
Fendt Tigo zaļās masas 
savācējpiekabe (PR/XR)
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Elastīgs. Kompakts. Spēcīgs.  
Fendt Tigo XR un PR.
Vislabākā lopbarības kvalitāte. Milzīga iekraušanas vieta. Ātra izkraušana. Fendt Tigo PR un XR savācējpiekabes  
atbilst šīm prasībām. Daudzfunkcionālā starpsiena ar VarioFill nodrošina vēl 6 m³, radot iespaidīgu iekraušanas  
tilpumu. Vai tā būtu skābbarība vai siens: automātiskā iekraušana ar nepārtraukti regulējamu priekšsagatavošanas  
spiedienu izmanto katru kubikmetru un aktīvi palīdz izkraušanas procesā. Rezultātā tiek iegūta tīra, iztukšota piekabe  
un augstākās kvalitātes lopbarība.

3



TIGO 45  
PR

TIGO 50  
PR

TIGO 60  
PR

TIGO 70  
PR

TIGO 65  
XR

TIGO 75  
XR

TIGO 90  
XR

TIGO 100  
XR

Tilpums saskaņā ar DIN 11741 m³ 31 31 36 41 38 44  50  54
Pieļaujamais kopējais svars* kg 17.000/18.000 20.000/22.000 20.000/24.000 20.000/24.000 22.000/24.000 24.000/31.000 31.000 31.000

* = atkarībā no valsts prasībām
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Droša trajektorija.  
Ērta braukšana.
Ar Fendt Tigo jūs vienmēr saglabājat pareizo trajektoriju, gan braucot pa zemieni, gan pa ceļiem vai sarežģītu  
reljefu. Lai kāds būtu slīpums, ar Fendt Stability Control (FSC) transportlīdzeklis vienmēr atrodas līdzeni.  
Stabilitāte ir iespaidīga – pat pagriezienos ir jūtama drošība un vienmērīgs braukšanas komforts ar visām kravu.
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Izmantošana vienmēr par 100 procentiem.
Neatkarīgi no tā, vai savācat masu paši vai iekraušanu veic 
cita mašīna, Fendt Tigo vienmēr nodrošina vislabāko darbību. 
Ar daudzpusīgo Fendt Tigo var strādāt produktīvi un elastīgi, 
un novākt ražu, nezaudējot kvalitāti. Tā ir ideāla kompaktuma 
un inovāciju kombinācija. Tā iegūst jūsu simpātijas ar 
efektīviem argumentiem:
- Liels iekraušanas tilpums no 31 m³ līdz 54 m³ (DIN) ar vieglu 

un kompaktu konstrukciju
- Lejupvērsto spiedienu uz padevi var regulēt ekrānā
- Daudzfunkcionāla starpsiena ar VarioFill, kas griežas par 80°
- Mazs atstatums starp masas pacēlāju un griešanas rotoru
- Tiešs, izturīgs pārvads, kam nav nepieciešama apkope, eļļas 

vannā
- Paralēla ISOBUS darbība, izmantojot piedziņas sviru, 

termināli Varioterminal un iekraušanas transportlīdzekļa 
termināli

- Var izvēlēties opciju, kad Tigo XR vada traktoru ar TIM 
piemērotu funkciju (traktora agregāta pārvaldība)

- Īpaši plats, hidraulisks, īpaši produktīvs masas pacēlājs  
pēc izvēles

- Pieejams ar FlexSharp nažu asinātāju
- Vienmēr gatavs izmantošanai kā iekraušanas piekabe un 

ražas novākšanas transportlīdzeklis, bez jebkādas 
pārveidošanas

Fendt Tigo XR un PR.  
Izmantošana vienmēr par 100 procentiem.

6

Ideāla komanda = Fendt Vario + Fendt Tigo
Kopā šīs abas mašīnas veido komandu ar 
vislabāko produktivitāti un lietderīgo slodzi. Fendt 
Vario traktors ir iespaidīgs ar savu lielo lietderīgo 
slodzi un inteliģento, vieglo konstrukciju, bet Fendt 
Tigo savācējpiekabe ir vislabākais sabiedrotais – 
tā ir viegla vilkšanai un kompakta. Pateicoties 
revolucionārajai starpsienai, šis transportlīdzeklis 
ir par veselu metru īsāks nekā tā sāncenši. Ar TIM 
piemērotu funkciju (traktora agregāta pārvaldība) 
Fendt Tigo XR vada Fendt Vario atbilstoši tā jaudai 
un ātrumam. Tā ir ideāla komanda.
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LOPBARĪBAS PAŅEMŠANA UN SAVĀKŠANA

Fendt Tigo: pārceļ jūs  
uz nākamo ražas novākšanas 
tehnoloģijas līmeni.

Aizsargā zāles segumu, ideāli sekojot zemes kontūrām
Kopējošais rullis aizsargā masas pacēlāju no 
ieduršanās zemē, vadot to. Tas saglabā atbilstošu 
klīrensu pat uz cieta un nelīdzena reljefa, un pārslīd  
pāri netīrumiem. Līdz ar inteliģento tehnoloģiju tas 
nodrošina atbalstu tikai nepieciešamības gadījumā un 
netiek darbināts visu laiku. Sekošanas rulli var iestatīt 
atsevišķi, atkarībā no ražas novākšanas apstākļiem. 
Fendt Tigo ne tikai nodrošina optimālu lopbarības 
kvalitāti, bet rūpējas arī par augsnes aizsardzību. 
Regulējamie kopējošie riteņi, ko vada ar pagrieziena 
ritenīšiem, balsta masas pacēlāju un arī aizsargā zāles 
segumu, pat veicot maza rādiusa pagriezienus uz lauka.

Vienmērīgi rezultāti
Veiksmīgas ražas novākšanas pamatā vienmēr ir 
vislabākais masas pacēlājs. Lai palīdzētu to īstenot, 
Fendt Tigo starp masas pacēlāja zariem ir plastmasas 
sloksnes. Gan mitrumā, gan sausumā – pateicoties 
plastmasai, berze vienmēr ir maza un atsevišķi apvalki 
ir mazāk pakļauti piesārņojumam. Ar Fendt Tigo svarīga 
ir gan tīrība, gan produktivitāte. Lai to sasniegtu, vāla 
piespiedējrullis vienmērīgi spiež uz vālu un vienlaicīgi 
palīdz masas pacelšanas konveijera efekta radīšanā. 
Vāla piespiedējruļļa un no atsevišķiem metāla stieņiem 
gatavotas slokšņu plates mijiedarbība samazina berzi 
un nodrošina vienmērīgu kultūraugu masas plūsmu.

Optimāla savākšanas jauda ar paplašinātu  
masas pacēlāju
Uzlabotais Fendt Tigo masas pacēlājs palielina 
iekraušanas savācējpiekabes produktivitāti. Ar 
septiņām zaru rindām un 1,90 m (PR) un 2 m (XR) 
platumu Fendt Tigo nodrošina tīru grābšanu. Mazais 
masas pacēlāja diametrs piešķir zariem lielu perifērisko 
ātrumu. Fendt Tigo masas pacēlājs atrodas tuvu 
rotoram, nodrošinot ātru un tīru kultūraugu plūsmu. 
Rezultāts: optimāla grābšana un lopbarības padeve uz 
griešanas rotoru, pat strādājot ar īsu, sausu zāli. Pēc 
izvēles ir pieejams ļoti plats hidrauliski darbināms 
masas pacēlājs 2,00 m (PR) vai 2,20 m (XR) platumā. 
Hidrauliskā masas pacēlāja opcija ir aprīkota ar 
pārvadu bez ķēdes un bez nepieciešamības veikt 
apkopi, ar bezpakāpju ātruma iestatījumiem. Ar šo plato 
masas pacēlāju var vienmērīgi braukt vālā un viegli 
apstrādāt stūrus. Augstākās klases efektivitāte.

Viss tiek kontrolēts!
Fendt Tigo sakabes elementa pozīcijas kontrolierīce 
rūpējas par precīzu iekraušanas pozīcijas kontroli. 
Sensors mēra masas pacēlāja kustības un pielāgo 
sakabes elementu. Kādas ir jūsu priekšrocības? 
Pastāvīga padeve un pilnīga kultūraugu masas plūsma, 
pat braucot lielā ātrumā.
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Centrā, aiz sekošanas ruļļa novietotais masas pacēlājs pastāvīgi uztur 
iestatīto klīrensu, un tiek garantēta droša masas pacēlāja vadība, pat uz 
sarežģīta reljefa.

Masas pacēlājs un rotors atrodas cieši kopā,  
lai nodrošinātu vislabāko kultūraugu plūsmu.

7 zaru rindas ar 54 mm starp katru zaru aptver blīvas plastmasas 
sloksnes. Mijiedarbība garantē vislabāko grābšanu un kultūraugu  
masas plūsmu, jo ir mazi zudumi berzes dēļ.

Uzlabotā masas pacēlāja kopējošie riteņi atlaiž to 
pagriezienos, un tos var pagriezt. Riteņu augstumu 
var pielāgot ar vairāku atveru palīdzību.

Iebūvētā hidrauliskā masas pacēlāja atlaišanas 
sistēma garantē pastāvīgu spiedienu uz zemi. 
Uzlabotā sekošana zemes kontūrām aizsargā  
masas pacēlāju un velēnu. Var izvēlēties pierīkot  
šo sistēmu arī vēlāk.
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ROTORS UN PIEDZIŅA

Lieliska produktivitāte:  
Fendt Tigo atšķiras no citiem.

Precizitāte tieši vajadzīgajā vietā
Zāles novākšana nav problēma – Fendt Tigo garantē 
optimālu jaudu. Perfektā masas pacēlāja un rotora 
mijiedarbība rada ideālu kultūraugu masas plūsmu un 
jaudīgāko iekraušanu. Masas pacēlāja pārvades punkts 
atrodas tuvu griešanas rotoram. Tādēļ kultūraugu  
masa no padeves līdz rotoram pārvietojas tikai nelielu 
attālumu. Līdz ar īsāku rotora konstrukciju un mazu 
perifērisko ātrumu jūs iegūstat optimālu grābšanu un 
lopbarības pārvadi, pat strādājot ar īsu, sausu lopbarību. 
Tādējādi lopbarība tiek aizsargāta, nodrošinot izcilu 
kvalitāti.

Produktivitāte ir līdzvērtīga jaudai
Jo efektīvāk enerģija plūst no pārnesumkārbas, jo 
lielāka ir radītā jauda. Iegūstiet optimālu darbības 
potenciālu ar Fendt Tigo unikālo dzinējspēka sistēmu. 
Īpaši produktīvā pārnesumkārba, kam nav nepieciešama 
apkope un kas ir iebūvēta šasijas piekares rāmī, ļoti 
vienmērīgi darbojas slēgtā pastāvīgā eļļas vannā. 
Izcilais vienmērīgums nerada spriedzi vadītājam un 
nodrošina ērtus darba apstākļus. Ir izslēgta arī 
lopbarības piesārņošana pilošu ķēdes smērvielu dēļ. 
Kopā ar īpaši plato Tigo XR masas pacēlāju piedziņas 
vārpstas grieze ir 3000 Nm. Tas atbilst jaudas 
palielinājumam par 25%.

Pārliecinošs izpildītājs
Fendt Tigo rotors iespaido ar savu spēku un lielo  
jaudu. Ar griešanas atstarpi tikai 3,5 mm – mazāko 
tirgū, un 25 mm platajiem rotora zariem ar Hardox 
kontaktvirsmām, Fendt Tigo izceļas citu mašīnu vidū  
ar griezuma kvalitāti. Zāle tiek padota tieši caur šauro 
griešanas atstarpi un tai nav cita izejas veida. Tā tiek 
aktīvi novadīta caur hederu, bet septiņas spirālveida 
zaru rindas nodrošina efektīvu, precīzu griezumu.  
Tā kā padeves grīda ir lielāka par 1 m², lopbarība tiek 
uzmanīgi virzīta uz iekraušanas vietu, pat grūtos darba 
apstākļos. Tādējādi jūs iegūstat precīzu griezuma 
kvalitāti bez saspiešanas, un optimālas kvalitātes 
sagatavotu lopbarību.

Vai jūs vēl gaidāt, lai pieslēgtos,  
vai jau atrodaties kustībā?
Ar Fendt Tigo jūs ietaupāt laiku un naudu. Līdz ar 
patentēto atsevišķu rotoru segmentu nomaiņas 
risinājumu jūs vairs nekas nevar satraukt. Pateicoties 
inovatīvajai konstrukcijai, svešķermeņa radītu bojājumu 
vai nodiluma gadījumā jums ir jāmaina tikai atsevišķi 
rotora zobi. 25 mm platā T veida rotora segmentu 
kontaktvirsma garantē lielu stabilitāti. Tai pašā laikā 
Fendt Tigo attīsta lielāku spiedienu ar mazāku piepūli.

Rotora zobi ir sadalīti trijos 
elementos un tos var atsevišķi 
noņemt. Trīs jaunie elementi ir 
fiksēti, lai tos varētu vienkārši 
nomainīt, un pēc tam trīskārši 
piemetināti ar atsevišķiem 
fiksatoriem.
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Sinhronizētais perifēriskais ātrums ļauj masas 
pacēlājam ar mazu ātrumu izlīdzināties ar rotoru.

Lai aizsargātu rotoru pret koroziju un piesārņojumu, 
strādājot ar kukurūzu, Fendt Tigo ir kukurūzas kanāla 
pārsegs, ko var pielāgot ātri un bez instrumentiem.

Galvenā pievada enerģiju no padevēja vārpstas  
uz griešanas rotora pievadu vada īpaši spēcīgi 
cilindriski zobrati ar cieši saspiestu evolventes 
sazobi.

Rotors ar 800 mm diametru un 7 spirālveida zobu rindām ir izgatavots 
no Hardox tērauda un abās pusēs aprīkots ar lieliem lodveida rullīšu 
gultņiem.
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NAŽI UN GRIEZUMA KVALITĀTE

Maksimāla griešana, no pirmā  
līdz pēdējam asmenim.

Viegla apkopes veikšana
Mērķis ir pēc iespējas atvieglot jūsu darbu. Kombinētā 
savācējpiekabe garantē ātru un vieglu darbu ar nažiem, 
kurus var noņemt bez instrumentiem. Ar termināļa 
palīdzību vai spiežot pogas sānos, virziet hedera bloku 
no darba stāvokļa apkopes stāvoklī. Nažus ir viegli 
nomainīt, pagriežot nažu rāmi uz sāniem. Katru nazi var 
atbloķēt ar centrālo nažu atlaidēju, un tos var atsevišķi 
noņemt katrā rāmja punktā.

FlexSharp nažu asinātājs
Lai panāktu vēl labāku griezuma rentabilitāti un 
kvalitāti, Tigo pēc izvēles ir pieejams FlexSharp nažu 
asinātājs. Šis papildu mobilais nažu asinātājs ir 
saderīgs ne tikai ar Tigo, bet arī ar visām iekraušanas 
piekabēm, Fendt rituļu prešu nažiem, kā arī ar mašīnām, 
kuru ražotājs nav Fendt. Ierīce tiek vienkārši pārvadāta 
piekabē un naži tiek asināti pašā iekraušanas piekabē, 
neņemot tos nost pa vienam, lai uzasinātu. Tas ir 
nekļūdīgs ieguldījums. Asi naži samazina degvielas 
patēriņu, uzlabojot griezuma kvalitāti un tik ļoti svarīgo 
barības kvalitāti. Asinātāja barošanai Tigo XR un PR ir 
jau uzstādītas hidrauliskās šļūtenes.

Īpaši produktīvs smalcinātājs
Jo labāka ir griezuma kvalitāte, jo labāka saspiešana, 
fermentācija un lopbarības sagremošana. Daudzu nažu 
kombinācija (PR = 40, XR = 45), velkošs griezums un 
3,5 mm liela atstarpe starp nažiem garantē tīri grieztu 
lopbarību. Fendt Tigo tiek izmantoti gareni naži, kas 
izgatavoti no cietināta instrumentu tērauda, ar speciālu 
robotu malu. Tādējādi tiek pagarināts Tigo kalpošanas 
laiks, un naži griež visā to garumā, sagatavojot 
vislabākās kvalitātes skābbarību. Vajadzīgo elastīgumu 
nodrošina viegla griešanas garuma regulēšana. 
Instrumenta sviru var izmantot, lai bez pūlēm uz pusi 
samazinātu nažu skaitu un mainītu griešanas garumu 
no 37 mm uz 74 mm.

Uzticamība ar Trimatic
Katru nazi aizsargā atsevišķa naža aizsargierīce ar 
unikālu aizsargsistēmu pret triecieniem. Ja rotors 
uzgrūž nazim svešķermeni, atspere saliecas un tūlīt pat 
samazina spēku uz nazi. Šis spriegojums automātiski 
atgriež nazi darba stāvoklī pēc tam, kad svešķermenis ir 
izgājis cauri. Inovatīvā palaišanas sistēma ar atsperēm 
aizsargā nažus un rotoru, un garantē pastāvīgu 
funkcionalitāti pat smagākajos darba apstākļos.

Garenie naži ar robojumu vienā 
malā nodrošina efektīvu, velkošu 
griezumu, un tos var noņemt, 
neizmantojot instrumentus.
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Izmantojiet FlexSharp nažu asinātāju, lai uzasinātu 
nažus, nenoņemot tos.

Hedera rāmis ir sadalīts 2 grupās, lai jūs varētu viegli pārslēgties no 
37 mm uz 74 mm griešanas garumu vai izslēgt griešanu.

Trimatic atsevišķu nažu aizsargierīces atsperes 
garantē efektīvu aizsardzību pret svešķermeņiem 
gan nažiem, gan rotoram.
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KONSTRUKCIJA UN IEKRAUŠANAS VIETA

Ar Fendt Tigo viss  
tiek kontrolēts.

Vienkāršs un bez pārveidojumiem
Daudzpusīgums un maksimāls darba elastīgums ir 
noteicošie maksimālas ekonomiskas dzīvotspējas 
faktori. Ar Fendt Tigo jūs varat ātri un viegli pārslēgties 
no iekraušanas uz smalcinātāja piekabi bez 
nepieciešamības veikt lielus pārveidojumus. 
Lopbarības savācējpiekabe ir projektēta bez cauruļveida 
rāmja un nostiepšanas virves, tādēļ tā ir ideāli 
piemērota uzpildei ar smalcinātāja palīdzību no 
augšpuses un priekšpuses. Rezultātā jūs gūstat  
labumu no maziem lopbarības zudumiem, liela 
elastīguma un ātras gatavības darbam.

Palieciet virsotnē
Fendt Tigo priekšējās daļas kustīgais vāks ir izveidots 
dažādu iemeslu dēļ. Korpusa slīpās priekšdaļas 
konstrukcijas dēļ vadītājam vienmēr ir ideāli pārskatāma 
masas iekraušanas daļa. Ar iekraušanas tilpumu no 
31 m³ līdz 41 m³ (DIN) PR modeļiem un no 38 m³ līdz 
54 m³ (DIN) XR modeļiem jūs varat ātri un efektīvi 
pārvadāt kultūraugu masu.

Spēcīgs un stabils
Fendt Tigo nodrošina maksimālu stabilitāti un 
kalpošanas laiku. Spēcīgais vienlaidu korpuss, kas 
izgatavots tikai no tērauda, ar tuvu novietotiem sānu 
balstiem, ir tiešā veidā saskrūvēts kopā ar šasijas rāmi 
un profila rāmi, kas pieskrūvēts virspusē. Tādējādi tā  
ir stabilākā un kompaktākā iekraušanas piekabe savā 
kategorijā.
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Fendt Tigo ir projektēts bez cauruļveida rāmja, lai to varētu vienkārši uzpildīt no augšpuses,  
izmantojot spaini vai smalcinātāju.

Hidrauliskais iekraušanas vietas pārsegs ir viegli darbināms no 
termināļa.

Pārvietojoties pa ceļiem, krava tiek aizsargāta ar pielāgota pārsega 
palīdzību. Tādējādi netiek pieļauts drošības risks atstāt uz ceļa 
netīrumus un gružus.

Līdz ar pilnīgi slēgto starpsienu nerodas kultūraugu 
masas zudumi, pat smalcinot kukurūzu. Nav jāveic 
nekādas izmaiņas.

Jūs varat viegli piekļūt Fendt Tigo iekšpusei. Borta 
durvis sānos ar iebūvētām kāpnēm var atvērt viegli 
un bez pūlēm.
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AUTOMĀTISKA IEKRAUŠANA UN STARPSIENA

Ar Fendt Tigo ir viegli apstrādāt  
zāli un kukurūzu.

Otrā VarioFill sastāvdaļa ir automātiskā iekraušana.
Ar Fendt Tigo vienmēr tiek piemērots pareizais 
spiediens. Ar starpsienu, kas darbojas gan kā 
iekraušanas, gan padeves siena, kā arī ar iebūvēto 
automātisko iekraušanas un izkraušanas sistēmu katrs 
iekraušanas tilpuma kubikmetrs tiek izmantots 
vislabākajā veidā. 2 posmu automātisko iekraušanu un 
lopbarības saspiešanas spiedienu var nepārtraukti 
regulēt, izmantojot termināli. Ar šīs unikālās sistēmas 
palīdzību priekšsagatavošanas spiedienu var optimāli 
pielāgot lopbarības struktūrai. Neatkarīgi no tā, vai 
spiediens ir lielāks maksimāli piekrautai piekabei, vai 
mazāks, lai nepieļautu siena zudumus, tiklīdz 
hidrauliskā cilindra spiediena sensors konstatē atlasīto 
saspiešanas spiedienu, transportiera grīda automātiski 
sāk kustēties. Ja visa iekraušanas vieta ir piepildīta, 
starpsiena pakāpeniski pārvietojas uz priekšu. Ar 
VarioFill jūs iegūstat maksimālas iekraušanas tilpuma 
priekšrocības, strādājat produktīvi un saglabājat 
lopbarību.

Trešā VarioFill sastāvdaļa ir automātiskā izkraušana.
Nav nepieciešama manuāla lopbarības atlieku 
likvidēšana dienas beigās. VarioFill padara izkraušanu 
ļoti vienkāršu. Izkraušana sākas ar pogas nospiešanu. 
Tiek atvērts kravas nodalījuma vāks un transportiera 
grīda un starpsiena vienlaicīgi sāk darbu. 
Daudzfunkcionālā starpsiena saudzīgi virza lopbarību 
cauri slīpumam uz leju un samazina slodzi uz 
transportiera grīdas ķēdēm. Starpsiena aktīvi spiež 
malējo lopbarības ķīli pret transportiera grīdu, galā 
izliecoties, un nodrošinot pienācīgu piekabes 
iztukšošanu.

Galvenā VarioFill sastāvdaļa ir kustīga starpsiena.
Kompaktāks, vieglāks, labāk manevrējams un vismaz 
par 1 metru īsāks nekā citas šīs kategorijas iekraušanas 
piekabes. Ar 80° grozāmu daudzfunkcionālu starpsienu 
Fendt Tigo iekraušanas ziņā nelīdzinās citiem. Telpa 
virs iekraušanas iekārtas rada par 6 m³ lielāku tilpumu, 
saglabājot transportlīdzekļa nelielo garumu. Pilnīgi 
noslēgtais starpsienas rāmis nodrošina maksimālu 
stabilitāti pagriezienos. Ar mazo svaru un kompakto 
izmēru Fendt Tigo ir čempions lietderīgās slodzes  
ziņā. Apvienojumā ar Fendt traktoru tā kļūst par 
nepārspējamu komandu. Izbaudiet labāku saķeri  
ar ceļu ar ideālo svara sadalījumu un optimālo slodzi  
uz sakabi.

Viedā VarioFill automātiskās 
iekraušanas un izkraušanas 
sistēma izmanto katru  
Fendt Tigo kubikmetru.
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VarioFill: inteliģentās automātiskās iekraušanas  
un izkraušanas kombinācija un daudzfunkcionāla 
starpsiena.

VarioFill automātiskā izkraušana rada lielāku darba produktivitāti.  
Viss darba process sākas ar vienas pogas nospiešanu.

Lopbarības savācējpiekabe vienmēr tiek  
optimāli piekrauta, izmantojot nepārtraukti 
regulējamu saspiešanas spiedienu.

Ar VarioFill automātisko iekraušanu un izkraušanu 
manuāla transportiera grīdas darbība vairs nav 
nepieciešama; jūs varat ērti sēdēt kabīnē un tikai 
stūrēt.
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IEKRAUŠANAS VIETA UN TRANSPORTIERA GRĪDA

Fendt Tigo neatstāj  
neko nepadarītu.

Pareizais sadalījums
Pastāvīga kultūraugu masas izvade izkraušanas laikā 
uzlabo darbību, veicot saspiešanu piekabē. Jūs varat 
radīt vienmērīgu lopbarības padevi piekabē ar noslēgto 
padeves veltņu īpaši produktīvo profilu. Zāle, kukurūza 
un pat visa augu skābbarība tiek precīzi atdalīta no 
lopbarības. Fendt Tigo nodrošina šādu precīzu 
izkraušanu. Jaudīgais cilindriskais zobpārvads ar 
lielajām pievada ķēdēm garantē vienmērīgu piedziņu. 
Lai saglabātu aerodinamisku sistēmu, piedziņas 
vārpstas ir iekļautas rāmī. Vienkāršā aizmugurējo 
veltnīšu uzbūve nodrošina papildu 2 m³ iekraušanas 
vietai.

Pareizais leņķis
Fendt Tigo garantē vieglu un efektīvu iekraušanu un 
izkraušanu, kur lopbarība nav jāstumj uz augšu 
lopbarības kanālā, jo piekabes transportieris ir nolaists 
par 250 mm. Zaļās masas savākšanas piekabe precīzi 
izmanto savu jaudu. Ideālais transportiera elementu 
izvietojums nozīmē to, ka izkraujot ir nepieciešama 
mazāka jauda, kas, savukārt, nozīmē, ka tiek patērēts 
mazāk degvielas.

Pareizais ātrums
Izmantojot zaļās masas savākšanas piekabi, jūs varat 
saglabāt mieru pat saspringtās situācijās. Hidraulisko  
2 daļīgu grīdas transportiera piedziņu XR modelim,  
ko var pierīkot pēc izvēles PR modelim, var regulēt, 
atkarībā no kultūraugiem un svara. Nepārtraukti 
regulējamais lopbarības padeves ātrums garantē 
iespējami ātrāko iztukšošanu. Ja jums nav daudz laika, 
jūs varat iedarbināt “ātro padevi”, lai izkrautu ātrāk un 
vēl produktīvāk – ar 25 m/min. Fendt Tigo modeļi ar 
padeves veltņiem papildus ir aprīkoti ar transportiera 
grīdas pretējā virziena plūsmu. Ar šo piedziņu tie ir 
aprīkoti pat grūtākajiem uzdevumiem.
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Visus Tigo PR un XR sērijas savācējpiekabes var aprīkot ar 2 vai 
3 padeves veltņiem. Lai iegūtu vēl lielāku iekraušanas tilpumu, 
atsevišķus veltņus var vienkārši pagarināt virzienā uz aizmuguri.

Kad apakšējā padeves veltnī ir sasniegts padeves spiediens,  
kustību sensori automātiski aptur padevi no transportiera grīdas.

Galvanizētā tērauda grīda nodrošina optimālu aizsardzību pret koroziju 
kukurūzas skābbarības transportēšanas laikā.

Sākot ar modeli Tigo 75 XR, standartaprīkojumā ir 
divpusēja transportiera grīdas darbība, lai varētu 
droši izkraut liela apjoma kultūraugu masu.

Apbruņots grūtākajiem uzdevumiem – Tigo XR 
plakanās šarnīrķēdes ar 60 t graujošo slodzi. Tigo PR 
sniedz atbalstu ar spēcīgajām, izturīgajām, apaļajām 
tērauda ķēdēm ar 50 t graujošo slodzi.
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SERVISS APVIENOJUMĀ AR ĒRTĪBĀM

Inteliģenta tehnoloģija.  
Vienkārša darbība.

Vienkāršas, intuitīvas kontrolierīces
AUX-N ISOBUS funkcionalitāte nozīmē to, ka Tigo var 
vadīt ar vadības sviru. Tā nodrošina tādas atsevišķas 
funkcijas kā masas pacēlāja pacelšana, nospiežot 
pogu, kas uzlabo kontrolierīču ergonomiku. Ar Fendt 
Vario un Tigo sakabināšanu jūs varat piešķirt līdz 
10 ISOBUS funkcijām Variotronic daudzfunkciju  
vadības svirai.

Bez robežām
Fendt Tigo nodrošina vislabāko elastīgumu un 
saderību. Jūs varat ērti vadīt Fendt Tigo ar ISOBUS 
palīdzību, izmantojot iekraušanas piekabes termināli, 
pat ar veciem traktoriem. Tiklīdz jūsu autoparku 
paplašina jaunais traktors ar iespēju izmantot ISOBUS, 
šo termināli var mainīt pret Varioterminal.

Fendt Tigo XR pārņem vadību
Ar TIM (traktora agregāta pārvaldību) Fendt Tigo XR 
plūsma tagad var būt pilnīgi automatizēta. Kombinētā 
piekabe regulē traktora braukšanas ātrumu, pielāgojot 
to pacelšanas apjomiem. Atkarībā no vāla biezuma 
ātruma sensors sūta masas pacēlājam nepārtrauktu 
informāciju par griezes momentu. Ar TIM funkciju Tigo 
XR un Fendt Vario komanda pielāgojas pastāvīgi 
produktīviem rezultātiem. Šis viedais asistents ļoti 
palīdz arī vadītājam, kurš var pievērsties tikai 
iekraušanas procesam.

Unikāla sistēma
Jums ir izvēle! Ar unikālo darbības koncepciju jūs  
varat paralēli konfigurēt visus iestatījumus, izmantojot 
3 dažādas opcijas. Iekraušanas piekabi var viegli vadīt 
terminālī Varioterminal ar ISOBUS; var arī piešķirt 
galvenās funkcijas Fendt Vario vadības svirai. Fendt 
Tigo ir paredzēta pareizā funkcija visam.
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Hederu un grīdu ar transportieri var ērti un viegli darbināt tieši 
iekraušanas piekabē.

Hidropneimatiskajā šasijas piekarē papildus ir 
iebūvēta svēršanas sistēma, kas kabīnē rāda 
kultūraugu svaru. Tādējādi jūs varat pastāvīgi 
kontrolēt svaru un lietderīgo slodzi.

Ar TIM funkciju Tigo XR var pielāgot traktora 
ātrumu atbilstoši vāla biezumam un masas 
pacēlāja jaudai.

Ar termināļa palīdzību var kontrolēt starpsienu  
un griezējierīci. No turienes var pat ērti noregulēt 
masas pacēlāju un sakabes elementu.

No izvēlnes Start (Sākums) var piekļūt  
iekraušanas un izkraušanas izvēlnei, kā  
arī galvenajiem iestatījumiem.
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Ātruma iespējas 60 km/h ļauj 
vislabākajā veidā izmantot 
sakabināšanu, kā arī ātrāk 
sasniegt galamērķi.

ŠASIJA UN KONCEPCIJA

Ideāla šasija maksimālai  
jaudai.

Hidropneimatiska šasija
Ar Fendt Tigo XR jūs varat izvēlēties hidropneimatisku 
(HPN) divasu vai trīsasu balstiekārtu. Liela slodze tiek 
vienmērīgi sadalīta uz abām šasijām, tādējādi aizsargājot 
augsni. Hidropneimatiskā piekare ar automātisku 
izlīdzinātāju nodrošina vislabāko braukšanas komfortu. 
Trīsasu šasijas priekšējo un aizmugurējo asi var 
atsevišķi un aktīvi kontrolēt ar stūres vadības sistēmas 
palīdzību. HPN šasiju var arī pacelt un nolaist. Funkcija 
Fendt Stability Control (FSC), kas ir standartaprīkojumā, 
nodrošina pastāvīgu stabilitāti pagriezienos un uztur 
iekraušanas zonu paralēli slīpumam.

Stabilā šasija – Fendt Stability Control
Ražas novākšanas laikā gadās saspringtas situācijas. 
Bet nekur nav jāsteidzas. Lai efektīvi un droši strādātu 
pat slīpumā, Fendt Tigo ir automātisks izlīdzinātājs, 
pateicoties Fendt stabilitātes kontrolei (FSC). Slīpums 
uz leju vai uz sāniem, kas ar pilnu piekabi var radīt 
ievērojamu risku, Fendt Tigo tiek kompensēts, 
izmantojot automātisko izlīdzināšanas kontroli. Fendt 
Tigo neatkarīgi no slodzes vienmēr ir pieejams pilns 
atsperes gājiens, tādējādi sniedzot vislabāko drošību  
uz lauka un uz ceļiem.

Čempions lietderīgās slodzes ziņā
Zaļās masas savācējpiekabi var elastīgi un viegli 
pārveidot par transportēšanas piekabi, un tas norāda, 
ka Fendt Tigo ir pareizais risinājums jūsu saimniecībai. 
Šī piekabe ir ideāli piemērota ne tikai zāles un 
kukurūzas, bet arī koka skaidu un citu materiālu 
transportēšanai. Vai tā būtu liela saimniecība ar savu 
aprīkojumu, biogāzes ietaises operators vai 
darbuzņēmējs, starp 7 kombinēto piekabju modeļu 
variantiem katram atradīsies kas piemērots. Ļoti lielas 
lietderīgās slodzes un divējādas izmantošanas 
kombinācija nodrošina to, ka var izmantot kapacitāti 
pilnībā, un tādējādi tiek veicināta Fendt Tigo ieguldīto 
līdzekļu atdeve. Sastāvdaļas ir īpaši izturīgas un uztur 
Fendt Tigo funkcionalitāti visu laiku.

“Boogie” tandēma šasija
Neatkarīgi no reljefa, uz kāda strādājat, Fendt Tigo PR 
standarta tandēma šasija nodrošina optimālu sekošanu 
zemes kontūrām. Smagas kravas tiek vienmērīgi 
sadalītas, un lielais atsperes gājiens nodrošina  
ērtu braukšanu ar maksimālo pieļaujamo svaru līdz  
24 tonnām. Platas paraboliskas atsperes un dažas 
kustīgas detaļas nodrošina lielisku sānu stabilitāti  
un minimālu apkopes nepieciešamību.
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Bez automātiskās izlīdzināšanas kontroles transportlīdzeklis slīpumā sasveras uz 
leju vai uz sāniem, atkarībā no kravas un braukšanas ātruma pagriezienā (skatiet 
attēlu kreisajā pusē). Ar FSC automātisko izlīdzināšanas kontroli transportlīdzeklis 
vienmēr paliek paralēli slīpumam. Transportlīdzeklis vienmēr pielāgojas labākajam 
šasijas augstumam, atkarībā no kravas (skatiet attēlu labajā pusē).

Hidropneimatiskā piekare ar automātisku izlīdzinātāju nodrošina 
vislabāko braukšanas komfortu. Ja tiek izmantota apakšējā sakabe ar 
lodveida savienojumu, Fendt Tigo 100 XR vai Tigo 75 XR var strādāt ar 
maksimālo pieļaujamo svaru līdz 31 tonnai.

Visus modeļus papildus var aprīkot ar hidraulisku vai 
elektronisku piespiedu stūrēšanu. Efektīvais, 
inteliģentais sakabes elements pieļauj 60° lielu 
pagrieziena leņķi, pat ar piespiedu stūrēšanu.

Tigo PR sērijā standartaprīkojumā ir 20 tonnu 
“boogie” tandēmass. Lielās riepas nodrošina lielu 
kontaktlaukumu, kas lieliski saudzē augsni.
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PIEMĒROTS JEBKURAM DARBAM

Fendt Tigo sniedz jums  
vajadzīgo brīvību.

Pielāgojama stūres vadības sistēma
Ar hidraulisko vai elektronisko piespiedu stūrēšanas 
sistēmu ar novirzītu stūrēšanu, katra traktora 
stūrēšanas kustība tiek pārvadīta uz piekabi. Tādējādi 
ar Fendt Tigo jūs varat braukt atpakaļgaitā ar aktīvajām 
pagrieziena vadības asīm, bez nepieciešamības bloķēt 
tās manuāli. Turklāt tiek ievērojami palielināta drošība, 
braucot pa ceļiem, jo iekraušanas piekabe vienmēr 
brauc pa pareizo trajektoriju aiz traktora – nav vajadzīga 
stropēšana braukšanas laikā un nenotiek piekabes 
novirzīšanās, ja tiek pēkšņi mainīts virziens vai veikts 
pagrieziens. Piekabes standarta versijā ir aprīkotas ar 
pašvadāmu tiltu. Inteliģentais, aerodinamiskais 
sakabes elements pieļauj 60° lielu pagrieziena leņķi,  
pat piespiedu stūrēšanas režīmā.

Pareizais atstatums
Lai jūs, novācot ražu, varētu ātri iebraukt laukā un 
izbraukt no tā, Fendt Tigo nodrošina 80 cm lielu 
klīrensu. Augstais klīrenss tiek iestatīts ar vienu 
pieskārienu pogai, un sakabes elements tiek svārstīts 
maksimālā apjomā; tas nozīmē, ka pat uz nelīdzena 
reljefa nerodas nekādas problēmas, īpaši, novācot 
kukurūzu.

Pilnā gaitā uz priekšu
Ar Fendt Tigo sakabēm jūs varat vislielākajā mērā 
izmantot lielo iekraušanas tilpumu un iekraut rekordražu. 
Tigo PR sērijas standarta modeļi ir aprīkoti ar skavas 
tipa sakabes elementu, kas nodrošina 2 tonnu lielu 
slodzi uz sakabes elementu. Fendt Tigo XR standarta 
modeļiem ir hidrauliski amortizēts sakabes elements 
un apakšējā sakabe ar K80 lodveida savienojumu. Tigo 
XR 4 tonnu smagais sakabes elements ar hidraulisku 
amortizāciju ir pieejams kā opcija ar Tigo PR. Sakabes 
elementa aerodinamiskā konstrukcija nodrošina 
maksimālo pagrieziena leņķi, pat ar lieliem traktora 
riteņu protektoriem.
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Tiem papildus ir pieejama arī hidrauliska vai 
elektroniska piespiedu stūrēšana.

Sakabes elementa pozīcijas kontrole nodrošina masas pacēlāja 
iestatīto atvēruma leņķa automātisku uzturēšanu un kontrolēšanu. 
Tas garantē vienmērīgu un pastāvīgu kultūraugu masas plūsmu bez 
nosprostojumiem un tīru grābšanu pat uz kalnaina reljefa.

Paceliet hidraulisko sakabes elementu 80 cm no zemes, pat 
transportēšanas stāvoklī. Tādējādi jūs nonākat savā galamērķī,  
braucot pa jebkuru maršrutu.

Fendt Tigo sakabes elementa savienojums sniedz jums vēl 
lielāku braukšanas komfortu.
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Labākais produkts kopā ar labāko 
apkopi un pakalpojumiem.

Ar Fendt Tigo 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 Tigo, sākot ar sākotnējo iemaksu līdz mēneša 
maksājumiem un 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 jaunas 
mašīnas remonta rezultātā radušos 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 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 radušos 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 Fendt Tigo XR un PR.

Pilnīga izmaksu kontrole un plānošanas 
uzticamība

3 gadi/4 000 
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 TIGO ZAĻĀS MASAS SAVĀCĒJPIEKABE (PR/XR)

Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

TIGO 45  
PR

TIGO 50  
PR

TIGO 60  
PR

TIGO 70  
PR

TIGO 65  
XR

TIGO 75  
XR

TIGO 90  
XR

TIGO 100  
XR

Sakabes elements
Hidropneimatisks sakabes elementa savienojums c c c c g g g g

Sakabes elementa savienojuma pozīcijas kontrole c c c c c c c c

Masas pacēlājs
Masas pacēlāja kopējošais rullis piekabes vidū c c c c c c c c

Hidraulisks masas pacēlāja izlīdzinājums c c c c c c c c

Galds/rotors
Kanāla pārsegs c c c c c c c c

Uz sānu novietojams pļaušanas stienis c g g g g g g g

Atsevišķa naža aizsargs g g g g g g g g

Centrālā naža atlaišana g g g g g g g g

Kravas vietas sagatavošana
Daudzfunkcionāla starpsiena g g g g g g g g

Nav padeves veltņu g g g g g g g g

2 padeves veltņi c c c c c c c c

3 padeves veltņi c c c c c c c c

Nolaista transportiera grīda 250 mm g g g g g g g g

2 ātrumu transportiera grīdas motors c c c c g g g g

Transportiera grīdas pārnesumkārbas aizsardzība c c c c g g g g

Kravas vietas kamera c c c c c c c c

Svēršanas sistēma c c c c c c c

Kravas vietas pārsegs c c c c c c c c

3 LED darba lukturi c c c c g g g g

Kravas vietas durvis g g g g g g g g

Šasija
Hidrauliska piespiedstūrēšana c c c c c c c c

Elektriska piespiedstūrēšana c c c c c c c c

Pacelšanas ass c c c

Darbība
ISOBUS Fendt terminālis (7''; 10,4'') g g g g g g g g

Tigo terminālis (membrānas tastatūra) g g g g g g g g

VarioFill automātiskās iekraušanas un izkraušanas sistēma g g g g g g g g

TIM - Pārvaldīšanas kontrole c c c c

Riepas
620/40 R22.5 c

710/35 R22.5 Country c

710/40 R22.5 Flotation Pro c c c

710/45 R22.5 Flotation Trac c c c

710/50 R26.5 Flotation Pro c c c c c c

750/45 R26.5 Flotation Trac c c c c c c

800/45 R26.5 Flotation Pro c c c c c c

800/45 R30.5 Flotation Trac c c

** = atkarībā no riepām
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TIGO 45  
PR

TIGO 50  
PR

TIGO 60  
PR

TIGO 70  
PR

TIGO 65  
XR

TIGO 75  
XR

TIGO 90  
XR

TIGO 100  
XR

Tehniskie dati
Tilpums saskaņā ar DIN 11741 m³ 31 31 36 41 38 44  50  54
Tilpums saskaņā ar DIN 11741 ar padeves veltņiem m³ 29 29 34 39 36 42 48 52
Tilpums saskaņā ar DIN 11741 bez padeves veltņiem m³ 32 32 37 42 38 44 50 54
Tilpums ar mērenu kompresiju m³ 45 50 60 70 65 75 90 100
Jaudas lietojuma prasības kW/ZS 96/130 96/130 110/150 125/175 132/180 147/200 169/230 184/250
Svars bez kravas kg 6.650 7.100 7.600 8.100 9.200 10.200 11.900 12.300
Svars bez kravas ar padeves veltņiem kg 7.050 7.550 8.050 8.550 9.700 10.700 12.400 12.800
Pieļaujamais kopējais svars* kg 17.000/18.000 20.000/22.000 20.000/24.000 20.000/24.000 22.000/24.000 24.000/31.000 31.000 31.000
Kopējais platums m 2,52 2,52 2,52 2,52 2,55 2,55 2,55 2,55
Kopējais garums m 7,75 7,75 8,75 9,75 8,75 9,75 10,75 11,75
Kopējais garums ar padeves veltņiem m 8,38 8,38 9,38 10,38 8,75 9,75 10,75 11,78
Kopējais augstums m 3,85 3,92 3,92 3,92 3,92 4,00 4,00 4,00
Kravas nodalījuma platums m 2,16 2,16 2,16 2,16 2,36 2,36 2,36 2,36
Kravas nodalījuma garums m 5,00 5,00 6,00 6,00 6,10 7,10 8,10 9,10
Šķērsbāzes platums m 1,95 2,00 2,00 2,00 2,05 2,05 2,05 2,05
Pieļaujamā sakabes elementa slodze kg 2.000/3.000 2.000/4.000 2.000/4.000 2.000/4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Masas pacēlāja zaru stienis Skaits 7 7 7 7 7 7 7 7
Masas pacēlāja darba platums saskaņā ar DIN cm 190 190 190 190 200 200 200 200
Zaru solis mm 54 54 54 54 54 54 54 54
Masas pacēlāja klīrenss cm 40-70 40-70 40-70 40-70 40-80 40-80 40-80 40-80
Rotora diametrs mm 800 800 800 800 800 800 800 800
Rotora zaru rindas Skaits 7 7 7 7 7 7 7 7
Maksimālais asmeņu skaits Skaits 40 40 40 40 45 45 45 45
Potenciālais smalcināšanas garums mm 37 37 37 37 37 37 37 37
Maksimāli 40 km/h c c c c c c c c

Maksimāli 60 km/h* c c c c c c c c

18,5 t boogie tandēma šasija 22,5 g

22 t boogie tandēma šasija 22,5 g g g

24 t boogie tandēma šasija 26,5 c c

24 t hidropneimatiskā tandēma šasija ar FSC 26,5 c c g g

24 t hidropneimatiskā tandēma šasija ar FSC 30,5 c c

31 t hidropneimatiskā tridēma šasija ar FSC 26,5 c g g

Hidrauliskā bremzēšanas sistēma c c c c c c c c

Gaisa bremžu sistēma c c c c c c c c

No slodzes atkarīga bremzēšanas sistēma g g g g g g g g

Pašpagriežama ass c g g g g g g g

* = atkarībā no valsts prasībām
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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 




