
Fendt Slicer disku pļaujmašīna



Gadsimtu krātas zināšanas par lopbarību
Tradīcijas, inovācijas un aizrautība – tā ir Feihtas 
lopbarības ekspertīzes centra recepte.

2

Pilnība līdz pēdējam zāles stiebram.
Ideālu lopbarību var novākt tikai ar ideālām mašīnām. Fendt Slicer disku pļaujmašīnas nodrošina ideālu,  
pastāvīgu pļaušanas augstumu, lai sasniegtu iespaidīgus pļaušanas rezultātus. Jūs būsiet pārsteigti  
par lopbarības kvalitāti. Lieliska jauda – mēs apvienojam Slicer priekšējo pļaušanas ierīci ar “Butterfly”  
tipa pļaujmašīnu aizmugurē; tā ir nepārspējama pļaušanas pieredze, kas balstīta uz viedu detaļu izmantošanu.
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Tās ir daudzpusīgākās mašīnas.  
Pļaujmašīnas visām vajadzībām.
Fendt Slicer disku pļaujmašīnas ir veidotas pēc jūsu praktiskajām prasībām. Inteliģentā,  
vieglā konstrukcija un maksimāls kalpošanas laiks Fendt ir apvienoti, nodrošinot vieglu  
lietošanu un mazu degvielas patēriņu. Inovatīvi pārvadi samazina degvielas prasības.  
Izvēlieties kādu no 16 priekšējām pļaujmašīnām un 26 aizmugurējām/sānu pļaujmašīnām –  
tā ir pareizā kombinācija visām prasībām.
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Pļāvuma tiesu augstāk  
par citiem.
Mūsu velkamajās Fendt Slicer pļaujmašīnās ar transportēšanas rāmi pats svarīgākais ir pielāgojamība.  
Tajās jauda ir apvienota ar pielāgojamību tā, kā nekad iepriekš. Ar vidējo sakabes elementu jūs varat izlemt,  
vai vēlaties izmantot pļaujmašīnu traktora kreisajā vai labajā pusē. Lai iegūtu izcilu sniegumu, izmantojiet  
velkamo Slicer disku pļaujmašīnu kopā ar Slicer priekšējo pļaujmašīnu. 
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FENDT SLICER GRIEZĒJDISKS

Mūsu piedziņa virza  
jūs uz priekšu.

Kompakts leņķa pārvads maksimālai veiktspējai
Kompaktā leņķa griezējdiska centrālo daļu veido 
vienlaidu sešstūra vārpsta, kas darbina atsevišķus 
leņķa pārvadus, kur ir pierīkoti pļaujmašīnas diski. 
Rezultātā tiek iegūta nemainīga izejas jauda, kas 
garantē vislabākās kvalitātes pļāvumu. Sešstūra 
vārpsta un kompaktais leņķa pārvads tiek ekspluatēts 
eļļā ar ilgu kalpošanas laiku, nodrošinot labāko 
iespējamo eļļošanu jebkurā situācijā. Iepriekš noteikts 
sešstūra vārpstas izturības robežas punkts bojājuma 
gadījumā ļauj turpināt darbu, ātri nomainot vārpstu. 
Atkarībā no pļaušanas veida pļaujmašīnas diski var 
darboties pāros vai koncentriski, griežot leņķa pārvadu.

Ideāla aizsardzība, ātra apkope
Visas Fendt Slicer disku pļaujmašīnas ar kompakto 
leņķa pārvadu tiek aizsargātas pret pārslodzi vairākos 
veidos. Visi modeļi ir aprīkoti ar ķīļsiksnas pārvadu  
vai ar aizsarguzmavu piedziņas ķēdē, un tiem ir arī 
aizsargierīce pret triecieniem. Atsevišķus griešanas 
diskus aizsargā arī DriveGuard diski. Ja atsevišķs 
griešanas disks ir bloķēts, DriveGuard disks savieno 
sešus pārtraukumpunktus un pārtrauc piedziņas ķēdi. 
DriveGuard disku var rentabli nomainīt tikai dažu 
minūšu laikā, un jūs varat turpināt darbu. DriveGuard 
griešanas disku aizsargierīce ir piemontēta griezējdiska 
ārpusē. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams to atvērt, lai 
salabotu.

Vienmēr labākais risinājums
Fendt Slicer disku pļaujmašīnām ir vairāki griezējdiski: 
izvēlieties viegli lietojamās aizmugurē piemontējamās 
pļaujmašīnas ar cilindrisku zobpārvadu, lai iegūtu 
vislabākos rezultātus, īpaši strādājot slīpumos, vai arī 
priekšējās/aizmugurējās pļaujmašīnas ar kompaktu 
leņķa pārvadu visiem zaļās masas novākšanas  
darbiem un plašu īpašo funkciju klāstu. Visas disku 
pļaujmašīnas var aprīkot ar ērto ComfortChange 
ātrjaucamo asmeņu sistēmu, lai jūs varētu viegli 
nomainīt asmeņus ar speciāla instrumenta palīdzību.

Pilnība no iedarbināšanas brīža – cilindriskais 
zobpārvads
Ideāli piemērotas nelielām un vidēja lieluma 
saimniecībām – Fendt Slicer pļaujmašīnas ar 
cilindrisko zobpārvadu. Ar vieglo konstrukciju ir viegli 
strādāt darba platumā līdz 3,18 m ar jaudas lietojuma 
prasībām 50 ZS un vairāk. Pļaujmašīnas ir ļoti 
kompaktas, nodrošinot lielisku redzamību un optimālu 
lopbarības plūsmu. Piedziņas sistēma sastāv no 
elastīga ķīļsiksnas pārvada, kas virzās no augšpuses 
caur agregāta transmisiju pirmajā pļaujmašīnas diskā. 
Tādējādi var pļaut visā mašīnas platumā, un netiek 
pieļauta lopbarības aptīšanās. Ķīļsiksna nodrošina 
efektīvu spēka piedziņu un kalpo arī aizsardzībai pret 
pārslodzi. Arī griešanas diski ir aizsargāti ar sprosta 
tapas palīdzību.
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Visiem Fendt Slicer ar kompakto leņķa pārvadu ir divi pļaujmašīnas diski uz darba platuma metru; to 
pārklājums nodrošina ideālu pļāvumu.

Kompaktais leņķa pārvads nodrošina pastāvīgu jaudu visiem pļaujmašīnas 
diskiem, līdz ar to tiek panākts tīrs griezums ar mazām jaudas lietojuma 
prasībām.

Viegli nomaināmie DriveGuard diski ir ideāli kompaktā 
leņķa pārvada aizsardzības rīki. 

Ar parocīgo ComfortChange ātrjaucamo nažu sistēmu ir ļoti viegli 
veikt apkopi.

Visus griešanas diskus droši sargā sprosta tapa 
cilindriskā zobpārvada griezējdiskā.
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FENDT SLICER FQ: PRIEKŠĀ PIEKABINĀMA PĻAUJMAŠĪNA AR FIKSĒTU RĀMI UN TURBOLIFT SISTĒMU

Vislabākā pļaujmašīna.

Iedvesmojoši risinājumi
Slicer FQ ir piekabināms tieši pie pašas traktora 
uzkares, tādēļ smaguma centrs atrodas tuvu traktoram 
– tādējādi tiek samazināts svars uz priekšējo tiltu. Nav 
nepieciešams trīspusējs savienojums. Traktoros bez 
EHR Slicer FQ var vadīt “peldošā” režīmā, izmantojot 
balsta ķēdes un ar uzkares rokām nostiprinātā 
pielāgošanas augstumā (750 mm). Vilces rāmis virs 
pļaujmašīnas vēl vairāk palielina pļaujmašīnas kustību 
brīvību. Lai novietotu pļaujmašīnu stāvēšanai, vienkārši 
virziet slēdzamo regulēšanas sviru stāvēšanas pozīcijā.

Kondicionieri – izvēle ir jūsu rokās
Fendt Slicer FQ var aprīkot ar kondicionieri vai arī 
izmantot to bez kondicioniera, piemēram, vietās, kur 
nav daudz kultūraugu. Lai iegūtu ideāli izžāvētu barību 
un vislabāko barības kvalitāti, jūs varat izvēlēties ruļļa 
(RC) vai zaru kondicionieri (KC). Abi ir aprīkoti ar tiešu 
jaudas pārvadi caur transmisijas vārpstām, ietverot 
aizsardzību pret pārslodzi. Tādējādi tiek garantēts 
augstākais produktivitātes līmenis. Lai varētu ātri 
reaģēt uz ražas novākšanas un laika apstākļiem, jūs 
varat noregulēt zaru kondicioniera kondicionēšanas 
intensitāti ar 4 iestatījumu pretēja virziena ķemmi vai  
ar iepriekš nospriegotu atsperi ar neierobežotiem 
iestatījumiem uz augšējā ruļļa. Vāla platumu un 
attālumu starp traktora priekšējo riteni un vāla sliedi  
var regulēt neierobežotā veidā.

Jebkuram reljefam
Fendt Slicer FQ darbina cilindrisks zobrats un šim 
modelim ir inovatīvākā tehnoloģija, lai jūs vienmēr 
sasniegtu vislabākos rezultātus. Šai priekšā 
piekabināmajai pļaujmašīnai 3D kopēšana ir vairāk 
nekā frāze. Velkamā modeļa 3D kopēšana notiek gan 
šķērsvirzienā, gan garenvirzienā. Tas nozīmē, ka jūs 
varat iegūt ideālu un tīru pļāvumu pat kalnainā apvidū. 
Pļaujmašīnas pēdas slīpumam tiek automātiski sekots 
no -6 līdz +15°; tas tiek precīzi pielāgots pļaujmašīnas 
kustībām uz augšu un uz leju. Jūsu ieguvumi: pastāvīgs 
pļaušanas augstums, kas nodrošina augstākās 
kvalitātes lopbarību, pat grūtākajos darba apstākļos.

Efektīva pļaušana slīpumos
Lai jūs varētu aizsniegt jebkuru zāles stiebru lauka 
ķīļos, Fendt Slicer FQ pļaujmašīnu var hidrauliski 
pārvietot uz sāniem (pēc izvēles). Šī viedā detaļa ļauj 
jums pārvietot pļaujmašīnu pretēji traktora sānbīdei, lai 
efektīvi novērstu zudumus. Izmantojot Slicer FQ kopā ar 
“Butterfly” tipa kombināciju aizmugurē, šo sānbīdi var 
efektīvi novērst, pārtraucot pļaušanas līniju stūros. 
Tādējādi tiek nodrošināts tīrs pļāvums.

Slicer FQ modelī 
hidropneimatiskā izlīdzināšana, 
kur tiek izmantota TurboLift 
sistēma, ir standarta aprīkojums. 
Jūs varat neierobežoti veikt 
iestatījumus bez jebkādiem 
instrumentiem. Tas nozīmē, ka 
piespiešanas spēks vienmēr ir 
ideāli pielāgots laika apstākļiem.

Slicer  
310 FQ

Slicer  
310 FQ KC

Slicer  
310 FQ RC

Slicer  
360 FQ***

Slicer  
360 FQ KC***

Slicer  
360 FQ RC***

Darba platums  m 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62
Griešanas diski Skaits 6 6 6 7 7 7

 *** = Ievērojiet savas valsts noteikumus
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Inovatīvi: pļaujmašīnas papildu hidrauliskā sānu nobīde līdz 40 cm (20 cm pa labi un pa kreisi) garantē tīru 
pārklājumu ar priekšējo/aizmugurējo kombināciju. Tā var arī pretdarboties sānbīdei slīpumā.

Kustības brīvība ar lielo “B” – ar 
+/-13° šķērsenisku svārstību leņķi 
un aptuveni 650 mm lielu 
vertikālu gājienu Slicer FQ priekšā 
piekabināmajai pļaujmašīnai 
piemīt patiesa pielāgojamība 
vislabākajā veidā.

Piekabināmā piekare ar sakabes elementu, vadības stieņu un vilkšanas 
cilindru ar savienošanas stieņiem palīdzību ietver gan šķērsvirzienu, gan 
garenvirzienu. 3D kinemātika nodrošina ideālu pļāvumu pat kalnainā 
apvidū.

Ja pļaujmašīnas pēda paceļas uz augšu, tā tiek 
automātiski sasvērta līdz 15°. Tādējādi tiek 
saglabāts pastāvīgs pļaušanas augstums un tiek 
nodrošināta pilnīga zāles seguma aizsardzība.

Griezējdiska sasvērums automātiski seko zemes 
kontūrām. Ja pļaujmašīnas pēda iegrimst ieplakā, 
tas vienlaikus sasveras uz priekšu līdz 6°.
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FENDT SLICER FZ: PIEKABINĀTA PRIEKŠĀ AR FIKSĒTU RĀMI

Paveic visus uzliktos uzdevumus.

Ideālais augstums
Ar rotējošo rokturi, kam ir viegli piekļūt, var viegli un ātri 
pielāgot pļaušanas augstumu. Tādējādi var elastīgi 
reaģēt uz dažādiem darba apstākļiem. 480 mm 
kopējais gājiens veido atbilstošu klīrensu lauka malās 
un ļauj vienmērīgi braukt pa augstiem vāliem, 
piemēram, novācot ražu ar WPS.

Vienā rindā
Īpaši efektīvas ir Fendt Slicer FZ priekšējās 
pļaujmašīnas kombinācijā ar Fendt Slicer aizmugurējo 
pļaujmašīnu. Lai varētu izmantot pilnu darba platumu, 
pļaujmašīnu var mehāniski pārbīdīt par 10 cm. Ja 
nepieciešams, pļaujmašīnas bloku var mehāniski 
pārbīdīt par 20 cm. Tādējādi jūs ne tikai izmantojat 
aizmugurējo pļaujmašīnu, bet arī vienmēr efektīvi 
strādājat slīpumā un pagriezienos, un lopbarība 
nepaliek neapstrādāta. Pacelšanu lauka malās 
kombinācijā ar Slicer ISOBUS aizmugurējo pļaujmašīnu 
var kontrolēt automātiski.

Atbilst augstākajām prasībām
Mūsu Fendt Slicer FZ, kas paredzēta piekabināšanai 
priekšā, vada griezējdisks, izmantojot fiksētu rāmi. 
Inteliģentais velkamais modelis demonstrē savu prasmi 
uz jebkura, pat nelīdzena, reljefa. Lai palielinātu 
produktivitāti ražas novākšanas laikā un paātrinātu 
lopbarības žāvēšanas procesu, Slicer FZ pļaujmašīnas 
var aprīkot arī ar zaru vai ruļļa kondicionieri.

Optimāla pielāgošana
Priekšā piekabinātā pļaujmašīna Slicer FZ ar 3D 
sekošanu zemes kontūrām lieliski aptver zemes 
platību. Tās svārstību diapazons ir 20°. Tas nodrošina 
skaidru darbības struktūru un drošu zāles seguma 
aizsardzību, pat strādājot lielā ātrumā. Augšējais rāmis 
ar griezējdisku, kas piestiprināts augstākajās vietās, 
nodrošina maksimālu pļaujmašīnas stabilitāti un labāko 
pielāgojamību neatkarīgi no zemes kontūrām.

Slicer  
310 FZ

Slicer  
310 FZKC

Slicer  
310 FZRC

Darba platums  m 3,00 3,00 3,00
Griešanas diski Skaits 6 6 6
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Lielais 20° svārstību diapazons ir pietiekami plats, lai nodrošinātu izcilu 
sekošanu zemes kontūrām, pat uz sarežģīta reljefa un slīpumos.

Lauka malās tas nodrošina lielu 
klīrensu un netiek sabojāti vāli.Fendt Slicer FZ disku pļaujmašīnas aptver reljefu ar fiksēto rāmi.
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FENDT SLICER FP: PIEMONTĒTA PRIEKŠĀ AR SVĀRSTĪGU UZKARI

Saudzīgai un efektīvai vilkšanai.

Tiek galā ar visiem darbiem
Netērējiet laiku tam, kam tas nav nepieciešams. Fendt 
Slicer FP priekšējā pļaujmašīna ir viegli piekabināma, 
izmantojot trīs punktu sakabi traktora svārstīgajā 
uzkarē. Svārstīgās uzkares diagonālais svārstību 
attālums ir +/- 6,5°. Tas garantē vislabāko iespējamo 
sekošanu zemes kontūrām. Braucot pa ceļu, 
pļaujmašīna tiek automātiski centrēta svārstīgās 
uzkares vidus pozīcijā. Tādējādi braukšana ir droša, pat 
pa sliktiem ceļiem un meža stigām, un mašīna tiek 
aizsargāta. Pēc izvēles ir pieejams hidrauliski salokāms 
aizsargmateriāls, kas saīsina uzstādīšanas laiku uz 
lauka.

Vienmēr labākais risinājums
Fendt Slicer 310 FPK disku pļaujmašīnas speciāli 
izstrādātā, kompaktākā svārstīgā uzkare ir paredzēta 
ļoti kompaktai piekabināšanai un izmantošanai ar 
maziem traktoriem. Šī pļaujmašīna ir ideāli 
izmantojama kalnainos apgabalos. Atkarībā no 
pielietojuma Slicer FP pļaujmašīnu var aprīkot arī ar 
zaru vai ruļļa kondicionieri, kā arī ar grābekli.

Acīmredzami produktīvāka
Mazs iestatīšanas laiks un liels darba ātrums ar 
labākajiem pļaušanas rezultātiem un mazu degvielas 
patēriņu – tās ir skaidras Fendt Slicer priekšējo 
pļaujmašīnu priekšrocības. Tām standartaprīkojumā ir 
arī droši novietots nažu bloks un ātrjaucamā nažu bloka 
turētājs. Tādējādi Fendt Slicer FP ir nepārspējama 
lietošanas viegluma ziņā.

Stumšana ir aizstāta ar vilkšanu
Ar svārstīgo uzkari, pie kuras tieši priekšā ir 
piestiprināta griezējdisks, pļaujmašīna drīzāk tiek vilkta, 
nevis stumta. Atsperu stiprinājums nodrošina mazu 
spiedienu uz zemi. Tas samazina degvielas patēriņu un 
aizsargā zāles segumu. Kopā ar Fendt Vario traktoru 
atslogojošo priekšējā celšanas mehānisma vadību 
darba kvalitāte tiek uzlabota vēl vairāk, jo griezējdisks 
visu laiku darbojas ar stabilu kontakta spiedienu, 
neatkarīgi no zemes kontūrām.

Slicer  
260 FP

Slicer  
260 FPS

Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Slicer  
3060 FPRC

Darba platums  m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Griešanas diski Skaits 4 4 6 6 6 6 6
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Fendt Slicer 310 FPK ir novietota ļoti tuvu traktoram un speciālās 
svārstīgās uzkares dēļ ar to var īpaši labi manevrēt.

Pateicoties lielajam svārstību diapazonam, Fendt 
Slicer ideāli seko zemes kontūrām.

Hidrauliski salokāmas aizsargierīces nodrošina ātru 
nomaiņu no transportēšanas stāvokļa darba stāvoklī. 
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FENDT SLICER: PĻAUJMAŠĪNAS KOMBINĀCIJA AR ISOBUS

Maksimāla veiktspēja un  
komforts kļūst par normu.

Kvalitāte uz konveijera lentes
Konveijera lentēm ar BeMove funkciju vāla platumu 
ISOBUS terminālī var neierobežoti regulēt no 1,8 m līdz 
3 m. Tādējādi jūs varat ideāli pielāgot vāla platumu 
nākamajam agregātam. Pārvadam ir sava eļļas padeve, 
kam inteliģentās konstrukcijas dēļ nav nepieciešams 
atsevišķs eļļas dzesētājs. ISOBUS terminālī ir viegli 
regulēt lentes virzības ātrumu, un pēc tam atsevišķi tiek 
rādītas lentes darbības stundas. Fendt Slicer ISOBUS 
pļaujmašīnas kombinācija darbojas arī ar lielu ātrumu, 
droši apstrādājot ražu un neradot nosprostojumus.

Nepārspējami kopā
Mūsu ISOBUS pļaujmašīnas kombinācija Slicer TLKCB 
ir vislabākā mašīna lielām saimniecībām un 
pakalpojumu sniedzējiem. Tādas unikālas detaļas un 
viedi risinājumi kā kompaktais leņķa pārvads, TurboLift 
griezējdiska izlīdzināšana, SafetySwing aizsargierīce 
pret triecieniem un BeMove siksnas regulēšana padara 
Fendt Slicer par produktīvu, izturīgu pļaujmašīnu, kas 
nodrošina maksimālu platības pārklājumu, un tā ir ļoti 
viegli lietojama ar standarta ISOBUS kontroli.

Jauda ar vienu pogas pieskārienu
Vispusīgā ISOBUS kontrole Fendt Slicer pļaujmašīnas 
kombinācijā ir ērts veids kā kontrolēt visas 
pļaujmašīnas funkcijas ar vienu pieskārienu pogai 
terminālī Varioterminal vai saderīgos ISOBUS 
termināļos. Funkcijas var darbināt pat ar Fendt Vario 
traktora vadības sviru. Viss ir ļoti vienkārši – aktivizēt 
automātisko salocīšanu, kontrolēt griezējdiska aktīvo 
lauka spiediena vadību, pieskaroties pogai, kā arī 
parādīt pļaujmašīnas izmantošanas pārskatu displejā. 
Pārslodzes gadījumā operators tiek tiešā veidā 
brīdināts. ISOBUS kontrole nodrošina vislabākos 
sasniegumus regulēšanas un darba komforta ziņā.

Slicer  
9314 TLKCB

Darba platums  m 9,30
Griešanas diski Skaits 2 x 7
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Ar vienu pieskārienu pogai lentes var uzlocīt uz augšu un kultūraugus 
var izkraut visā platumā.

Darbu atvieglo skaidri izprotamā attēlošana 
terminālī Varioterminal vai citā ISOBUS 
terminālī.

Unikālā patentētā SafetySwing aizsargierīce pret 
triecieniem nepieciešamības gadījumā var pavirzīt 
pļaujmašīnas kombināciju uz augšu un atpakaļ  
līdz 1,5 m.

Izmantojot BeMove, var viegli noregulēt lentes un  
līdz ar to vāla platumu, pielāgojoties piekabinātajiem 
agregātiem.
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FENDT SLICER: PĻAUJMAŠĪNAS KOMBINĀCIJA BEZ ISOBUS

Izbaudiet “peldošo” pļāvumu  
ar unikālo TurboLift.

Aizsardzība pret svārstīšanos
SafetySwing ir patentēta, mehāniska aizsargierīce pret 
triecieniem Fendt Slicer pļaujmašīnu kombinācijās. Šeit 
abus griezējelementus var palaist atsevišķi, ja saņemts 
trieciens pret šķērsli, jo pagrieziena punkts atrodas 
pļaujmašīnu kombinācijas centrā. Lielā sviras pleca  
dēļ pļaujmašīnu bloki droši svārstās uz augšu un uz 
aizmuguri, un tādējādi apiet šķērsli. Pēc tam tie 
automātiski atgriežas darba stāvoklī, lai jūs varētu 
turpināt strādāt bez traucējumiem.

Salokās kompaktā iekārtā
Pat 9,3 m lielā darba platumā transportēšanas 
augstums joprojām ir mazāks par 4 m. Tas tiek panākts 
ar pacēlājsviras dziļi novietotā cilindra palīdzību.  
Arī pļaujmašīnu kombinācijas smaguma centrs ir 
pārvietots tālu uz leju, kas nozīmē, ka Fendt Slicer TL  
ir ļoti viegli pārvadājama pa ceļiem. Pļaujmašīnu 
kombinācija tiek droši vilkta salocītā stāvoklī, tā 
ietaupot vietu. Pateicoties Fendt Slicer pļaujmašīnu 
kombinācijas moduļu principam, zaru un ruļļa 
kondicionierus jebkurā laikā var pārveidot.

Maksimāla augsnes aizsardzība
Patentētā TurboLift sistēma Fendt Slicer aizmugurējām 
pļaujmašīnām ar centrālo piekari un Slicer FQ 
priekšējām pļaujmašīnām ir paredzēta “peldošam” 
pļāvumam, lieliskai zāles seguma aizsardzībai un 
lopbarības kvalitātes iegūšanai. Lopbarība vienmēr  
ir tīra, pat slapjās un mitrās vietās.

Neierobežoti regulējama
Pirms pļaušanas iestatiet vajadzīgo izlīdzinošo 
spiedienu TurboLift sistēmā. Braukšanas laikā 
pļaujmašīnas spiedienu jebkurā brīdī var pazemināt un 
atjaunot iepriekš izvēlēto spiedienu. Līdz ar to var īpaši 
elastīgi reaģēt uz apstākļu maiņu. Lauka malās sistēma 
vienmēr veic paškalibrāciju. Līdz ar ideālu lopbarības 
kvalitāti, TurboLift nozīmē mazu nepieciešamo 
vilkšanas jaudu, kā arī būtiskus degvielas ietaupījumus. 
Nospiežot pogu TurboLift izvadu blokā, var pilnīgi 
atslogot griezējelementa spiedienu un droši un viegli 
novietot griezējelementu.

Slicer  
911 TL

Slicer  
911 TLKC

Slicer  
911 TLRC

Slicer  
991 TL

Slicer  
991 TLKC

Slicer  
9314 TLKCB

Darba platums  m 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30
Griešanas diski Skaits 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7
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Kompensējošais cilindrs stabilizē pļaujmašīnu lauka 
malās un uz ceļiem.

Jūs vienmēr varat pārskatīt ideālo TurboLift sistēmas 
kontakta spiedienu, izmantojot lauka manometru, un 
ērti regulēt to no kabīnes.

Salocītā veidā pļaujmašīnu kombinācija saglabā 4 m augstumu un ir 
viegli pārvadājama, pateicoties zemajam smaguma centram.
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FENDT SLICER TLX: AIZMUGURĒ PIEMONTĒTA CENTRĀLA PIEKARE AR DIAGONĀLU SALOCĪŠANU

Vienkārši palielina jaudu.

Ideāls pļāvums jebkuros apstākļos
Pļaujot ar Fendt Slicer TLX, ar darba augstuma 
indikatoru no kabīnes var iestatīt uzkares roku 
augstumu. Lauka malās pļaujmašīna tiek vienkārši 
pacelta un nolaista, izmantojot vienpusējas darbības 
vadības bloku. Platais svārstību diapazons no +28°  
līdz -18° nodrošina lielisku pļāvumu pat slīpumos un 
krastmalās.

Ļoti precīza salocīšana
Slicer TLX diagonālā salocīšana transportēšanas 
stāvoklī pārvērš traktoru un pļaujmašīnu vienā iekārtā, 
kad jābrauc pa ceļu. Atkarībā no darba platuma 
pļaujmašīna atlokās līdz 120°. Tādējādi tiek nodrošināts 
labākais iespējamais svara sadalījums, kompakts 
transportēšanas lielums un mazs transportēšanas 
augstums, lai pļaujmašīnu varētu droši un viegli 
pārvadāt pa ceļiem. Slicer TLX var arī piekārt pa 
diagonāli un ērti novietot.

Piekārta centrā
Fendt Slicer TLX nodrošina plašu platības pārklājumu, 
lielisku pļāvumu, un ar to ir viegli strādāt, galvenokārt 
speciālās centrālās piekares dēļ. Fendt Slicer TLX 
pļaujmašīna ir iekārta centrālajā sijā. Tas nodrošina 
lielisku sekošanu zemes kontūrām, lai aizsargātu  
zāles segumu. Slicer TLX mašīnās TurboLift sistēma 
nodrošina arī unikālu sekošanu zemes kontūrām.

Ideāls jaudas sadalījums
Vienkāršā, tiešā jaudas pārvade, kam vajadzīga tikai 
neliela apjoma apkope, virza jaudu caur agregāta 
transmisiju tur, kur tā ir nepieciešama, t.i., uz 
griezējdisku. Tieša spēka piedziņas funkcija ir garantēta 
arī kombinācijā ar kondicionieriem. Ja pļaušanas laikā 
rodas sadursme ar šķērsli, tiek izmantota SafetySwing 
aizsargierīce pret triecieniem, virzot pļaujmašīnu uz 
augšu un uz aizmuguri un atgriežot to sākuma stāvoklī. 
Slicer TLX ir ļoti ērti lietojama, pateicoties tādām 
detaļām kā standarta instrumentu kaste, aptveroša 
plastmasas aizsargierīce pret triecieniem, kā arī 
priekšējais aizsargklājs, ko var atvērt, neizmantojot 
instrumentus. Pēc pieprasījuma ir pieejams hidraulisks 
transportēšanas fiksators vai hidrauliski saliekama 
ārēja aizsargierīce.

Izmantojot šarnīru, pļaujmašīnas 
blokus var noregulēt tā, lai tie 
ideāli sekotu zemes kontūrām.

Slicer  
3160 TLX

Slicer  
3160 TLXKC

Slicer  
3160 TLXRC

Slicer  
3670 TLX

Slicer  
3670 TLXKC

Slicer  
3670 TLXRC

Darba platums  m 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60
Griešanas diski Skaits 6 6 6 7 7 7
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Uzkares rokas augstumu var iestatīt ātri un viegli, izmantojot 
mehānisko, viegli nolasāmo darba augstuma indikatoru.

Aizsargierīces ir pilnīgi salokāmas bez instrumentu 
izmantošanas, tādēļ tās ir viegli tīrāmas un 
kopjamas.

Jūs gūstat priekšrocības no Slicer TLX lielā 
salocīšanas leņķa, gan strādājot slīpumā, gan 
braucot pa ceļu.
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FENDT SLICER TL: PIEMONTĒTA AIZMUGURĒ AR CENTRĀLO PIEKARI 

Slīd pa zāles segumu un novāc 
kvalitatīvu masu.

Ideāli novietota, pat transportējot
Transportēšanas nolūkos Fendt Slicer pļaujmašīnas ir 
viegli pagriežamas aizmugurējā virzienā par vairāk kā 
90°. Pļaujmašīnu var ērti pagriezt no traktora kabīnes. 
Kompensācijas cilindram un TurboLift sistēmai 
braukšanas laikā ir pretēja iedarbība uz pļaujmašīnas 
kustībām, nodrošinot vienmērīgu un drošu braukšanu 
pa ceļiem.

Lieliska apkopes koncepcija
Kad runa ir par apkopes veikšanu, Fendt Slicer TL liek 
jums smaidīt. Vieglāku piekļuvi nodrošina no auduma 
materiāla veidotie aizsargklāji, kas plaši atveras. Arī 
aizmugurējās aizsargierīces ir plaši atveramas 
modeļiem bez kondicionieriem. Nažus var ļoti ātri 
nomainīt un notīrīt. Lielajās instrumentu kastēs vienmēr 
ir atrodami rezerves naži.

Patentēta griezēja statnes vadības sistēma
Fendt Slicer TL pļaujmašīnu patentētā vadotņu sistēma 
nodrošina optimālu stabilitāti un griezējdiska vadību 
gan garenvirzienā, gan pa diagonāli. Rezultātā 
pļaujmašīna lieliski seko zemes kontūrām un aizsargā 
zāles segumu. Pļaujmašīnas svārstību diapazons ir 13°, 
gan uz augšu, gan uz leju. Vadotne arī atslogo 
pacēlājsviras un pļaujmašīnas pagrieziena asi, tādēļ 
nav griezes centrālajā piekarē. Tas viss nodrošina ilgu 
kalpošanas laiku.

Tieša jaudas pārvade
Fendt Slicer TL pārnesumkārba ar nepilniem 
apgriezieniem ir paredzēta arī traktoriem ar ļoti lieliem 
zirgspēkiem. Dzenošā vārpsta ar brīvgaitas zobratu un 
aizsardzību pret pārslodzi aizsargā pret lieliem 
bojājumiem. Fendt Slicer TL ir arī aizsargierīce pret 
triecieniem, ar kuras palīdzību pļaujmašīna var 
svārstīties uz āru līdz 22° aizmugurējā virzienā. 
Tādējādi var pielāgot arī atvienošanas spēku. 
Aktivizējot EHS izvadu un īslaicīgi reversējot, 
pļaujmašīna atkal atgriežas darba stāvoklī.

Slicer 
4080 TL

Slicer 
4590 TL

Darba platums  m 4,00 4,50
Griešanas diski Skaits 8 9
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Hidropneimatiskā TurboLift griezējdiska izlīdzināšana 
nodrošina vienotu sekošanu zemes kontūrām.

Transportēšanas stāvoklī pļaujmašīna svārstās par 90° no kabīnes uz 
aizmuguri.

Patentētā vadotne nodrošina optimālu griezējdiska 
vadību un stabilitāti.
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FENDT SLICER: PIEMONTĒTA AIZMUGURĒ AR SĀNU PIEKARI

Nopļaujiet lauku no sāniem.

Labākā aizsardzība
Atsperotā aizsargierīce pret triecieniem uzticami sargā 
mašīnu no bojājumiem. Vienlaidu rāmis piešķir šiem 
modeļiem papildu stabilitāti. Ķīļsiksna nodrošina 
efektīvu spēka piedziņu un kalpo arī aizsardzībai pret 
pārslodzi. Pļaujmašīnas bloka slodzes samazināšanu 
var viegli regulēt ar atsperes palīdzību. Ļoti svarīga 
loma ir arī zāles seguma aizsardzībai un augstas 
kvalitātes lopbarībai.

Komforts vienmēr ir standarta funkcija
Auduma aizsargierīce, kas ir salokāma no abām pusēm, 
nodrošina vieglu piekļuvi griezējdiskam. Dažus modeļus 
var aprīkot pat ar zaru vai ruļļa kondicionieri. Fendt 
Slicer aizmugurē piemontētajām pļaujmašīnām ir 
instrumentu kaste, kurai var viegli piekļūt, strādājot uz 
lauka.

Mierīgi darba apstākļi
Fendt Slicer aizmugurē piemontētajām pļaujmašīnām 
ar sānu piekari un kompaktu leņķa pārvadu ir pieejamas 
dažādas versijas. Mēs piedāvājam modeļus, kuru 
pļaujmašīnas diski darbojas ar vienu griešanās leņķi,  
kā arī modeļus, kuru pļaujmašīnas diski darbojas  
pāros. Modeļiem ar pāru diskiem standartaprīkojumā  
ir ātrjaucama asmeņu sistēma un DriveGuard 
pļaujmašīnas disku aizsargierīce.

Bez kompromisiem
Fendt Slicer pļaujmašīnas ar sānu piekari ir ideāli 
piemērotas vidēja lieluma saimniecībām. Ar tām ir 
vieglāk veikt daudzus darbus, un, izmantojot sānu 
piekari, ir iespējams pļaut arī grāvjos un slīpumā. Ar 
uzkares rokas skrūvēm pļaujmašīnu var viegli regulēt, 
lai piemērotu to darbam ar daudziem traktoriem, 
tādējādi izmantojot pilnu darba platumu.

Slicer  
270

Slicer  
270 P

Slicer  
320

Slicer  
320 P

Slicer  
350

Slicer  
350 P

Darba platums m 2,55 2,55 3,00 3,00 3,50 3,50
Griešanas diski Skaits 5 5 6 6 7 7
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Atsperu stiprinājums nodrošina mazu spiedienu uz 
zemi un zāles seguma aizsardzību.Var izpļaut grāvjus un slīpumus līdz 30°.

Elastīgā ķīļsiksna tiek automātiski nospriegota un 
griežas ar 540 vai 1000 apgr./min.
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FENDT SLICER ISL AIZMUGURĒ PIEMONTĒTA PĻAUJMAŠĪNA AR SĀNU PIEKARI

Pļaujmašīnā viegla konstrukcija ir 
apvienota ar izturību.

Ideāla celšana
Fendt Slicer ar sānu sakabi un cilindrisku zobpārvadu 
izceļas citu mašīnu vidū ar savu izcili ērto lietošanu. 
Pacelšanai lauka malās ir nepieciešams tikai viens 
hidrauliskais cilindrs. Lai celtu, nav jādarbina 
aizmugurējais celšanas mehānisms. Griezējdisks 
vienmēr tiek pacelts paralēli zemes virsmai. Vienmēr 
var arī viegli pārslēgties no darba režīma uz 
transportēšanas režīmu un otrādi, iedarbinot 
hidroizvadu. Ieguvums ir arī kompaktā transportēšana 
un smaguma centrs, kas atrodas tuvu traktoram. Tas 
nodrošina drošību un stabilitāti, braucot pa ceļu.

Laba aizsardzība
Ar Fendt Slicer ISL pļaujmašīnām jūs vienmēr esat 
aizsargāti. Atsperotā aizsargierīce pret triecieniem 
sargā pļaujmašīnu no bojājumiem. Turklāt atsevišķus 
pļaujmašīnas diskus aizsargā arī sprosta tapa. Elastīgā 
ķīļsiksna ar automātisko siksnas spriegošanu aizsargā 
arī pret pārslodzi.

Inteliģenta uzbūve
Fendt Slicer ISL pļaujmašīnas konstrukcijai ir optimizēts 
svars un mazas jaudas lietojuma prasības, tādēļ pat 
mazus traktorus var izmantot, lai apstrādātu lielu 
platību. Diski, kas darbojas pāros, kā arī griezējdiska 
kompaktā uzbūve nodrošina ideālu pļāvumu. Tiek 
sasniegta laba pārskatāmība, pat tad, ja pļaušanas 
augstums ir neliels. Pārvads darbojas no augšpuses 
tieši pļaujmašīnas pirmajā diskā. Tādējādi lopbarība 
netiek aptīta, īpaši, strādājot slīpumā. Arī viegli 
nomaināmās atbalsta pēdas apakšpusē paildzina 
kalpošanas laiku.

Maksimāls kalpošanas laiks un stabilitāte
Visas pārvada sastāvdaļas darbojas eļļas vannā, kas 
nozīmē, ka sekcijas tiek pienācīgi eļļotas, pat, pļaujot 
krastmalā vai grāvī zināmā leņķī. Ir jābūt ļoti 
uzmanīgiem, hermetizējot griezējdisku, pat pēc 
vairākiem lietošanas gadiem, lai eļļa neiztecētu un 
nepiesārņotu lopbarību.

Slicer  
2460 ISL

Slicer  
2870 ISL

Darba platums  m 2,42 2,82
Griešanas diski Skaits 6 7
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Ir viegli sasniegt vislabākos pļaušanas rezultātus, pat ar augstiem kultūraugiem. Kabīnē var ērti pārslēgties no darba režīma uz kompaktu 
transportēšanas stāvokli.
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FENDT SLICER TKC UN TRC TIEK PIEKABINĀTI, IZMANTOJOT TRANSPORTĒŠANAS ŠASIJU

Vienkārši lielisks pļāvums.

Precīzs darbs no sākuma līdz beigām
Fendt Slicer novāc lopbarību tieši tā, kā jūs to vēlaties. 
Pļaušanas augstumu var laideni noregulēt par 3,5 līdz 
7 cm, izmantojot manuāli darbināmu vidū izvietotu 
kloķi, bez jebkādiem papildu instrumentiem. Līdz ar to 
jūs vienmēr varat pļaut pareizajā augstumā. Arī zaru 
kondicioniera darbības intensitāti var viegli iestatīt, 
neizmantojot instrumentus, lai zari varētu atsevišķi 
reaģēt uz ražas novākšanas apstākļiem. Pļaujmašīna 
demonstrē lielisku manevrēšanas spēju un klīrensu, kas 
ir lielāks nekā jebkad iepriekš, lauka malās un uz 
ceļiem. Celšanas augstums nodrošina pārbraukšanu 
pāri vāliem lauka malās bez jebkādiem zudumiem. 
Fendt Slicer modeļi ir izcilas mašīnas ne tikai lieliskās 
lopbarības kvalitātes, bet arī lietošanas viegluma dēļ.

Pilnā gaitā uz priekšu
Fendt Slicer TKC un TRC disku pļaujmašīnas ar 
transportēšanas šasiju nozīmē jaudu un maksimālu 
pielāgojamību. Gan versija ar 3,0 m darba platumu, gan 
versija ar 3,5 m darba platumu ir aprīkota ar zaru vai 
ruļļa kondicionieri. Ar centrā pievienota sakabes 
elementa palīdzību jūs varat pļaut labo pusi, kreiso pusi, 
kā arī tieši aiz traktora. Spēcīgā pārnesumkārba ar 
nepilniem apgriezieniem palīdz novērst agregāta 
transmisijas salūšanu. Tā nodrošina ideālu 
manevrēšanas spēju un nemainīgu jaudu kopā ar 
nodilumizturību. Kompaktais leņķa pārvads 
griezējdiskā rada ideāli tīru pļāvumu, jo katrs 
pļaujmašīnas disks tiek darbināts atsevišķi ar vienādu 
spēku.

Pareizais atstatums
Fendt Slicer TKC un TRC griezējdisku ceļ uz augšu 
spēcīgā balsta rāmja ārējie punkti. Ar paralelograma 
veida piekari pļaujmašīna tiek ideāli pielāgota 
nelīdzenai zemei. Svārstību laikā atsperes tikai mazliet 
saīsinās, ļoti vienmērīgi izlīdzinot griezējdisku. Ar 
regulējamām atsperu paketēm var mainīt balsta 
spiedienu no 200 kg līdz kopējam pļaujmašīnas svaram, 
iegūstot plašu pielietojuma klāstu. Arī pļaujmašīnas 
augšējais rāmis nodrošina ievērojamu mobilitāti. Ar 
trīsdimensiju sekošanu zemes kontūrām jūs varat 
paļauties uz patiešām tīru pļāvumu pat ārkārtas 
apstākļos. Pļaujmašīna ir ļoti viegli velkama, pateicoties 
vilkšanas punktam, kas atrodas tieši mašīnas priekšā.

Slicer  
313 TKC

Slicer  
313 TRC

Slicer  
3575 TKC

Slicer  
3575 TRC

Darba platums  m 3,00 3,00 3,50 3,50
Griešanas diski Skaits 6 6 7 7
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Lieliskais celšanas augstums sniedz jums vajadzīgo brīvību. Lai varētu ātri veikt apkopi, Fendt Slicer 3575 T sakabes elementā ir 
iebūvēta instrumentu kaste. 

Ar standarta 40 km/h licenci var ātri nokļūt nākamajā darba vietā.

Fendt Slicer TKC un TRC griezējdisku ceļ uz augšu 
spēcīgā balsta rāmja ārējie punkti, tādējādi 
garantējot ideālu sekošanu zemes kontūrām. 

Fendt Slicer TKC un TRC vidū novietotais sakabes 
elements nodrošina maksimālu pielāgojamību. 
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FENDT SLICER KC/RC AR ZARU/RUĻĻA KONDICIONIERI

Sagatavojiet perfektu lopbarību

Ruļļa kondicionieris RC
Fendt Slicer RC ruļļa kondicionieris sastāv no diviem 
gumijas profiliem ar tīklu, ko var izmantot, lai regulētu 
blīvēšanas spiedienu. Lielais profilu pārklājums nozīmē 
to, ka visiem modeļiem piedziņa tiek novadīta tikai uz 
apakšējo rulli; augšējais rullis darbojas sinhroni. 
Aizsardzība pret svešķermeņiem ar regulējamu 
pirmsspriedzi ļauj augšējam rullim veikt saspiešanu. 
Tādējādi notiek saudzīga, bet tai pašā laikā intensīva 
kondicionēšana bez lapu zudumiem. Ruļļa kondicionieri 
ir īpaši piemēroti augu novākšanai.

Elastīga kondicionēšana
Lopbarības novākšanas aprīkojumu var ātri un viegli 
pielāgot ārējiem apstākļiem un jūsu klientu vajadzībām. 
Abiem kondicionieru tipiem ir tiešā piedziņa, un tie ir 
aizsargāti pret pārslodzi ar sprosta tapas palīdzību. 

Ideāla vēdināšana
Izmantojot kondicionieri, lopbarības žāvēšanas laiks 
tiek būtiski saīsināts. Kondicionieris palīdz notīrīt no 
kultūraugiem dabīgo vaska kārtiņu un ātri izžāvē augu 
sulu. Vieglajā, gaisīgajā vālā notiek intensīva gaisa 
cirkulācija un tiek paātrināta ūdens likvidēšana; tā jūs 
iegūstat vērtīgo laiku, jo pārējos posmus var uzsākt 
agrāk un var lieliski ietaupīt laiku uz ārdīšanu.

Kondicionieris ar rotoru KC
KC zaru kondicionierim, ko var izmantot ar Fendt  
Slicer pļaujmašīnām, ir viegli regulējama pretēja 
virziena ķemme, ko var izmantot, lai noregulētu 
kondicionēšanas intensitāti piecos iestatījumos.  
Līdz ar to lopbarība tiek aizsargāta, tā ir stingra un tiek 
saglabāta tās struktūra, tādējādi pieļaujot pastāvīgu 
kondicionēšanu, īpaši darbā ar zāli. Ir arī aizsardzība 
pret zaru zudumu.
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RC ruļļa kondicionieris nodrošina saudzīgu kondicionēšanu bez lapu zudumiem. Ja gumijas elementi ir 
nolietoti var bojāti, tos var atsevišķi nomainīt. 

Visi kondicionieri darbojas gandrīz visā pļaujmašīnas platumā, tādējādi 
ļaujot sasniegt maksimālu liela apjoma masas caurlaides spēju.

Visiem kondicionieriem ir tiešā piedziņa caur vārpstu galvenās pievades 
pārnesumkārbā vai caur agregāta transmisiju. 

KC atsperoto zaru kondicionieri ar pielāgojamu 
pretēja virziena ķemmi var noregulēt 5 iestatījumos.
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Labākais produkts kopā ar labāko 
apkopi un pakalpojumiem.

Ar Fendt Slicer pļaujmašīnu jūs iegūstat modernu 
produktu, kas spēj izpildīt pat grūtākos uzdevumus. 
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 
risinājumi 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 Slicer, sākot ar sākotnējo iemaksu līdz mēneša 
maksājumiem un pilnas samaksas termiņam.

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

FENDT SERVICES

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

Fendt 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 ISOBUS pļaujmašīnām.

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 elastīgs un pielāgots risinājums jūsu autoparkam.
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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta:  g 

Pēc izvēles:  c 

FENDT SLICER DISKU PĻAUJMAŠĪNA

Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

Priekšējās pļaušanas ierīces
Slicer  
260 FP

Slicer  
 260 FPS

 Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

 Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Slicer  
3060 FPRC

Slicer  
310 FZ

Slicer  
310 FZKC

Svars un izmēri
Darba platums m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Transportēšanas platums m 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Vāla platums m 1,35 1,35 2,00 2,00 < 1,10 1,45 - 2,20 1,55 - 1,90 2,00 1,45 - 2,20
Transportēšanas augstums m
Transportēšanas garums m 1,21 1,21 1,20 1,49 1,49 1,58 1,52 1,85 1,87
Svars kg 474 504 694 770 890 990 1040 930 1150

Jaudas lietojuma prasības
Jaudas lietojuma prasības kW/ZS 28 / 38 28 / 38 55 / 75 55 / 75 55 / 75 66 / 90 64 / 87 55 / 75 66 / 90

Piekabināšana
Trīs punktu Kategorija II II II II II II II II II
Divu punktu uzkares rokas Kategorija

Griezējelements
Griešanas diski Skaits 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Asmeņi pļaujmašīnas diskā Skaits 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ātrjaucama asmeņu sistēma g g g g g g g

DriveGuard g g g g g g g

Mehāniska sānu nobīde g g

Hidrauliska sānu nobīde g c c

Sānu aizsargierīces hidrauliska atvēršana/
aizvēršana

c c c c

TurboLift pļaušanas palīgierīces atslogošana
ISOBUS vadība
SafetySwing
BeMove

Hidraulika
Nepieciešamie vienpusējas darbības hidrauliskie 
savienojumi Skaits 1 1

Nepieciešamie abpusējas darbības hidrauliskie 
savienojumi Skaits 1

Nepieciešamie hidrauliskie savienojumi LS Skaits

Jūgvārpsta
Jūgvārpstas griešanās ātrums apgr./min. 540 / 1000 540 / 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Dzenošā vārpsta ar brīvgaitas sajūgu g g g g g g g g g

Riepas
Transportēšanas šasijas riepas

Apgaismojums
Elektrisks apgaismojums/brīdinājuma zīmes c c c c c

B = gareniska konveijera lente / FP = priekšā piemontēta svārstīgā uzkare / FZ = priekšā piemontēts balsts / ISL = cilindrisks zobpārvads bez iekšējās kurpes / KC = zaru kondicionieris / RC = ruļļa kondicionieris / S = regulēšana no sāniem / SL = grābeklis / TL = 
TurboLift sistēma / Nepieciešamo hidraulisko savienojumu skaits var atšķirties atkarībā no papildaprīkojuma / *** = Ievērojiet savas valsts noteikumus
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Priekšējās pļaušanas ierīces Aizmugurējās/sānu pļaušanas ierīces
Slicer  

310 FZRC
Slicer  
310 FQ

Slicer  
310 FQ KC

Slicer  
 310 FQ RC

Slicer  
360 FQ***

Slicer  
360 FQ KC***

Slicer  
360 FQ RC***

Slicer  
2460 ISL

Slicer  
2870 ISL

Slicer  
270

Slicer  
270 P

Slicer  
320

3,00 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62 2,42 2,82 2,55 2,55 3,00
3,00 2,99 2,99 2,99 3,49 3,49 3,49 1,80 1,80 2,13 2,13 2,13

1,55 - 1,90 1,65 2,00 1,60 1,60 1,80
1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 3,30 3,70 2,95 2,95 3,43

1,81 1,35 1,35 1,30 1,30 1,30
1202 950 1238 1238 1020 1374 1374 510 550 630 630 724

64 / 87 63 / 85 85 / 115 85 / 115 70 / 95 96 / 130 96 / 130 37 / 50 44 / 60 40 / 54 40 / 54 45 / 61

II II II II II II II I + II I + II II II II

6 6 6 6 7 7 7 6 7 5 5 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g g c g c

g c g c

g g g g g g g

c c c c c c c

c c c c c c

g g g g g g

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 540 540 540 540
g g g g g g

c c c c c c
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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta:  g 

Pēc izvēles:  c 

FENDT SLICER DISKU PĻAUJMAŠĪNA

Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

Aizmugurējās/sānu pļaušanas ierīces
Slicer  
320 P 

Slicer  
350

Slicer  
350 P

Slicer  
3160 TLX

Slicer  
3160 TLXKC

Slicer  
 3160 TLXRC

Slicer  
3670 TLX

Slicer  
 3670 TLXKC

Svars un izmēri
Darba platums m 3,00 3,50 3,50 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60
Transportēšanas platums m 2,13 2,13 2,13 2,50 2,50 2,50 2,80 2,80
Vāla platums m 1,80 2,30 2,30 1,20 - 1,40 0,80 - 2,30 0,80 - 2,30 1,70 - 1,90 1,00 - 2,80
Transportēšanas augstums m 3,43 3,91 3,91 3,58 3,58 3,58 3,99 3,99
Transportēšanas garums m 1,30 1,30 1,30 1,70 2,10 2,10 1,70 2,10
Svars kg 724 798 798 1050 1350 1350 1200 1500

Jaudas lietojuma prasības
Jaudas lietojuma prasības kW/ZS 45 / 61 50 / 68 50 / 68 63 / 85 85 / 115 85 / 115 70 / 95 96 / 130

Piekabināšana
Trīs punktu Kategorija II II II II II + III II + III II+III II + III
Divu punktu uzkares rokas Kategorija

Griezējelements
Griešanas diski Skaits 6 7 7 6 6 6 7 7
Asmeņi pļaujmašīnas diskā Skaits 2 2 2 2 2 2 2 2
Ātrjaucama asmeņu sistēma g c g g g g g g

DriveGuard g c g

Mehāniska sānu nobīde
Hidrauliska sānu nobīde
Sānu aizsargierīces hidrauliska atvēršana/aizvēršana c c c c c

TurboLift pļaušanas palīgierīces atslogošana g g g g g

ISOBUS vadība
SafetySwing g g g g g

BeMove

Hidraulika
Nepieciešamie vienpusējas darbības hidrauliskie 
savienojumi Skaits 1 1 1 1 1 1 1 1

Nepieciešamie abpusējas darbības hidrauliskie 
savienojumi Skaits 1 1 1 1 1

Nepieciešamie hidrauliskie savienojumi LS Skaits

Jūgvārpsta
Jūgvārpstas griešanās ātrums apgr./min. 540 540 540 1000 1000 1000 1000 1000
Dzenošā vārpsta ar brīvgaitas sajūgu g g g

Riepas
Transportēšanas šasijas riepas

Apgaismojums
Elektrisks apgaismojums/brīdinājuma zīmes c c c c c

B = gareniska konveijera lente / FP = priekšā piemontēta svārstīgā uzkare / FZ = priekšā piemontēts balsts / ISL = cilindrisks zobpārvads bez iekšējās kurpes / KC = zaru kondicionieris / RC = ruļļa kondicionieris / S = regulēšana no sāniem / SL = grābeklis / TL = 
TurboLift sistēma / Nepieciešamo hidraulisko savienojumu skaits var atšķirties atkarībā no papildaprīkojuma
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Butterfly tipa pļaušanas ierīces Pļaušanas ierīces ar šasiju
Slicer  

3670 TLXRC
Slicer  

4080 TL
Slicer  

4590 TL
Slicer  
911 TL

Slicer  
911 TLKC

Slicer  
911 TLRC

Slicer  
991 TL

Slicer  
991 TLKC

Slicer  
9314 TLKCB

Slicer  
313 TKC

Slicer  
313 TRC

Slicer  
3575 TKC

Slicer  
3575 TRC

3,60 4,00 4,50 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30 3,00 3,00 3,50 3,50
2,80 2,30 2,30 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 3,00 3,00 3,50 3,50

1,00 - 2,80 3,30 3,80 2 x 2,00 2 x 1,45 - 2,25 2 x 1,55 - 1,90 2 x 2,50 2 x 1,85 - 3,25 1,80 - 3,00 0,90 - 2,25 1,55 - 1,90 1,20 - 2,60 1,20 - 2,60
3,99 3,73 3,73 3,73 3,90 3,90 3,90
2,10 5,60 6,10 7,00 7,00 7,65 7,32
1500 980 1100 1966 2410 2508 2120 2830 3450 1945 1962 2560 2527

96 / 130 72 / 99 84 / 115 110 / 150 132 / 180 128 / 175 128 / 175 155 / 200 168 / 228 66 / 90 66 / 90 88 / 120 88 / 120

II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III
II II II II

7 8 9 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7 6 6 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g g c c c c

g g g g g g g g g g g g

c

g g g g g g g g g

g

g g g g g g g

g

1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000
g g g g g g g g g g g g

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3 300/80-15.3

c g g g g g g g g g g g g
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It’s Fendt.  Jo mēs izprotam lauksaimniecību.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vācija

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

LV/1901

www.fendt.com 

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




