Fendt L sērija

Fendt
5255 L
5255 L MCS
6275 L
6275 L MCS
* Maksimālā jauda, ietverot papildus jaudu
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kW
179
179
225*
225*

ZS
243
243
306*
306*

Novāc ražu
viegli un efektīvi.
L sērijā mēs piedāvājam jūsu lauksaimniecībai lielisku kombainu. To raksturo maksimāls komforts, vislabākais
sniegums, uzticamība un daudzpusīgums. Šajā klasē jaunums ir komfortablā Proline kabīne ar unikālo darba
saskarni, Fendt Variotronic.
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Iegūstiet vislabākos rezultātus –
gan gaismā, gan tumsā.
L sērijas jaunā Proline kabīne nodrošina ērtus darba apstākļus. Tā palīdz labāk koncentrēties un jūs jūtaties mundrs pat ilgās ražas
novākšanas dienās un naktīs. Standarta specifikācijas gaisa kondicionēšanas sistēma, ērts sēdeklis, vislabākais apgaismojums un
zems trokšņu līmenis ir tikai dažas no daudzajām iezīmēm, kas padara to iespējamu. Līdz ar darba saskarni Fendt Variotronic mēs
arī nosakām standartus šajā jaudas kategorijā mašīnas ekspluatācijas, vadības un pārraudzības ziņā.
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FENDT PROLINE KABĪNE

Relaksējoši darba apstākļi.

Ērts sēdeklis
Jaunākās paaudzes luksusa sēdekli ar standarta
specifikācijas pneimatisko amortizāciju un daudzām
iestatīšanas opcijām var optimāli pielāgot jūsu
vajadzībām. Ar regulējamā stūres statņa palīdzību ir
viegli atrast relaksētu darba pozīciju. Arī pasažierim ir
ērts sēdeklis.

Telpa labām sajūtām
Proline kabīne ir bagātīgi aprīkota. Jums ir ļoti daudz
telpas, lai justos labi un varētu visu pārraudzīt, sākot ar
hederu līdz rugājiem un izkraušanas šnekam. Pateicoties
lielajiem, elektriski regulējamiem spoguļiem, nekādi
šķēršļi neaizsedz skatu uz aizmuguri.
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Lielisks apgaismojums
L sērijai ir moderna apgaismojuma koncepcija, un jums
viss ir redzams, pat tumsā. Plašs regulējamu darba
lukturu komplekts un papildu vāla meklētāja gaismas
nodrošina lielisku apgaismojumu.

Lieli, elektriski regulējami, apsildāmi spoguļi, kā arī papildu
platleņķa spoguļi nodrošina ideālu redzamību visapkārt.

Laba hedera un rugāju pārredzamība, kā arī salmu smalcinātāja izkliedes
Lieliska izkraušanas zonas pārredzamība ātrai izkraušanai
shēmas redzamība ar kameras palīdzību, nodrošina vislabāko darbu uz lauka. līdz 105 l/s.

Skaidrs aktivizēto darba lukturu pārskats gaismu
darbības panelī

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

Pirmšķirīga darba saskarne –
Fendt Variotronic.

Inteliģenta darbība
Pilnīgs jaunums ir L sērijas aprīkošana ar izmēģināto un
pārbaudīto darba saskarni Fendt Variotronic. Saprotami
konstruētais roku balsts, kas pielāgots kombaina
veicamajiem darbiem, ir svarīgākais kontrolelements,
tāpat kā mūsu traktoros. Ar to var veikt visus vajadzīgos
mašīnas iestatījumus. Roku balsta mīkstā virsma sniedz
arī maksimālu komfortu.

Ergonomisks un ērts
Fendt kombaina centrālais vadības elements droši
iegulst rokā. Daudzfunkciju vadības svira atrodas
Variotronic roku balsta priekšpusē, un tajā ir sagrupēti
visi vadības elementi, kas nepieciešami visu svarīgāko
mašīnas zonu kontrolei, novācot ražu. Roku balstam ir
regulējams augstums un garums, lai varētu viegli atrast
ideālo sēdēšanas pozīciju.
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Jums ir izvēle: skārienekrāns vai taustiņi
Varioterminal 7" navigācija pa izvēlnēm ar krāsaino
displeju ir intuitīva. Tā ir skaidri strukturēta un sniedz
visu vajadzīgo informāciju par jūsu kombaina darbību
un iestatījumiem. Jūs varat ērti veikt visus izvēlnes
iestatījumus, izmantojot skārienekrānu vai navigācijas
taustiņus uz roktura.

Automātiski mašīnas iestatījumi
Ar Varioterminal 7" jūs varat saglabāt līdz desmit pašu
izveidotus mašīnas iestatījumus visiem galvenajiem
kultūraugu veidiem. Kad uzklikšķina uz saglabātā
iestatījuma, mašīna automātiski pieņem norādītos
iestatījumus.

Pašreizējo un iepriekš iestatīto
pļaušanas augstumu, zudumus no
salmu kratītāja un graudu zudumus
no sieta, kā arī neizkulto graudu
apjomu rāda galvenajā izvēlnē.
Zemāk ir parādīti mašīnas iestatījumu
īsinājumtaustiņi.

Terminālī Varioterminal var izvēlēties
kādu no Info Plus izvēlnēm, kur
tiek sniegta papildu informācija
par dažādām mašīnas zonām.
Tur var atrast, piemēram, platības
pārklājuma un degvielas patēriņa
rādījumus.
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Kulšanas cilindra griešanās ātrums 5	Salmu smalcinātāja izkliedes shēma
Kuļkurvja atstarpe priekšā/aizmugurē (papildaprīkojums)
6 Graudu bunkura atvēršana/aizvēršana
Ventilatora griešanās ātrums
Sieta atvērums augšā/apakšā
7 Sānu nažu ieslēgšana/izslēgšana
8 Transportēšanas režīms
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4
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Hedera novietojums
Tītavu novietojums
Hedera apturēšana
Tītavu griešanās ātrums

5 Izkraušanas šneka ievilkšana/izvirzīšana
6 Graudu bunkura izkraušanas
ieslēgšana/izslēgšana
7	Automātiska pļaušanas augstuma
vadība

2

3

1 Dzinēja apgriezieni
2 Kulšanas iekārtas ieslēgšana/izslēgšana
3 Hedera ieslēgšana/izslēgšana
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HEDERS

Pareizā izvēle kultūraugiem.

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

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

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

Ar standarta vairāku elementu savienošanas iekārtu var ātri
veikt pārkabināšanos, mainot laukus.

Schuhmacher nažu sistēma ir labākā šajā
industrijā. Tā darbojas ar 1254 griezieniem
minūtē, ir pašattīroša un vienmēr saglabā asumu.

Standarta AutoLevel hedera vadība nodrošina pastāvīgu
pļaušanas augstumu visā platumā.

FreeFlow hederam ir padeves pirksti visā platumā,
kas palielina padeves gliemeža caurlaides spēju PowerFeed rullis ļoti vienmērīgi vada
un garantē aktīvu, ātru padevi kultūraugu masas labību no hedera uz kultūraugu masas
elevatoru.
elevatorā.

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

PowerFlow heders veic lielisku darbu, īpaši ar
veldrē sakritušiem kultūraugiem, pateicoties
aktīvai kultūraugu masas plūsmai no nažiem uz
gliemezi.
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KULŠANA UN SEPARĀCIJA

Vienmērīga kulšana –
tīra separācija.

Kulšanas cilindrs ar lielu jaudu
L sērijas kulšanas cilindra lielo kapacitāti nodrošina tā
lielais 600 mm diametrs. Rezultātā tiek iegūta ideāla
kulšana ar tīru paraugu un mazāku salauzto graudu
daudzumu. Kuļtrumulis ar lielu inerci darbojas ļoti
vienmērīgi, pat grūtos ražas novākšanas apstākļos. Tas ir
ļoti saudzīgs, gan apstrādājot graudus, gan salmus.

Viedais kuļkurvis
Kuļkurvim ir dažādi atstatumi starp stieņiem. Atstatums
kuļkuvja aizmugurē ir divreiz lielāks par atstatumu
priekšā. Šāds izkārtojums nodrošina optimālu labas
kulšanas spējas un lielas separācijas spējas attiecību.
Lai uzlabotu kulšanas kvalitāti, kuļkurvi var atsevišķi
noregulēt priekšā un aizmugurē, tieši no kabīnes.

Papildinājumi MCS Plus versijā
Šajā variantā kombaini ir aprīkoti ar Power Feed rulli
(PFR) un papildu separatoru Multi Crop Separator
plus (MCS plus). PFR nodrošina optimālu kultūraugu
masas plūsmu no griezējierīces uz padeves kanālu.
Tas ir piestiprināts tieši pie kultūraugu masas elevatora.
Griežoties ar 267 apgr./min., tas satver visu kultūraugu
masu pilnā platumā. MCS Plus atdalošajam kuļkurvim ir
milzīga separācijas zona. Pēc iespējas vairāk graudu tiek
atdalīti vēl pirms kultūraugu masas nonākšanas salmu
kratītājā. Vēl viena īpaša MCS Plus kombainu iezīme
ir tāda, ka separatora kuļkurvi var pagriezt uz augšu
virs rotējošā separatora. Elektromotors virza kuļkurvi
vajadzīgajā stāvoklī, atbilstoši vajadzībām; nekādi
instrumenti nav nepieciešami.

Multi Crop Separator Plus papildu separators

Standarta versijā ABC (aktīvais bitera kuļkurvis) modulis,
kas ir bitera kuļkurvja pagarinājums, patiešām parāda
savas priekšrocības. Modulis uzlabo separāciju un salmi
tiek tiešā un ļoti vienmērīgā veidā virzīti salmu kratītājos.

ABC modulis
Kuļkurvis
Pievades ķēdes
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Power Feed rullis

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

Modeļa varianti
600 mm kuļtrumulis
ABC modulis

L sērija

L sērijas MCS

✔

✔

✔

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

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

✔

Power Feed rullis (PFR)

✔

Multi Crop Separator Plus papildu
separators

✔
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DAUDZPUSĪGUMS

Ekonomisks darbs –
dažādas kultūraugu masas.

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

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

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

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

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

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

GRAUDU ATLIEKU UN SALMU PĀRVALDĪBA

Efektīva salmu pārvaldība.

Optimāla graudu atlieku separācija
4256 mm lielas jaudas kratītāji, katrs ar četrām
kaskādēm, veido plānu salmu segu. Kopā ar garo
gājienu un aktīvajām sienām ar atvērtu aizmuguri, tie
vēl vairāk uzlabo separāciju. Jūs varat būt pārliecināti,
ka visi graudi tiek efektīvi atdalīti. Saudzīga kultūraugu
masas apstrāde vislabākajā veidā saglabā salmu
struktūru.

Smalki sadalīts materiāls
L sērija standarta versijā ir aprīkota ar salmu
smalcinātāju, kas nodrošina tīru smalcināšanu. Abpusēji
robotie naži nodrošina tīru griezumu un samazina
jaudas patēriņu. Bezpakāpju regulējamie pretgriezēji,
papildu rotējoša iedobumu plate un elektriski
regulējami salmu novirzītāji garantē pilnīgu kvalitātes
kontroli un sasmalcinātā materiāla izkliedi.
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Viegla pārslēgšana
Ar vienu rokas kustību var kontrolēt to, vai salmi tiek
vāloti vai smalcināti. Kulšanas laikā salmi tiek apstrādāti
saudzīgi, tāpēc tiek iegūti labākās kvalitātes salmi
ķīpām, dzīvnieku barībai, pakaišiem vai enerģijas
ražošanai.

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

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

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

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

Novāciet ražu vislabākajā kvalitātē.

Vislabākā attīrīšana – tīrākais paraugs
Graudu kvalitāte ir izšķiroši svarīga. Tādēļ vibrosieta
izstrādes laikā fokuss tika likts uz augstas caurlaides
spējas sietu izmantošanu, lai varētu novākt vistīrākos
graudus. Augstas caurlaides spējas sietu (HC sietu)
speciālā virsma uzlabo gaisa plūsmu un attīrīšanu.
Lai kultūraugu masa tiktu vienmērīgi sadalīta pa sietiem,
L sērija ir aprīkota ar sadalīto attīrīšanas sistēmu ar
augstiem dalītājiem cēlājgaldam, kā arī ar augšējo un
apakšējo sietu. Atgriezes sistēma transportē sliktāk
izkulto materiālu atpakaļ uz kuļtrumuli, tādējādi
garantējot efektīvu pārkulšanu. Tā kā cēlājgaldam un
kuļtrumulim ir vienāds platums, vienmēr tiek izmantota
maksimālā attīrīšanas spēja.

Cēlājgalds

Daudz vietas tīriem graudiem
Pateicoties lielajam graudu bunkuram, ražas novākšanu
var veikt visīsākajā laikā. Ar 8600 l tilpumu tas ir
konstruēts lielai produktivitātei. Centrā novietots
uzpildes gliemezis uzpilda bunkuru ļoti vienmērīgi.
Divi sensori sniedz informāciju par uzpildes līmeni
graudu bunkurā. Turklāt jūs vienmēr varat labi
pārraudzīt bunkuru no kabīnes.

Ātra graudu bunkura izkraušana
L sērijas augšējās izkraušanas sistēma nodrošina 4,50 m
izkraušanas augstumu. Izkraušanas ātrums 105 l/s (tikai
MCS modeļiem) nodrošina ātru izkraušanu. Graudu
bunkura pārsegus var elektriski atvērt un aizvērt no
kabīnes ar vienu pieskārienu pogai.

Sieta pagarinājums

Augstas caurlaides
spējas sieti (HC sieti)

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

Sensors rāda neizkulto apjomu terminālī Varioterminal 7", nodrošinot ātru
iestatījumu pielāgošanu, lai iegūtu labāku graudu kvalitāti.

Papildus ir pieejams regulējams pelavu izkliedētājs ar abpusēju
rotoru.

19

VIEDA KONSTRUKCIJA

Laba konstrukcija
atvieglo darbu.

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

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

Degvielas uzpilde

Uzpildes līmeņa pārbaude

Smalcinātāja iestatījumi

Eļļošanas maģistrāle

Gaisa filtra tīrīšana

Sietu izņemšana

MCS Plus iestatījumi

Daudz vietas dzinēja telpā
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MODERNĀKĀ DZINĒJA UN TRANSMISIJAS TEHNOLOĢIJA

Uzpildīts ar jaudu – labākais serviss.

Moderns, ar 6 cilindriem
L sērija ir aprīkota ar modernu 6 cilindru dzinēju no
AGCO Power. Ar 7,4 l darba tilpumu, „common rail”
augstspiediena iesmidzināšanas sistēmu un 4 vārstu
tehnoloģiju, tie nodrošina maksimālo jaudu 243 ZS
(5255 L) un 306 ZS (6275 L).

SCR – degvielas patēriņa efektivitāte un nekaitīgums videi
L sērijā Fendt izmanto arī degvielu taupošo SCR
tehnoloģiju, kur izplūdes gāzēm tiek veikta pēcapstrāde
ar karbamīda šķīdumu, lai nodrošinātu atbilstību
jaunākajiem emisiju standartiem. Tādējādi tiek ne tikai
būtiski samazinātas cieto daļiņu un CO₂ emisijas, bet arī
ārkārtīgi samazināts degvielas patēriņš.
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Darbs bez ilgiem pārtraukumiem
L sērijas mašīnām ir pietiekami daudz degvielas un
AdBlue šķidruma ilgai darba dienai. Dīzeļdegvielas
tvertnes tilpums ir 620 l, AdBlue šķidruma tvertnes
tilpums ir 80 l. Atkarībā no jaudas līmeņa, AdBlue
šķidruma patēriņa un dīzeļdegvielas patēriņa sadalījums
vidēji ir septiņi procenti.

Labākais serviss
Mēs piedāvājam jums profesionālu servisu un šajā jomā
noteiktus standartus. Regulāru apmācības programmu
laikā mēs apmācām savus tirdzniecības pārstāvjus,
kā nodrošināt labu rezerves daļu inventarizāciju un
vienmēr uzturēt jūsu mašīnas ekspluatācijas kārtībā
ražas novākšanas laikā.

Fendt
5255 L
5255 L MCS
6275 L
6275 L MCS

kW
179
179
225*
225*

ZS
243
243
306*
306*

* Maksimālā jauda, ietverot papildus jaudu
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FENDT L SĒRIJA

Apvienotas
modernās tehnoloģijas
Mūsu L sērijā modernās tehnoloģijas ir optimāli
sapludinātas. Kopā tās sniedz jums ekonomiju.
1
2

4

5

3

16

17

9
8

10
15

6

12
7

11

13

14

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

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

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

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

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

Fendt
Heders Hedera platums ar FreeFlow, no – līdz

m
m

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

5255 L MCS

6275 L

6275 L MCS

4,80 – 7,60
5,50 – 6,80

4,80 – 7,60
5,50 – 6,80

4,80 – 7,60
5,50 – 6,80

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

1,254
1,220

1,254
1,220

1,254
1,220

1,254
1,220

griezieni/min.
griezieni/min.

g

skaits

Kulšanas sistēma Kulšanas cilindra platums

Kulšanas cilindra diametrs
Cilindra griešanās ātrums
Kuļkurvja ietīšanas leņķis
Kuļkurvja platība
Neatkarīga priekšējā/aizmugurējā kuļkurvja regulēšana
Kuļkurvja stieņi
Bitera diametrs

Separācija Multi Crop Separator Plus papildu separators (MCS Plus)
MCS Plus platums
MCS Plus diametrs
Kopējā aktīvā separācijas platība
Salmu kratītāji
Salmu kratītāju kaskādes
Salmu kratītāja garums
Salmu kratītāja platība
Kopējā separācijas platība

Attīrīšana Cēlājgalda platība

5255 L
4,80 – 7,60
5,50 – 6,80

Kopējā sietu platība
Sietu elektriskā regulēšana un neizkulto graudu indikators
Ventilatora tips
Ventilatora griešanās ātrums
Ventilatora griešanās ātrums (ar reducētāju)
Atgrieze uz kulšanas cilindru

mm
mm
apgr./min.
grādi
m²

g

3

3

4

4

1,340
600
380 – 1,100
120
0,83

1,340
600
380 – 1,100
120
0,83

1,600
600
430 – 1,210
120
0,99

1,600
600
430 – 1,210
120
0,99

g

g

g

g

12
380

12
380

12
380

12
380

g

g

mm
mm
m²
skaits
skaits
mm
m²
m²

0,99
5
4
4,256
5,73
6,72

1,340
600
1,89
5
4
4,256
5,73
7,62

1,18
6
4
4,256
6,81
7,99

1,600
600
2,25
6
4
4,256
6,81
9,06

m²
m²

2,57
4,67

2,57
4,67

3,06
5,58

3,06
5,58









skaits
mm

apgr./min.
apgr./min.

Centrbēdzes ventilators Centrbēdzes ventilators Centrbēdzes ventilators Centrbēdzes ventilators
350 – 1,050
350 – 1,050
350 – 1,050
350 – 1,050
270 – 840
270 – 840
270 – 840
270 – 840

Salmu un pelavu pārvaldība Salmu smalcinātājs

64 roboti naži
52 roboti naži
Elektriski regulējamas novirzīšanas plates
Pelavu izkliedētājs
Ātra pārslēgšana starp smalcināšanu/vālošanu

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

















g

g

g

g

Drošība un serviss. Nepārtraukti.
Cik laba ir Fendt kombaina
rezerves daļu pieejamība?
Pateicoties ciešajam tirdzniecības
pārstāvju un ražotāju rezerves daļu
noliktavu tīklam, ražas novākšanas
laikā mēs varam piedāvāt rezerves daļu
piegādi 24 stundas diennaktī 7 dienas
nedēļā. Kā daļu no apsolītās ražas mēs
piegādājam prasītās rezerves daļas
vienas dienas laikā vai atmaksājam
aizstājējmašīnas izmaksas. Jautājiet
Fendt tirdzniecības pārstāvim par
„Harvest Promise”.
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Kas ir Fendt servisa atšķirības
pamatā?
Mums serviss nozīmē jūsu darba
izpratni, lai varētu izpildīt jūsu
prasības pēc uzticamības un drošības
un darboties jūsu ekonomiskajās
interesēs. Mēs garantējam savu
produktu darbību un esam tos
izstrādājuši atbilstoši augstākajām
prasībām un ilgtermiņa darbam.
Mūsu serviss ir partnerības aspekts
jūsu darbam.

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

standartiem apstiprina visa
ražošanas procesa augsto kvalitāti
līdz piegādes brīdim.

Standarta un papildu aprīkojums
Standarta: g
Pēc izvēles: c

Fendt
Graudu bunkurs

Dzinējs

Transmisija

Kabīne

Variotronic

5255 L

5255 L MCS

6275 L

6275 L MCS

8,600
85
Torņa izkraušana
4,5
4,2

8,600
105
Torņa izkraušana
5,0
4,5

8,600
85
Torņa izkraušana
4,5
4,2

8,600
105
Torņa izkraušana
5,0
4,5

AGCO Power
Tier 4 pēdējais posms
6 cilindru
7,4
179/243

AGCO Power
Tier 4 pēdējais posms
6 cilindru
7,4
179/243

AGCO Power
Tier 4 pēdējais posms
6 cilindru
7,4

AGCO Power
Tier 4 pēdējais posms
6 cilindru
7,4

620
80

620
80

225/306
620
80

265/360
620
80

g

g

g

g

4
0 – 25*

4
0 – 25*

4
0 – 25*

4
0 – 25*









Proline kabīne
Platleņķa spogulis
Vadītāja sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju
Gaisa kondicionēšanas sistēma ar apsildi
Elektriski regulējami apsildāmi ārējie spoguļi
Papildu darba lukturis
Multimediju navigators
Radio

g

g

g

g









g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

























Fendt Variotronic ar Varioterminal 7"
Ražas un mitruma mērīšana

g

g

g

g









9,070
12,360

9,070
12,760

9,070
12,800

9,070
13,200

650/75R32
460/70R24

650/75R32
460/70R24

650/75R32
460/70R24

650/75R32
460/70R24

3,490
3,645
3,400
3,281

3,490
3,645
3,400
3,281

3,845
3,900
3,700
3,485

3,845
3,900
3,700
3,485

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

m
m

Dzinēja tips
Tips, emisiju standarts
Tips
Darba tilpums
Maksimālā jauda (ISO TR14396)
Maksimālā jauda ar papildjaudu (ISO TR14396)
Degvielas tvertnes tilpums
AdBlue šķidruma tvertnes tilpums
Hidrostatiska
Pārnesumu skaits
Ātrums
Četru riteņu piedziņa

Svars un izmēri

Garums bez hedera
Pamata mašīnas svars, bez hedera

Riepu standarts

Priekšējās riepas
Aizmugurējās riepas

Transportēšanas platums ar
riepām

litri
l/s

litri
kW/ZS
kW/ZS
litri
litri

km/h

m
kg

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

mm
mm
mm
mm

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

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

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

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

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

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

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

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