atšķirīga, tiek regulēta automātiski. 
Robežu vairs nav jāievada manuāli, un dzinēja un 
pārnesumkārbas darbība vienmēr ir ideāli saska-
ņota. Jaudas samazināšanas režīmā traktors uzsāk 
braukt ātri un pārliecina ar intensīvu darbu.

Ideāla saskaņa vislabākajam piedziņas mehānismam

Modernākā dzinēja un 
transmisijas tehnoloģija

•  Sešcilindru dzinējs ar 6,06 l 
darba tilpumu un „common rail“ 
iesmidzināšanas sistēmu: 
240 ZS maksimālā jauda pie 
1 800 apgr./min.

•  SCR tehnoloģija, kas atbilst EURO 3b 
paaudzes/Tier 4. pēdējā posma emisijas 
standartam, un lieliska degvielas 
patēriņa efektivitāte

•  Vario bezpakāpju pārnesumkārba 
braukšanai no 0,02 līdz 50 km/h

•  Standarta versijā traktora pārvaldības 
sistēma TMS un automātiska maksimālās 
jaudas kontrole 2.0

•  Optimāla svara-jaudas attiecība 
33 kg/ZS (724 Vario)

•  Aizslēdzams dzinēja pārsegs

•  Degvielas priekšfiltrs ar termostatisku 
drošības vārstu

Griezes moments
Nm

Jauda
kW

Degvielas patēriņš
g/kWh

apgr./
min.

Vadības svira/pedālis Viegla piekļuve

Dzinēja nodalījumam ir viegli 
piekļūt, pat tad, kad ir piemon-

tētas frontālā iekrāvēja pievienošanas 
daļas. Viendaļīgo pārsegu ar diviem 
atsevišķiem sānu paneļiem var atvērt 
bez instrumentiem. 

Pateicoties TMS traktora pārval-
dības sistēmai un automātiskajai 
maksimālās jaudas kontrolei 2.0, 
traktors automātiski regulē dzinēja 
apgriezienus.

TMS/maks. jaudas kontrole 2.0

Braukšanas režīmu var izvēlē-
ties atsevišķi: Ātrumu var kon-

trolēt ar pedāli vai ar vadības sviru. 

Ārējā izplūdes gāžu recirkulācija nodrošina to, ka slāpekļa 
oksīdu NOx daudzums jau ir samazināts, pirms tie nokļūst 
izpūtējā. Tas ir daudz ekonomiskāk, jo izpūtējā ir nepie-
ciešams mazāk AdBlue, lai samazinātu slāpekļa oksīdus 
vēl vairāk. 

Pasīvais pārklātais kvēpu filtrs tiek reģenerēts brauk-
šanas laikā un to nav nepieciešams aktīvi iedarbināt. 
Reģenerācijai nav nepieciešama papildu degviela. 
Pārklātie kvēpu filtri Fendt traktoros ir paredzēti ilgam 
kalpošanas laikam, tos nav nepieciešams mainīt. 

AGRex ārējo izplūdes gāžu recirkulācija Dīzeļdegvielas daļiņu filtrs, pārklātais kvēpu filtrs (CSF)

Fendt Vario transmisija ir hidrostatiski-mehāniska enerģijas sadales pārvade. Palielinoties ātrumam, caur planetāro 
zobpārvadu pārvadītās mehāniskās enerģijas daļa palielinās. Hidrostati, ko var iesvārstīt par 45 grādiem, kam ir augsts 
darbības spiediens ar maks. 550 bāriem nodrošina lielisku efektivitāti. 

SCR (selektīvā katalītiskā redukcija) izplūdes gāzu pēcapstrādei

Izmantojot SCR tehnoloģiju, notiek izplūdes gāzu pēcapstrāde ar AdBlue®, 32,5 procentu spēcīgu karbamīda šķīdumu, 
kas pārveido slāpekļa oksīdus NOx par netoksisku slāpekli un ūdeni. 

Maksimāla dzinēja produktivitāte tiek sasniegta ar ideāli saska-
ņotām sastāvdaļām: Izplūdes gāzu turbokompresors ar pārplūdes 
aizbīdņa izpildmehānismu, degvielas priekšfiltrs ar termostatisku 
vārstu un gaisa ieplūdi caur pārsegu, kas nodrošina lielu gaisa plūs-
mu bez nepieciešamības ierīkot ieplūdes cauruli kabīnes balstā. 

Degvielas un AdBlue patēriņa indikators ne tikai pārrauga pašreizējo 
patēriņu, bet arī reģistrē patēriņu dažādās darbībās. Turklāt tas 
palīdz vadītājam uzturēt produktīvu braukšanas stilu. 

Degvielas priekšfiltrs ar termostatisko vārstu ļauj uzticami 
iedarbināt traktoru, pat temperatūrā, kas zemāka par nulli, 

jo uzsildītā degviela plūst cauri atgriezes filtram priekšfiltrā. 
Apkopes atvieglošanas nolūkos ir pierīkots radiators un filtrs. 

Fendt Vario pārnesumkārbaIzplūdes gāzu pēcapstrādeDzinēja raksturlielumi – Fendt 724 Vario

1058 Nm grieze, 
240 ZS maks. jauda pie 
1800 apgr./min. un īpat-
nējā degvielas patēriņa 
192 g/kW 724 Vario līdz 
ar jaunākās tehnoloģijas 
ieviešanu.
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Uzticība sākas no 
pamatiem
Gatavs katrai darbībai: Fendt 700 Vario atbilst 
visām jūsu prasībām pēc izturības un uztica-
mības. Spēcīgais lietais rāmis ar pašizlīdzinošo 
priekšējo tiltu viegli pārvalda lielu kravnesību, 
kas pārsniedz sešas tonnas. Integrētā pneima-
tiskā bremzēšanas sistēma uztur traktora un pie-
kabes drošību bremzēšanas laikā un lietais rāmis 
saglabā stabilitāti līkumos, pat braucot lielā 
ātrumā. Ar perfekcionistu jūsu darba diena sākas 
ar labām sajūtām.

Traktora virsbūve14 15



  Komfort und Sicherheit Leistungsfähiges Beleuchtungskonzept

Clevere BedienungSerienmäßige Vorderachsfederung

Traktora virsbūve

Liels transporta ātrums un celtspēja
Fendt 700 Vario slodzi uzņem spēcīgs lietais rāmis, 
kura pieļaujamais bruto svars ir 14 tonnas. Ar lielo 
kravnesību 6020 kg kompaktajam traktoram ar lie-
liem zirgspēkiem ir ļoti daudz rezerves smagiem 
agregātiem. Pašizlīdzinošajai priekšējā tilta amorti-
zācijai ir 100 mm amortizatora gājiens optimālam 
brīvgājienam. Tas sniedz komfortu un drošību ar 
tiešu vilces jaudas pārvadi, pat ar smagām kravām. 

Prasības veiktspējai un komfortam
Visa Fendt 700 Vario šasija ir perfekti konstruēta 
augstām prasībām un lielam transporta ātrumam. 
•  Pašizlīdzinoša priekšējā tilta amortizācija ar 

100 mm amortizatoru gājienu
•  Pneimatiska divkontūru bremzēšanas sistēma ar 

vienu pedāli vai sajūga vadības bremzi
•  TMS pedāļa režīms ar palēninājuma regulēšanu 

ar spiediena noteikšanu
•  Automātisks piekabes pagrieziena vadības ass 

bloķētājs
•  100% diferenciāļa bloķētājs priekšā un aizmugurē

Droša bremzēšana
Ar lielām transportējamām kravām bīstamās situā-
cijās ir ātri jābremzē. Pneimatiskā divkontūru 
bremzēšanas sistēma ļoti efektīvi palēnina traktora 
gaitu. Pneimatiskā bremzēšanas sistēma reaģē ātri 
un precīzi. Ir pierādīts, ka bremzei ar vienu pedāli 
ir īpašas priekšrocības, pārvadājot piekabes. TMS 
traktora pārvaldības sistēma palielina braukšanas 
stabilitāti ar automātisko spiediena noteikšanu un 
inteliģentu palēninājumu.

Absolūti stabils
Fendt Reaction stūres vadības sistēma garantē 
optimālu braukšanu taisnā virzienā. Pēc līkuma 
izbraukšanas tā ātrāk atgriež stūri atpakaļ tās 
sākuma pozīcijā. Automātiskais pagrieziena 
vadības ass bloķētājs nodrošina stabilu brauk-
šanu taisnā virzienā ar piekabēm. Uzsākot braukt 
noteiktā ātrumā vai braucot atpakaļgaitā, pašva-
dāmā ass tiek automātiski bloķēta, bez vadītāja 
iejaukšanās. 

Dažādi ceļi – viens mērķis: braukt ātri un droši

Braukšanas dinamika 
ar drošību un komfortu

•  Pieļaujamais kopējais svars līdz 
14 tonnām

•  Liela kravnesība līdz 6020 kg

•  Pašizlīdzinoša priekšējā tilta 
amortizācija ar 100 mm amortizatoru 
gājienu

•   Automātisks piekabes pagrieziena 
vadības ass bloķētājs

•  Aizmugurējais un priekšējais 
diferenciālis ar 100% diska bloķēšanu

•  Divkontūru bremzēšanas sistēma
 
•  Palēninot gaitu tiek iedarbināts 

bremžu signāls, brīdinot braucējus aiz 
traktora

Pabeidziet darbu droši: Iebūvētais apgaismojums, 
kas turpina darboties pēc traktora izslēgšanas, 

ļauj operatoram droši izkāpt, pat tumsā. Priekšējie lukturi 
turpina darboties kādu laiku pēc traktora izslēgšanas.

Komforts un drošība 

Trieciena slodzes stabilizēšana novērš traktora un agregāta 
sadursmi, aktīvi pretdarbojoties kustībām ar hidraulikas 
palīdzību. Tā samazina šūpošanos, tādējādi uzlabojot 
vadības drošību un palielinot braukšanas komfortu.

Gaismu izkārtojums 700 Vario ir unikāls – darba 
lukturi ir „šķērsenisks“. Tādējādi tiek novērstas ēnas 

un atspīdumi un vadītājs iegūst optimāli apgaismotu 
redzes lauku. 

Ar sānu gaismu palīdzību jūs varat pārredzēt visu 
riteņa arku, pat tumsā. Arī sānu gaismas ir pieeja-

mas kā papildu spožs LED apgaismojums. 

700 Vario amortizācijas konstrukcija nodrošina maksimālu 
braukšanas komfortu uz lauka un pa ceļu. Priekšējā 
tilta amortizācijas, kabīnes un sēdekļa amortizācijas 
kombinācija, kas nodrošina automašīnai identiskas 
braukšanas sajūtas, ir pārņemta no traktoriem ar lieliem 
zirgspēkiem.

VarioActive stūres vadības sistēma ļauj aktivizēt spēcīgāku 
stūres mehānisma pārnesuma skaitli. Tas pielāgojas 
stūrēšanas kustībām un braukšanas ātrumam un nodrošina 
lielāku komfortu lauka galos vai frontālā iekrāvēja darba 
laikā šauros saimniecību pagalmos.

Jaudīga apgaismojuma koncepcija

Ģeniālā 700 Vario apgaismojuma koncepcija neatstāj jūs 
tumsā. 700 Vario darba lukturus var atsevišķi noregulēt 
līdz 360 grādiem no apgaismojuma. Papildus pieejami kā 
LED lukturi.

Apgaismojumu ir viegli uzstādīt un regulēt, jo tā 
izkārtojums ir ļoti vienkāršs. Ar vienas pogas 

sistēmu visas iepriekš uzstādītās darba gaismas var viegli 
un ātri ieslēgt un izslēgt, tikai pieskaroties pogai tastatūrā. 

Priekšējais tilts, kam standarta versijā ir amortizācijas sistēma, nodrošina lielu kravnesību kopā ar vislabāko braukšanas 
komfortu. +/- 50 mm amortizatoru gājiens ļoti labi absorbē kustības uz nelīdzenām virsmām. 8° svārstību leņķis 
nodrošina stabilitāti braukšanas laikā. Priekšējā tilta 52° vadības leņķis garantē maksimālu manevrēšanas spēju.

+/- 50 mm amortizatoru gājiens 8° svārstību leņķis

Viedas kontrolierīcesStandarta priekšējā tilta amortizācija

Bez VarioActive
1 apgrieziens
= 26,6°

Ar VarioActive
1 apgrieziens
= 43,3°
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Komforta virsotne
Ar traktora palīdzību jūs esat tieši savienots ar 
zemi. Stūre, vadītāja sēdeklis, piekare un vadības 
elementi ir ideāli saskaņoti cits ar citu un pastā-
vīgi nodrošina jums atgriezenisko saiti. Lai jūs 
varētu saglabāt pastāvīgu kontroli, mēs esam 
izstrādājuši ideālu risinājumu: VisioPlus kabīni. 
Ērta iekāpšana, optimāla piekare, ergonomisks 
vadības elementu izkārtojums, kā arī lielāka 
redzamība un telpa ar panorāmisku priekšējo 
logu, 300 grādu stikla tīrītājs, LED apgaismojuma 
koncepcija un daudz kas vēl. 

Fendt VisioPlus kabīne18 19



   

77°

Entfall der B-SäuleSichtwinkel Weitwinkelspiegel

LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung 

Fendt VisioPlus kabīne

Viss ir pārskatāms
VisioPlus panorāmas vējstikls izliecas līdz jumtam 
un paver skatu uz augšu un uz leju. Ar 77 grādu 
leņķi jūsu darba zona ir pilnīgi pārskatāma, pat 
tad, kad ir pacelts frontālais iekrāvējs. Lielā 6,1 m2 

stiklotā zona nodrošina ideālu skatījumu uz visām 
pusēm, bez B veida balsta, kas bloķētu skatu. 
Lietus jūsu darbu neapturēs: līdz ar 300 grādu 
stikla tīrītāju lauku, tīrītāji nodrošina skaidru skatī-
jumu uz priekšu.

Elektriski regulējamie ārējie atpakaļskata spoguļi 
ar platleņķa spoguli paplašina skatījumu uz aizmu-
guri. Aizsvīduši spoguļi paliek pagātnē: apsildāmi 
atpakaļskata un platleņķa spoguļi palīdz skaidri 
saskatīt aizmuguri ziemas laikā.

Labākā redzamība no iekšpuses – skaists skats no ārpuses
Viss pareizā gaismā
Ar Fendt 700 Vario jūs strādājat drošāk un produk-
tīvāk arī tumsā. Fendt 700 Vario apgaismojums 
gan iekšpusē, gan ārpusē, ir ļoti labi izvērsts 360 
grādos ap traktoru. Apgaismojums uz kabīnes 
pakāpieniem sniedz drošu un pārliecinošu sajūtu.  
Ar augstas kvalitātes LED priekšējiem lukturiem, 
nakts kļūst par dienu. Tuvā un tālā apgaismojuma 
bi-LED priekšējie lukturi nodrošina plašu skatī-
jumu, kā arī palielina drošību, braucot pa ceļu. 
Tiem ir īpaši spēcīga apgaismošanas jauda ar mazu 
enerģijas patēriņu un ilgu kalpošanas laiku. Visus 

iepriekš izvēlētos darba lukturus var ieslēgt kopā 
centralizētā veidā tikai ar vienas pogas palīdzību. 
Kopējais apgaismojums nodrošina patīkamu 
salona apgaismojumu. Pēc pilnas darba dienas 
inteliģentais apgaismojums, kas turpina darboties 
pēc mašīnas izslēgšanas, apgaismo jūsu ceļu uz 
mājām.

Viengabala sānu logs un skaidra visaptveroša redzamība 
bez B veida balsta, kas bloķētu skatu.

Panorāmas vējstikls ar 77° redzes leņķi pilnai redzamībai 
uz augšu un līdz riteņu arkām.

Galvenajā spogulī kā sekundārs spogulis ir 
iebūvēts platleņķa spogulis, kas ievērojami 

paplašina redzes lauku.

B veida balsta likvidēšanaRedzamības leņķis Platleņķa spogulis

LED gaismas diožu priekšējie lukturi ar izlīdzināšanas iespēju 

Fendt VisioPlus kabīne

•  Liela kabīne ar 2520 litru tilpumu – 
lieliska telpas sajūta

•  Izliekts, viengabala panorāmas 
vējstikls ar 77° redzes lauku skaidrai 
redzamībai uz augšu 

•  300° stikla tīrītājs lielam, skaidram 
tīrītāja laukam

•  Šaurs, kompakts dzinēja pārsegs 
labākai vispusīgai redzamībai

•  Apsildāms aizmugurējais logs

•  Apgaismota vadības pults uz labās 
puses roku balsta

•  Automātiska salona apgaismojuma 
aptumšošana

•  Dienas apgaismojums ar LED darba 
lukturiem priekšā un aizmugurē

•   Šķērseniski gaismas stari optimālam 
apgaismojumam priekšā 

LED priekšējie lukturi nodrošina īpaši plašu un spožu gaismu. Turklāt tie ietaupa enerģiju un tiem ir ilgs 
kalpošanas laiks. Apgaismojuma diapazonu var pielāgot esošajai situācijai, piemēram, braukšanai pa ceļu.
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Kabel können von außen sauber und bei geschlossener 
Heckscheibe in die Kabeine geführt werden. Durch die 
Kabeldurchführung bleiben die Kabel bleiben sauber und 
Schmutz, Wasser und Geräusche bleiben draußen. 

Die im Dachhimmel integrierte Luke bietet eine zusätzliche 
Belüftungsmöglichkeit an heißen Tagen. Im Dach sind 
auch die Klimaanlage, das Radio und der Fahrtenschreiber 
übersichtlich integriert. (Eine zusätzliche Halterung 
Dach und Seitenscheibe bietet den optimalen Platz für 
Geräteterminals, ohne die Sicht nach draußen zu beein-
trächtigen. )

Sämtliche Scheinwerfer können den beleuchteten Tasten 
auf der Bedienkonsole einfach zugeordnet und per Klick 
betätigt werden. Die integrierte Klimaanlage sorgt für 
die optimale Kühlung und Komfort. 

Breite Trittstufen bieten einen sicheren und einfachen 
Auf- und Abstieg.

Zur optimalen Sitzposition gehört die passende Höhe 
des Lenkrads. Das Cockpit samt Lenkrad ist individuell 
höhenverstellbar. 

Auf den Komfort eines Kühlfachs für Getränke wollen Sie 
sicher nicht mehr verzichten. Gut erreichbar hinter dem 
Beifahrersitz wartet die Erfrischung an heißen Tagen.

 Integrierte Kabeldurchführung Klimaautomatik & BeleuchtungDachluke

Aufstieg KühlfachLenkradpositionFahrer- und Beifahrersitz Pneumatische Komfort KabinenfederungPneumatische Kabinenfederung

Pārskatāmība un komforts
Fendt VisioPlus kabīnē ir ļoti daudz vietas jūsu 
komfortam. Tas sākas jau brīdī, kad jūs iekāpjat 
kabīnē pa platajiem pakāpieniem. Kabīnē ir vairāk 
par sešiem kvadrātmetriem stikla, kas padara to ne 
tikai vizuāli lielāku – jūs iegūstat arī lielākas telpas 
sajūtu līdz ar 2520 litru gaisa telpas un labi pārdo-
mātu visu komponenšu ergonomisku izvietojumu. 
Vairākas glabāšanas vietas nodrošina praktisku 
mantu novietošanu. 

Augstas kvalitātes aprīkojums
Esam gatavi lielas slodzes sezonai: Fendt 700 Vario 
ir pneimatiska kabīnes amortizācija ideālam brauk-
šanas komfortam. Trīs punktu pneimatiskā kabīnes 
amortizācija ideāli kompensē nelīdzenu teritoriju. 
Jūs ļoti ērti un relaksēti sēžat „Evolution dynamic“ 
īpaši ērtajā luksusa sēdeklī, kas nodrošina ideālu 
jostas vietas atbalstu. Sēdeklis pielāgojas jūsu sva-
ram, izmantojot saspiestu gaisu no traktora kom-
presora. Ērtajā pasažieru sēdeklī ir iebūvēts raks-
tāmgalds. Stūri, kam var regulēt augstumu un 
sasvērumu, var ātri pielāgot ar kājas pedāli, nodro-

Fendt VisioPlus kabīne

šinot ideālu sēdēšanas stāvokli. Radio ar CD un 
MP3 funkciju un četriem stereo skaļruņiem nodro-
šina kabīnē labāko skaņas kvalitāti. Gultņi VisioPlus 
kabīnē ir optimizēti tā, lai absorbētu nepatīkamus 
trokšņus no ārpuses. Automātiskā klimata kontrole 
nodrošina ideālu ventilāciju un uztur kabīnē per-
fektu temperatūru. Ogles filtrs nodrošina labāko 
gaisu elpošanai, pat, strādājot putekļainos apstāk-
ļos.

Jo kabīne ir kas vairāk nekā tikai darba vieta

Kabeļus var kārtīgi novadīt kabīnē no ārpuses un 
cauri aizvērtam aizmugurējam logam. Kabeļu 

izvads aizsargā kabīnes iekšpusi no netīrumiem, ūdens un 
trokšņa.

Jumta tapsējumā iebūvētā lūka nodrošina papildu 
ventilāciju karstā laikā. Jumtā ir radio, gaisa 
kondicionēšanas kontrolierīces un tahogrāfa niša. Labajā 
pusē ir iemontēts papildu ierīču turētājs, piemēram, 
papildu termināļiem. 

Visu gaismu darbība ir piešķirta apgaismotiem taustiņiem 
vadības pultī, un tās var iedarbināt ar klikšķi. Iebūvētais 
gaisa kondicionieris nodrošina optimālu atvēsināšanu un 
komfortu – tas ir manuāli vadāms Power variantā, pilnīgi 
automātiski vadāms Fendt 700 Vario Profi un ProfiPlus 
versijā.

Turētājs ar skavām drošai dokumentu glabāšanai. Lai iegūtu optimālu sēdēšanas stāvokli, stūrei ir jābūt 
pareizā augstumā un sasveres leņķī. Kabīnes elementu, 
tostarp stūres, augstumu var regulēt atsevišķi. 

Jūs noteikti negribēsit iztikt bez dzesēšanas nodalījuma, 
kur var atdzesēt dzērienus. Karstā laikā atdzesēti dzērieni 
atrodas vienmēr viegli sasniedzamā vietā aiz pasažieru 
sēdekļa.

Amortizācijas sistēma un atsevišķa roku balsta regulēšana 
nodrošina komfortablu darbu. Papildu standarta specifikāci-
jas luksusa sēdeklim ar pneimatisko amortizāciju, ir pieejams 
arī īpaši komfortabls sēdeklis ar apsildi un pneimatisko jostas 
vietas balstu.

Pneimatiskā kabīnes amortizācija efektīvi samazina vibrā-
cijas un nodrošina augsta līmeņa braukšanas komfortu. Tā 
balstās četrās vietās ar integrētu automātisku izlīdzināša-
nu: kabīne balstās uz diviem konusveida gultņiem priekšā 
un uz diviem pneimoatsperu amortizatoriem aizmugurē.

Pneimatiskā kabīnes amortizācija ar bremzēšanas un 
svārstību kompensāciju samazina vibrācijas līdz minimu-
mam un nodrošina augsta līmeņa braukšanas komfortu. 
Tā balstās uz trim punktiem un tai ir iebūvēta pašizlīdzinā-
šanas funkcija. Pneimatiskā luksusa kabīnes amortizācijas 
sistēma nav pieejama Fendt 700 Vario Power aprīkojuma 
variantā.

Iebūvēts kabeļu izvads Automātiska klimata kontrole un apgaismojumsJumta lūka

Turētājs ar skavām Dzesēšanas nodalījumsStūres pozīcijaVadītāja un pasažiera sēdeklis Pneimatiska luksusa kabīnes amortizācijaPneimatiska kabīnes amortizācija
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Übersichtliche Bedienung an der Multifunktions-Armlehne

Fendt Variotronic

Perfekti kontrolēts
Fendt 700 Vario Power ekspluatācija, izmantojot 
pilnīgi iebūvēto Variocentre, ir vienkārša un viegla. 
Vadības elementu ergonomiskais izkārtojums un 
krāsas atbilst jau esošajiem Fendt traktoriem un 
garantē pilna spektra, ātru un praktisku darbību. 
Integrētā Vario TMS (traktora pārvaldības sistēma) 
nodrošina optimālu dzinēja un pārnesumkārbas 
saskaņotību. Rezultāts ir maksimāls braukšanas 
komforts un absolūti efektīva degvielas izmanto-
šana. 

Elektroniskie asistenti
Kā daļa no vairākos zīmolos izmantotas AGCO Fuse 
stratēģijas, Fendt Variotronic ir iekļautas elektro-
niskas automatizētas funkcijas un risinājumi indivi-
duāliem iestatījumiem, kas padara darbu vienkār-
šāku, ātrāku, precīzāku un produktīvāku. Īpaši ino-
vatīvi risinājumi pieļauj visa autoparka 
nevainojamu integrāciju.

Strādājiet efektīvi – brauciet komfortabli

Fendt Variotronic iekļauj un integrē galvenās funkcijas, lai panāktu lielāku efektivitāti. 
Unikāli: Ar termināli Varioterminal visas funkcijas var pielāgot viegli un ērti. 
Galvenās pielietojuma jomas ir šādas:  • Variotronic agregātu kontrolierīce ISOBUS • VarioGuide automatizētā stūres vadība • VarioDoc dokumentēšana 

Stingra kontrole
Ar daudzfunkciju vadības sviru jūs varat viegli un 
precīzi kontrolēt traktoru. 4 virzienu daudzfunkciju 
vadības svira paātrina un palēnina Fendt 700 Vario 
gaitu bez pārnesumiem. Vadības svira labi iegulst 
rokā, un daudzas funkcijas var aktivizēt tieši no svi-
ras: kruīza kontroli, ātruma atmiņu, hidraulikas un 
papildu automatizētās funkcijas, piemēram, pār-
valdību lauka galos. Vārstus var iedarbināt tieši no 
vadības sviras un brīvi piešķirt to funkcijas termi-
nālī Varioterminal.

Būt perfektam var būt tik vienkārši – Fendt 700 Vario Power 

VarioGuide SectionControlVariotronicTI automātikaAgCommandTM

Ar AgCommandTM analizēšanas spēju 
darbības var veikt efektīvāk, veicot 
gandrīz reāla laika datu pārraidi. 

Fendt VariotronicTI aktivizē darbību 
secības lauka galos pilnīgi automā-
tiski. Tas ietaupa laiku, veicot ātrāku 
apgriešanos. 

VarioGuide nodrošina īpaši precīzu 
vadību ar precizitāti līdz +/- 2 cm, un 
palielina visu darbību ekonomiju.

Jaunā funkcija SectionControl iespējo 
pilnīgi automātisku zonu kontroli ar 
GPS signāla palīdzību, atkarībā no 
vajadzīgās pārklāšanās pakāpes. 

Celšanas mehānisma vadības modulis (EPC) aizmugurējai 
uzkarei ietver ātrās pacelšanas slēdzi, dziļuma kontrolierīci 
un jūgvārpstas iedarbināšanu (pēc izvēles priekšējai uzkarei)

4 virzienu daudzfunkciju 
vadības svira ar papildu 
taustiņiem 3. un 4. papildu 
hidraulikas vadības blokam 
un VariotronicTI pārvaldība 
lauka malā

Krusteniskā svira 1. un 2. papildu 
hidrauliskajiem vadības blokiem

Varioterminal 7" 

Vadības panelis ar membrānas tastatūru 
pārnesumkārbas, hidrauliskām un jūgvārpstas 
darbībām. 
TMS aktivizācija, ātruma diapazona izvēle, 
4 riteņu piedziņas un diferenciāļa bloķētāja 
iedarbināšana, priekšējā tilta amortizācija, 
jūgvārpstas griešanās ātruma atlase

Kruīza 
kontroles 

pogas

Dzinēja apgriezienu 
atmiņas taustiņi

Viegla apgriešanās lauka galos: Fendt VariotronicTI 
Elektroniska palīdzība ir liels ieguvums, īpaši pār-
valdībai lauka galos. Ar VariotronicTI jūs aiztaupāt 
līdz 1920 rokas kustību 160 pagriezienos. Terminālī 
var ieprogrammēt līdz 20 iestatījumus katram 
pagriešanās manevram, gan stāvot, gan atrodo-
ties kustībā. Pēc tam, lai aktivizētu automatizētās 
darbības lauka galā, ir tikai jāpieskaras pogai. Jūs 
varat braukt, nepārvietojot roku. 

 Visas Fendt 700 Vario Power funkcijas var darbināt un pārraudzīt terminālī. Vienkārši pieskarieties attiecīgajam izvēlnes elementam tieši skārienekrānā vai uzklikšķiniet ar taustiņu. 
Ar 262 000 krāsām un 480 x 800 pikseļu izšķirtspēju visu saturu var atpazīt ātri un viegli. Tumsā displejs tiek automātiski aptumšots, bez mirgošanas. 

Vienkārša daudzfunkcionālā roku balsta darbība
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ISOBUS GerätesteuerungVorgewendemanagement 

USB-SchnittstellenSectionControl

Krusteniskā svira 1. un 2. papildu 
hidrauliskajiem vadības blokiem

Variotronic agregātu kontrolierīce ISOBUS

Variotronic agregātu kontrolierīces ISOBUS un 
lauka galu pārvaldības funkcijas pēc nepieciešamī-

bas var piešķirt daudzfunkciju vadības svirai, ja agregāts 
pieļauj šādas funkcijas veikšanu. Operatoriem tā var šķist 
ļoti ērta darbības ergonomika. 

Centrāli kontrolējams
Terminālis Varioterminal ir visu traktora un agre-
gāta iestatījumu centrālais vadības bloks. Turklāt 
jūs varat darbināt un uzraudzīt Variotronic 
funkcijas tieši terminālī. Sastāvdaļas terminālī 
Varioterminal atbilst augstākajām kvalitātes, uzti-
camības prasībām un pirmklasīgai meistarībai. Arī 
ar ISOBUS izmantojamus agregātus var tiešā veidā 
kontrolēt ar termināli Varioterminal. Nav nepie-
ciešami papildu agregātu termināļi; tādējādi jūs 
iegūstat vairāk vietas kabīnē un labāku pārskatā-
mību. 

Jaunās paaudzes terminālis Varioterminal
Terminālis Varioterminal 10.4-B jaunajā 
Fendt 700 Vario nosaka modernās skārienekrāna 
vadības standartus. LCD displejs ar stikla virsmu 
un bez malām ir centrālais vadības elements un 
piesaista uzmanību ar savu viedtālruņa izskatu. 
Augstās kvalitātes skārienekrānam, kas izgata-
vots no stikla, kas ir drošs pret skrāpējumiem, ir 
800 x 600 pikseļu izšķirtspēja un 16 miljonu krāsu 
izteiksmīgiem attēliem. Skārienekrāns reaģē jutīgi 
un ātri. Ir iespējamas arī darbības ar taustiņiem. 

Fendt Variotronic – Profi/ProfiPlus aprīkojums

Precīzs pielietojums
Agregātu kontrolierīcei ir automātiskā hidrosekciju 
kontrole SectionControl. SectionControl ieslēdz 
un izslēdz hidrosekcijas lauka galos vai uz lauka, 
lai nepieļautu nevajadzīgu pārklāšanos. Strādājot 
ar smidzinātājiem, mēslojuma sadalītājiem, pne-
imatiskajām precīzās izsējas sējmašīnām un rind-
sējmašīnām, SectionControl nodrošina turpmākus 
potenciālu ieguldījumu ietaupījumus. 

Sāciet braukt vienu reizi, izmantojiet vienmēr
Lauka iestatījumu pārcelšana uz citiem trak-
toriem ir vienkārša kā bērnu spēle. Terminālis 
Varioterminal saglabā tādus lauka un agregāta 
iestatījumus kā ceļa līnijas, šķēršļi, lauka robe-
žas, apstrādātā platība vai orientieri. Šos datus var 
viegli saglabāt USB zibatmiņā un iekopēt citu trak-
toru terminālī Varioterminal. Datus var saglabāt 
datorā un pārbaudīt ar kartes skatījumu. 

Lauka galu pārvaldība 

Ar VariotronicTI lauka galu pārvaldību operators var izveidot un saglabāt darbību secības, braucot vai neatrodoties kustībā. 
Secībā var ieprogrammēt vairāk par 20 posmiem.

Nodrošina pārskatāmību: Fendt 700 Vario Profi /Profi Plus

Elektrohidraulisks vadības modulis 
aizmugurējai uzkarei ar ātrās 
pacelšanas slēdzi, dziļuma kontrolierīci 
un jūgvārpstas iedarbināšanu (pēc 
izvēles arī priekšējai uzkarei)

Rokas akselerators

Hidrauliskās vadības bloku 
5 – 7 kontrolierīces

Kruīza kontroles pogas

Dzinēja apgriezienu 
atmiņas taustiņi

Daudzfunkcionālā vadības svira ar 
darbības taustiņiem 3. un 4. papildu 
hidraulikas vadības blokam un 
VariotronicTI pārvaldība lauka malā

Varioterminal 10.4-B

Pedāļu kopa

Membrānas tastatūra TMS, 
VariotronicTI aktivizēšanai, ātruma 
diapazona izvēlei, 4 riteņu 
piedziņas un diferenciāļa bloķētāja 
iedarbināšanai, priekšējā tilta 
piekares, jūgvārpstas apgriezienu 
ātruma izvēlei un VarioGuide

Lauka iestatījumus var pārnest uz citiem Fendt traktoriem, 
izmantojot USB pieslēgvietu. Turklāt šo pieslēgvietu var 
izmantot arī mobilo tālruņu uzlādei. 

USB pieslēgvietasSectionControl

Pilnīgi automātiskā hidrosekciju kontrole, kas integrēta Variotronic darbības saskarnē, izmanto GPS un ir atkarīga 
no vajadzīgās pārklāšanās pakāpes. Var iestatīt līdz 24 zonām, kad tiek izmantoti ar ISOBUS saderīgi smidzinātāji, 

mēslojuma sadalītāji un rindsējmašīnas. Tādējādi tiek radīti precīzi darba rezultāti un ietaupītas sēklas, mēslojums vai pes-
ticīdi, novēršot dubultu lietošanu vai apstrādi zonās ārpus lauka. Tiek atvieglots operatoru darbs, gan gaismā, gan tumsā.
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 Dokumentation VarioDoc

VarioGuide Light – die kleine Spurführung

Telemetrie AgCommandTM

Spurführung VarioGuide

VarioDoc aktivizē datu pārsūtīšanu bezvadu režīmā no termināļa Varioterminal 
uz lauka datubāzi. Nav nepieciešams nolasīt tādus datus kā lauka nosaukums 
un pašreiz apstrādājamā labība, ieguldījumi un daudzums, operators u.c. 
glabāšanas datu nesējā. VarioDoc Pro nepārtraukti reģistrē pozīciju un mašīnas 
datus, un šos datus var pārsūtīt ar mobilās saziņas tīkla palīdzību. 

Dokumentēšana ar VarioDoc

Sākuma komplekts (nav iekļauts traktora piegādes 
materiālos) nodrošina datu apmaiņu starp traktoru un 
biroja datoru ar Bluetooth palīdzību. 

VarioDoc modernai darbu pārvaldībai datu reģistrēšanai 
lauka datubāzēs. Bluetooth saskarne nodrošina datu 
pārraidi.

Ražotājs Saderīgi produkti

BASF BASF lauka ieraksts

Helm MultiPlant •  MYFARM24.DE •  MYFARM24.LOGISS
LAND-DATA EUROSOFT AO Agrar-Office lauka datubāze • AO Agrar-Office 

Lohnunternehmer •  AO Agrar-Office AutoDok
AGROCOM AGROCOM-NET •  AGROCOM-LU
Farm Works Farm Works programmatūra

VarioGuide Light sasniedz precizitātes kategoriju +/- 20 cm ar bezmaksas EGNOS korekcijas signālu vai Amerikas WAAS sistēmu. Ja šie korekcijas signāli nav pieejami, VarioGuide Light 
darbojas autonomā režīmā. Šeit novirze no traktora pozīcijas tiek aprēķināta ar programmatūras filtru, kur signāli no GPS un GLONASS satelītiem tiek salīdzināti un pielāgoti viens otram. 

VarioGuide Light – vienkārša vadības sistēma

VarioGuide Light – vienkārša vadības sistēma
VarioGuide Light ir ekonomisks risinājums pien-
saimniecībām, jauktām saimniecībām un augļko-
pības saimniecībām, kas meklē ekonomiski izde-
vīgu vadības sistēmu īpaši zemkopības darbam 
un darbam zālaugu laukos. Tas ir integrēts ter-
minālī Varioterminal 7" un nodrošina precizitāti 
+/- 20 cm. Ievērojiet, ka VarioGuide Light nevar 
atjaunināt, lai iegūtu lielāku precizitāti. 

Fendt Variotronic – Profi/ProfiPlus aprīkojums

Ātra datu pārraide
VarioDoc ir vieglas un ātras dokumentēšanas risi-
nājums. Ar programmatūras palīdzību var veikt 
modernu darbu pārvaldību, automātiski reģis-
trējot datus lauka datubāzē. Dati tiek pārraidīti 
bez vadu palīdzības ar Bluetooth. Moderna auto-
parka pārvaldība ir vēl ideālāka uzlabotajā versijā, 
VarioDoc Pro. Ar to var reģistrēt pozicionēšanas 
datus un pat pārraidīt tos ar mobilā tīkla palīdzību. 

AgCommandTM ir vairākos zīmolos izmantots telemetrijas risinājums AGCO 
korporācijā. Ja Fendt traktors ir savienots ar AgCommandTM, tiek automātiski 
reģistrēti šādi dati:

• Degvielas patēriņš l/ha
• Ātrums km/h
• Dzinēja apgr./min.
• Vilces jaudas prasības (N)
• Aizmugurējās uzkares pozīcija %
• Priekšējās uzkares pozīcija %
• Aizmugurējās jūgvārpstas griešanās ātrums
• Darba stundu skaitītājs
•  Ārējā temperatūra °C

AgCommandTM telemetrija

Antenas bloku var ātri un viegli pārvietot no viena 
traktora uz citu dažu minūšu laikā. Tādas atseviš-

ķas sastāvdaļas kā antena, uztvērējs un svārstību noviržu 
kompensēšanas iekārta ir savietotas kompaktā korpusā un 
pilnīgi iebūvētas jumtā. Tādējādi antena ir ļoti labi pasar-
gāta pret tādu ārēju ietekmi kā zaru kustības vai nozagša-
na.

Ar VarioGuide operators var pilnīgi koncentrēties uz 
agregātu. Tas uzlabo darbību un pozitīvi ietekmē kopējo 
darba kvalitāti, pat sliktas redzamības apstākļos. Papildu 
ASV GPS satelītiem, VarioGuide, ko darbina ar termināli 
Varioterminal, spēj izmantot arī Krievijas GLONASS satelītu 
sistēmu un ir gatavs izmantošanai arī ar plānoto Eiropas 
Galileo sistēmu. Vairāku sistēmu paralēla izmantošana 
garantē lielu automātiskās stūres vadības sistēmas uzti-
camību.

Jūs varat izvēlēties kādu no daudzajiem pakalpojuma 
sniedzējiem, kas veic signālu korekciju. VarioGuide darbo-
jas ar tādiem uz satelītiem bāzētiem signāliem kā EGNOS 
vai OmniSTAR, kā arī ar uz zemes bāzētiem RTK signāliem 
radio vai mobilajā tīklā (Ntrip). Ar VarioGuide var izmantot 
tādus atvērtos formātus kā RTCM 3.1. Tādējādi jūs varat 
izvēlēties kādu no trim precizitātes kategorijām no +/- 20 
cm līdz +/- 2 cm. RTK bāzes stacija nodrošina lielāko 
precizitāti. 

VarioGuide automātiskā stūres vadība

Kuram ir visskaistākā gaita pasaulē? 
Vienmēr uz pareizā ceļa
VarioGuide ļauj vislielākajā mērā izmantot jūsu 
agregātus, jo jūs varat strādāt ļoti precīzi, pat 
tumsā, sliktos redzamības apstākļos vai ar lielu 
darba platumu – traktors automātiski brauc pa 
perfektu līniju. Pārklāšanās ir samazināta un, atka-
rībā no veicamā darba, var sasniegt no trīs līdz 
desmit procentu ietaupījumus. Atkarībā no jūsu 
darbību prasībām, var izvēlēties sistēmu ar precizi-
tāti līdz +/- 2 cm. 

AgCommandTM telemetrijas uzstādīts aprīkojums
VarioDoc Pro ietver AgCommandTM telemetrijas 
sistēmas sagatavošanu Fendt traktoriem. Ar šo 
funkciju jūs vienmēr esat informēti par to, kur 
atrodas jūsu mašīnas un kur tās ir strādājušas. Tas 
ļauj jums ideāli pārvaldīt visu autoparku un uzla-
bot visas darbības. 
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Pievienošanas punkti

Ideāli aprīkots
Ideāla līnija arot, precizitāte no gājiena līdz 
gājienam sējot, perfekts griezums pļaujot – ar 
Fendt 700 Vario jūsu darbs tuvojas pilnībai, un jūs 
būsiet ļoti apmierināti ar rezultātiem. Daudzās 
saskarnes un automatizētās funkcijas piedāvā 
maksimālu daudzpusību agregātu pievienošanai. 
Jaudīga hidraulika atvieglo un paplašina pielieto-
juma jomas, lai iegūtu maksimālu efektivitāti un 
labāko produktivitāti.
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Anbäuräume Front

Komfort-Frontkraftheber mit entlastender Regelung

Komplette Hydraulik DUDK-/UDK-Kupplungen

Pievienošanas punkti 

Svara pacēlājs labākajā formā
Pateicoties stabilajai konstrukcijai, Fendt 700 Vario 
celtspēja ir 104 kN un tas var apstrādāt vissmagā-
kās kravas. Uz luksusa priekšējās uzkares ar slo-
dzes samazināšanas kontroli agregātu var nolaist 
ar dubultas darbības priekšējās uzkares vārstu, 
un agregāta svaru var pārvadīt uz priekšējo tiltu. 
Tā ir īpaša priekšrocība, strādājot ar sniega lāpstu 
vai priekšā piemontētu pļaujmašīnu, jo agregāta 
vadību var ātri un vienmērīgi pielāgot nelīdzenām 
virsmām. Vairs nav nepieciešamas pļaujmašīnas 
izlīdzinošās atsperes. 

Pilnas funkcijas priekšpusei un aizmugurei
Spēcīga hidraulika
Ar padeves jaudu 193 litri minūtē, Fendt 700 Vario 
slodzes devēja sūknis nodrošina lielu hidraulikas 
apjoma kapacitāti. Šiem sūkņiem Profi un ProfiPlus 
variantos ir viegla darbība ar vislielākajām agre-
gāta darbības patēriņa prasībām. Papildu sūkņi ar 
152 l/min. un 109 l/min. (Power) padeves jaudu 
spēcīgi darbojas ar visiem agregātiem. Šī sūkņa 
ietilpība ļauj saglabāt mazu dzinēja griešanās 
ātrumu, kas efektīvi ietaupa degvielu, pat darbībās 
ar lielām prasībām. 

Elektriskā hidraulikas eļļas filtra pārraudzība 
nodrošina palīdzību, piemēram, ātrā kļūdu diag-
nosticēšanā. Tā parāda arī nākamās apkopes veik-
šanas intervālus, kas, pateicoties pārraudzībai, 
ir divreiz garāki. Transmisijas eļļa kalpo ilgi, jo ir 
atsevišķa transmisijas eļļas un hidrauliskās eļļas 
padeve – eļļas nevar sajaukties un transmisijā 
nevar iekļūt netīrumi.

Iebūvētā priekšējā jūgvārpsta nodrošina 1000 apgr./min. Tiešā pārvade no 
dzinēja uz agregātu nozīmē lielu produktivitāti. Vēl viena salokāmu uzkares roku 
priekšrocība ir tāda, ka agregātus var piestiprināt tuvāk traktoram un ir vieglāk 
piekļūt priekšējām riepām. 

Priekšējie pievienošanas punkti

Priekšējā uzkare ir pilnībā iebūvēta karkasā un tādēļ tā ir īpaši stabila. Priekšējās 
uzkares rokas var uzlocīt uz augšu pa diagonāli, tādējādi nodrošinot vairāk brīvas 
vietas frontālā iekrāvēja darbam.

Fendt 700 Vario nodrošina labākos risinājumus jūsu individuālajām prasībām trijos aprīkojuma variantos – Power, Profi un ProfiPlus. Vairākas funkcijas un pievienošanas punkti ir priekšpusē vien: 
centrālā atsaite, līdz diviem abpusējas darbības sadales vārstiem, priekšējā pretplūsma bez spiediena, kontaktligzda ar septiņiem kontaktiem, priekšējā jūgvārpsta (1000 apgr./min.), EPC priekšējā 
uzkare ar trieciena slodzes stabilizēšanu, uzkares roku āķi, salokāmas uzkares rokas, noslēgšanas ventilis 

Luksusa priekšējā uzkare ar slodzes samazināšanas kontroli

Ar DCUP savienojumu palīdzību hidroizvadus var 
pievienot zem spiediena abās pusēs, atvieglojot 

agregātu piekabināšanu un atkabināšanu. Pašslēdzošie 
vārsti nodrošina aizsardzību pret netīrumu un ūdens pie-
sārņojumu. 

Hidrauliskā sistēma DCUP savienojumi

Priekšējās uzkares slodzes samazināšanas kontrole 
ir īpaša priekšrocība, strādājot ar sniega lāpstu vai 

priekšā piemontētu pļaujmašīnu zālaugu laukos, jo agre-
gāta vadību var ātri pielāgot nelīdzenām virsmām.
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Zapfwelle HeckKabeldurchführung

ISOBUS-SteckdoseExterne Betätigung Heck-KraftheberPower Beyond

Pievienošanas punkti

Duomatic savienojums ar saspiestu gaisu
Viegla agregātu piekabināšana un noņemšana: 
Ar Duomatic savienotājuzmava var pieslēgt pnei-
matisko bremžu caurules no piekabēm vai ielādes 
platformām tikai ar vienu rokas kustību. 

Ārējas kontrolierīces aizmugurē
Ārēji darbināmas funkcijas aizmugurē atvieglo 
agregātu piekabināšanu un atkabināšanu stāvot. 
Aizmugurējo uzkari un jūgvārpstu var darbināt no 
abām pusēm. Vienu vadības bloku, piemēram, hid-
rauliskajai centrālajai atsaitei, var darbināt no aiz-
mugures kreisās puses. 

Variotronic agregātu kontrolierīce ISOBUS
Pareizais griešanās ātrums
Neatkarīgi no tā, kādu jūgvārpstas agregātu jūs 
izmantojat, ar Fendt 700 Vario jūs varat saņemt 
tieši tik daudz jaudas, cik nepieciešams. Ir pieejami 
četri jūgvārpstas griešanās ātrumi 540, 540E, 1000 
un 1000E apgr./min. Jaunais 1000E jūgvārpstas 
griešanās ātrums nodrošina optimālu jaudas pār-
vadi agregātiem, kam nepieciešams liels griešanās 
ātrums un vienlaicīgi mazas jaudas prasības, pie-
mēram, darbam ar augsnes frēzi, vircas sūkni vai 
augu aizsardzības smidzinātāju. 

Vairāk spiediena ar „power beyond“
„Power beyond“ savienojums ietver spiedvadu, 
kontroles līniju un hidrauliskās eļļas atgriezes 
vadu. Kontroles līnija regulē hidrauliskā sūkņa 
jaudu, atkarībā no agregāta eļļas prasībām. 
Spiediena caurulē ir īpaši laba plūsma lieliem hid-
rauliskās eļļas tilpumiem. Eļļa tiek novadīta tieši 
tur, kur tā ir vajadzīga, ātri un bez jaudas zudu-
miem. 

Papildu automātiskais pagrieziena vadības ass bloķētājs pie iepriekš noteikta ātruma automātiski atbloķē pagrieziena vadī-
bas asi piekabēm ar pašvadāmiem tiltiem. Uz taisna ceļa nekustīgais pašvadāmais tilts nodrošina stabilitāti. Operatoram 
nav jābloķē pašvadāmais tilts manuāli ārpus iepriekš noteiktā ātruma diapazona un, braucot atpakaļgaitā. 

Automātiskais pagrieziena vadības ass bloķētājsAizmugurējā jūgvārpsta

ISOBUS ligzdaAizmugurējās uzkares ārējās kontrolierīces

„Power beyond“ spiedvads un kontroles līnija pilnai 
hidrauliskās jaudas pārvadei

„Power beyond“

Visi saskares punkti aizmugurē ir izkārtoti funkcionāli un skaidri: hidrauliskā centrālā atsaite, līdz piecām hidrosekcijām, pretplūsma bez spiediena, pneimatiskā 
bremze, „Power beyond“ spiedvads un kontroles līnija, hidrauliskā piekabes bremze, kontaktligzda ar 7 kontaktiem, ABS kontaktligzda, ISOBUS kontaktligzda, sakabe, 
aizmugurējā jūgvārpsta ar 540, 540E, 1000 un 1000E apgr./min., apakšējā sakabe un automātiskais pagrieziena vadības ass bloķētājs.

Papildus vienu vārstu var darbināt ārēji uz aizmu-
gurējā dubļusarga; tas padara agregātu piekabinā-

šanu daudz vieglāku. 

Aizmugurējā jūgvārpsta ar 540, 540E, 1000 un 
1000E apgr./min. Īpaši ērta ir ārēja jūgvārpstas 

iedarbināšana no aizmugures. 

ISOBUS agregātu kontrolierīces savienojums.
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Bedienung MultikupplerGeräteverriegelung

Verwindungssteife Schwinge für robuste Einsätze

CargoProfi viedās funkcijas
Jaunais Fendt CargoProfi* ir pastāvīgas traktora un 
frontālā iekrāvēja komandas attīstības pārstāvis. 
Jaunās mērīšanas un sasvēršanas sensora sistēmas, 
kā arī darba monitors nodrošina jaunas funkcijas. 
Tās ir svēršanas funkcijas atsevišķa un kopēja svara 
noteikšanai, piemēram, lai pārraudzītu sāls vai 
grants iekraušanu, kā arī atmiņas funkcija strēles 
un palīgierīces pozīciju saglabāšanai, kā arī kratīša-
nas funkcija. Iestatījumus ir viegli regulēt un 
apskatīt terminālī Varioterminal.

*pieejams frontālā iekrāvēja modeļiem 5X/85 un 5X/90

Ar Fendt CargoProfi var, piemēram, ierobežot sagāšanas 
leņķi, piekraujot ļoti augstas piekabes. Funkcija Memo 
(Atmiņa) ir īpaši praktiska, kad ir jāatkārto darbību secība, 
piemēram, zemāko horizontālo pozīciju var sasniegt 
automātiski. Ar svēršanas funkcijas palīdzību var novērot 
kravas svaru. 

Fendt CargoProfi funkcijas

•  Svēršanas funkcija: Kravas tiek svērtas 
ar pogas nospiešanas palīdzību; 
iespējama gan atsevišķa, gan kopējā 
svara noteikšana

•   Var ierobežot darbības diapazonu – 
celšanas augstumu un sasvēršanas 
leņķi

•  Atmiņas funkcija: Saglabā strēles un 
palīgierīces pozīcijas

•  Amortizācija beigu pozīcijā

•  Kratīšanas funkcija

•  No ātruma atkarīga amortizācija 
(automātiska iespējošana un 
atspējošana)

Tikai kravas pacelšana būtu pārāk vienkārša...
Vario un Cargo veido perfektu savienību 
Modelis 700 Vario ir ideāli piemērots darbam ar 
frontālo iekrāvēju. Redzamības leņķis uz augšu līdz 
ar jauno priekšējo vējstiklu ir trīskāršots. Operatori 
var pilnīgi pārredzēt frontālo iekrāvēju, pat tad, 
kad tas ir pacelts. Modeļa 700 Vario priekšējo logu 
var jebkurā brīdī, kad tiek izmantots frontālais 
iekrāvējs, atvērt līdz galam. Tādējādi darbs ar fron-
tālo iekrāvēju ir tīra bauda. 

Optimāla darbības saskarnes koncepcija
Fendt Cargo kontrolierīces ir optimāli integrētas 
kopējā darbības saskarnē labās puses roku balstā 
un terminālī Varioterminal: jūs vadāt frontālo iekrā-
vēju ar labo roku uz krusteniskās sviras; kreisā roka 
ir brīva stūrēšanai un atpakaļgaitai, un braukšanas 
ātrumu jūs varat kontrolēt ar kāju. CargoProfi pār-
stāv absolūtus kalngalus darbā ar frontālo iekrā-
vēju. 

Frontālais iekrāvējs Fendt Cargo

KontrolierīcesPalīgierīces bloķētājs

Membrānas tastatūra palīgie-
rīces bloķētājam un amortizā-

cijas aktivizēšanai

Krusteniskās sviras un svēršanas 
sistēmas displejs: atsevišķais 
un kopējais svars un strēles un 
palīgierīces darbības diapazona 
ierobežošanai.

Standarta vairāku elementu 
pievienošanas iekārta ātrai 
piekabināšanai un atkabināšanai.

Pret griezi izturīga strēle smagiem darbiem

Papildu 3. un 4. kontūrs, arī ar 
vairākiem mērķiem paredzētu 

savienotāju

Šķērssijā iebūvēts vārstu 
mezgls

Cargo bloķētājs ar 
pusautomātisku bloķēšanu

Strēlē kompakti iemontēti 
atkabināšanas balsti

Plašs Fendt palīgierīču 
klāsts, kas optimāli 
piemērots Fendt Cargo

Vairāku elementu pievienošanas iekārta

Modelis 4X/852) 5X/85 5X/90

A Rakšanas dziļums (mm) 1) 130 290 250

B Celšanas augstums (mm) 1) 4150 4460 4500

C Izgāšanas attālums (mm) 1) B = 3,5 m 1540 1910 1870

C Izgāšanas attālums (mm) 1) B = maks. 950 1120 1080

D Iztukšošanas leņķis 55° 55° 55°

E Aizmugurējās sasvēršanas leņķis 48° 48° 48°

Celtspēja pilnā augstumā (daN) 2600 2600 2950

Maks. celtspēja (daN) 3000 3000 3460

1) atkarīgs no riepām
2) tikai ar 28 collu lielām priekšējām riepām
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 1.  Priekšējais tilts ar 52° tilta bloķētāju
 2.   Hidropneimatiska priekšējā tilta piekare ar pašizlīdzināšanu 

un 2 cilindriem (bloķējamiem)
 3.  Priekšējais savienojums ar ārējām kontrolierīcēm 
 4.  Priekšējā jūgvārpsta
 5. 2 dubultdarbības hidrauliskie savienojumi priekšpusē
 6.  Planetārs galvenais pārvads
 7. 6,06 l Deutz dzinējs ar 4 vārstiem katram cilindram
 8. Dzesētāja bloks 
 9. SCR katalītiskais pārveidotājs
10. Bezpakāpju Vario pārnesumkārba
11. Hidromotors
12. Hidrauliskais sūknis
13. Slēgta tipa 4 riteņu piedziņas sajūgs
14. Degvielas tvertne ar 400 l tilpumu 
15. AdBlue® tvertne ar 38 l tilpumu
16. Planetārais tilts
17. Aizmugurējo riteņu bremze ar vairākiem diskiem
18. Kardāna bremze priekšējiem riteņiem
19.  Aizmugurējā uzkare ar hidraulisku laterālo stabilizāciju
20.  VisioPlus kabīne ar integrētu automātisku klimata kontroli 

un aptuveni 6 m2 stikla
21.  Pneimatiska kabīnes amortizācija 
22. Daudzfunkcionāls roku balsts ar Variocentre
23.  Varioterminal terminālis ar iebūvētu Fendt VarioGuide 

automātisku stūres vadības sistēmu un ISOBUS
24. VarioGuide jumta bloks
25.  Pneimatisks Evolution Dynamic luksusa sēdeklis ar klimata 

kontroli, sēdekļa apsildi, pneimatisku jostas vietas balstu 
26.  Komfortabls pasažieru sēdeklis ar automātisku drošības 

jostu
27.  Ārējs atpakaļskata spogulis, elektriski regulējams, apsildāms
28.  Ārējas kontrolierīces aizmugurē, kas paredzētas uzkarei, 

jūgvārpstai un vienam hidrauliskās vadības blokam
29. LED tālās/tuvās gaismas
30. Ārēja izplūdes gāžu recirkulācija
31. Aizmugurējā jūgvārpsta 540/540E/1000/1000E 
32. 300 grādu stikla tīrītājs
33. Daļiņu fi ltrs CSF

Apvienota modernā 
tehnoloģija
Modelim Fendt 700 Vario modernākās tehnolo-
ģijas ir optimāli apvienotas vienā traktorā, kas 
nodrošina profesionāliem lauksaimniekiem un 
uzņēmumu īpašniekiem spēcīgas ekonomiskas 
priekšrocības.

Tehnisko risinājumu summa veido 
tehnoloģisku pārsvaru38 39



Aprīkojuma līmeņi Power Profi ProfiPlus

Vario darbība

Daudzfunkcionāla vadības svira   

7 collas liels terminālis Varioterminal ar skārienekrānu un 
taustiņiem

   

Terminālis Varioterminal 10.4-B ar skārienekrānu un taustiņiem   

Variotronic agregātu kontrolierīce ISOBUS   

SectionControl   

Variotronic TI – lauka malas pārvaldības sistēma   

Vario TMS – dzinēja-transmisijas pārvaldības sistēma   

VarioDoc dokumentēšanas sistēma   

VarioDoc Pro – dokumentēšanas sistēma/AgCommandTM 
telemetrijas sistēma

  

Sagatavošanās automatizētai stūres vadībai    1)

VarioGuide automatizēta stūres vadības sistēma   

VarioGuide Light automatizēta stūres vadības sistēma    

VarioActive stūrēšana   

Elektronisks imobilaizers   

Bez imobilaizera   

VariotronicTI automātika 

Kabīne

Dalīts vējstikls un durvis labajā pusē   

Viengabala vējstikls   

Pneimatiska kabīnes amortizācija   

Pneimatiska luksusa kabīnes amortizācija   

Stūre ar regulējamu augstumu un sasvēršanu   

Luksusa sēdeklis, ar pneimoatsperēm, ar atzveltni   

Īpaši komfortabls luksusa sēdeklis ar apsildi, jostas vietas balstu   

Īpaši komfortabls sēdeklis Evol. dynamic DuMo / DL   

Īpaši komfortabls sēdeklis ar 3 punktu siksnu   

Pasažieru sēdeklis ar automātisku drošības jostu    

Komfortabls pasažieru sēdeklis ar automātisku drošības jostu   

Grīdas paklājs   

Radio komplekts ar diviem skaļruņiem   

Radio CD MP3 Blaupunkt   

Radio ar brīvroku runāšanas sistēmu   

Divi papildu koaksiāli skaļruņi   

Tahogrāfs   

Gaisa kondicionieris   

Automātiska klimata kontrole   

Piesārņotāja filtrs (aerosols)   

Priekšējie sekciju tīrītāji   

Priekšējie paralēlie tīrītāji   

300 grādu priekšējais stikla tīrītājs   2)  2)

Apsildāms aizmugurējais logs   

Aizmugurējā loga mazgātājs/tīrītājs   

Ārējs atpakaļskata spogulis, mehāniski regulējams   

Ārējs atpakaļskata spogulis, elektriski regulējams, apsildāms   

Platleņķa spogulis   

Iekšējais atpakaļskata spogulis   

Sānu gaismas/pagrieziena signāla indikatora gaisma ar hroma apdari   

LED sānu gaisma   

Jumta darba lukturi, 4 aizmugurē, 2 priekšā   

Darba lukturi uz A balsta, uz jumta priekšā, uz dubļusarga aizmugurē   

LED darba lukturi A veida balstā, uz aizmugurējiem 
dubļusargiem, 4 jumtā aizmugurē, 4 jumtā priekšā

  

LED gaismas diožu priekšējie lukturi ar izlīdzināšanas iespēju  

LED gaismas diožu aizmugurējā gaisma   

Kopējais apgaismojums   

Papildu ierīces turētājs (izvēle no 2)   

Dzesēšanas nodalījums   

Akumulatora atvienošana   

Pap. Glabāšanas opcijas, 12 volti pa kreisi
Apgaismojums jumta tapsējumā, kreisā puse

  

Dzinējs

Degvielas priekšfiltrs   

Degvielas priekšfiltrs (apsildāms)   

Priekšfiltra pakotne (dzinējs, transmisija, hirauliskā eļļa)   

Izplūdes gāzu sistēmas bremze   

Transmisija

Atspoles funkcija, apturēšanas un palaišanas funkcija   

Skaņas signāls, veicot reversēšanu   

Aprīkojuma līmeņi Power Profi ProfiPlus

Šasija/drošības funkcijas

Gaisa kompresors   

Automātiskais piekabes pagrieziena vadības ass bloķētājs   

Duomatic savienojums ar saspiestu gaisu   

Divkontūru bremzēšanas sistēma, 2 pedāļi   

Divkontūru bremzēšanas sistēma, 2 pedāļi un sajūga 
vadības bremze

  

4 riteņu piedziņa/diferenciāļa bloķētāji

Komfortabla 4 riteņu piedziņas/diferenciāļa bloķētāja 
iedarbināšanas kontrolierīces

  

Aizmugurējais/priekšējais diferenciālis ar 100% diska bloķēšanu   

Jūgvārpstas, ko var pārslēgt ar neizslēgtu sajūgu     

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

Priekšpusē: 1 000 apgr./min.   

Aizmugurējās jūgvārpstas ārējās kontrolierīces   

Hidraulika

Slodzes mērīšanas sistēma ar aksiālu virzuļu sūkni (109 l/min.)    

152 l/min. iesūknēšanas produktivitāte   

193 l/min. iesūknēšanas produktivitāte   

Elektrohidrauliska aizmugurējā uzkare, vienpusēja darbība (EPC)   

Elektrohidrauliska aizmugurējā uzkare, dubultdarbības 
(EPC), ar ārējām kontrolierīcēm

 

Kontrolierīce ar lineāriem elementiem   

1. un 2. hidrauliskais vārsts aizmugurē   

3. hidrauliskais vārsts aizmugurē   

4. hidrauliskais vārsts aizmugurē vai 3. hidrauliskais vārsts 
aizmugurē un 1. hidrauliskais vārsts priekšā

   

4.-5. hidrauliskais vārsts aizmugurē   

1.-2. hidrauliskais vārsts priekšā   

Hidrauliskā apakšējā vilcējstieņa laterālais stabilizators   

Radara sensors   

Centrālā atsaite, aizmugurē, hidrauliska   

Ārējais hidrauliskais savienojums (slodzes mērīšana)   

Hidrauliskā vārsta iedarbināšanas krusteniskā svira, 
aizmugurējas savienotājuzmavas, pievienojamas zem spiediena

  

Dubultās savienojuma zem spiediena sviras 
savienotājuzmavas, aizmugurējās

  

Viegla atsvaru paņemšana bez priekšējās uzkares   

Priekšējā uzkare, dubultas darbības, ar ārējām kontrolierīcēm   

Luksusa priekšējā uzkare, dubultas darbības, ar pozīcijas 
kontrolierīci, ar ārējām kontrolierīcēm

  

Luksusa priekšējā uzkare, dubultas darbības, ar pozīcijas kontrolierīci 
un slodzes samazināšanas kontroli, ar ārējām kontrolierīcēm

  

Korpuss

Automātiska sakabe ar tālvadības kontrolierīci, aizmugurējā   

Lodveida savienojums, ar regulējamu augstumu   

Lodveida normālā savienotājuzmava apakšējai sakabei   

Lodveida garā savienotājuzmava apakšējai sakabei   

Forsēta stūres vadība (vienpusēja vai divpusēja)   

Sakabe   

Svārstīgais sakabes stienis   

Piton Fix   

Grozāmā bākuguns, kreisā un labā puse   

Platu transportlīdzekļu marķējums   

Svārstīgi priekšējā riteņa dubļusargi   

Priekšējie atsvari, dažādi lielumi   

Aizmugurējo riteņu balasta svars   

Konstrukcijas līnija  

Korpusa krāsa Nature Green (dabiski zaļa), malas Terra 
Red (zemes sarkana)

  

Frontālais iekrāvējs

Frontālā iekrāvēja palīgierīču daļas   

Frontālais iekrāvējs Cargo 4X/85   

Frontālais iekrāvējs Cargo Profi 4X/85   

Frontālais iekrāvējs Cargo 5X/85   

Frontālais iekrāvējs Cargo Profi 5X/85   

Frontālais iekrāvējs Cargo 5X/90   

Frontālais iekrāvējs Cargo Profi 5X/90   

1) = ietverot VarioGuide jumta lūku
2) = ar viengabala vējstiklu

Fendt tiešsaistes konfigurators: šeit jūs varat pielāgot Fendt savām vajadzībām. 
Skatiet www.fendt.com.

Standarta un papildu aprīkojums |  = standarta |  = papildu

Fendt 714 716 718 720 722 724

Dzinējs
Nominālā jauda (KW/ZS) (ECE R24) 94/128 108/148 121/165 136/185 151/205 162/220
Maksimālā jauda (KW/ZS) (ECE R24) 107/145 121/165 132/180 147/200 162/220 176/240
Nominālā jauda (KW/ZS) (EC 97/68) 4) 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
Maksimālā jauda (KW/ZS) (EC 97/68) 110/150 125/170 139/188 153/208 168/229 181/246
Cilindru skaits/dzesēšana 6/ūdens 6/ūdens 6/ūdens 6/ūdens 6/ūdens 6/ūdens
Cilindra atvere/gājiens (mm) 101/126 101/126 101/126 101/126 101/126 101/126
Tilpums (cm3) 6056 6056 6056 6056 6056 6056
Nominālie dzinēja apgriezieni (apgr./min.) 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Dzinēja apgriezieni pie maks. jaudas (apgr./
min.)

1800 1800 1800 1800 1800 1800

Maks. griezes moments (1450 apgr./min.) 650 725 804 897 988 1058
Griezes momenta rezerve (%) 43 40 39 39 39 38
Degvielas tvertne (l) 400 400 400 400 400 400
AdBlue® (l) 38 38 38 38 38 38
Eļļas maiņas intervāls (darb. stundas) 500 500 500 500 500 500

Pārnesumkārba/jūgvārpsta

Veids: bezpakāpju Vario pārnesumkārba ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180
Ātruma diapazons: 
I diapazons - uz lauka (priekšgaita/
atpakaļgaita)
II diapazons - uz ceļa (priekšgaita/atpakaļgaita)

0,02 līdz 28 km/h/0,02 līdz 17 km/h
0,02 līdz 50 km/h/0,02 līdz 33 km/h

Maksimālais ātrums (km/h) 50 50 50 50 50 50
Aizmugurējā jūgvārpsta (apgr./min.) 540/540E/1000/1000E
Priekšējā jūgvārpsta (apgr./min.) 1) 1000

Uzkare

Virzuļu sūkņa spiediens (200 bāri) (l/min.) 
(papildus)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

Aizmugurējās uzkares vadība EPC EPC EPC EPC EPC EPC
Hidrauliskās sekcijas maks. (standarta) 7 dubultdarb. 3) (2 dubultdarb. 3)) elektr. vārsti/krusteniskā svira 
Maks. celtspēja, aizmugurējā uzkare uz sakabes 
stieņa (daN)

10360 10360 10360 10360 10360 10360

Maks. celtspēja, priekšējā sakabe (daN) 4418 4418 4418 4418 4418 4418
Agregāta svars/priekšējā sakabe līdz (kg) 3180 3180 3180 3180 3180 3180

Svars un izmēri

Svars bez kravas 7735 7735 7980 7980 7980 7980
Pieļauj. kopējais svars (kg) 12500 12500 14000 14000 14000 14000
Maks. vertikālā slodze uz sakabi ar standarta 
riepām un 50 km/h (kg)

2000 2000 2000 2000 2000 2000

Kopējais garums (mm) 5240 5240 5240 5240 5240 5240
Kopējais platums (mm) 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Kopējais augstums (mm) 3050 3050 3050 3050 3050 3050
Attālums no zemes (mm) 2) 506 506 506 506 506 506
Garenbāze (mm) 2783 2783 2783 2783 2783 2783
Gaitas platums priekšpusē (mm) 2) 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Gaitas platums aizmugurē (mm) 2) 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Min. pagrieziena diametrs (m) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Elektroaprīkojums

Starteris (kW) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Akumulators (V/Ah) 12/180 12/180 12/180 12/180 12/180 12/180
Maiņstrāvas ģenerators (V/A) 14/200 14/200 14/200 14/200 14/200 14/200

Riepas

Standarta priekšā 
Standarta aizmugurē

480/70 R28
580/70 R38

540/65 R28
650/65 R38

540/65 R28
650/65 R38

540/65 R30
650/65 R42

540/65 R30
650/65 R42

540/65 R30
650/65 R42

Pēc izvēles priekšā 
Pēc izvēles aizmugurē

540/65 R30
580/70 R42

540/65 R30
580/70 R42

540/65 R30
650/65 R42

600/65 R28
710/70 R38

600/65 R28
710/70 R38

600/65 R28
710/70 R38

Pēc izvēles priekšā 
Pēc izvēles aizmugurē

16.9 R28
20.8 R38

16.9 R28
20.8 R38

600/65 R28
710/70 R38

600/65 R28
650/75 R38

600/65 R28
650/75 R38

600/65 R28
650/75 R38

Pēc izvēles priekšā 
Pēc izvēles aizmugurē

600/60 R28
710/60 R38

600/60 R28
710/60 R38

600/60 R30
710/60 R42

600/60 R30
710/60 R42

600/60 R30
710/60 R42

600/60 R30
710/60 R42

Pēc izvēles priekšā 
Pēc izvēles aizmugurē

320/85 R385)

320/90 R545)

320/85 R385)

320/90 R545)

320/85 R385)

320/90 R545)

1) = papildus, 2) = ar 710/70R38 riepām, 3) = var izmantot arī kā vienvirziena darbības, 4) = jaudas specifikācijas reģistrācijai
5) = ieteicams rindās audzējamu graudaugu apstrādei paredzētām riepām, Fendt nepiedāvā

Fendt tirdzniecības pārstāvis labprāt sniegs jums sīkāku informāciju par riepu izvēli.

Tehniskās specifikācijasModeļa versijas

Fendt 700 Vario Power versija

Fendt 700 Vario Pro�  un Pro� Plus versija

Fotogrāfi jās ir norādīts papildaprīkojums
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Fendt vispārējā rentabilitāte | Kvalitāte – serviss – apmācības – līdzekļi

Līderi brauc ar Fendt.
Jums pašiem ir jāizmēģina līdz pēdējai detaļai atjautīgais Fendt Vario.  
Izmēģiniet Fendt, pārliecinieties un ieguldiet pareizā veidā.

Sertificēta kvalitāte
Mēs sasniedzam pastāvīgu, lielisku kvalitāti ar pirmklasīgu meis-
tarību un izmantojot augstas kvalitātes materiālus visu kompo-
nenšu izgatavošanā. Izstrādes posmā traktori tiek pakļauti vis-
pusīgām pārbaudēm, līdz pat 10 000 dzinēja darbības stundām 
smagos pārbaudes apstākļos, kā arī rūpīgai sastāvdaļu izturības 
pārbaudei. Sērijas izstrādē Fendt uzticas vispusīgiem pārbaužu 
procesiem, lai pārliecinātos, ka katrs no rūpnīcas izvestais trak-
tors ir augstas kvalitātes traktors. 

Mēs piedāvājam vairāk – pievienojieties mums!
Fendt ne tikai piedāvā augstas kvalitātes produktus ar pašām 
jaunākajām tehnoloģijām, bet arī palīdz jums iegūt visvairāk no 
Vario. Ar mūsu Fendt vadītāja apmācību palīdzību jūs varat vēl 
vairāk uzlabot rentabilitāti un iemācīties veikt visus iestatījumus 
un regulējumus tā, lai brauktu absolūti optimāli, darot dažādus 
darbus.

Ieguldiet rentabilitātē
Vispārējā rentabilitāte izceļ visu elitārā Fendt zīmola produktu līniju. Produktu efektivitāte 
garantē vislabāko rentabilitāti uz hektāru. Apvienojumā ar īpaši augsto Fendt traktoru vēr-
tības saglabāšanos, jūs iegūstat arī nepārspējamu tālākpārdošanas vērtību traktora kalpo-
šanas laika beigās. Būdams virziena noteicējs, Fendt pastāvīgi nosaka svarīgus jaunus stan-
dartus un uzstāda tehnoloģijas, kas joprojām ir pieprasītas nākotnē. Pievienojiet tam izcilo 
kvalitāti, kas nozīmē ekspluatācijas uzticamību un ilgu kalpošanas laiku. Kopā mēs iegūs-
tam tādas vērtības saglabāšanu, ko jums var piedāvāt vienīgi Fendt. 

Lielāka ieguldījumu brīvība
Pielāgota finansēšana no AGCO FINANCE un individuāla servisa 
pakete: Individuāli izveidoti finansēšanas noteikumi un apmak-
sas termiņi pēc savstarpējas vienošanās sniedz jums iespēju 
saskaņot savas investīcijas ar saimniecības vai biznesa vajadzī-
bām. Ar servisa līgumu jūs arī kontrolējat apkopes un remonta 
izmaksas. Iegādājoties traktoru, jūs jau varat plānot noteiktos 
apkopes darbus, balstoties uz pievilcīgām cenām.

Produktivitāte – mūsu klientu veiksmei
Produktivitāte ir veiksmīgas naudas līdzekļu pārvaldības recepte 
lauksaimniecībā. Kad runa ir par produktivitāti, mēs nemeklējam 
kompromisus, jo mūsu mērķis ir būt līderiem attiecībā uz renta-
bilitāti katrā hektārā un kilometrā. Šeit iederas vislabākā tehno-
loģija, piemēram, tāda, kā mūsu traktoros: īpaši efektīvais Vario 
un degvielas ietaupīšanas SCR tehnoloģija kombinācijā ar TMS.
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Fendt ir AGCO vispasaules zīmols. 

Visi dati attiecībā uz transportlīdzekļu piegādi, izskatu, darbī-
bu, izmēriem un svaru, degvielas patēriņu un kārtējām izmak-
sām atbilst jaunākajai informācijai, kas pieejama publicēšanas 
brīdī. Pirms iegādes brīža var būt izdarītas izmaiņas. Fendt 
tirdzniecības pārstāvis labprāt sniegs jums jaunāko informāciju. 
Aprīkojuma atšķirības atsevišķām valstīm nav uzskaitītas.

Tirdzniecības aģents:

SIA Valtek
Kurzeme, Zemgale
Mārcis Valbergs, tālr. +371 29399301
Latgale, Vidzeme
Imants Briņķis, tālr. +371 29401197


