
Fendt 900 Vario
927 • 930 • 933 • 936 • 939



Var izdarīt vairāk. 
Izdara to labāk.
Fendt 900 Vario ir līderis liela apjoma saimnie-
cību un apakšuzņēmēju biznesa traktoru tirgū 
kopš 1995. gada. Jaunā 900 Vario maksimālā 
jauda ir 390 zirgspēku; tas var izdarīt vairāk un 
daudz vieglākā veidā, līdz ar inteliģento tehno-
loģiju. Iegūstiet priekšrocības no traktora ar lie-
liem zirgspēkiem un investējiet jaunajā Fendt 
900 Vario.

Fendt 927 Vario  270 ZS 199 kW
Fendt 930 Vario  300 ZS 221 kW
Fendt 933 Vario  330 ZS 243 kW
Fendt 936 Vario  360 ZS 265 kW
Fendt 939 Vario  390 ZS 287 kW
Maksimālā jauda ar ECE R24
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Parāda lieliskumu.
Ir lielisks.
Liela apjoma saimniecības nepārprotami izvēlas 
Fendt. Rietumeiropā gandrīz katrs trešais traktors 
virs 200 ZS ir Fendt Vario. Nevienam citam ražo-
tājam nav tik spēcīgas pozīcijas šajā jaudas seg-
mentā. Un tā nav nejaušība, jo Fendt piedāvā pro-
fesionālus visaptverošus risinājumus profesionā-
liem klientiem. 
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Var izdarīt vairāk. 
Izmēģiniet apkopotās zināšanas par jaudas 
pārvadi, elektroniku, efektivitāti un spēku jaunajā 
sērijā. Ar jaunajām un unikālajām tehnoloģijām 
Fendt 900 Vario var izdarīt vairāk un izdara to 
labāk. 

Vienīgi Fendt. 

Fendt piedāvā VarioGrip, pirmo rūpnīcā uzstādīto riepu spiediena 
kontroles sistēmu, kas ir pilnīgi integrēta traktora konstrukcijā.  

Tādējādi jūs varat veikt visus darbus ar pareizo spiedienu riepās.

Ar automātisko sekciju kontroli SectionControl jūs varat strādāt precīzi 
un nepieļaut materiālu izšķiešanu. Sistēma ir optimāli integrēta 

Variotronic terminālī. 

900 Vario ir aprīkots ar ABS bremžu pretbloķēšanas sistēmu. Tā garantē 
labāku vadāmību un traktora kontroli, pat bremzējot asi. Tas ir nozīmīgs 

papildinājums drošai braukšanai. 

Pierādīts labākais sniegums

Pierādīta 
efektivitāte.
Fendt nozīmē efektivitāti un mazu degvielas 
patēriņu. Labākais pierādījums ir praktiski orien-
tētais DLG PowerMix tests: ar degvielas patēriņu 
240 g/kWh*, 936 Vario no iepriekšējās sērijas 
uzstādīja etalonu ar mazāko degvielas patēriņu, 
kas ir izmērīts līdz šim brīdim.  Tas ir etalons, ko 
uzlabot jaunajās sērijās. 

900 Vario ir pilns ar inovācijām, kas jau ir 
saņēmušas starptautiskas balvas:
•	 	Sudrabs	par	integrēto	riepu	spiediena	kotroles	
sistēmu,	Agritechnica	2009

•	 	Sudrabs	par	slodzi	samazinošo	priekšējās	uzkares	
kontroli,	Agritechnica	2011

•	 	Labākais	Variotronic	testā:	„Fendt	ir	veiksmīgi	
izdevies	ievietot	lielu	skaitu	funkciju	roku	balstā.	
Monitors	ar	tā	izvēlnes	navigāciju	nosaka	jaunus	
standartus.”,	galvenās	lauksaimniecības	tehnikas	
pārbaudes	traktoru	salīdzinājums	„Operating	
Concepts”	01/2011,	testēts	modelim	828	Vario

* profi/DLG PowerMix (11/2011),  plus AdBlue patēriņš līdz 8,6 tilp.% dīzeļdegvielas patēriņa 
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Iegūt VAIRĀK, 
ieguldot MAZĀK
Pašām labākajām Fendt mašīnām ir piešķirta 
Fendt efektīvās tehnoloģijas uzlīme. Ar šīm mašī-
nām profesionāli lauksaimnieki var iegūt VAIRĀK, 
ieguldot MAZĀK – vairāk produkcijas, izmantojot 
mazāk tādu resursu kā degviela, s sēklas mate-
riāli un laiks. 900 Vario to sasniedz ar tādu aprī-
kojuma opciju palīdzību kā VarioGuide trakrora 
vadības sistēma, sekciju kontrole SectionControl, 
AgCommand telemetrijas sistēma un VarioDoc 
dokumentēšanas sistēma. Fendt izcilā degvielas 
ekonomija ir pati par sevi saprotama. 

Sīkāka informācija pieejama: 
www.fendt.com/efficient-technology
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Ar	pareizo	riepu	spiedienu	uz	lauka,	lauksaimnieki	
var	apstrādāt	līdz	8%	vairāk	platības	ar	kultivatoru,	
un	ietaupīt	arī	papildu	8%	dīzeļdegvielas.	Braucot	
pa	ceļu,	pareizais	spiediens	riepās	ne	tikai	nodro-
šina	vajadzīgo	braukšanas	stabilitāti	un	samazina	
riepu	nodilumu,	bet	arī	ietaupa	līdz	4%	dīzeļdeg-
vielas.*	Ar	inteliģento	Variotronic	risinājumu	palī-
dzību	jūs	varat	vēl	vairāk	optimizēt	Fendt	Vario	
izmantošanu.	Tas	ietver	jauno	sekciju	kontroli	
SectionControl,	VarioGuide	vadības	sistēmu	ar	pil-
nīgi	automātisko	maksimālo	jaudas	kontroli	2.0.	
*Avots: *Dienvidu Vestfālijas Lietišķo zinātņu universitāte, lauksaimniecības tehnika, Sosta (08.2014.)

Dara to efektīvāk.
800	Vario	ir	veiktas	fundamentālas	inovācijas,	
kas	vēl	vairāk	uzlabo	traktora	sērijas	efektivitāti.	
Galvenā	inovācija	ir	jaunā	dzinēja	tehnoloģiju	
apvienojums	ar	vēl	vairāk	uzlaboto	Vario	bezpa-
kāpju	pārnesumkārbu	–	šeit	labākais	sastopas	ar	
labāko.	Intensīvs	darbs	ar	lielāku	dinamiku,	lielāka	
grieze	un	uzlabota	jaudas	pieejamība.	Tajā	pašā	
laikā	inteliģenti	risinājumi	nodrošina	zemu	degvie-
las	un	AdBlue	šķidruma	patēriņu.	VarioGrip	riepu	
spiediena	regulēšanas	sistēma	nodrošina	efektivi-
tāti,	kas	tiek	pārvadīta	tieši	uz	zemi.	

Izdara to labāk.

Pieeja, kas gūta no pieredzes

Lielāka efektivitāte un labāka darbība

Lielāks komforts

• Augstākā līmeņa modelis 939 Vario ar 390 ZS 

• 60 km/h par 16 % labākai transportēšanas spējai

•  Integrēta riepu spiediena regulēšanas sistēma 
VarioGrip līdz 10 procentu lielākai vilces jaudai

•  Maksimālās jaudas kontrole 2.0 perfektai dzinēja un 
transmisijas pārvaldībai

•   Automātiska sekciju kontrole 

•  AgCommandTM telemetrijas sistēma optimālai 
traktora darbību plānošanai

•  Secīgi pārslēdzami paralēlas darbības 
turbokompresors un paralēlas darbības starpdzesētājs

•  Intensīvs darbs

•   Noapaļota griezes momenta līkne, ātri tiek sasniegts 
pilns griezes moments

•  Degvielas ietaupījumi ar papildu turbopūtes gaisa 
starpdzesētāju 

•  Hidraulikas sistēma ar maza enerģijas patēriņa 
koncepciju

•  Atbilstība jaunajam 4. paaudzes/Tier 4 pēdējā posma 
emisiju standartam ar augsta līmeņa tehniskajiem 
risinājumiem, iegūstot mazākās kopējās darba 
izmaksas 

•  Pārklāts kvēpu filtrs (CSF) ar dīzeļdaļiņu filtra 
pārvaldību pasīvai reģenerācijai ietaupa degvielu

•  Optimizēts AdBlue patēriņš ar izplūdes gāzu 
recirkulāciju AGRex un kontrolētu iesmidzināšanu

•  Nominālā ātruma samazinājums līdz 2100 apgr./min.

•   3,5 m3 liela vadītāja paradīze ar panorāmas 
skatījumu

•  Perfekti izstrādāta darba saskarne, kas ietver labās 
puses rokas balstu, daudzfunkciju vadības sviru un 
termināli Varioterminal 

•  Jauns termināļa balsts ar lielāku regulēšanas leņķi

•  VarioActive stūres vadības sistēma vieglai 
pagriezienu veikšanai

•  Vadītāja sēdeklis ar ārēju saspiestā gaisa padevi

•  Priekšējās uzkares slodzes samazināšanas 
kontrolierīce, lai iegūtu vienmērīgu agregāta vadību

•  Terminālis Varioterminal ar jaunu LCD virsmu un 
patīkamu LED gaismas diožu fona apgaismojumu

•  VarioGuide automātiskā stūrēšanas sistēma, 
kameras, VarioDoc dokumentēšanas, AgCommandTM 
telemetrijas, VarioGrip un citas kontrolierīces ir 
optimāli integrētas Varioterminal
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Dara to droši
Tūlīt	pēc	ekonomijas	augsta	prioritāte	ir	kom-
forts	un	drošība.	Lai	ieņemtu	vadošo	pozīciju	šeit,	
900 Vario	ir	satriecošas	tehniskās	priekšrocības.	No	
laminēta	drošības	stikla	izgatavots	priekšējais	vēj-
stikls,	300°	liels	redzes	lauks	ar	jauno	vējstikla	tīrī-
tāju	un	LED	gaismas	diožu	priekšējie	lukturi	ar	izlī-
dzināšanas	opciju	ir	tikai	daži	drošību	palielinošu	
funkciju	piemēri.	ABS	un	Fendt	stabilitātes	kon-
troles	(FSC)	sistēma	nodrošina	īpaši	stabilu	darbu	
visās	situācijās.	

Dara to ilgāk
Traktori	ar	lieliem	zirgspēkiem	nodrošina	mak-
simālu	sniegumu.	Fendt	ir	sagatavojis	traktorus	
intensīvam	darbam,	tādēļ	tie	var	izturēt	lielu	slo-
dzi.	Šie	līdzekļi	ietver	dzinēju	ar	augstiem	eksplua-
tācijas	rādītājiem	un	transmisijas	eļļas	dzesēšanas	
koncepciju,	kā	arī	spēcīgākus	tērauda	virzuļus,	kas	
ir	paredzēti	lielam	iesmidzināšanas	spiedienam.	
Vario	bezpakāpju	pārnesumkārba	ir	konstruēta	
ilgam	kalpošanas	mūžam;	tai	ir	pastiprināts	kor-
puss	un	spēcīgāks	pilnpiedziņas	sistēmas	sajūgs.	

Izdara vairāk.

Pieeja, kas gūta no pieredzes

• Automātiska radiatora tīrīšana ar reversīvu ventilatoru 

• Optimizēta dzinēja dzesēšanas koncepcija

• Lielāka transmisijas eļļas dzesētāja dzesēšanas spēja

•  Trīs augstspiediena iesmidzināšanas sūkņu 
izmantošana

• Tērauda virzuļi ilgākam kalpošanas laikam

• Degvielas priekšfiltrs uzticamai palaišanai aukstā laikā

•  Lielāka braukšanas stabilitāte ar FSC un ABS

•  Inteliģents palēninājums ar spiediena noteikšanu

•  Apsildāms priekšējais vējstikls ar laminētu drošības 
stiklu

•  Pret švīkām izturīgs daudzslāņains priekšējais 
vējstikls

•  95 procentu NOx samazinājums ar 4. paaudzes/
Tier 4 pēdējā posma emisijām

•  80 procentu NOx samazinājums no emisiju standarta 
4. paaudzes/Tier 4 starpposma līdz 4. paaudzes/Tier 
4 pēdējam posmam

•  95 procentu cieto daļiņu samazinājums ar 4. 
paaudzes/Tier 4 pēdējā posma emisijām

•  CO₂ samazinājums līdz ar zemu degvielas patēriņu

•  Iespējams izmantot bioloģisko hidraulisko eļļu

• Pastiprināts pievadiekārtas iekšējais korpuss

•  Vario pārnesumkārba ar četriem planetārā pārvada 
zobratiem, modeļiem, kuriem ir vairāk par 330 ZS

•  Pastiprināts pilnpiedziņas sistēmas sajūgs ar 10 
procentu pārvadītā griezes momenta pieaugumu, 
sākot no 330 ZS un vairāk

•  300° skaidrs skatījums ar lielāku tīrītāja lauku 

•  LED gaismas diožu priekšējie lukturi ar izlīdzināšanas 
iespēju

Lielāka drošība

Lielāka uzticamība Lielāks ieguldījums vides aizsardzībā

•   LED gaismas diožu darba lukturi priekšā un 
aizmugurē optimālai apgaismošanai

•  Apgaismoti pakāpieni un apgaismojums no 
priekšējiem lukturiem, kas paliek ieslēgts īsu laiku 
pēc izkāpšanas no traktora
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Агрегатиране

x5-кабина

Строеж

Variotronic

 

Technologie du moteur, de
 dépollutio

Stiprinājumu zonas
44. lappuse

x5 kabīne
32. lappuse

Transportlīdzekļa virsbūve
24. lappuse

Variotronic
38. lappuse

900 Vario ir izstrādāts tā, lai jūs iegūtu optimālu 
pārskatāmību. Pārsegs ir tik šaurs, cik vien iespē-

jams, lai vadītājs varētu lieliski redzēt riteņu arkas un 
priekšā uzstādītos agregātus. 

Fendt Vario modeļiem ir ārējas kontrolierīces 
uzkarei, aizmugurējās jūgvārpstas iedarbināšanai 

un vienam hidrauliskajam vārstam. Dzinēja griešanās 
ātrumu var palielināt, izmantojot traktora pārvaldības 
sistēmu TMS, piemēram, lai sasniegtu vajadzīgo jūg-
vārpstas griešanās ātrumu. Tādējādi netiek veiktas neva-
jadzīgas darbības.

Kad temperatūra ārā ir zemāka par nulli, degvie-
las priekšfiltrs virza uzsildīto degvielu atpakaļ 

iesmidzināšanai, nevis tvertnē, līdz dīzeļdegviela ir 
sasniegusi atbilstošu temperatūru. Tādēļ iesmidzināšana 
vienmēr darbojas uzticami.

900 Vario pakāpieniem ir praktisks apgaismo-
jums. Tie ir novietoti uz tvertnes tā, lai būtu ideāli 

apgaismoti un vadītājs varētu droši kāpt iekšā un ārā.

Labākā redzamība, pateicoties šaurajam pārsegam

Stiprinājumu zonas

Dzinējs un pārnesumkārba

Transportlīdzekļa virsbūve

Īpašais Fendt. Vienkārši labāks detaļās.
Tas	rada	risinājumus,	kas	pēc	pirmā	acu	uzmetiena	
nav	acīmredzami,	bet	kam	ir	izšķiroša	loma	darbā,	
tāpēc	jūs	varat	paveikt	vairāk.	Meklējiet	Fendt	
fokusā	–	ievērojami	un	labāki	risinājumi,	un	atklā-
jiet,	kas	padara	Fendt	par	Fendt.

Īpaša pieeja
Îpaša	pieeja	un	līdz	ar	to	perfekta	visu	traktora	
sastāvdaļu	koordinācija	ir	tas,	ar	ko	Fendt	galve-
nokārt	atšķiras	no	citiem.	Fendt	ir	ievērojams,	jo	
to	līdz	pašai	sīkākajai	detaļai	ir	izstrādājuši	Fendt	
inženieri,	kuri	patur	acīs	arī	kopumu.	

Jūs	atradīsit	Fendt	fokusā,	kas	zemāk	minēts	kā	piemērs,	turpmākajās	
sadaļās.	Meklējiet	šo	simbolu,	jo	tur	mēs	sīkāk	skaidrosim	par	speciālajiem	
Fendt	risinājumiem.	

Fendt fokusā. Ievērojami. Labāk. Fendt 900 Vario iekārtas.

Skatoties uz kopumu

Dzinēja, izplūdes sistēmas un 
transmisijas tehnoloģija
16. lappuse
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Dzinēja, izplūdes sistēmas un 
transmisijas tehnoloģija

Pastāvīgi sasniedz 
vairāk.
Fendt 900 Vario pievada ķēde apvieno labāko 
no labākā. Tieši tas dara to tik vērtīgu un ekono-
misku katras darba stundas laikā. Lai garantētu 
maksimālu degvielas izmantošanas efektivitāti 
ar labāko uzticamību, Fendt ir uzstādījis labākos 
tehniskos risinājumus, kas līdz sīkākajai detaļai 
atbilst 4. paaudzes/Tier 4 pēdējā posma emisiju 
standartam. Rezultāts ir ideāli saskaņota dzinēja, 
izplūdes sistēmas un transmisijas tehnoloģija, kas 
sasniedz maksimālo jaudu 390 ZS, dinamiski un 
īpaši efektīvi. 
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Бутала от стоманаГоривен префилтър за сигурен старт

Характеристики на двигателя – Fendt 939 Variо

Шестцилиндров двигател с двойна компресия

Progresīvākā dzinēja 
tehnoloģija

•	 	Sešcilindru	Deutz	dzinējs	ar	7,8 l	
darba tilpumu un „common rail“ 
iesmidzināšanas sistēmu: 360 ZS 
maksimālā jauda 

•	 	Liela	tvertnes	ietilpība	garām	darba	
dienām: 
 Dīzeļdegviela: 600 litri
AdBlue: 36 litri

•	Aizslēdzams	tvertnes	vāciņš

•	Dzinēja	bremze

•	 	Automātiskā	maksimālās	jaudas	
kontrole 2.0

•	 	Jauna	cilindra	galva	ar	palielinātu	
izturību

•	Aizslēdzams	pārsegs

Tādējādi	dzinējs	var	uzņemt	lielāku	gaisa	masu	
tādā	pašā	tilpumā,	kas	nozīmē	arī	vairāk	skābekļa.	
Rezultātā	tiek	iegūta	efektīvāka	degvielas	sadeg-
šana	un	tiek	uzlabota	darbība.

Degvielas patēriņa efektivitāte, pateicoties 
mazajam nominālajam ātrumam 
Dzinēja	darbība	pieļauj	nominālā	ātruma	samazi-
nāšanu	līdz	2100	apgr./min.	Tas	ne	tikai	vēl	vairāk	
uzlabo	degvielas	patēriņa	efektivitāti,	bet	arī	
nodrošina	patīkami	zemu	trokšņu	līmeni.

Automātiski tīrs 
Fendt	900	Vario	dzesēšanas	sistēma	ir	konstruēta	
lielākai	produktivitātei	un	darbojas	īpaši	efektīvi,	jo	
tiek	veiktas	tikai	tik	daudz	tīrīšanas	procedūras,	cik	
patiešām	ir	nepieciešams.	Jaunais	reversīvais	ven-
tilators	ar	Pulstronic	sistēmu	darbojas	ar	lieliem	
apgriezieniem	3000	apgr./min.	Tas	ir	savienots	ar	
dzinēja	elektroniku	un	pilnīgi	automātiski	tīra	
radiatoru.	Unikāla	funkcija	ir	tāda,	ka	ventilatora	
lāpstiņas	tiek	regulētas	atbilstoši	dzesēšanas	prasī-
bām.	Tādējādi	tiek	garantēts,	ka	dzesēšanas	sis-
tēma	pastāvīgi	darbojas	ar	lielu	jaudu	un	ir	samazi-
nāta	nepieciešamība	pēc	apkopes.	

Dzinēja tehnoloģija

Jaunākā tehnoloģija – labākais risinājums.
Vairāk dinamikas un ātruma stabilitāte
Ar	maksimālo	jaudu	līdz	390	ZS,	900	Vario	nodro-
šina	masīvu	spēku.	Sešcilindru	Deutz	dzinējs,	kam	
ir	„common	rail“	augstspiediena	iesmidzināšanas	
sistēma	un	7,8	litru	darba	tilpums,	nodrošina	lie-
lisku	vilces	jaudu.	2000	bāru	augsts	iesmidzināša-
nas	spiediens	nodrošina	lielisku	sadalījumu,	līdz	ar	
to	labāko	sadegšanas	spēju	dzinējā.	
	

Augsts pastāvīgas jaudas līmenis
Dubulta	pūte	ar	diviem	turbokompresoriem	
nodrošina	tīru	dinamiku	un	degvielas	ekonomiju.	
Griezes	momenta	līkne	ir	noapaļota	maza	ātruma	
diapazonā	tā,	lai	tur	būtu	pieejams	vairāk	jaudas.
Arī	dzinējam	ir	liels	pastāvīgās	jaudas	diapazons.

Iespējams paveikt vairāk ar turbopūtes gaisa 
starpdzesētāju
Gaiss,	kas	iepriekš	ir	saspiests	zemspiediena	tur-
bokompresorā,	tiek	atdzesēts	ar	papildu	turbo-
pūtes	gaisa	starpdzesētāju,	pirms	tas	tiek	vēl	vai-
rāk	saspiests	augstspiediena	turbokompresorā.	

900 Vario reversējamais ventilators tīra tikai tik 
daudz, cik nepieciešams. Ventilators var automātis-

ki mainīt gaisa plūsmas virzienu, tādējādi dzesēšanas ele-
menti tiek efektīvi izpūsti tīri. Īpašās funkcijas: Atkarībā no 
dzesēšanas prasībām, ventilatora lāpstiņu pozīcija tiek 
regulēta, lai palielinātu dzesēšanas efektivitāti. Tas pozitīvi 
ietekmē degvielas patēriņa efektivitāti. 

Fendt ir palielinājis iesmidzināšanas sūkņu skaitu no 
diviem uz trim, lai būtu pieejams par 50 procentiem 
vairāk jaudas. Mazāka slodze uz atsevišķiem sūkņiem 
nodrošina ilgāku kalpošanas laiku. 

Kad temperatūra ārā ir zemāka par nulli, degvielas 
priekšfiltrs virza uzsildīto degvielu atpakaļ iesmi-

dzināšanai, nevis tvertnē, līdz dīzeļdegviela ir sasniegusi 
atbilstošu temperatūru. Tādēļ iesmidzināšana vienmēr dar-
bojas uzticami.

Lielas kapacitātes reversīvs ventilators Trīs augstspiediena iesmidzināšanas sūkņi

Tērauda virzuļiDegvielas priekšfi ltrs drošai iedarbināšanai

Fendt 900 Vario cilindru virzuļi ir izgatavoti no tērauda. 
Tie ir ļoti stabili un tiem ir ilgs kalpošanas laiks. 

Ar noapaļoto griezes momenta līkni ir pieejams vairāk jaudas mazākā ātruma diapazonā. Turklāt pastāvīgas jaudas diapazons nodrošina platāku dzinēja griešanās ātruma joslu, kurā var 
iegūt maksimālo jaudu. Šajā diapazonā nominālais ātrums ir ekvivalents maksimālajai jaudai.

Dzinēja raksturlielumi – Fendt 939 Vario

900 Vario ir aprīkots ar sešcilindru Deutz dzinēju. 
Galvenais faktors tūlīt pēc intensīvas un ekonomiskas 

dzinēja darbības, ir dubultā iepūte. Ietaise sastāv no pirmā tur-
bokompresora, turbopūtes gaisa starpdzesētāja, otrā turbo-
kompresora un vēl viena starpdzesētāja. Tas nodrošina to, ka 
dzinējs saņem lielu daudzumu skābekļa. Un, jo vairāk skābekļa, 
jo efektīvāka ir sadegšana. 

Sešcilindru dzinējs ar dubultu iepūti

Pastāvīgas jaudas diapazons

Griezes moments
Nm

 Degvielas patēriņš
 g/kWh

apgr./
min.

Jauda
kW

apgr./
min.
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Система за рециркулация AGRex Филтър за твърди частици(CSF)

Технология SCR Норми в Европа и Северна Америка 

Vismodernākā izplūdes 
gāzu tehnoloģija

•	 	Atbilstība	4.	paaudzes/TIER	4	pēdējā	
posma emisiju standartam ar mazāko 
iespējamo degvielas un AdBlue 
patēriņu

•	 	Pasīvais	dīzeļdegvielas	daļiņu	
filtrs (partikulārais kvēpu filtrs) 
ar reģenerācijas pārvaldību, kas 
izstrādāts ilgam kalpošanas laikam

•	 	AGRex	slāpekļa	oksīdu	samazināšanai,	
pirms tie nokļūst izpūtējā

•	 	SCR	tehnoloģija	atbilstībai	4.	
paaudzes/TIER	4	pēdējā	posma	emisiju	
standartam un mazs nominālais 
ātrums 2100 apgr./min. izdevīgam 
degvielas patēriņam

Pasīvais dīzeļdegvielas daļiņu filtrs ar 
reģenerācijas pārvaldību
Jaunums	modelī	900	Vario	ir	pasīvais	dīzeļdegvie-
las	daļiņu	filtrs,	pārklātais	kvēpu	filtrs	(CSF),	kas	ir	
izstrādāts	ilgam	kalpošanas	laikam.	Pasīvs	nozīmē	
to,	ka	filtrs	tiek	atjaunots	braukšanas	laikā.	Fendt	
izvēlējās	šo	sistēmu,	lai	sasniegtu	maksimālu	deg-
vielas	izmantošanas	efektivitāti.	Integrētā	reģene-
rācijas	pārvaldība	garantē	inteliģentu	reģenerāci-
jas	ciklu	kontroli.

Efektīvā	SCR	tehnoloģija
SCR	tehnoloģija	ir	īpaši	degvielu	ekonomējošs	risi-
nājums,	kas	ir	pierādījis	sevi	tirgū.	Šeit	AdBlue	kar-
bamīda	šķīdums	tiek	iesmidzināts	izpūtējā	un	slā-
pekļa	oksīdi	tiek	samazināti	līdz	minimumam.	Lai	
optimizētu	AdBlue	šķidruma	patēriņu,	tas	tiek	ies-
midzināts	caur	6	atveru	inžektora	sprauslām,	ko	
kontrolē	karte,	un	sasniedz	ļoti	smalku	izsmidzinā-
jumu.	Līdz	ar	šo	tehnoloģiju	darbs	ar	Fendt	Vario	ir	
īpaši	efektīvs	un	videi	nekaitīgs.	

Izplūdes sistēmas tehnoloģija

Videi nekaitīga un inteliģenta.
Optimāls	risinājums	4.	paaudzes/TIER	4	pēdējā	
posma emisijām
Inteliģentais	risinājums	atbilstībai	4.	paaudzes/
TIER	4	pēdējā	posma	emisiju	standartiem	un	ir	
izšķiroši	svarīgs	pievada	ķēdes	ekonomijai.	Tieši	
tāpēc	Fendt	ir	aprīkojis	dzinēju	ar	izplūdes	pēcap-
strādes	sistēmu,	kas	samazina	degvielas	un	AdBlue	
šķidruma	patēriņu.	Izplūdes	pēcapstrāde	ir	SCR	
tehnoloģijas,	pasīvā	dīzeļdegvielas	daļiņu	filtra	un	
AGRex	izplūdes	gāzu	recirkulācijas	apvienojums.	

AGRex ārējo izplūdes gāžu recirkulācija
Pirmajā	posmā	izplūdes	gāžu	recirkulācija	sama-
zina	slāpekļa	oksīdus,	pirms	tie	nokļūst	izpū-
tējā.	Tādēļ	ir	nepieciešams	tikai	neliels	daudzums	
AdBlue,	lai	samazinātu	slāpekļa	oksīda	emisijas	
līdz	0,4	g/kWh.	Mazāks	AdBlue	patēriņš	pozitīvi	
ietekmē	traktora	rentabilitāti	un	efektivitāti.

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. 

Izmantojot SCR tehnoloģiju, notiek izplūdes gāzu pēcap-
strāde ar Adblue, 32,5 procentu spēcīgu karbamīda šķī-
dumu, kas pārveido slāpekļa oksīdus NOx par netoksisku 
slāpekli un ūdeni.

Lauksaimniecības tehnikas izplūdes gāzu emisijas 
Eiropā un Ziemeļamerikā tiek samazinātas posmu pa 
posmam. Ražotāju uzdevums ir samazināt cieto daļiņu 
un slāpekļa oksīdu emisijas par 95 procentiem 14 gadu 
laikā. 2014. gadā stājas spēkā pēdējais emisiju posms, 
Tier 4 pēdējais posms jeb ES 4. posms. 

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

SCR dzinēja tehnoloģija Emisiju posmi Eiropā un Ziemeļamerikā

Šķīdums ar lielu tīrības pakāpi īpaši mazām darba izmaksām: 
ārējas izplūdes gāžu recirkulācijas (AGRex), pasīvā dīzeļdegvielas 
daļiņu filtra (CSF) un SCR tehnoloģijas apvienojums.

Slāpekļa oksīdi NOx (g/kWh)
Cietās daļiņas PM (g/kWh) 

Emisiju posmi
g/kWh

Posms 1 (2000) 2 (2002) 3a (2006) 3b (2011) 4 (2014)

Reakcija: 
NH3 + NOx –> H2O + N2

AdBlue® 
iesmidzināšana

Padeves modulis 
ar filtru

AdBlue® tvertne

AdBlue® iepildes kakliņš

AdBlue® 
atdalīšana
un apsilde

Pasīvais dīzeļdegvielas daļiņu 
filtrs, pārklātais kvēpu filtrs (CSF), 
kam nav nepieciešama apkope

SCR katalītiskais neitralizators

Ārēja izplūdes gāžu 
recirkulācija AGRex

Pasīvais partikulārais kvēpu filtrs tiek reģene-
rēts braukšanas laikā. Reģenerācijai nav nepie-

ciešama papildu degviela. Partikulārie kvēpu filtri 
Fendt traktoros ir paredzēti ilgam kalpošanas laikam, 
tos nav nepieciešams mainīt. 
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  Трансмисия Vario с 4 планетарни колела Подсилен вътрешен корпус

Автоматично регулиране на граничното натоварване 

Vismodernākā pārnesumkārbas 
tehnoloģija

•	 	Bezpakāpju	Vario	pārnesumkārba	
ML 260 efektīvam darbam optimālā 
ātrumā

•	 	Elastīgas	braukšanas	stratēģijas	katrai	
darbībai

•	 	Ērtas	un	ekonomiskas	automatizētas	
funkcijas kā automātiskā maksimālās 
jaudas kontrolierīce 2.0 un TMS 

•	 	Liela	stabilitāte	līdz	ar	pastiprināto	
pārnesumkārbas korpusu, jaunu 
cilindra rullīša gultni un spēcīgāku 4 
riteņu piedziņas sistēmas sajūgu

•	 	Ilgs	kalpošanas	laiks,	pateicoties	
lielākai pārnesumkārbas eļļas dzesētāja 
dzesēšanas kapacitātei 

Tās	ir	dažādas	optimālās	vērtības,	kuras	var	iestatīt	
kā	slodzes	ierobežojumu	dažādiem	darbību	vei-
diem,	piemēram,	braukšanas,	lielas	slodzes	dar-
biem	ar	dziļu	iegrimi	vai	darbam	ar	agregātiem,	ko	
darbina	ar	jūgvārpstu.	Traktors	iestata	ideālo	slo-
dzes	ierobežojumu	automātiski.	Tādēļ	operatoram	
nav	nepieciešams	aktīvi	pielāgot	maksimālās	jau-
das	kontrolierīci	katram	darbam.	Dzinēja	un	trans-
misijas	mijiedarbība	ir	tieši	piemērota	katrai	darbī-
bai.	Operators	maksimālās	jaudas	kontrolierīci	var	
iestatīt	arī	manuāli.

Ideālas iestatīšanas un braukšanas stratēģijas
Ar	inteliģentajiem	iepriekšējiem	iestatījumiem	ir	
viegli	strādāt.	Piemēram,	dzinēja	griešanās	ātrumu	
un	kruīza	kontroles	ātrumu	var	iepriekš	ieprog-
rammēt	terminālī	Varioterminal	un	viegli	aktivi-
zēt	darba	laikā,	izmantojot	daudzfunkciju	vadības	
sviru	–	tas	ir	īpaši	praktiski,	piemēram,	jūgvārps-
tas	darbā.	Atšķirīgas	braukšanas	stratēģijas	tiek	
pielāgotas	arī	darbībām	un	individuālām	izvēlēm.	
Vadītāji	var	kontrolēt	ātrumu,	izmantojot	vadī-
bas	sviru	ar	četriem	paātrinājuma	diapazoniem	vai	
kājas	pedāli.

Vismodernākā pārnesumkārbas tehnoloģija

Bezpakāpju efektivitāte.
Vario bezpakāpju pārnesumkārba ML 260
Jau	daudzus	gadus	bezpakāpju	pārnesumkārbas	ir	
pierādījušas	vadošo	efektivitāti	un	darbību,	un	kļu-
vušas	par	populārāko	izvēli.	Operatori	vienmēr	var	
strādāt	optimālā	ātrumā,	kas	nozīmē	ievērojamu	
ietaupījumu	potenciālu.	Jūs	ietaupāt	darba	laiku	
dažādos	darbos,	apstrādājot	lielāku	platību	un	
iegūstat	arī	mazāku	degvielas	patēriņu.													

Automātiski optimāls
Bezpakāpju	pārvadā	ir	iekļautas	svarīgas	automati-
zētas	funkcijas,	kas	vēl	vairāk	uzlabo	dzinēja	un	
pārnesumkārbas	koordināciju	un	samazina	opera-
tora	darba	slodzi.	Svarīgākā	funkcija	ir	pilnīgi	auto-
mātiskā	maksimālās	jaudas	kontrolierīce	2.0.	Tā	
regulē	pārnesuma	skaitli	atkarībā	no	iepriekš	iesta-
tītā	ātruma	un	jaudas	prasībām	tā,	ka	dzinēja	grie-
šanās	ātrums	tiek	samazināts	optimāla	degvielas	
patēriņa	diapazonā.	

Vario transmisija ar 4 planetārā pārvada zobratiem Stiprināts iekšējais korpuss

Pārnesumkārba modeļiem, kam ir vairāk par 330 ZS, 
ir konstruēta vislielākajai slodzei. Tai ir četru planetāro 
zobratu komplekts, kas uzlabo jaudas pārvadi, iegūstot 
lielu spēku. 

Pārnesumkārbas bloka iekšējais korpuss ir stiprināts. 
Tas spēj izturēt lielāku spiedienu un ir konstruēts arvien 
augošām prasībām. 

Traktors pilnīgi automātiski regulē slodzes robežu un pielāgo dzinēja griešanās ātrumu un pārnesuma skaitli, 
tādējādi kontrolējot dzinēja slodzes samazinājumu. Tādā veidā dzinēja un pārnesumkārbas darbība ir ideāli koor-
dinēta, kas nozīmē īpaši mazu degvielas patēriņu. 

Automātiskā maksimālās jaudas kontrolierīce

Atjautīgi izstrādātā Fendt Vario transmisija

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

4 riteņu piedziņa

Hidromotors

Hidrauliskais sūknis

Dzinēja griezes moments

Zobvainags

Savākšanas vārpsta

Diapazons I/II
Planetārais 
zobpārvads Jūgvārpsta
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Transportlīdzekļa virsbūve

Var izdarīt to ātrāk.
Izdara vairāk. 
Transportēšanas darbos ātrums ir svarīgs 
priekšnosacījums un tieši to piedāvā jaunais 
Fendt 900 Vario modelis ar maksimālo ātrumu 
60 km/h. 
Ar 900 Vario jūs droši sasniegsit galamērķi: tas ir 
aprīkots ar tādām jaunākajām traktoru drošības 
sistēmām kā ABS vai riepu spiediena regulēšanas 
sistēma VarioGrip – tagad braukšana ar 900 Vario 
ir vēl drošāka. Jūs sasniedzat galamērķi ātrāk un 
varat pārvietot vairāk.
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  ABS Активно окачване на преден мост с регулиране на нивото

Управление VarioActiveFahrstabilitätskontrolle (FSC) Fahrstabilitätskontrolle (FSC)

Braukšanas dinamika ar drošību 
un komfortu

•	 	60	km/h	transportēšanas	ātrums	ar	
samazinātu dzinēja griešanās ātrumu 
(1750 apgr./min.)

•	 	ABS	un	Fendt	stabilitātes	kontrole	FSC	
optimālai braukšanas drošībai

•	 	Pašizlīdzinoša	priekšējā	tilta	piekare	ar	
bloķēšanas funkciju

•	 	Divkontūru	bremzēšanas	sistēma	ar	
augstu produktivitāti

•	 	VarioActive	stūres	vadības	sistēma	ātrai	
un vieglai pagriezienu veikšanai

•	 	Pieļaujamais	kopējais	svars	līdz	
18 tonnām (atkarīgs no valsts)

Maksimāla braukšanas drošība uz ceļa un uz lauka
Šasija	garantē	optimālu	pārvaldību	uz	ceļa	un	uz	
lauka.	Ar	unikālo	Fendt	Stability	Control	FSC	funk-
ciju	jūs	braucot	vienmēr	jūtaties	droši,	pat	iegrie-
žoties	līkumos.	Tai	pašā	laikā	bremzēšanas	sis-
tēma,	kam	praktiski	nav	nepieciešama	apkope,	
kas	sastāv	no	vairāku	mitro	disku	bremzēm	priek-
šējiem	un	aizmugurējiem	riteņiem,	sniedz	lielu	
braukšanas	drošību	un	lielisku	palēninājumu.

Septiņas funkcijas jūsu komfortam
Šasijas	konstrukcija	nodrošina	labāko	braukša-
nas	komfortu	un	optimālu	ergonomiku.	Ir	septiņas	
funkcijas,	kas	nodrošina	izcilu	braukšanas	sajūtu:
•	pašizlīdzinoša	priekšējā	tilta	piekare	
•	Fendt	stabilitātes	kontrole	(FSC)
•	Fendt	Reaction	stūres	vadības	sistēma	
•	triecienu	slodzes	stabilizēšana	
•	kabīnes	amortizācija	
•	sēdeklis	ar	pneimatisko	amortizāciju	
•	automātiskais	pagrieziena	vadības	ass	bloķētājs.

Transportlīdzekļa virsbūve

Padara to droši.
Pārvietojiet par 37 tonnām vairāk ik dienas
Modeļa	900	Vario	maksimālais	ātrums	ir	
60 km/h	pie	dzinēja	griešanās	ātruma	tikai	
1750 apgr./min.,	kas	nodrošina	līdz	16	procentiem	
lielāku	transportēšanas	spēju*	un	mazāku	degvie-
las	patēriņu.		Tās	ir	priekšrocības,	kam	ir	nozīme	
dienas	beigās:	piemēram,	900	Vario	ar	transportē-
šanas	spēju	kopā	230	tonnas,	desmit	stundās	pār-
vieto	par	37	tonnām	vairāk,	pateicoties	lielākam	
ātrumam.	Turklāt,	kad	900	Vario	brauc	ar	50	km/h	
un	ar	dzinēja	griešanās	ātrumu	1450 apgr./min.,	
tā	degvielas	patēriņa	lietderības	koeficients	ir	vēl	
augstāks.	
*iekšējs mērījums

ABS – augstākam bremzēšanas drošības līmenim
Uzņēmuma	Fendt	lielākā	prioritāte	ir	operatora	
drošība.	Tādēļ	modelim	900	Vario	tagad	ir	bremžu	
pretbloķēšanas	sistēma	ABS.	Tā	garantē	labāku	
vadāmību	un	traktora	kontroli	uz	slapjiem	un	sau-
siem	ceļiem,	pat	bremzējot	asi.	900	Vario	ar	ABS	
uzticami	bremzē	uz	nebruģētiem	ceļiem,	piemē-
ram,	uz	grants	vai	sniega	seguma.

ABS

ABS modulis mēra katra atsevišķa riteņa ātrumu, izmantojot četrus ātruma sensorus. Ja ātrums vienam ritenim ir 
pārāk mazs, ABS automātiski atver attiecīgo bremzi, lai novērstu riteņa bloķēšanos. Tā kā traktoru riteņiem ir liela 

inerce to lieluma un svara dēļ, ABS modulis sazinās ar traktora vadības bloku. Vadības bloks tad var vadīt attiecīgo riteni ar 
Vario transmisijas palīdzību, ja ar bremzes atlaišanu nepietiek, lai uzturētu vajadzīgo ātrumu. Abus priekšējos riteņus 
kontrolē kopā, lai saglabātu modeļa 900 Vario stabilitāti, pat tad, ja zem katra riteņa ir atšķirīga virsma. Aizmugurējos 
riteņus ABS modulis kontrolē atsevišķi.

Bezceļu režīmā tiek aktivizēta speciāla 
bremzēšanas konstrukcija braukšanai pa irdenām 

virsmām. Šeit ABS sistēma nepieciešamības gadījumā 
pieļauj riteņu bloķēšanu, piemēram, lai garantētu drošu 
bremzēšanu, braucot lejup no kalna pa grants segumu. 

Pašizlīdzinoša priekšējā tilta piekare

Hidropneimatiskā atsevišķā riteņu piekare ir aprīkota ar dubultu tiltu ar piekares transversālu rokturi, kas opti-
mizē vadības leņķi. Pilnīgi automātiskā izlīdzināšanas kontrolierīce nodrošina to, ka abās pusēs ir vienmērīgs 

piekares gājiens (līdz astoņām tonnām uz priekšējo tiltu). Turklāt visa piekares zona ir pārskatāma manuāli. 
Savienojumiem un gultņiem nav eļļošanas vietu un tādēļ tiem nav nepieciešama apkope. 

Ātrumā, kas pārsniedz 20 km/h, Fendt stabilitātes kontrole (FSC) nobloķē labās un kreisās puses kompensēšanu 
un nodrošina stūrēšanas precizitāti, braukšanas stabilitāti un bremzēšanas drošību pilnīgi jaunā līmenī. Kad 

braukšanas ātrums atkal nokrītas zem 15 km/h, ir iespējama labās un kreisās puses kompensēšana, kas nodrošina labā-
ku saķeri ar zemi. 

VarioActive stūres vadības sistēma ļauj aktivizēt 
spēcīgāku stūres mehānisma pārnesuma skaitli. 

Tā pati pielāgojas stūrēšanas kustībai un ātrumam attiecī-
bā pret zemi. Tas ir īpaši ērti lauka malās.

VarioActive stūres vadības sistēmaBez Fendt stabilitātes kontroles (FSC) Ar Fendt stabilitātes kontroli (FSC) 

Bez VarioActive
1 apgrieziens
= 26,6°

Ar VarioActive
1 apgrieziens
= 43,3°
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VarioGrip VarioGrip управление VarioGrip по време на почвообработка, сеитба и торене

Pilnīgi integrēts – tas ir VarioGrip
Fendt	piedāvā	VarioGrip,	pirmo	rūpnīcā	uzstādīto	
riepu	spiediena	regulēšanas	sistēmu,	kas	ir	pilnīgi	
integrēta	transportlīdzekļa	konstrukcijā.	Sistēma,	
kas	tika	izstrādāta	Fendt,	ļauj	kontrolēt	gaisa	spie-
dienu	braukšanas	laikā.	Līdz	šim	gaisa	spiediens	
vienmēr	ir	bijis	kompromiss	starp	to,	kas	ir	nepie-
ciešams	uz	lauka	un	uz	ceļa;	šie	laiki	ir	pagājuši.	
Gaisa	spiedienu	var	ātri	un	viegli	regulēt,	nospie-
žot	pogu	terminālī	Varioterminal.

Optimāls spiediens riepās
Ieguvumi	no	optimāla	spiediena	riepās	ir	acīm-
redzami:	Riepu	spiediena	pazemināšana	uz	lauka	
palielina	saķeres	zonu	starp	riepu	un	zemi,	kas	
uzlabo	vilci	un	samazina	riteņu	izslīdi.	Atbilstoši	
neitrālām	pārbaudēm,	tas	ietaupa	desmit	procen-
tus	degvielas.*	Turklāt	tas	samazina	augsnes	sablī-
vēšanu	un	tādējādi	saglabā	minimālus	produkcijas	
zudumus.	Braucot	pa	ceļu,	lielāks	spiediens	riepās	
nodrošina	lielāku	stabilitāti	un	samazina	sasveres	
pretestību,	kas	savukārt	samazina	degvielas	patē-
riņu	un	riepu	nodilumu.	
*Dienvidu Vestfālijas Lietišķo zinātņu universitāte, lauksaimniecības tehnika, Sosta

Pavelk vairāk.

Ar VarioGrip var optimāli regulēt spiedienu riepās darbam uz lauka un braukšanai pa ceļu. Spiedienu braukšanai pa ceļu var sākt palielināt tūlīt pēc darba pabeigšanas uz lauka, piemēram, novietojot 
agregātu transportēšanas pozīcijā. Tad traktora riepās ir lielāks spiediens, uzsākot braukt pa ceļu. Braukšanas laikā VarioGrip palielina spiedienu riepās līdz optimālam līmenim, lai brauktu pa ceļu, tādējādi 
samazinot riepu nodilumu un garantējot labāko braukšanas stabilitāti. Pirms darba uzsākšanas uz lauka spiediens riepās atkal tiek samazināts tikai četru minūšu laikā. Lielā VarioGrip priekšrocība ir tāda, ka 
braukšanas laikā gaisa spiedienu var palielināt un samazināt.

Braukšana pa ceļu
Darbs uz lauka
Uzpildes un uzstādīšanas laiks

Zemes apstrāde

Ri
ep

u s
pi

ed
ien

s (
bā

ri)

Braukšanas dinamika ar drošību un komfortu

VarioGrip

Riepu spiediena regulācijas sistēmas darbība ir 
integrēta vispārējā transportlīdzekļa koncepcijā. 

Izmantojot termināli Varioterminal, traktora riepu spiedie-
nu var kontrolēt ar vienas pogas nospiešanu. Šī sistēma 
informē vadītāju par pārāk mazu vai pārāk lielu spiedienu 
riepās.

Ar riepu spiediena regulēšanas sistēmas palīdzību spiedienu var kontrolēt braukšanas laikā. To veic 
ar integrēta rotējoša uzgaļa palīdzību, kas konstruēts, lai paildzinātu traktora kalpošanas laiku. Gaiss 
tiek pievadīts caur dubultu kompresoru, kas tiek dzesēts ar ūdeni, kā arī caur paša transportlīdzekļa 
vārstu aprīkojumu. Spiedienu riepās var palielināt par vienu bāru mazāk nekā deviņās minūtēs. 
Spiediena pazemināšana par vienu bāru aizņem tikai četras minūtes.

VarioGrip darbība VarioGrip zemes apstrādes un iestrādes darbiem
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ien

s (
bā

ri)

Laiks

Laiks

Braukšana pa ceļu
Darbs uz lauka
Uzpildes un uzstādīšanas laiks

Gaisa spiediens 
mainās, atkarībā no 
riepu izmēra.

VarioGrip riepu spiediena regulēšanas sistēmas caurules 
iet cauri radiāli rotējošam uzgalim. Gaiss riepās tiek ātri 
sūknēts iekšā un ārā caur vadības (zaļš) un gaisa vadu 
(zils).

VarioGrip funkcija Iestrādes darbs
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Лесно ясно управление

LED-фарове с настройка на дължината

Coming Home Licht и светлина за стълбата

Vismodernākais apgaismojums

•	 	Tuvās	un	tālās	gaismas	ar	Bi-LED	
spuldzēm un priekšējo lukturu 
izlīdzināšanas iespēju

•	 	Divi	priekšējie	LED	darba	lukturi	un	
divi aizmugurējie darba lukturi

•	 		LED	sānu	gaismas	lieliskai	riteņu	
arku apgaismošanai

•	 	Pakāpienu	gaismas	drošai	
iekāpšanai kabīnē un izkāpšanai no 
tās 

•	 	Apgaismojums,	kas	turpina	
darboties pēc tam, kad traktors ir 
izslēgts

Vismodernākais apgaismojums
Fendt	900	Vario	apgaismojuma	konstrukcijas	kon-
cepcija	ir	pilnveidota	un	ļoti	moderna.	Tuvajām	
un	tālajām	gaismām	ir	jaunākās	Bi-LED	spuldzes	
ar	priekšējo	lukturu	izlīdzināšanas	iespēju.	Arī	
darba	un	sānu	lukturi	ir	aprīkoti	ar	LED	spuldzēm.	
Tādējādi	var	precīzi	kontrolēt	apgaismojumu	un	
tiek	nodrošināta	lieliska	agregātu	un	riteņu	arku	
redzamība,	pat	tumsā.	LED	spuldzes	patērē	ļoti	
maz	elektrības	un	tām	ir	ļoti	ilgs	kalpošanas	laiks.	

Saredziet vairāk.

Viegla un skaidra darbība

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

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

LED gaismas diožu priekšējie lukturi ar izlīdzināšanas iespēju

LED gaismas diožu priekšējo lukturu apgaismojuma diapazonu var pielāgot esošajai situācijai, piemēram, 
braukšanai pa ceļu.

Droša izkāpšana: Iebūvētais apgaismojums, kas 
turpina darboties pēc traktora izslēgšanas, ļauj 

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

900 Vario pakāpieniem ir praktisks apgaismojums. Tie 
ir novietoti uz tvertnes tā, lai būtu ideāli apgaismoti un 
vadītājs varētu droši kāpt iekšā un ārā.

Transportlīdzekļa virsbūve

Apgaismojums Coming Home un pakāpienu gaismas
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Fendt x5 kabīne

Sīkumi, kas sniedz 
baudu.
900 Vario nodrošina darbavietu, kurā ir ļoti daudz 
brīvas vietas. No vadītāja sēdekļa var kontro-
lēt visas darba procedūras ar Variotronic palī-
dzību – tas ir plašs skatījums uz veicamo darbu. 
Automatizētas funkcijas, automatizēta gaisa kon-
dicionēšana un daudzas citas priekšrocības ļauj 
saglabāt darba un koncentrēšanās spējas augstā 
līmenī visas darba dienas garumā.
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По-голяма видимост посредством широкоъгълните огледала

По-голяма видимост По-голяма сигурност

Оптимално вътрешно осветление Система Rüfa – лесно и бързо Мощна климатична система Контакти

Fendt x5 kabīne

Vairāk telpas. Lielāka redzamība. Lielāka ergonomika. 
3,5 m³ liela vadītāja paradīze ar panorāmas skatu
Apsēdieties	plašajā	x5	kabīnē,	kurā	ir	visaptve-
rošs	plašums	un	lieliska	redzamība	caur	lielajiem	
stikla	logiem	–	tas	ir	patiess	panorāmas	skats.	
Automātiskā	klimata	kontroles	sistēma	nepār-
traukti	nodrošina	patīkamu	temperatūru	darba	
vietā,	un	dzērieni	no	dzesēšanas	kameras	ar	gaisa	
kondicionēšanu	sniedz	atspirdzinājumu.	Aukstā	
laikā	papildu	komfortu	sniedz	sēdekļa	apsilde.	
Brīžos,	kad	jūs	nestrādājat	viens,	jūsu	pasažierim	ir	
pieejams	komfortabls	sēdeklis.	

Unikāla drošība ar laminēta drošības stikla 
palīdzību
900	Vario	priekšējais	vējstikls	pirmo	reizi	ir	izgata-
vots	no	laminēta	drošības	stikla.	Fendt	ir	ieviesis	
šo	satriecošo	inovāciju	lauksaimniecības	aprīko-
jumā,	lai	palielinātu	gan	vadītāju,	gan	pasažieru	
drošības	līmeni.	Priekšējais	vējstikls	nevar	saplīst;	
bojājumu	gadījumā	to	vienmēr	satur	kopā	lami-
nāta	slānis.	Operatori	un	pasažieri	kabīnē	ir	
pasargāti.	

Labāka pārskatāmība ar platleņķa spogulīti

Lielāka redzamība Lielāka drošība

Uzlabots salona apgaismojums

Ideāla darbavieta

Reversīva vadītāja stacija – ātri un viegli Spēcīga gaisa kondicionēšanas sistēma Kontaktligzdas

900 Vario ir izstrādāts tā, lai jūs iegūtu optimālu 
pārskatāmību. Pārsegs ir tik šaurs, cik vien iespē-

jams, lai vadītājs varētu lieliski redzēt riteņu arkas un 
priekšā uzstādītos agregātus. 

Jaunais logu tīrītājs nodrošina 300° lielu redzamības 
lauku. Lai varētu labi pārskatīt riteņu arkas un priekšā 
piemontētu agregātu lietus laikā, logu tīrītāja darbības 
lauks ir gandrīz dubultots un tas aizsniedzas uz leju līdz 
pat pārsegam. Vējstikla tīrītāju var lieliski regulēt ar pār-
trauktas tīrīšanas funkciju.

Speciāla Fendt traktora īpašība ir daudzslāņains 
priekšējais vējstikls. No ārpuses tas nav pamanāms, 

tomēr tā ir liela priekšrocība, jo tas palielina loga stabilitāti 
un nodrošina uzticamu blīvējumu. Lai iegūtu vēl lielāku 
komfortu un drošību, ir pieejams arī apsildāms priekšējais 
vējstikls, kas izgatavots no laminēta drošības stikla. 

900 Vario salona apgaismojums ir ideāli konstruēts 
svarīgākajām zonām. Gan tumsā, gan gaismā visi 

svarīgākie darbības elementi ir patīkami izgaismoti. 
Apgaismojuma intensitāte, atkarībā no gaismas apstāk-
ļiem, tiek automātiski kontrolēta ar gaismas sensora palī-
dzību. 

Darba elementiem labās puses roku balstā, kas ietver termināli Varioterminal, 
daudzfunkciju vadības sviru, krustenisko sviru un membrānas tastatūru, ir 
līdzsvarota kopējā uzbūve un tie veido ergonomisku komandcentru, kur viss 
tiek kontrolēts. 

Lai vēl vairāk paplašinātu darbības spektru, Fendt piedāvā 
rūpnīcā uzstādītu pilnas funkcijas reversīvo vadītāja 
staciju. Ir jāveic tikai dažas darbības, lai apgrieztu vadītāja 
sēdekli kopā ar stūri, daudzfunkciju roku balstu un visiem 
vadības elementiem otrādi, par 180 grādiem. Tā jūs varat 
veikt plašu uzdevumu klāstu ar 900 Vario un pilnībā 
izmantot Fendt traktoru, iegūstot lielāku rentabilitāti.

Gaisa kondicionēšana x5 kabīnē nodrošina patīkamu 
temperatūru kabīnes iekšpusē. Tagad tā ir uzlabota, ir vēl 
spēcīgāka un vēl vairāk ietaupa degvielu. 

Ārējiem strāvas patērētājiem ir pieejamas vairākas 
kontaktligzdas, piemēram, piecas 12 voltu 

kontaktligzdas. 

Papildu platleņķa spogulītis paplašina redzeslauku, tādē-
jādi palielinot drošību. Jūs iegūstat labāku pārskatāmību, 
redzot lietas, kas notiek abās traktora pusēs. Bīstamā 
zona, kas parasti ir vadītājam neredzamajā zonā, ir vieglāk 
pārskatāma un vadītājs var izvairīties no neparedzamām 
situācijām.

Rokas drosele

Celšanas mehānisma vadības modulis aizugurējais 
uzkarei ar ātrās pacelšanas slēdzi, dziļuma 
kontrolierīci un jūgvārpstas iedarbināšanu 
(pēc izvēles priekšējai uzkarei)

Krusteniskā svira 1. un 2. 
papildu hidrauliskajiem vadības 
blokiem

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 ABS 
bezceļu režīmam

Roku balsts ir piestiprināts pie sēdekļa, kas operatoram ir ļoti 
praktiski un ērti. Roku balsts pārvietojas kopā ar sēdekli. 

Operators novieto roku uz balsta, kur var ļoti ērti vadīt visas darbības.

Papildu hidrauliskās vadības bloku 
5 - 8 kontrolelementi
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 Суперкомфортна седалкаn dynamic

Суперкомфортна сеution active Хладилно отделение Външно хладилно отделение

Стойка за мобилен телефон Вградени канали за кабели

Много отделения за съхранение

Комфортна седалка Fendt  Комфорт на работа благодарение на окачването на кабината

Komfortabli sēdekļi un daudz praktisku palīglīdzekļu
Pneimatiskā	kabīnes	piekare	samazina	vibrāci-
jas	līdz	minimumam	un	nodrošina	augsta	līmeņa	
braukšanas	komfortu.	Absolūti	lieliska	kombinācija	
braukšanas	komforta	ziņā	ir	priekšējā	tilta	amor-
tizācija,	kabīnes	amortizācija	un	vadītāja	sēdeklis	
ar	aktīvo	amortizāciju	–	tā	ir	unikāla	kombinācija	
standarta	traktoriem.	Vairākas	sīkas	detaļas	kabīnē	
ir	paredzētas	vadītāja	baudai:	dzesēšanas	nodalī-
jums,	vairāki	glabāšanas	nodalījumi	un	citas	lietas,	
kas	palīdz	jums	dienas	darbos.	

Fendt x5 kabīne

Fendt x5 kabīne

•	 	Plaša	x5	kabīne

•	 	Ergonomiska	izkārtojuma	vadības	
pults uz labās puses roku balsta

•	 	Gaisa	kondicionieris	standarta	
aprīkojumā

•	 	Pneimatiska	trīs	punktu	kabīnes	
piekare ar iebūvētu līmeņa 
kontrolierīci

•	 	Unikāla	piekares	projekta	koncepcija:	
kabīnes piekare plus vadītāja sēdeklis 
ar aktīvo amortizāciju, kombinācijā ar 
priekšējā tilta amortizāciju

•	 	Praktiski	mantu	glabāšanas	nodalījumi

Dubultas kustības luksusa sēdeklis Evolution dynamic/DL

Dubultas kustības luksusa sēdeklis Evolution active/DL Dzesēšanas nodalījums Ārēja dzesēšanas kamera

Tālruņa balsts Iebūvēts kabeļu izvads

Daudz mantu uzglabāšanas opcijas

Atspirdzinājumus ilgai darba dienai var ievietot 
lielajā ārējā dzesēšanas kamerā. Ja nepieciešams, 

dzesēšanas kamera var arī uzturēt ēdienu siltu. 

Luksusa sēdeklim ir pneimatiskā amortizācija un tam var 
viegli regulēt roku balstu.

Komfortablais dubultās kustības Evolution dynamic 
sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju ir aprīkots ar 
regulējamu atzveltni, apsildi, zemas darbības frekvences 
amortizāciju, pneimatisko jostas vietas balstu un vieglu 
rokas balsta regulēšanu. 

Papildus komfortablā dubultas kustības Evolution sēdekļa 
funkcijām, sēdekļa izcilā augsto tehnoloģiju versija nodro-
šina arī aktīvu amortizāciju. Aktīvi vadāmā amortizācija 
un modernā klimata kontrole sēdeklī nodrošina vislabākos 
apstākļus ilgām, komfortablām darba dienām.

Dzesēšanas nodalījumā ar gaisa kondicionēšanu ir 
vieta pārtikai un aukstam dzērienam.

Kabīnes amortizācija ar pneimatiskās piekares elementiem 
samazina vibrāciju kabīnē. Lielā augstuma un garuma 
attālumu atšķirība starp atsperes elementiem x5 kabīnē 
novērš atlēcienus un nodrošina maksimālu braukšanas 
komfortu.

Balsts notur mobilo tālruni fiksētā pozīcijā. Balstu 
var regulēt, pielāgojot to dažādiem tālruņu 

modeļiem. 

Fendt kabīnē jūs atradīsit dažādus nodalījumus, lai 
visam atrastos sava vieta. 

Fendt piedāvā gudru risinājumu kabeļiem, kas 
tiek virzīti no traktora aizmugures kabīnē. 

Kabeļus var virzīt caur izvadu neatkarīgi no to 
šķērsgriezuma. Aizmugurējo logu var aizvērt, lai iekšā 
neiekļūtu putekļi, netīrumi, ūdens un troksnis.

Svarīgus dokumentus, piemēram, lietošanas 
rokasgrāmatu, var droši glabāt dokumentu somā.

Fendt luksusa klases sēdeklis Braukšanas komforts, ko nodrošina kabīnes amortizācija
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 Индивидуална настройка на Vario-терминала

Vario-терминал 7“

Vario-терминал 10.4-B

Индивидуална настройка на изгледа на терминалаФункции

 

Vario-терминал 7“ 10.4-B

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Управление на трактора  

Fendt Variotronic

•	 	Sešas	lietotnes	ir	skaidri	integrētas	
vienā terminālī

	 –	Traktora	kontrolierīces
	 –	ISOBUS	agregātu	kontrolierīce
	 –	Kameras	funkcija
	 –	VarioGuide	automatizētā	stūres	vadība
	 –	VarioDoc	dokumentēšana
	 –	Palīdzības	funkcija

•	 	VariotronicTI lauka malas pārvaldība ar 
optimālām iestatīšanas opcijām

•	 	VariotronicTI automatic automātiskai 
darbību secību aktivizēšanai lauka 
malās

•	 	Četras	infozonas	uzkares,	hidraulisko	
sekciju, degvielas patēriņa un lauka 
malas pārvaldības kontrolei

•	 	Ar	termināļa	atmiņas	palīdzību,	kas	
paredzēta 25 agregātiem, var viegli 
izsaukt nepieciešamos iestatījumus

•	 	Riepu	spiediena	kontroles	sistēmas	
darbība

•	 	Fendt	terminālis	Varioterminal	–	
vadāms ar skārienekrāna vai taustiņu 
palīdzību

•	 	Tumsas	režīms	termināļa	Varioterminal	
optimālai apgaismojuma un spilgtuma 
pielāgošanai

Progresīvākais integrācijā.
Fendt Varioterminal
Fendt	pastāvīgi	ievēro	VIENA	termināļa	stratēģiju.	
Rezultātā	tiek	sasniegta	unikāla	funkciju	integrā-
cija	tikai	vienā	terminālī.	Terminālī	Varioterminal	
ir	atrodamas	sešas	lietotnes:	traktora	kontrolierī-
ces,	ISOBUS	agregātu	kontrolierīce,	kameras	funk-
cijas,	automatizēta	stūres	vadība,	dokumentēšanas	
un	palīdzības	funkcijas.	Termināļa	Varioterminal	
10.4-B	ekrānā	var	parādīt	līdz	četrām	lietotnēm	
vienlaicīgi.	Terminālis	var	parādīt	datus	no	dažā-
dām	lietotnēm	citu	funkciju	izmantošanai.	Tā	ir	
vadošā	loma	integrācijā.	

Skaidrs izvēļņu izkārtojums un laba pārskatāmība
Pateicoties	skaidrajam	izvēļņu	izkārtojumam	un	
displejam	bez	pārblīvējumiem,	operatori	var	ātri	
iemācīties	lietot	termināli	Varioterminal	un	vien-
mēr	saglabāt	labu	pārskatāmību.	Ekrānam	ar	lielu	
izšķirtspēju,	kas	ir	drošs	pret	skrāpējumiem,	ar	
viedtālruņa	izskatu,	kā	arī	visiem	indikatoriem,	tiek	
automātiski	regulēts	spilgtums.	Tumsas	režīms	bez	
atspīdumiem	atvieglo	darbu	tumsā.	Tāpat	kā	visā	
traktorā,	arī	termināļa	Varioterminal	komponentes	
ir	izstrādātas,	liekot	lietā	pirmklasīgu	meistarību,	
lai	jūs	varētu	būt	pārliecināti,	ka	saņemat	augstas	
kvalitātes	un	uzticamības	elektroniku	ar	labāko	
apstrādi.	

Fendt Variotronic

Individuāli pielāgojams terminālis Varioterminal

Jaunais terminālis Varioterminal 10.4-B pārliecina ar viedtālruņa izskatu un uzlabotu skārienekrāna 
virsmu. Tas ir standarts ProfiPlus aprīkojuma līmenī. Pēc pieprasījuma pieejams arī Profi versijai. 

Varioterminal 7"

Varioterminal 10.4-B

Ar 7 collu ekrānu pa diagonāli, terminālis Varioterminal 7” ir parocīgs un funkcionāls traktora darbību 
un ISOBUS agregātu kontrolierīces sabiedrotais.

Termināļa Varioterminal novietojumu un slīpumu 
var pielāgot pēc nepieciešamības. Lodveida 

savienojums balstā ļauj griezt termināli visos virzienos. 
Operatoram vienmēr ir optimāls skatījums uz termināli.

Pilns ekrāns

Pilnekrāna režīmā ar vislabāko 
darbību pārskatu automātisko 
stūrēšanas sistēmu, Variotronic 
agregātu kontrolierīci ISOBUS un 
kameras funkcijas var parādīt pa visu 
ekrānu. 

Termināļa iestatījumi

Puse no ekrāna

Pusekrāna skatījums ir ideāli 
piemērots, ja vēlaties vērot divas 
darbības vienlaicīgi, piemēram, 
traktoru un ISOBUS agregātu. 

Ceturtdaļa no ekrāna

Ekrānā var vienlaicīgi parādīt līdz 
četrām lietotnēm. Ir viegli iestatīt 
pielāgotu displeja izkārtojumu. Pat 
tumsas režīmā visu ir viegli nolasīt. 

Terminālī Varioterminal 7“ ir iekļautas traktora un ISOBUS agregātu kontrol-
ierīces vadības lietotnes. Lielajā terminālī Varioterminal 10.4-B ir integrētas 
kameras funkcijas, kā arī VarioGuide un VarioDoc.

Termināļa Varioterminal monitorā iespējams 
iestatīt četras lietotnes. Ar ekrāna piešķiršanas 

taustiņa palīdzību operators var brīvi izvēlēties 
izkārtojumu uz ekrāna. Ļoti praktisks ir sākumvietas 
taustiņš. Vienmēr var izsaukt pēdējo displeja stāvokli, 
pieskaroties pogai. 

Varioterminal 7" 10.4-B

Traktora kontrolierīces  

25 agregātu atmiņas  

ISOBUS agregātu kontrolierīce  

SectionControl – 

Lauka malas pārvaldība Variotronic TI  

VariotronicTI automātika – 

VarioGuide automātiskā stūrēšanas sistēma – 

VarioGuide Light automātiskā stūrēšanas sistēma  –
Dokumentēšana ar VarioDoc – 

Dokumentēšana ar VarioDoc Pro – 

Tumsas režīms  

2 kameru pieslēgvietas – 

funkcijas

Jūs varat viegli mainīt izvēlnes iestatījumus terminālī Varioterminal, 
pieskaroties ekrānam vai spiežot navigācijas pogas. Var pārvietoties pa 

izvēlnēm, izmantojot taustiņus vai skārienekrānu.

 = standarta  |     = papildus

3938



  

Автоматика предна и задна навесна системаИндивидуално конфигуриране на джойстика

Управление в обръщателната бразда

Коригирай офлайн

Управление с джойстик

Управление SectionControl SectionControl

ISOBUS -управление на инвентара

ISOBUS-управление на инвентара

VariotronicTI un ISOBUS agregātu kontrolierīce
Pēdējais pagriešanās manevrs ir tikpat precīzs 
kā pirmais 
900	Vario	standarta	versijā	ir	aprīkots	ar	
VariotronicTI	lauka	malas	pārvaldības	sistēmu,	
kas nodrošina,	ka	pēdējais	pagriešanās	manevrs	
ir	tikpat	precīzs	kā	pirmais.	VariotronicTI	tiek	rādīts	
terminālī	Varioterminal.	Tādējādi	tiek	ietaupīts	laiks	
lauka	malās	un	tiek	novērstas	iespējamās	darbības	
kļūdas	garajās	darba	dienās.

Ideāli visām darbībām
Ar	Fendt	Variotronic	ISOBUS	ir	izšķiroši	svarīga	
saikne	ar	agregātiem.	Ar	ISOBUS	agregātu	kon-
trolierīci	caur	Fendt	Varioterminal	var	viegli	un	
ātri	darbināt	visus	agregātus,	kas	ir	saderīgi	ar	
ISO 11783.	Turklāt	Variotronic	piedāvā	dažādas	
iespējas,	ar	kuru	palīdzību	kontrolierīces	var	pie-
lāgot	noteiktai	darbībai.	Piemēram,	var	kontrolēt	
funkcijas	ar	daudzfunkciju	vadības	sviru	vai	
izsaukt	iepriekš	ieprogrammētus	iestatījumus.	

Fendt Variotronic

UT =  universāls terminālis. ISOBUS agregātu kontrolierīce ir iebūvēta 
terminālī.

AUX-N=  papildu kontrolierīce iespējo agregāta vadību ar vadības sviras 
palīdzību

TC-BAS =  Task Controller Basic (Pamata uzdevumu pārvaldnieks) atbilst 
Fendt VarioDoc dokumentēšanas sistēmai

TC-GEO =  Task Controller Geo (Ģeometrijas uzdevumu pārvaldnieks) 
atbilst Fendt VarioDoc Pro

TC-SC = Task Controller SectionControl (Zonu kontroles pārvaldnieks) 

Visa lauksaimniecības aprīkojuma industrija ir iesaistīta vienveidīga ISOBUS 
standarta ieviešanā. Fendt ir AEF (Agrorūpniecības elektronikas fonda) 
dibinātājs. Iniciatīva ir neatkarīga starptautiska rūpniecības organizācija. 
Kā lietotāja platforma tā nodrošina resursus un pieredzi plašai elektronikas 
izmantošanai lauksaimniecībā. Pašlaik fokusā ir svarīgi temati attiecībā uz 
ISOBUS. Standartizēti simboli parāda, kuras ISOBUS funkcijas ir pieejamas 
terminālī. 

Praktiski ir tas, ka četras lauka malas pārvaldības 
secības var aktivizēt ar vadības sviru – divas, 

iebraucot maršrutā un divas, izbraucot no tā. 

ISOBUS agregātu kontrolierīce ir perfekti integrēta termi-
nālī Varioterminal 7“ un Varioterminal 10.4-B (nav Power 
versijā). Agregāts tiek vadīts ar termināli un džoistiku, 
papildu terminālis nav nepieciešams. Pilnekrāna režīmā, 
Varioterminal kļūst par pilnvērtīgu ISOBUS termināli. 

Vienkāršas un ļoti noderīgas automatizētas 
funkcijas priekšējai un aizmugurējai uzkarei un 

jūgvārpstas automātiskajam režīmam, ko iespējams vadīt 
ar „āboliņa lapiņu“ uz daudzfunkciju vadības sviras. To var 
aktivizēt ar taustiņiem Go (Sākt) un End (Beigt), un nav 
nepieciešams iepriekš ieprogrammēt lauka malas 
pārvaldību. 

Pielāgojamas vadības sviras pogas

Agregātu kontroles un apgriešanās lauka malās 
vadības funkcijas nepieciešamības gadījumā var 

piešķirt daudzfunkciju svirai. Tas ļauj operatoram īpaši ērti 
veikt nepieciešamos darbus. Kombinācijā ar VarioGuide 
automatizēto stūrēšanas sistēmu, VariotronicTI automātika 
ļauj automātiski ieslēgt lauka malās veicamās secības.

Ar VariotronicTI lauka malas pārvaldību operators var izveidot darbību secības pagriezieniem, braucot vai neatrodoties kustībā, un saglabāt tās. Dzinēja un transmisijas vadības, hidraulisko 
vārstu, priekšējās un aizmugurējās uzkares, priekšējās un aizmugurējās jūgvārpstas, kā arī automātiskās stūrēšanas sistēmas iestatījumus kopā ar to individuālajām funkcijām veido ar 
lauka malas pārvaldības sistēmas palīdzību un tie ir viegli izsaucami.

Lai uzlabotu virzību pa posmiem, tos var izveidot, 
neatrodoties kustībā. Ja nepieciešams, operators 

var pielāgot un optimizēt darbību secību kustībā.

Lauka malas pārvaldība

Iestatījumu rediģēšana, stāvot uz vietas SectionControl darbība

Terminālī Varioterminal integrētās SectionControl 
kontrolierīces ir vienkāršas un viegli saprotamas. 

Tās ir intuitīvas un skaidras. 

SectionControl

Džoistika pogu piešķire

Jaunā patēriņa regulēšanas funkcija tagad ir pieejama kombinācijā ar VarioDoc 
Pro. Prasības pēc sēklām, mēslojuma un pesticīdiem tiek saglabātas pielietoju-
ma kartēs, atkarībā no augsnes sastāva, un pēc tam augšupielādētas terminālī 
un izsauktas darba laikā. Sēklu, mēslojuma un pesticīdu patēriņu var kontrolēt 
automātiski. Nākamajā reizē nepieciešamos darba materiālus var precīzi atjau-
nināt un regulēt turpmākai lietošanai. 

Funkcija SectionControl iespējo pilnīgi automātisku sekciju 
kontroli ar GPS signāla palīdzību, atkarībā no vajadzīgās 
pārklāšanās pakāpes. Var iestatīt līdz 36 sekcijām, kad 
tiek izmantoti ar ISOBUS saderīgi smidzinātāji, mēslojuma 
izkliedētāji un sējmašīnas.

Regulējama dozēšana ar VariableRateControl

ISOBUS agregātu kontrolierīce

Priekšējās un aizmugurējās uzkares automātiskais režīms
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  Телеметрия AGCOMMANDНавигация VarioGuide

Документация VarioDoc

Producent Kompatybilne produkty

BASF BASF field record

BASF BASF field record
LAND-DATA EUROSOFT AO Agrar-Office field database • AO Agrar-Office 

Lohnunternehmer • AO Agrar-Office AutoDok
BASF BASF field record
BASF BASF field record

Automatizēta stūrēšanas sistēma, 
dokumentēšana un telemetrija.

Paveiciet vairāk ar VarioGuide
Ar	VarioGuide	vadības	sistēmu	var	samazi-
nāt	pārklāšanos,	kas	ietaupa	laiku	un	naudu.	
Automatizētā	stūrēšanas	sistēma	ļauj	ietaupīt	
aptuveni	sešus	procentus	degvielas	un	ieguldīju-
mus	tādos	materiālos	kā	sēklas	un	augsnes	bagā-
tinātāji.	Operators	var	viegli	pārraudzīt	savu	aprī-
kojumu	kartes	skatījumā	terminālī	Varioterminal.	
Operatori	var	sasniegt	optimālus	rezultātus	un	
palielināt	traktoru	izmantojamību,	pat	tumsā	un	
sliktas	redzamības	apstākļos.	Var	izmantot	pilnu	
VarioGuide	vadības	sistēmas	funkcionalitāti	ar	ter-
mināli	Varioterminal	7”	vai	Varioterminal	10.4-B.

Fendt Variotronic

Moderna darba pārvaldība ar VarioDoc
Dokumentēšana	ir	svarīgs	pamats	lauksaimniecī-
bas	biznesa	pārvaldībā.	Ar	VarioDoc	funkciju	datus	
var	ierakstīt	ar	minimālu	piepūli,	dokumentēt	tos	
lauka	reģistrā	un	analizēt	īsā	laikā.	Izmantojot	ter-
mināli	Varioterminal,	visu	svarīgo	informāciju	var	
ievadīt	jau	uz	lauka,	tādējādi	darbs	birojā	tiek	mak-
simāli	samazināts.	Tas	darbojas	arī	otrādi	–	darba	
pienākumus	var	izveidot	datorā	un	pārnest	uz	ter-
mināli.

Korekcijas signāli: EGNOS, WAAS, autonoms režīms (bezmaksas), OmniSTAR VBS (nepieciešama licence, tikai VarioGuide Standard) 
Tas ir ideāli piemēroti tādiem darbiem kā rugaines apstrāde, minerālmēslu iestrāde, pļaušana un vircas izsmidzināšana

VarioGuide Light – VarioGuide Standard +/- 20 cm precizitātes līmenis

Korekcijas signāli: Mobilā RTK bāzes stacija jeb Ntrip (RTK caur mobilās saziņas tīklu)
Nodrošina maksimālu precizitāti – ātri, droši un visur, visiem lauksaimniecības darbiem, 

īpaši sēšanas un smidzināšanas darbos

VarioGuide RTK +/- 2 cm precizitātes līmenis

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 uzticamību.

Jūs varat izvēlēties kādu no daudzajiem pakalpojuma 
sniedzējiem, kas veic signālu korekcijas. VarioGuide 
darbojas caur bāzes staciju vai mobilo ierīču tīklu, 
izmantojot tādus uz satelītiem bāzētus signālus kā EGNOS 
vai OmniSTAR, kā arī uz zemes bāzētus RTK signālus. 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. 

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

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

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

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

AgCommand telemetrijaVarioGuide automātiskā stūrēšanas sistēma

Dokumentēšana ar VarioDoc

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

Moderna darbu pārvaldība datu reģistrēšanai lauka 
datubāzēs. 

Sīkāka informācija ir atrodama 
Variotronic brošūrā.
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Vairāk savienojuma 
elementu. 
Fendt 900 Vario piedāvā vairāk savienojumu nekā 
jebkurš cits traktors šajā jaudas kategorijā: seši 
elektrohidrauliski abpusējas darbības vārsti aiz-
mugurē un divi priekšā, „power beyond“ tipa 
vārsts, ISOBUS savienojums un daudz kas cits. 
Kopumā modelim 900 Vario ir 24 savienojumi, 
kas ir praktiski izvietoti gan priekšpusē, gan aiz-
mugurē. Tādējādi tiek garantēta daudzpusīga 
darba veikšana un visu agregātu pievienošana 
bez problēmām, nodrošinot produktīvu traktora 
un agregāta komandas darbu. 

Savienojumu vietas priekšā un aizmugurē 4544
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Места за свързване отпред: Места за свързване отзад

Редица места за свързване отпред и отзад

Разтоварващо регулиране на предна нав. с-ма Хидравл. изводи DUDK

Външно управление / Авт. на силоотв. валове

Stiprinājumu punkti priekšā un 
aizmugurē

•	 	Līdz	astoņiem	elektrohidrauliskiem	
abpusējās darbības vārstiem

•	 		Maksimālā	celtspēja:
Priekšpusē:  5 580 daN
Aizmugurē: 11 800 daN

•	 	EPC	aizmugurējā	un	priekšējā	
uzkare, ietverot triecienu slodzes 
stabilizēšanas un dubultdarbības 
funkciju

•	 	Jūgvārpsta	ar	komforta	kontrolierīcēm
(540E/1000	vai	1000/1000E)

•	 	Komforta	priekšējās	uzkares	slodzes	
samazināšanas kontrolierīce

Jaudīga hidraulikas sistēma ar mazu jaudas patēriņu
900	Vario	ar	slodzes	mērīšanas	tehnoloģiju	ir	labi	
aprīkots	darbam	ar	augstām	prasībām.	Atkarībā	
no	apstrādājamās	platības,	900	Vario	var	aprīkot	ar	
hidraulisko	sūkni,	kura	iesūknēšanas	jauda	ir	110,	
152	vai	205	litri	minūtē.	Šis	aksiālais	virzuļu	sūknis	
rada	arī	vadošo	spiedienu.

Jūgvārpstas ar ekonomijas funkciju 
Jūgvārpstas	ir	viegli	vadāmas	no	daudzfunkcio-
nālā	roku	balsta.	Aizmugurē	ir	pieejamas	arī	ārējas	
jūgvārpstas	kontrolierīces.	Aizmugurējās	jūgvārps-
tas	griešanās	ātrums	(540E/1000	vai	1000/1000E)	
iespējo	darbu	ar	mazāku	dzinēja	griešanās	ātrumu,	
kas	nozīmē	mazāku	degvielas patēriņu.	Ar	priekšē-
jās	jūgvārpstas	(1000	apgr./min.)	palīdzību	var	dar-
bināt	plašu	agregātu	klāstu	traktora	priekšpusē.	

Inteliģenta tehnoloģija priekšā un aizmugurē.
Uzkares mehānisma celtspēja
Elektrohidrauliska	aizmugurējā	uzkare,	kuras	mak-
simālā	celtspēja	ir	11 800	daN	garantē	to,	ka	pat	
smagākos	agregātus	šajā	jaudas	kategorijā	var	bez	
problēmām	pacelt	pilnā	augstumā.	Maksimālā	
priekšējās	uzkares	celtspēja	līdz	pat	5580	daN	ļauj	
izmantot	smagus	priekšā	montējamus	agregātus.	
Jaunajā	konstrukcijā	priekšējā	uzkare	ir	būvēta	tā,	
ka	sakabes	punkti	atrodas	tuvu	traktoram.	Turklāt	
eļļas	noplūdes	tvertne	ir	aizsargāta	gan	priekšējai,	
gan	aizmugurējai	uzkarei.

Priekšējās uzkares slodzes samazināšanas 
kontrolierīce
Komforta	priekšējai	uzkarei	ir	papildu	slodzes	
samazināšanas	kontrolierīce,	ko	var	regulēt,	izman-
tojot	termināli	Varioterminal.	Tā	izmanto	dubul-
tas	darbības	priekšējās	uzkares	vārstu,	lai	nolaistu	
agregātu,	un	pārvada	agregāta	svaru	uz	priekšējo	
tiltu.	Tā	ir	īpaša	priekšrocība,	strādājot	ar	sniega	
lāpstu	vai	frontālo	pļaujmašīnu	zālāju	laukos,	jo	
agregāta	vadību	var	ātri	pielāgot	nelīdzenām	virs-
mām.	Vairs	nav	nepieciešamas	pļaujmašīnas	izlī-
dzinošās	atsperes.	

Stiprinājumu vietas priekšā un aizmugurē

Liela efektivitāte

Fendt Vario modeļiem ir ārējas kontrolierīces uzka-
rei, aizmugurējās jūgvārpstas iedarbināšanai un 

hidro sekcijai. Aizmugurējos agregātus ir viegli piemontēt. 
Iedarbinot jūgvārpstu, dzinēja griešanās ātrumu var palie-
lināt, izmantojot traktora pārvaldības sistēmu TMS tā, lai 
tiktu sasniegts vajadzīgais jūgvārpstas griešanās ātrums. 
Tiek aiztaupītas nevajadzīgas darbības, piemēram, vircas 
tvertnes iesūkšanas funkcijas palaišana.

Jūgvārpstai ir izcila produktivitāte, jo jauda no jūgvārps-
tas plūst caur tiešo pārvadi no Vario transmisijas. Tajā 
pašā laikā nominālais ātrums jau ir sasniegts pie dzinēja 
griešanās ātruma, kas ir mazāks par 2000 apgr./min., un 
tas pozitīvi ietekmē degvielas patēriņa samazināšanos. 

Savienojumi priekšā Savienojumi aizmugurē

Priekšā un aizmugurē ir pieejami vairāki savienojumi

• Signāla ligzda
• ISOBUS savienojums
• Augšējais hidrocilindrs
• Duomatic savienojums
•  Seši abpusējās darbības vārsti
• Eļļas noplūdes caurule
• Aizmugurējā atplūde bez spiediena
• Pneimatiskās bremzes

• Augšējā centrālā atsaite
•  Divi abpusējās darbības vārsti
• Priekšējā atplūde bez spiediena
• 7 kontaktu kontaktligzda

• Kontroles līnija, „power beyond“ vārsts
• Spiediena līnija, „power beyond“ vārsts
• Hidrauliskās piekabes bremzes
• 7 kontaktu kontaktligzda
• Apakšējā vilcējstieņa āķa gals
• Sakabe
• Aizmugurējā jūgvārpsta
• Apakšējā sakabe 

• Priekšējā jūgvārpsta
• Apakšējā vilcējstieņa āķa gals
•  Izlīdzinošo atsperu turētājs (nav 

parādīts) 

Modeļa 900 Vario komforta priekšējai uzkarei ir papildu 
slodzes samazināšanas kontrolierīce. Ar tās palīdzību 
agregāta svaru var pārnest uz traktoru noteiktā spiedienā. 
Spiedienu darbības laikā var pielāgot. Tas ir īpaši noderīgi, 
strādājot ziemā ar lāpstu, jo svars tiek novirzīts uz 
priekšējo tiltu, kas uzlabo stūrēšanu.

Slodzi samazinoša priekšējās uzkares kontrole Abpusējās darbības hidrovārsti, zem spiediena

Ar DCUP palīdzību hidrauliskos vārstus var pie-
vienot zem spiediena abos virzienos, atvieglojot 

agregātu piemontēšanu un nomontēšanu. Pašslēdzošie 
vārsti nodrošina aizsardzību pret netīrumu un ūdens 
piesārņojumu. 

Ārējas kontrolierīces/automātiska jūgvārpsta

Praktiski: tapas ir piestiprinātas pie apakšējā vilcējstieņa 
un tās nevar pazaudēt. 
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PitonFix Твърд теглич

Сложете тежести, където и колкото са Ви необходими Сферичен теглич

Stabilizēšanas un sakabes 
sistēmas

•	 	Individuāla	un	elastīga	svaru	
balansēšana priekšpusē un uz riteņiem

•	Atsvari	priekšpusē	līdz	2 500	kg	

•	 	Riteņu	atsvari	1000	kg	katrs	ir	pilnīgi	
piemērots braukšanai pa ceļiem 

•	 	Lodveida	savienojumi	standarta	un	
garajās versijās ar piekabes stūres 
vadību un bez tās

•	 	Piton	Fix	āķis	vertikālai	slodzei	uz	
sakabi līdz četrām tonnām Vācijā 
(ES:	3	tonnas)

•	 	Svārstīgais	sakabes	elements,	
kat. 3/4, izvelkams

Piemērotas visiem pielietojuma veidiem. 
Optimāla balansēšana
900	Vario	izmantojot	galvenokārt	darbam	uz	
lauka,	transportā	vai	īpašām	darbībām,	jūs	jebkurā	
gadījumā	iegūstat	no	traktora	mazā	svara.	No vie-
nas	puses,	jums	ir	lielākas	kravas	rezerves	un,	no	
otras	puses,	jums	nav	jāpārvadā	nevajadzīgs	svars.	
Pielāgota	balsta	koncepcija	ir	ideāli	piemērota	dar-
bam	lielā	slodzē.

Pilnīgs elastīgums 
Fendt	piedāvā	dažādas	sakabes	sistēmas,	
kas nozīmē	lielu	elastīgumu	dažādām	vajadzī-
bām.	Ir	pieejamas	labās	puses	sakabes	sistēmas,	
kas atbilst	visām	prasībām.	

Stiprinājumu punkti priekšā un aizmugurē

Piton Fix āķis (lielas slodzes) ir apstiprināts vertikālai 
slodzei uz sakabi līdz četrām tonnām Vācijā (ES trīs 
tonnas). 

Piton Fix āķis Svārstīgais sakabes elements ar tapu

Svārstīgā sakabes elementa ar tapu izvilkšanas 
pozīciju var mainīt pēc nepieciešamības. 

Atsvari – tad, kad tie ir nepieciešami

900 Vario var balansēt ar svaru dažādi, saglabājot pilnu 
gatavību braukšanai pa ceļu – bez ātruma ierobežoju-
miem un nepieciešamības izmantot plata transportlīdzek-
ļa gabarītu zīmes. Divus riteņu atsvarus, katru 1000 kg 
smagu, var pievienot aizmugurējiem riteņiem, saglabājot 
pilnīgu braukšanas spēju pa ceļu. Ir pieejami arī priekšējie 
atsvari līdz 2500 kg svarā.

Ņemot vērā ātri pieaugošo stūrējošo piekabju skaitu, 
Fendt piedāvā rūpnīcā uzstādītus savienojuma punktus 
piekabju vadībai, kas atbilst ISO/DIN 26402. Tos var 
piemontēt abās pusēs un tie ir aprīkoti ar standartizētām 
lodīšu galvām.

Lodveida savienojumi

Lodveida savienojumi ir palielināti līdz 165 mm 
un nodrošina 3,3 tonnu vertikālo slodzi uz sakabi, 
uzlabotu pagrieziena leņķi no aiztures līdz aizturei un 
tādējādi lielāku drošību, īpaši šauros līkumos. 

900 Vario ar relatīvi mazo svaru bez kravas, kas nepārsniedz vienpadsmit tonnas, un atjautīgo balasta koncepciju, ļauj jums pielāgot svara 
sadalījumu atbilstoši prasībām. Šādā veidā, piemēram, piekabinātiem agregātiem, jūs varat pievienot atsvarus priekšpusē, lai iegūtu svara 
sadalījumu 60:40 (priekšējais tilts: aizmugurējais tilts). Tad, kad traktoru izmanto vilces darbā, un tas tiek pakļauts attiecīgai griezei un 
spēkiem, vērtības tiek nobīdītas un jūs iegūstat „dinamisko balansēšanu“ 40:60 (priekšējais tilts: aizmugurējais tilts), kas ir optimālais 
diapazons vilces darbam.
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Tehnisko risinājumu summa veido 
tehnoloģisku pārsvaru

Apvienotas 
modernās 
tehnoloģijas
Fendt 900 Vario modernākās tehnoloģijas ir 
optimāli apvienotas vienā transportlīdzeklī, kas 
nodrošina spēcīgas ekonomiskas priekšrocības 
profesionāliem lauksaimniekiem un uzņēmumu 
īpašniekiem. 

 1. Stabila bloka konstrukcija
 2.  Neatkarīga priekšējā tilta piekare (bloķējama, 300 mm 

piekares gājiens) ar Fendt stabilitātes kontroli (FSC)
 3.  Piekares cilindrs priekšējam tiltam
 4.    Priekšējā uzkare ar ārējām kontrolierīcēm
 5.  Priekšējā jūgvārpsta
 6.  2 abpusējās darbības hidrauliskie savienojumi priekšpusē
 7. Planetāri sānu pārvadi
 8. 7,8 l Deutz dzinējs ar 4 vārstiem katram cilindram
 9.   AGRex ārējo izplūdes gāžu recirkulācija
10. Bezpakāpju Vario pārnesumkārba
 11. Turbokompresors
 12. Planetārais tilta pārvads
 13.  x5 kabīne ar integrētu automātisku klimata kontroli un 5,5 

m² stiklojumu
 14.  Daudzfunkcionāls roku balsts
 15. Fendt  Varioterminal 
 16. VarioGuide jumta bloks
 17.  Sēdeklis Super Comfort Seat Fendt Evolution ar klimata 

kontroli un aktīvo amortizāciju 
 18.  Komfortabls pasažieru sēdeklis ar drošības jostu
 19.  Ārējs atpakaļskata spogulītis, elektriski regulējams, 

apsildāms
20.   Priekšējais vējstikls, izgatavots no laminēta drošības stikla, 

apsildāms
21.  LED gaismas diožu priekšējie lukturi ar izlīdzināšanas iespēju
 22.  Ārējas kontrolierīces aizmugurē, kas paredzētas uzkarei, 

jūgvārpstai un vienam hidroizvadam
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Standarta un papildu aprīkojums |  = standarta |  = papilduTehniskās specifikācijas

Fendt 927 930 933 936 939

Dzinējs
Nominālā jauda (KW/ZS) (ECE R24) 199/270 221/300 243/330 265/360 287/390
Maksimālā jauda (KW/ZS) (ECE R24) 199/270 221/300 243/330 265/360 287/390
Nominālā jauda (KW/ZS) (EC 97/68) 202/275 224/305 245/333 269/366 291/396
Maksimālā jauda (KW/ZS) (EC 97/68) 202/275 224/305 245/333 269/366 291/396
Cilindru skaits/dzesēšana 6/ūdens
Cilindra atvere/gājiens (mm) 110/136 110/136 110/136 110/136 110/136
Tilpums (cm3) 7750 7750 7750 7750 7750
Nominālais dzinēja griešanās ātrums (apgr./min.) 2100 2100 2100 2100 2100
Maks. griezes moments (1450 apgr./min.) 1128 1248 1350 1488 1538
Griezes momenta rezerve (%) 26 25 24 24 19
Optimālais degvielas patēriņš (g/kWh) 192 192 192 192 192
Degvielas tvertne (l) 600 600 600 600 600
AdBlue (l) 36 36 36 36 36
Eļļas maiņas intervāls (darb. stundas) 500 500 500 500 500

Pārnesumkārba/jūgvārpsta

Tips ML 260
Ātruma diapazons: I diapazons – uz lauka (uz priekšu/atpakaļgaitā) 0,02 – 35 km/h/0,02 km/h – 25 km/h
Ātruma diapazons: II diapazons – uz ceļa (uz priekšu/atpakaļgaitā) 0,02 – 60 km/h/0,02 km/h – 33 km/h
Maksimālais ātrums (km/h) 60 60 60 60 60
Aizmugurējā jūgvārpsta (apgr./min.) 540E/1000 vai 1000/1000E
Priekšējā jūgvārpsta (apgr./min.) 1000

Hidraulika un uzkare

Virzuļu sūknis (200 + 10 bāri) (l/min.) 152 vai 205 152 vai 205 152 vai 205 152 vai 205 152 vai 205
Aizmugurējās uzkares vadība EPC EPC EPC EPC EPC
Maks. papildu hidroizvadi (standarta) Power versija: 4 (3) elektr. vārsti
 Profi/ProfiPlus versija 8 (4) elektr. vārsti/krusteniskā svira
Maks. celtspēja, aizmugurējā uzkare (daN) 11800 11800 11800 11800 11800
Maks. celtspēja, priekšējā uzkare (daN) 5580 5580 5580 5580 5580
Agregāta svars/priekšējā uzkare līdz (kg) 4216 4216 4216 4216 4216
Hidrauliskās eļļas tvertne (maks. pieejamais eļļas tilpums) (I) 87 87 87 87 87

Svars un izmēri

Pašmasa bez kravas DIN 70020 (kg) 10830 10830 10830 10900 10900
Pieļauj. kopējais svars (kg)
   pie 50 km/h (bremze ar vienu kontūru) 15000 15000 15000 15000 15000
   pie 40 km/h, 50 km/h (divkontūru bremze) 18000 18000 18000 18000 18000
   pie 60 km/h (divkontūru bremze) 16000 16000 16000 16000 16000
Maks. vertikālā slodze uz uzkari ar standarta riepām un 60 km/h (kg) 2000 2000 2000 2000 2000
Kopējais garums (mm) 5655 5655 5655 5655 5655
Kopējais platums (mm) 2750 2750 2750 2750 2750
Kopējais standarta kabīnes augstums/ar VarioGuide (mm) 3322/3353 3322/3353 3322/3353 3322/3353 3322/3353
Attālums no zemes ar 710/75R42 (mm) ir atkarīgs no riepām 575 575 575 575 575
Garenbāze (mm) 3050 3050 3050 3050 3050
Gaitas platums priekšpusē (mm) ir atkarīgs no riepām 2100 2100 2100 2100 2100
Gaitas platums aizmugurē (mm) ir atkarīgs no riepām 1970 1970 1970 1970 1970
Min. apgriešanās rādiuss (m) ir atkarīgs no riepām 6,45 6,45 6,45 6,58 6,58

Elektroaprīkojums

Starteris (kW) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Akumulators (V/Ah) 12/180 12/180 12/180 12/180 12/180
Maiņstrāvas ģenerators (V/A) 14 / 2x160 14 / 2x160 14 / 2x160 14 / 2x160 14 / 2x160

Riepas

Standarta priekšā 
Standarta aizmugurē

600/65 R34 
650/85 R38

600/65 R34 
650/85 R38

600/65 R34 
710/70 R42

600/70 R34 
710/75 R42

600/70 R34
710/75 R42

Pēc izvēles priekšā 
Pēc izvēles aizmugurē

600/65 R34 
710/70 R42

600/65 R34 
710/70 R42

600/65 R34 
800/70 R38

600/65 R34 
800/70 R38

600/65 R34
800/70 R38

Pēc izvēles priekšā 
Pēc izvēles aizmugurē

600/70 R34 
710/75 R42

600/70 R34 
710/75 R42

600/70 R34 
710/75 R42

710/60 R34 
900/60 R42

710/60 R34
900/60 R42

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

Aprīkojuma varianti
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Šasija/drošības funkcijas

Atsevišķa riteņu piekare uz priekšējā tilta, 300 mm piekares gājiens    

Divkontūru bremzēšanas sistēma, ar FSC Fendt stabilitātes 
kontroli

 

Bremzēšanas sistēma ar vienu kontūru, 1 pedālis    

Divkontūru bremzēšanas sistēma, 1 pedālis un borta berzes bremze    

ABS bremžu pretbloķēšanas sistēma, pneimatiska  

Gaisa kompresors    

Automātiskais piekabes pagrieziena vadības ass bloķētājs    

VarioGrip riepu spiediena kontroles sistēma    

4 riteņu piedziņa/diferenciāļa bloķētāji

Komfortabla 4 riteņu piedziņas/diferenciāļa bloķētāja 
iedarbināšanas kontrolierīce

   

Aizmugurējais/priekšējais diferenciālis ar 100% diska bloķēšanu    

Jūgvārpstas, ko var pārslēgt ar neizslēgtu sajūgu

Aizmugurē: jūgvārpsta 540E/1000 apgr./min.    

Priekšā: jūgvārpsta 1000/1000E apgr./min.    

Priekšpusē: 1000 apgr./min.    

Aizmugurējās jūgvārpstas ārējās kontrolierīces    

Hidraulika

Slodzes mērīšanas sistēma ar aksiālu virzuļu sūkni (152 l/min.)    

Aksiāls virzuļu sūknis ar 205 l/min. iesūknēšanas jaudu    

Elektrohidrauliskais savienojums, dubultdarbības (EHR),  
ar ārējām kontrolierīcēm

 

Elektrohidrauliskais savienojums, parastas darbības (EPC), ar 
ārējām kontrolierīcēm

 

Hidrauliskā apakšējā vilcējstieņa stabilizators    

Ar radaru aktivizējama riteņu izbuksēšanas kontrole    

Augšējā vilcējstieņa hidrauliskais ātrjaucamais savienojums    

Apakšējā vilcējstieņa āķa kat. 4    

Ārējais hidrauliskais savienojums (slodzes mērīšana)    

Hidroizvadu iedarbināšanas krusteniskā svira, 
daudzfunkcionāla vadības svira

 

Ārēja kontrolierīce aizmugurējam hidroizvadam    

Abpusējās darbības hidroizvadi, savienojami zem spiediena, 
aizmugurē

   

CUP savienojums, aizmugurējais    

Viegla priekšējo atsvaru piemontēšana  2)   2)  2)

Priekšējā uzkare, parastas darbības, ar ārējām kontrolierīcēm    

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

 

Komforta priekšējās uzkares slodzes samazināšanas kontrolierīce  

Korpuss

Manuāla sakabe    

Automātiska sakabe ar tālvadības kontrolierīci, aizmugurējā    

Lodveida savienojums, ar regulējamu augstumu    

Lodveida savienojums ar rāmi    

Piekabes stūrēšanas vadība (vienpusēja vai divpusēja)    

Noņemama sakabes iekārta    

Svārstīgais sakabes elements ar tapu    

Āķa fiksēšana    

Duomatic savienojums ar saspiestu gaisu    

Rotējoša bākuguns    

Platu transportlīdzekļu marķējums    

Svārstīgi priekšējā riteņa dubļusargi    

Aizmugurējie dubultriteņi    

Priekšējie dubultriteņi    

Priekšējie atsvari, dažādi lielumi    

Aizmugurējo riteņu atsvari    

Konstrukcijas līnija    

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

   

Izņemama instrumentu kaste    

1)= darbība ar termināli Varioterminal 2) = nav iespējams ar priekšējo uzkares mehānismu

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

Aprīkojuma līmeņi 
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Vario kontrolierīces

Vadības svira ar kruīza kontroli un dzinēja ātruma atmiņu  

Daudzfunkciju vadības svira ar kruīza kontroli, dzinēja 
griešanās ātruma atmiņu, automātiskām funkcijām, 
hidraulikas kontrolierīcēm

 

7 collas liels terminālis Varioterminal ar skārienekrānu un 
taustiņiem

  

Terminālis Varioterminal 10.4-B ar skārienekrānu un taustiņiem  

ISOBUS agregātu kontrolierīce    

SectionControl 

Variotronic TI – lauka malas pārvaldības sistēma  

Vario TMS – traktora pārvaldības sistēma    

VarioDoc – dokumentēšanas sistēma  

VarioDoc Pro – dokumentēšanas sistēma/AgCommand 
telemetrijas sistēma

 

Vadības sistēma VarioGuide Novutel/Trimble  

Elektronisks imobilaizers    

Bez imobilaizera    

VarioActive stūrēšana 

VariableRateControl 

Kabīne

Pneimatiska kabīnes piekare, 3 punktu ar iebūvētu pašizlīdzināšanu    

Fendt Reaction stūres vadības sistēma    

Reversīva vadītāja darbstacija 2 virzienu darbībai    

Stūre ar regulējamu augstumu un izbīdījumu    

Īpaši komfortabls sēdeklis, ar gaisa amortizāciju, zemas 
darbības frekvences amortizācija

   

Īpaši komfortabls sēdeklis Evolution Dynamic ar klimata kontroli    

Īpaši komfortabls sēdeklis Evol. dynamic DuMo / DL    

Dubultas kustības luksusa sēdeklis Evolution active/DL    

Pasažieru sēdeklis ar drošības jostu    

Komfortabls pasažieru sēdeklis    

Radio komplekts ar diviem stereo skaļruņiem    

Dubults radio slots ar četriem skaļruņiem    

Radio CD MP3 Blaupunkt ar skaņas sistēmu    

Radio ar brīvroku runāšanas sistēmu    

Tahogrāfs    

Integrēta automātiska klimata kontrole    

Piesārņotāja filtrs (aerosols)    

Priekšējais vējstikls no laminēta drošības stikla, apsildāms    

300° priekšējais vējstikla tīrītājs    

Aizmugurējā loga mazgātājs/tīrītājs    

Ārējs atpakaļskata spogulītis, elektriski regulējams, apsildāms    

Ārējs atpakaļskata spogulītis, mehāniski regulējams  

Platleņķa spogulītis    

Iekšējais atpakaļskata spogulītis    

Jumta darba lukturi, 2 aizmugurē, 1 priekšā    

Jumta darba lukturi, 2 LED aizmugurē, 1 priekšā    

Ksenona darba lukturi, jumta priekšā    

Darba lukturi uz A balsta, aizmugurējiem dubļusargiem    

Gaismas diožu darba lukturi uz A balsta, uz aizmugurējiem 
dubļusargiem

   

LED gaismas diožu priekšējie lukturi ar izlīdzināšanas iespēju    

Gaismas diožu aizmugurējās gaismas    

Kronšteins papildu ierīcēm    

Dzesēšanas kamera ar gaisa kondicionēšanu    

Dzinējs

Automātiska slodzes ierobežojumu kontrolierīce    

Reversējams ventilators    

Degvielas priekšfiltrs    

Apsildāms degvielas priekšfiltrs    

Priekšfiltra pakotne (dzinējs, transmisija, hidrauliskā eļļa)    

Izplūdes gāzu sistēmas bremze    

Transmisija

Atspoles funkcija, funkcija „Stop and Go“    

Skaņas signāls, veicot reversēšanu    

5352



Kvalitāte – serviss – apmācības – līdzekļi | Fendt vispārējā rentabilitāte

Līderi brauc ar Fendt.
Jums pašiem ir jāpieredz Fendt Vario izdomas spējas līdz pēdējai detaļai.  
Izmēģiniet Fendt, pārliecinieties un veiciet pareizus ieguldījumus.

Sertificēta kvalitāte
Mēs	sasniedzam	pastāvīgu,	lielisku	kvalitāti	ar	pirmklasīgu	meis-
tarību	un	izmantojot	augstas	kvalitātes	materiālus	visu	sastāv-
daļu	izgatavošanā.	Izstrādes	posmā	traktori	tiek	pakļauti	vispusī-
gām	pārbaudēm,	līdz	pat	10	000	dzinēja	darbības	stundām	sma-
gos	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.	Jūs	varat	vēl	vairāk	uzlabot	rentabilitāti	un	iemācīties	veikt	
visus	iestatījumus	un	regulējumus	tā,	lai	varētu	braukt	absolūti	
optimāli,	darot	dažādus	darbus,	izmantojot	Fendt	vadītāja	
apmācību.

Ieguldiet rentabilitātē
Vispārējā	rentabilitāte	izceļ	visu	elitārā	Fendt	zīmola	produktu	līniju.	Produktu	efektivi-
tāte	garantē	visaugstāko	rentabilitāti	uz	hektāru.	Apvienojumā	ar	īpaši	augsto	Fendt	
traktoru	vērtības	saglabāšanos,	jūs	iegūstat	arī	nepārspējamu	tālākpārdošanas	vērtību	
traktora	kalpošanas	laika	beigās.	Būdams	virziena	noteicējs,	Fendt	pastāvīgi	nosaka	sva-
rīgus	jaunus	standartus	un	uzstāda	tehnoloģijas,	kas	joprojām	ir	pieprasītas	nākotnē.	
Pievienojiet	tam	izcilo	kvalitāti,	kas	nozīmē	ekspluatācijas	uzticamību	un	ilgu	kalpošanas	
laiku.	Kopā	mēs	iegūstam	tādu	vērtību	saglabāšanu,	ko	jums	var	piedāvāt	vienīgi	Fendt.	

Lielāka ieguldījumu brīvība
Pielāgota	finansēšana	no	AGCO	FINANCE	un	individuāla	ser-
visa	pakotne:	Individuāli	pielāgota	finansēšanas	noteikumi	un	
apmaksas	termiņi	sniedz	jums	ideālu	iespēju	saskaņot	savas	
investīcijas	ar	saimniecības	vai	biznesa	vajadzībām.	Ar servisa	
līgumu	jūs	arī	kontrolējat	apkopes	un	remonta	izmaksas.	

Piemēram,	ar	jauno	Fendt	900	Vario	ir	pieejams	vispusīgs	
garantijas	paplašinājums	ar	pievilcīgiem	nosacījumiem,	
kas	aptver	līdz	5	gadu	jeb	6000	motorstundu	garantiju.	
Garantijas	nosacījumi	paliek	nemainīgi	visā	darbības	laikā.*	
* nav pieejams visās valstīs

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.	Tad	pietiek	ar	labāko	tehno-
loģiju,	tādu	tehnoloģiju,	kādu	mēs	izmantojam	traktorā:	
piemēram,	īpaši	efektīvā	Vario	pievada	ķēde	un	modernā	
dzinēja	tehnoloģija	ar	dubultslodzi,	apvienojumā	ar	traktora	
pārvaldības	sistēmu.
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AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vācija

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


