
Fendt Former siena grābeklis



Gadsimtu krātas zināšanas par lopbarību
Tradīcijas, inovācijas un aizrautība – tā ir Feihtas 
skābbarības ekspertīzes centra recepte.
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Kārtīgs darbs.  
Fendt Former siena grābeklis.
Vai vēlaties tikai un vienīgi augstākās kvalitātes lopbarību? Tad jums noteikti jāapskata  
inovatīvie Fendt Former siena grābekļi. To darba platums ir līdz 14,0 m un tie tīri un precīzi  
izkārto vālā kvalitatīvu lopbarību. Jebkurā laikā un jebkādos apstākļos.
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Labākais savā klasē. Inovatīva tehnoloģija  
tīrākai lopbarībai.
Siena grābekļi ar vienu, diviem vai četriem rotoriem: visi Fendt Former grābekļi ir konstruēti tā, lai varētu  
viegli izkārtot kvalitatīvu lopbarību. Tādas inteliģentas detaļas kā CamControl, SteerGuard un Jet-Effect  
palīdz saglabāt vāla formu pat lauka malās, un spēcīgā konstrukcija nodrošina ilgu kalpošanas laiku.

5



FENDT FORMER SIENA GRĀBEKĻI

Lopbarības novākšanā katram  
zāles stiebram ir nozīme.

Optimāla lopbarības kvalitāte, pateicoties Jet-Effect
Rotoru piekare atrodas ārpus smaguma centra, tādējādi 
tie vispirms paceļas priekšpusē un pēc tam aizmugurē. 
Nolaižot šis process darbojas otrādi: rotors vispirms 
pieskaras zemei aizmugurē un pēc tam priekšpusē; 
tādējādi zari neiegrimst zemē. Tā tiek aizsargāti zari  
un zāles segums, un lopbarībā neiekļūst netīrumi.

Perfekta rotora šasija
Fendt Former siena grābekļa platā šasija nodrošina 
optimālu sekošanu zemes kontūrām arī uz viļņveida 
reljefa un slīpumā. Tandēmasis papildus nodrošina 
vienmērīgu darbību un stabilitāti. Ar Fendt Former jūs 
varat strādāt produktīvi un tīri jebkuros apstākļos un ar 
jebkādiem lopbarības veidiem. Rotora šasiju var sasvērt 
garenvirzienā un horizontāli, lai iegūtu optimālu 
grābšanu.

Pielāgojams līdz pat smalkākajam stiebram
Visiem Fendt Former siena grābekļiem ar vairākiem 
rotoriem ir rotora piekare. Ar tās palīdzību grābeklis 
izcili pielāgojas zemes kontūrām gan garenvirzienā,  
gan pa diagonāli, un tiek bez zudumiem savākta visa 
lopbarība, pat tā, kas atrodas bedrēs un ieplakās. 
Tādējādi zāles segums tiek aizsargāts pat uz  
nelīdzena reljefa.

Ideāli izveidots vāls
Vislabākais vāls tiek iegūts uzlabotā
virzošā izciļņa dēļ. Fendt Former virzošā izciļņa 
speciālā konstrukcija nodrošina precīzu zaru pacelšanu 
un nolaišanu. Ar standarta virzošā izciļņa regulēšanu 
var individuāli pielāgot padeves laiku atkarībā no 
lopbarības kvalitātes, tā, lai vāls tiktu izveidots ideāli 
jebkuros apstākļos. Tādējādi jūtami palielinās 
piekabināmā aprīkojuma produktivitāte. Slēgtā 
konstrukcija aizsargā virzošo izcilni pret netīrumu un 
putekļu iekļūšanu; rotori tiek pastāvīgi eļļoti, tādēļ tie 
darbojas ļoti vienmērīgi.
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Nav svarīgi, vai lopbarība ir gara un smaga vai īsa un viegla: virzošo 
izcilni var viegli noregulēt, pielāgojoties ražas novākšanas apstākļiem.

Nolaižoties lauka malās, aizmugurējie riteņi pieskaras zemei vispirms; tiem seko priekšējie riteņi. Veicot 
pacelšanos, rotori vispirms tiek pacelti priekšpusē. Jet-Effect aizsargā zāles segumu.
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FENDT FORMER SIENA GRĀBEKĻI

Vislielākā nozīme ir  
mazajām detaļām.

Siena grābekļa galviņas maksimālai izturībai
Atkarībā no modeļa tiek pierīkotas dažādas grābekļa 
galviņas. Visas ir konstruētas tā, lai panāktu stabilitāti 
un ilgu kalpošanas laiku. Viegli kopjamās Former 3 un 
Former 4 grābekļa galviņas ir pieskrūvētas, izmantojot 
konusveida gredzenus, lai veidotu vienu spēcīgu bloku, 
kas rada ideālu centrēšanu. Skrūves nav pakļautas 
šķērsspēkam. Former 5 un Former 6 siena grābekļu 
galviņas ir aprīkotas ar rotoru spārnu gultņiem, kam nav 
nepieciešama apkope. Ir izmantoti lodīšu gultņi ar lielu 
atstatumu. Tie nodrošina galviņai lielisku stabilitāti.

Efektīva novietošana
Fendt Former grābekļu zaru pleci ir izkārtoti cieši kopā. 
Tas nodrošina lielisku grābšanas kvalitāti un optimālu 
lopbarības savākšanu pat lielā ātrumā, jo dubultās 
dakšas ir ieskrūvētas dakšu turētājos zem līdzenas 
virsma, uz kuras neveidojas lopbarības āķi. Arī zaru 
attālums līdz spolēm ir pilnīgi neierobežots. Kad 
atsevišķa šķelttapa ir noņemta, zaru plecus var 
atvienot, un zaru plecu sadales vārpstas var nomainīt 
atsevišķi, neizjaucot grābekļa atloku. Lai to izdarītu,  
ir jāatskrūvē tikai dažas skrūves.

Precīza sekošana zemes kontūrām
Vienkārša, bet izturīga, un, galvenokārt, precīza: tā ir 
patentētā SteerGuard vadības sistēma. Saīsinātajai 
vadības asij tiek izmantotas regulējamas vadības 
stieņa galviņas no komerciālo transportlīdzekļu 
sektora. Tādējādi tiek nodrošināta precīza pašvadība 
un lieliska stabilitāte. Lai virzītu stūrēšanas spēku uz 
aizmuguri, stūres vārpsta atrodas rāmī un ir aizsargāta 
pret bojājumiem. Tai ir tikai daži atraušanās punkti un 
stiprinājumi, tādēļ tā saglabā precizitāti daudzus gadus.

SteerGuard vadības sistēma ir 
vienkārša, bet efektīva. Siena 
grābekļi lieliski seko zemes 
kontūrām, lai gan tiem ir tikai  
daži stiprinājuma punkti.
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Piedziņu veido viens koniskais zobrats 
ar dalītu konisku zobrata vārpstu ar 
dubultiem gultņiem.

Zaru plecu turētājus var nomainīt pa 
vienam, nejaucot laukā grābekļa atloku.

Zaru pleci ir izkārtoti cieši kopā, lai varētu 
iegūt vislabāko grābšanas kvalitāti un 
veidotos ideāli vāli.

Zari ir pieskrūvēti pie turētāja tā, ka veidojas 
līdzena virsma, tādēļ lopbarība tajā neieķeras.
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FENDT FORMER SIENA GRĀBEKLIS AR ČETRIEM ROTORIEM AR ISOBUS VAI BEZ TĀ

Soli priekšā komforta un 
produktivitātes ziņā.

Automātiski pareizais grābšanas augstums
Fendt Former 14055 PRO ar flexHIGH sistēmu var 
pielāgot grābšanas augstumam darba ātrumā. Braucot 
ātrāk, rotora pretestību priekšpusē palielina lielāks 
lopbarības apjoms, kas nozīmē, ka zari var tikt atliekti 
atpakaļ un var netikt saglabāts iestatītais darba 
augstums. flexHIGH atrisina šo problēmu, pie lielāka 
ātruma mazliet nolaižot rotoru, lai lopbarība nepaliktu 
neapstrādāta. Faktisko stāvokli visu laiku rāda displejā 
ar pozīcijas sensora palīdzību. Kad traktors stāv uz 
vietas, rotors ir pacelts, lai zari neskrāpētu zemi.

Liela produktivitāte ar vienu pieskārienu
Piedzīvojiet jaunu agregāta kontroles dimensiju ar 
Fendt Former siena grābekli ar ISOBUS kontroli un 14 m 
lielu maksimālo darba platumu. Ar funkciju myMemory 
var izgūt tādus iepriekš atlasītus iestatījumus kā 
grābšanas augstums, darba platums un vāla platums, 
pieskaroties pogai terminālī Varioterminal. Tas ietaupa 
laiku ceļā uz nākamo darbu. Arī transportēšanas 
augstums zem 4 m, kas tiek saglabāts, nenoņemot zaru 
plecus, nodrošina ērtu un drošu pārvadāšanu pa 
ceļiem.

Pārliecinoši risinājumi
Kad runa ir par 4 rotoru siena grābekļiem, Fendt piedāvā 
labāko risinājumu ikvienam. Jūs varat izvēlēties 
augstākā līmeņa Fendt Former 14055 PRO mašīnu ar 
darba platumu līdz 14 m un speciālajām proConnect 
ISOBUS funkcijām, ar ISOBUS vadāmu Fendt Former 
12545 PRO ar maksimālo darba platumu 12,5 m, un 
līdzvērtīgu Fendt Former 12545 kā standarta mašīnu, 
ko vada ar divu hidroizvadu un manuālu iestatījumu 
palīdzību.

Inteliģenta vadība
Lai ideāli apstrādātu lauka malu, vieda ciklu kontrole 
pārrauga rotoru pacelšanu, balstoties uz laiku vai uz 
traktora signālu par nobraukto attālumu. Pacelšanas 
augstumu lauka malās var arī noregulēt piecos 
līmeņos. Visas vērtības var viegli mainīt, izmantojot 
termināli Varioterminal vai citus ar ISOBUS 
izmantojamus monitorus. Funkcijas ir ērti aktivizējamas 
arī, pieskaroties pogai, kā arī ielādējot tās Fendt Vario 
vadības svirā. Ar inovatīvo Fendt VariotronicTI lauka 
malas pārvaldību Fendt Vario traktoros, lauka malas 
tiek apstrādātas ļoti precīzi.

Former  
12545

Former  
12545 PRO

Former  
14055 PRO

Darba platums  m 10,0 - 12,50 10,0 - 12,50 11,50 - 14,00
Zaru pleci uz rotoru Skaits 4 x 12 4 x 12 4 x 13
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Ar funkciju gapCONTROL var pārraudzīt 
priekšējo un aizmugurējo rotoru pārklāšanās 
zonu. Ja ir sasniegta kritiska robeža, operatoru 
brīdina skaņas signāls.

Neskatoties uz Fendt Former 14055 PRO lielo darba 
platumu, transportēšanas augstums nepārsniedz 4 m.

Vēl vieglāks veids nav iespējams: ar ISOBUS var 
kontrolēt jebkuru Fendt Former 4 rotoru siena 
grābekļa PRO modeļa funkciju, tikai pieskaroties 
ekrānam.
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FENDT FORMER DIVU ROTORU CENTRĀLA NOVIETOJUMA SIENA GRĀBEKLIS

Pareizais aprīkojums vislabākajai 
lopbarības novākšanai.

Ļoti viegla regulēšana
Fendt Former divu rotoru centrāla novietojuma siena 
grābeklim standarta aprīkojumā ir viegli regulējams 
darba platums. Fendt Former 671 bez instrumentiem ar 
sviras palīdzību var noregulēt četros darba platumos. 
Citiem modeļiem standarta aprīkojumā ir arī 
bezpakāpju hidrauliska darba platuma regulēšanas 
sistēma. Visi pārējie modeļi, izņemot 8055 PRO: 
transportēšanas augstums vienmēr ir mazs, neatkarīgi 
no iestatītā darba platuma.

Ideāls lauka malās
Centrālā vāla sietaudums palīdz veidot perfektu vālu. 
Lai augstie vāli un vāli lauka malās netiktu nevajadzīgi 
atdalīti, kad rotora pleci pārvietojas lauka malas 
pozīcijā, vāla sietaudums automātiski salokās. Arī 
transportēšanas stāvoklī vāla sietaudums automātiski 
salokās. Pēc tam papildu plūsmas dalītājs (atkarībā no 
modeļa) paceļ rotorus perfekti sinhronā veidā.

Daudzpusīgums, kas pielāgojas jūsu vajadzībām
Fendt Former divu rotoru siena grābeklis ar centrālu 
vāla apstrādi atbilst visām vajadzībām. Sākot ar  
pamata līmeņa modeli Former 671 ar nelielu jaudu līdz 
universālajiem Former 801/880 un 10065, kā arī 
profesionālajiem Former 8055 Pro un Former 10065 Pro 
agregātiem, siena grābekļi vienmēr izraisa apbrīnu.  
Tie ir nepārspējami izturīguma un darba kvalitātes ziņā.

Pareizā piedziņa
Fendt Former siena grābekļu kardānpiedziņai ir 
brīvgaitas ritenis, kam nav nepieciešama apkope, un 
aizsarguzmava katram rotoram. Ieguvumi ir tūlītēji 
acīmredzami: kad jūgvārpsta ir atslēgta, rotori netiek 
apturēti grūdienveidā, bet saudzīgi palēnina 
apgriezienus. Arī rotoru spārnus var sagatavot 
transportēšanai tūlīt pēc jūgvārpstas atslēgšanas, lai 
uzticami aizsargātu pievada ķēdi. Un tas vēl nav viss – 
taisnā pievada ķēde nodrošina ilgu kalpošanas laiku.

Former 
671

Former 
801

Former 
880

Former 
8055 PRO

Former 
10065

Former 
10065 PRO

Darba platums  m 5,80 - 6,60 6,80 - 7,60 7,20 - 8,00 7,20 - 8,00 8,80 - 10,00 8,80 - 10,00
Zaru pleci uz rotoru Skaits 10 / 10 12 / 12 12 / 12 12 / 12 15 / 15 15 / 15
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Hidrauliski darba platumu var noregulēt, neatstājot 
traktora kabīni. Viegli nolasāms indikators sniedz 
informāciju par noregulēto darba platumu.

Fendt Former pārvadāšanas stāvoklī ir ļoti kompakts un ar to ir viegli 
manevrēt. Tas nozīmē, ka var viegli sasniegt transportēšanas ātrumu 
līdz 40 km/h.

Neatkarīgi no darba platuma, siena grābeklis vienmēr saglabā 
transportēšanas augstumu.

Darba platumu var mehāniski noregulēt tikai  
4 posmos.

Fendt Former pievada ķēdē ir integrēts brīvgaitas 
ritenis un visi rotori ir aprīkoti ar atsevišķu 
aizsargierīci pret pārslodzi.
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FENDT FORMER DIVU ROTORU SĀNU NOVIETOJUMA SIENA GRĀBEKĻI

Maksimāls elastīgums  
un viegls darbs.

Efektīva novietošana
Standarta aprīkojumā ir iebūvēta automātiska ciklu 
kontrole, lai divu rotoru siena grābeklis lauka malās 
paceltos. Rotori tiek pacelti un nolaisti noteiktos laika 
intervālos, tādējādi veidojot perfektu vālu pat lauka 
malās. Celšanu var pielāgot braukšanas ātrumam  
pa ceļu un darba apstākļiem.

Ideāla šķirošana
Tipiski Fendt: Fendt Former siena grābekļi ir izplānoti 
līdz pēdējai detaļai – vislabāk tas ir redzams, apskatot 
hidrauliskos savienojumus. Ar KENNFIX® savienotāju 
ilgās šķirošanas stundas ir pagātnē, un var pastāvīgi 
identificēt kopīgos savienojumus.

Individuāli pielāgojams visās izpausmēs
Fendt Former divu rotoru siena grābekļi ar vāla 
novietojumu sānos nodrošina visu ikdienas darbam 
nepieciešamo elastīgumu. Neizmantojot instrumentus 
var ātri un viegli izlemt, kur novietot divus vālus vai 
vienu vālu. Novietojot atsevišķu vālu, abiem rotoriem  
ir plašs pārklājums, kas nodrošina tīru lopbarības 
pārvietošanu no pirmā rotora uz otro, tādējādi 
garantējot vislabākos rezultātus, pat grūtos apstākļos 
un pagriezienos.

Perfekta virzība
Fendt Former siena grābeklis 7850 un 7850 Pro 
nodrošina perfektu rezultātu lauka malās, izmantojot 
CamControl. CamControl ir hidrauliska virzošo izciļņu 
regulēšana. Lauka malā CamControl veido vairāk par  
50 cm atstatumu no zemes. Zari atrodas pilnīgi 
horizontāli rotora zemākajā punktā. Lopbarība netiek 
nevajadzīgi aizskarta un bojāta, un tiek saglabāts  
siena grābekļa zemais smaguma centrs.

Former 
1402

Former 
1452

Former 
1603

Former 
7850

Former 
7850 PRO

Darba platums  m 5,75 / 6,65 5,80 / 6,70 6,60 / 7,70 7,80 / 8,40 7,80 / 8,40
Zaru pleci uz rotoru Skaits 10 / 12 12 / 12 12 / 12 13 / 13 13 / 13
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Cikla kontrole vienmēr paceļ Fendt Former siena grābekļa rotoru lauka malā tieši vajadzīgajā secībā. Fendt Former divu rotoru sānu novietojuma siena grābekļi ir arī ātri  
un droši pārvietojami pa ceļiem un tos var salocīt, veidojot kompaktu 
iekārtu.

Laba redzamība: ar CamControl zari atrodas horizontāli padeves stāvoklī pat zemākajā lauka malas pozīcijā, un 
pat lielākie vāli lauka malā paliek neskarti.
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FENDT FORMER DIVU ROTORU SĀNU NOVIETOJUMA PIEKABINĀMI SIENA GRĀBEKĻI

Fendt Former: daudzpusīguma un 
enerģijas iemiesojums.

Garantēta vienmērīga darbība
Braucot pa ceļu, zaru pleci nav jānoņem; tas ļoti saīsina 
uzstādīšanas laiku un nodrošina lielāku produktivitāti. 
Kad ir piestiprināti zaru pleci, transportēšanas platums 
saglabājas mazāks par 3 m. Lielās 18/8,50-8 riepas 
nodrošina vienmērīgu agregāta braukšanu. Tas ne tikai 
garantē labu un ērtu darbu, bet arī nodrošina drošu 
transportēšanu, kuras laikā katrs rotors tiek vests uz  
4 riteņiem. Ar buksēšanas stieņu vai regulējamu 
sakabes elementu palīdzību mašīnu var ļoti viegli 
piekabināt un atkabināt. Kad runa ir par drošību, 
rotējošais siena grābeklis gūst labus rezultātus ar 
brīvgaitas riteni un aizsardzību pret pārslodzi kā 
standartu pievada ķēdē.

Tīrs elastīgums
Fendt Former 1502 vieglā konstrukcija rada lielisku 
iespaidu. Līdz ar piekabināmo konstrukciju šī īpaši  
labi manevrējamā un daudzpusīgā mašīna ir ideāli 
piemērota lielam darba platumam līdz 7,00 metriem  
(ar divu vālu novietošanu) pat ar mazākiem traktoriem. 
Ja ir jāstrādā ar vienu vālu, darba platumu var laideni 
hidrauliski iestatīt no 3,60 m līdz 6,30 m, tādējādi 
iegūstot maksimālu elastīgumu. Pielāgojiet vāla 
apstrādi pašreizējiem ražas novākšanas apstākļiem. 
Pateicoties standarta cikla kontrolei, rotori, ņemot vērā 
laika aizkavi, lauka galā tiek pacelti, tā izveidojot ideālus 
vāla galus.

Optimāla pielāgošana 
Pat grūtākajos apstākļos jūs vienmēr varat paļauties  
uz ideālu sekošanu zemes kontūrām, ko nodrošina 
kardāna rotora piekare un lokans rāmis. Tā kā rotori ir 
neatkarīgi no rāmja, tos var precīzi noregulēt gan 
garenvirzienā, gan pa diagonāli. Tādējādi tiek 
samazināta lopbarības piesārņošana un lopbarība tiek 
tīri savākta. Ritulī tiek iekļauti pat tie kultūraugi, kas 
iekļūst padziļinājumos. Rotoru horizontālo sasvēršanu 
var viegli noregulēt, izmantojot skrūves ar izciļņiem, 
iegūstot vēl precīzāku grābšanu. Virzošo izcilni var 
noregulēt atsevišķi, lai uzlabotu vālu veidošanu, 
neatkarīgi no lopbarības veida.

Former 
1502

Darba platums  m 3,60 - 6,30 / 7,00
Zaru pleci uz rotoru Skaits 12 / 12
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Platu klīrensu garantē rotoru paralēlā pacelšana, ko nodrošina hidraulisks portāls tilts. Papildus var hidrauliski darbināt arī aizmugurējā vāla veidotāju.

Darba platumu var mainīt no 3,60 – 6,30 m  
(divu vālu novietojums maks. 7,00 m).

Rotoru horizontālo sasvēršanu var viegli noregulēt, 
atskrūvējot spīlējuma bultskrūvi un pēc tam vienkārši 
pagriežot skrūves ar izciļņiem. 

Priekšējam rotoram ir 4 riteņi ar īpaši zema 
spiediena riepām 18/8,50-8. Papildus kreisajā un 
labajā pusē var pierīkot tāda paša lieluma kopējošos 
riteņus. 
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FENDT FORMER VIENA ROTORA SIENA GRĀBEKLIS

Labi paveikts darbs,  
arī ar maziem traktoriem.

Vienkārša vāla platuma regulēšana
Vāla platums tiek viegli noteikts pēc vāla sietauduma 
stāvokļa. To var vienmērīgi un ērti noregulēt vajadzīgajā 
stāvoklī. Mainot stāvokli no transportēšanas režīma 
darba režīmā, sietaudums salokās uz augšu vai  
uz leju. Darbu atvieglo sietaudums ar atsperi un 
aizsargapskava. Pēc izvēles sietaudumu var izvērst  
pat hidrauliski, ērti paveicot to no vadītāja sēdekļa.

Tīrs darbs
Fendt Former viena rotora siena grābekļa mazais svars 
un stabilā konstrukcija, kā arī nelielā jauda nozīmē to,  
ka šis grābeklis ir ideāli piemērots arī lielam darba 
platumam ar maziem traktoriem. Siena grābekļi ar 
vienu rotoru spēj paveikt darbu tāpat kā jebkurš lielais 
modelis: garantēta tīra grābšana pat slīpumā. 
Pateicoties piekabināmās ierīces statnim, siena 
grābeklis cieši seko traktora ceļa līnijai, un vāla 
novērošanas ierīce labajā pusē nodrošina pastāvīgu 
darba rezultātu pārskatāmību.

Kompakts jaudas avots
Neskatoties uz kompakto izmēru, Fendt Former viena 
rotora siena grābekļiem ir ļoti plata šasija. Tā nodrošina 
vislabāko sekošanu zemes kontūrām, pat slīpumā. Pēc 
pieprasījuma tiek pierīkota tandēmass, kas vēl vairāk 
uzlabo klīrensu un stabilitāti. Sasvērums garenvirzienā 
tiek regulēts, izmantojot traktora uzkares rokas vai 
kopējošā riteņa augstumu. Diagonālo sasvērumu  
regulē ar skrūvi.

Former 
351 DN

Former 
391 DN

Former 
400 DN

Former 
426 DN

Former 
456 DN

Darba platums  m 3,60 3,80 3,85 4,20 4,50
Zaru pleci uz rotoru Skaits 10 10 10 12 12
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Vāla platumu var ātri un vienmērīgi noregulēt, izmantojot vāla 
sietaudumu ar atsperi.

Platā šķērsbāze un tandēmasis nodrošina klusu 
darbināšanu, pat lielā darba ātrumā.

Darba dziļumu var ātri un viegli regulēt, izmantojot 
lineāro augstuma regulēšanu.

19



20

Labākais produkts kopā ar labāko 
apkopi un pakalpojumiem.

Fendt Former nodrošina augsto tehnoloģiju produktu 
pat grūtāko darbu veikšanai. Tādēļ, kad runa ir par 
pakalpojumiem, ko sniedz sertificētie Fendt 
tirdzniecības pārstāvji, jūs sagaida papildu ērtības:

- Ātra saziņa ar mūsu apmācīto servisa komandu.
- Nepārtraukta nomaināmo daļu pieejamība visas 

sezonas laikā
- 12 mēnešu garantija Fendt oriģinālajām detaļām  

un to uzstādīšanai

Fendt tirdzniecības pārstāvji vienmēr ir jūsu rīcībā, un 
viņiem ir tikai viens mērķis – nodrošināt, lai jūsu Fendt 
mašīnas būtu gatavas darbam jebkurā laikā. Ja ražas 
novākšanas laikā rodas kādas problēmas, zvaniet 
sertificētajam servisa centram visu diennakti pa  
ārkārtas līniju.

100% kvalitāte. 100% serviss: Fendt Services
Mēs piedāvājam lieliskus pakalpojumus, lai sniegtu 
jums vislabāko iespējamo Fendt mašīnas lietošanas 
uzticamību un efektivitāti:

- Fendt Demo serviss
- AGCO Finance – finansēšanas darījumi
- Fendt Care – paplašināta apkope un garantija

FENDT SERVICES
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Fendt Demo serviss
Vai jūsu pirkums ir jauns? Jums ļoti patiks Fendt 
tehnoloģija un kopējā produktivitāte. Ļaujiet Fendt 
Demo servisam atvieglot lēmuma pieņemšanu.

Individuāli finansēšanas modeļi
Ieguldījumi tehnoloģijā nozīmē ievērojamas kapitāla 
izmaksas. AGCO Finance finanšu kredītlīgums piedāvā 
pievilcīgus nosacījumus un elastīgus termiņus. Jūs 
nosakāt vispārējos noteikumus par to, kā finansēt savu 
Fendt Former, sākot ar sākotnējo iemaksu līdz mēneša 
maksājumiem un samaksas termiņam.

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

FENDT SERVICES

Pilnīga pārliecība par to, ka jūsu 
mašīna rīt būs gatava darbam.
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Izmantojot viedtālruņa lietotni “AGCO Arts Books 
to go” jūs varat ātri un viegli atrast Fendt rezerves 
daļas un tiešā veidā pasūtīt tās. Lietotni var 
lejupielādēt App veikalā un Google Play veikalā. 
Fendt tirdzniecības pārstāvim ir pieejami jūsu 
personīgie piekļuves dati.

Fendt Care¹ Bronze Silver
Pakalpojums Regulāra tehniskā 

apkope, fiksētas 
apkopes izmaksas

Aizsardzība pret remonta rezultātā radīto risku (izņemot nolietošanos)

Priekšrocības Lietošanas uzticamība Pilnīga aizsardzība ar lieliskiem 
nosacījumiem

Pilnīga aizsardzība, kas ļauj jums 
kontrolēt izmaksas

Regulāra tehniskā apkope

Remonta izmaksas

Pārsniegums € 190 € 0

¹ Attiecas tikai uz ierīcēm, ka savietojamas ar ISOBUS.

Pilnīga izmaksu kontrole un plānošanas uzticamība

3 gadi/2 000 
darba stundas

Līdz ar jaunajām Fendt Care likmēm Fendt piedāvā paplašinātu jaunu mašīnu uzticamības un remonta 
rezultātā radītā riska garantiju. Fendt Care nodrošina jums pilnīgu izmaksu kontroli un lielisku servisu. 
Fendt ir elastīgi un jūsu lauksaimniecības iekārtu parkam pielāgoti risinājumi.
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Ko varam jums 
piedāvāt?

Sazinieties ar Fendt.

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

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

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

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

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

Ko ietver Fendt serviss?
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.

Ko nozīmē Fendt Full Line? 
Papildus tirgus līderu traktoriem un ražas 
novākšanas mašīnām, tagad mēs 
piedāvājam saviem klientiem lopbarības 
novākšanas tehniku pēc Fendt kvalitātes 
standartiem. Tagad mēs piedāvājam pilnu 
lauksaimniecības tehnikas klāstu, kā arī 
Fendt augstākās kvalitātes servisu, un tas 
viss no viena uzticama ražotāja.

Kādi izstrādājumi ir iekļauti Fendt 
lopbarības novākšanas tehnikas klāstā?
Fendt lopbarības novākšanas tehnika 
ietver augstas kvalitātes rotējošos siena 
grābekļus (Fendt Former), siena grābekļus 
(Fendt Twister, Fendt Lotus), rotējošās 
trumuļu pļaujmašīnas (Fendt Cutter), kā arī 
rotējošās disku pļaujmašīnas (Fendt 
Slicer), iekraušanas platformas (Fendt 
Tigo), preses (Fendt rituļu preses un 
kvadrātķīpu preses) un lopbarības 
novācamos kombainus (Fendt Katana). 
Visi agregāti ideāli atbilst Fendt traktoriem, 
bet tikpat pārliecinoši darbojas arī ar 
citiem traktoriem.

Kāda ir Fendt lopbarības novākšanas 
aprīkojuma izcelsme?
Fendt siena grābekļi, ārdītāji un 
pļaujmašīnas ir konstruēti AGCO 
lopbarības novākšanas tehnoloģijas 
Izcilības centrā Feihtā (Vācija). Tā ir viena 
no sešām vietām Vācijā, un tā veiksmīgi 
darbojas inovatīvas lauksaimniecības 
tehnikas jomā jau vairāk nekā 100 gadus.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI. VISS PAR FENDT.
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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta:  g 

Pēc izvēles:  c 

FENDT FORMER SIENA GRĀBEKLIS

Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

Former  
351 DS

Former  
351 DN

Former  
391 DN

Former  
400 DN

Former  
426 DN

Former  
456 DN

Svars un izmēri
Darba platums m 3,60 3,60 3,80 3,85 4,20 4,50
Rotora diametrs m 2,70 2,70 2,90 2,96 3,20 3,40
Transportēšanas platums m
Transportēšanas platums bez zaru turētājiem m 1,70 1,55 1,55 1,68 1,83 1,99
Vāla platums m 0,60 - 1,50 0,60 - 1,50 0,60 - 1,50 0,70 - 1,55 0,70 - 1,55 0,75 - 1,60
Iespējamie vāli Skaits 1 1 1 1 1 1
Transportēšanas augstums m
Transportēšanas garums m 2,13 2,21 2,31 2,34 2,58 2,68
Svars kg 370 420 440 520 580 620

Jaudas lietojuma prasības
Jaudas lietojuma prasības kW/ZS 25 / 34 20 / 27 20 / 27 20 / 27 30 / 41 30 / 41

Piekabināšana
Trīs punktu Kategorija I + II I + II I + II I + II I + II I + II
Divu punktu uzkares rokas Kategorija
Sakabes elements

Papildaprīkojums/rotors
Vāla novietojums labajā pusē g g g g g g

Vāla novietojums centrā
Rotori Skaits 1 1 1 1 1 1
Zaru pleci uz rotoru Skaits 10 10 10 10 12 12
Divkārši zari kātā Skaits 3 4 4 4 4 4
Kardāna rotora piekare
Hidrauliska darba augstuma regulēšana.
Mehāniska darba platuma regulēšana
Darba platums/hidr. vāla platuma regulēšana
CamControl
Cikla kontrole
Atsevišķa rotora pacelšana
ISOBUS vadība

Hidraulika
Nepieciešamie vienpusējas darbības hidrauliskie 
savienojumi Skaits

Nepieciešamie abpusējas darbības hidrauliskie 
savienojumi Skaits

Nepieciešamie hidrauliskie savienojumi LS Skaits
KENNFIXX® hidrauliskie savienojumi

Riepas
Rotora šasijas riepas 2 x 15/6.00-6 2 x 16/6.50-8 2 x 16/6.50-8 2 x 16/6.50-8 2 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8
Transportēšanas šasijas riepas
Tandēmass c c c c g

Apgaismojums
Apgaismojums c c c c c c

DN = trīs punktu statnis ar piekabināšanas ierīci / DS = nekustīgs trīs punktu statnis / * = nepieciešama peldošā pozīcija / ** = nepieciešama 1x abpusēja darbība ar peldošo pozīciju / Nepieciešamo hidraulisko savienojumu skaits var atšķirties atkarībā no 
papildaprīkojuma
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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta:  g 

Pēc izvēles:  c 

FENDT FORMER SIENA GRĀBEKLIS

Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

Former
1502

Former 
1402

Former 
1452

Former
1603

Former
7850

Former 
7850 PRO

Svars un izmēri
Darba platums m 3,60 - 6,30 / 7,00 5,75 / 6,65 5,80 / 6,70 6,60 / 7,70 7,80 / 8,40 7,80 / 8,40
Rotora diametrs m 2,96 2,74 / 2,78 2,78 3,20 3,60 3,60
Transportēšanas platums m 3,00 2,65 2,65 3,00 2,80 2,96
Transportēšanas platums bez zaru turētājiem m 2,30
Vāla platums m 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90 0,60 - 1,90
Iespējamie vāli Skaits 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Transportēšanas augstums m 2,80 3,00 / 3,60 3,00 / 3,60 3,65 3,60 3,60
Transportēšanas garums m 8,45 6,65 6,65 7,45 8,50 8,54
Svars kg 1380 1550 1580 2100 2400 2450

Jaudas lietojuma prasības
Jaudas lietojuma prasības kW/ZS 33 / 45 19 / 26 19 / 26 30 / 41 44 / 60 44 / 60

Piekabināšana
Trīs punktu Kategorija
Divu punktu uzkares rokas Kategorija I + II I + II I + II II II
Sakabes elements g

Papildaprīkojums/rotors
Vāla novietojums labajā pusē g g g g g g

Vāla novietojums centrā
Rotori Skaits 2 2 2 2 2 2
Zaru pleci uz rotoru Skaits 12 / 12 10 / 12 12 / 12 12 / 12 13 / 13 13 / 13
Divkārši zari kātā Skaits 4 4 4 4 / 5 4 / 5 4 / 5
Kardāna rotora piekare g g g g g g

Hidrauliska darba augstuma regulēšana. g

Mehāniska darba platuma regulēšana
Darba platums/hidr. vāla platuma regulēšana g

CamControl g g

Cikla kontrole g g g g g g

Atsevišķa rotora pacelšana
ISOBUS vadība

Hidraulika
Nepieciešamie vienpusējas darbības hidrauliskie 
savienojumi Skaits 1 1 1 1

Nepieciešamie abpusējas darbības hidrauliskie 
savienojumi Skaits 1 1* 1*

Nepieciešamie hidrauliskie savienojumi LS Skaits
KENNFIXX® hidrauliskie savienojumi g g g

Riepas
Rotora šasijas riepas 18/8.50-8 3 x 16/6.50-8 3 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8

Transportēšanas šasijas riepas 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 260/70-15.3; 
(10.0/75-15.3)

300/80-15.3; 
(11.5/80-15.3) 380/55-17

Tandēmass g c c c g g

Apgaismojums
Apgaismojums g g g g g g

DN = trīs punktu statnis ar piekabināšanas ierīci / DS = nekustīgs trīs punktu statnis / * = nepieciešama peldošā pozīcija / ** = nepieciešama 1x abpusēja darbība ar peldošo pozīciju / Nepieciešamo hidraulisko savienojumu skaits var atšķirties atkarībā no 
papildaprīkojuma
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Former 
671

Former 
801

Former 
880

Former 
8055 PRO

Former
10065

Former 
10065 PRO

Former 
12545

Former 
12545 PRO

Former 
14055 PRO

5,80 - 6,60 6,80 - 7,60 7,20 - 8,00 7,20 - 8,00 8,80 - 10,00 8,80 - 10,00 10,0 - 12,50 10,0 - 12,50 11,50 - 14,00
2,74 3,20 3,40 3,40 4,20 4,20 3,20 3,20 3,60
2,75 2,98 2,98 2,98 2,87 2,87 2,98 2,98 2,99

1,20 - 1,80 1,20 - 2,00 1,20 - 2,00 1,20 - 2,00 1,30 - 2,20 1,30 - 2,20 1,20 - 2,20 1,20 - 2,20 1,30 - 2,60
1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,18 / 3,70 3,55 3,65 3,78 3,85 3,85 3,65 3,65 3,99
4,66 5,33 5,33 5,37 6,49 6,49 8,72 8,72 10,00
1350 1875 1900 2050 2900 2950 4420 4650 6000

19 / 26 30 / 41 35 / 48 35 / 48 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80 96 / 130

I + II I + II I + II I + II II II II II II + III

g g g g g g g g g

2 2 2 2 2 2 4 4 4
10 / 10 12 / 12 12 / 12 12 / 12 15 / 15 15 / 15 4 x 12 4 x 12 4 x 13

4 4 4 4 5 5 4 4 4 / 5
g g g g g g g g g

g g g

g g g g

c c c g g g g

g g g

c c c c g g g

g g

1 1 1 1 1 1

1 1 2**

1 1
g g g

3 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 18/8.50-8 6 x 18/8.50-8 6 x 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3; 
(11.5/80-15.3) 300/80-15.3 380/55-17 500/50-17 500/50-17 500/45-22.5

c c c g g g c g g

g g g g g g g g g

27



It’s Fendt.  Jo mēs izprotam lauksaimniecību.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vācija

Fendt ir AGCO vispasaules zīmols. 
Visa informācija attiecībā uz transportlīdzekļu piegādi, izskatu, darbību, izmēriem un svaru, degvielas 
patēriņu un kārtējām izmaksām atbilst jaunākajai informācijai, kas pieejama drukāšanas brīdī. Līdz 
iegādes brīdim var būt izdarītas izmaiņas. Fendt tirdzniecības pārstāvis labprāt informēs jūs par visām 
izmaiņām. Parādītie transportlīdzekļi neietver konkrētai valstij specifisku aprīkojumu.

LV/1901

www.fendt.com 

Sia Valtek
"Jaunbērzi", Cenu pagasts
Ozolnieku novads
LV-3042




