Fendt Twister siena ārdītājs

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

360° izsmalcinātības.
Fendt Twister siena ārdītājs.
Pateicoties inovatīvajai un labi izstrādātajai tehnoloģijai, Fendt Twister siena ārdītāji ar
rotoru ir īpaši ātras un tīras lopbarības žāvēšanas speciālisti. Tie veido ideālu saikni starp
pļaujmašīnu un siena grābekli. Ilgāk par gadsimtu krāta lopbarības novākšanas pieredze
atspoguļojas katrā detaļā.
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Twister karalis.
Jauda, stabilitāte un saudzīga lopbarības novākšana – tā ir nepārspēta Fendt Twister kombinācija.
Izvēlieties kādu no septiņiem sakabināmiem un trim piekabināmiem variantiem. Neatkarīgi no izvēlētā
modeļa Twister ir uzticams partneris lopbarības un siena novākšanā.
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Sešstūra vārpsta tiešā veidā pārvada enerģiju tikai ar

FENDT TWISTER KOPUMĀ

Fendt Twister braukšanas stabilitāti, augsnes

nelieliem zudumiem, un tā ir aizsargāta pret

kopēšanu un piekabināšanas īpašības uzlabo

pārslodzi ar speciālas sistēmas palīdzību. Tās slēgtā

Ar lielajiem kopējošajiem riteņiem Fendt Twister ir stabils pat tad, kad

patentētā "push-pull" sistēma.

konstrukcija aizsargā to pret netīrumu iekļūšanu.

jāstrādā slīpumā.

Elastīgums un ilgs kalpošanas laiks:
standarts visos Fendt Twister.
Pamatrāmis, kas kalpo ļoti ilgi

Kustības uzsākšana

Visiem Fendt Twister ir liels kvadrātveida rāmis ar

Inteliģentās iezīmes, kas padara Fendt Twister par

biezām sienām. Tas nodrošina ilgu kalpošanas

tik produktīvām un lieliski konstruētām mašīnām, ir

laiku un lielisku stabilitāti, tāpat kā atsevišķu rotoru

atrodamas arī rotoros. Tie ir izvietoti tā, ka ir tikai neliels

pievienošana ar spēcīgu rāmja savienojumu palīdzību,

atstatums līdz zariem zemākajā punktā pie zemes.

speciāli atlokgultņi un rūdītas skrūves. Fendt Twister

Tādējādi Twister var lieliski sekot zemes kontūrām,

centrālais reduktors ir iemērkts eļļas vannā un ir

nepiesārņojot lopbarību. Riteņu diskos ir arī plātnes,

aizsargāts pret putekļu un netīrumu iekļūšanu. Gultņi

kas pasargā tos no zāles aptīšanās.

abos galos nodrošina nepārspējami vienmērīgu
pārvietošanos.
Lielais kvadrātveida karkass ar
biezām sienām spēj izturēt
ārkārtīgi lielu slodzi un garantē

Tiešā pārvade

ilgu kalpošanas laiku.

Slēgtās konstrukcijas dēļ visas piedziņas sastāvdaļas ir
droši aizsargātas pret putekļu un netīrumu iekļūšanu un
tiek eļļotas ar smērvielu. Lielā sešstūra vārpsta un
pašcentrējoši krustveida savienojumi efektīvi darbina
rotorus. Sistēma, kam nav nepieciešama apkope, ir
pierādījusi savu vērtību siena ārdītājos jau tūkstošiem
reižu, un tajā ir tieša, taisna pievada ķēde. Sistēmai ir
viegli piekļūt, tādēļ tā ir ļoti ērta.
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Super C zari ir izgatavoti no 9,5 mm bieza

FENDT TWISTER: ZARI/ROTORI/SEKOŠANA ZEMES KONTŪRĀM

augstizturīga tērauda un tos raksturo ilgais

Zaru turētājiem ir īpaši plata, nesaliecama saķeres

Pateicoties slēgtajai konstrukcijai, Fendt Twister rotoru rumbas ir

kalpošanas laiks un lieliskie rezultāti.

virsma uz rotora diska.

uzticami aizsargātas pret putekļu un netīrumu iekļūšanu.

Visiem SuperC zariem standarta versijā ir

Izkliedes leņķis ir ātri un viegli regulējams no 15 līdz 18 un 21° riteņu

aizsargierīce pret zaru zudumu, tādējādi aizsargājot

šablonā.

Uzticieties pārbaudītām detaļām.

Stabili turētāji

Vislabākā darba un lopbarības kvalitāte

Fendt Twister siena ārdītāja zaru turētāji ir izgatavoti no

Atšķirīgām pielietojuma jomām ir vajadzīgi atšķirīgi

spēcīga cinkota atsperu tērauda materiāla. Zaru pleci

iestatījumi. Fendt Twister izkliedes leņķi var ātri un

un rotoru diski ir pievienoti tiešā veidā un tiem ir īpaši

viegli noregulēt no 15 līdz 18 un 21° riteņu šablonā.

plata saķeres virsma, radot nekustīgu savienojumu. Lai

Tādējādi var viegli pārslēgties uz kādu no trim izkliedes

panāktu vēl lielāku stabilitāti un drošību, rotoru diskiem

leņķa pozīcijām un vienmēr sasniegt optimālu darba

ir pastiprināts profils. Zaru plecs ir pietiekami elastīgs,

rezultātu. Lopbarība ir izžuvusi vēl vienmērīgāk un,

lai strādātu ar nelīdzenu zemi, absorbējot radušos

pateicoties lielajam rotoru pārklājumam, tiek garantēta

spēku un tādējādi maksimāli aizsargājot zarus un zāles

optimāla tās savākšana un ideāla sajaukšana.

segumu. Zara turētāja virsma ir līdzena, tādēļ lopbarība
tajā neieķeras.

Garantēti panākumi ar labākajiem zariem
Ar vienmērīgi izvietotajiem zariem ar 6 vijumiem un
70 mm lielu vijuma diametru, izmantojot kasīšanas
efektu, lopbarība tiek salikta divās kārtās. Tādējādi
lopbarībā neiekļūst netīrumi. Kalpošanas laiks ir ilgāks,
jo slodze uz zariem abās pusēs ir vienāda. Speciālie
Super C zari ir rūpīgi pārbaudīti rūpnīcā izstrādātajā
izmēģinājumu ciklā. Super C kvalitātes rādītāji garantē
maksimālu kvalitāti un nodrošina ļoti ilgu kalpošanas
laiku. Tā kā visi zari ir vienādā lielumā, nav
nepieciešamības glabāt dažādas rezerves daļas
un nomaināmas detaļas. Protams, ir arī aizsargierīce
pret zaru zudumu.

citas ražas novākšanas mašīnas un dzīvniekus.
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Visos Fendt Twister drošība ir standartaprīkojumā: ar

FENDT TWISTER: TRĪS PUNKTU STIPRINĀJUMS

iebūvēto drošības slēdzi vilce tiek pārtraukta, kad

Sinhronizētā celšana garantē drošību, ja mašīna

Arī tas, ka smaguma centrs ir tuvu traktoram, ievērojami ietekmē

mašīna tiek salikta pārvadāšanas nolūkos.

jāsaliek pārvadāšanai slīpumā.

stabilitāti, braucot pa ceļiem.

Ar izkliedes ierīci malām ideālus rezultātus visos

Ekskluzīvākajam modelim Twister 11010 DN izkliede malās tiek veikta ar

Zemā vilkšanas punkta dēļ patentētā

siena ārdītāja pagriezienos var sasniegt arī lauka

papildu hidrauliski salokāma aizsargmateriāla palīdzību.

spriegojuma-kompresijas sistēma nodrošina

Apveltīts ar daudziem talantiem un
kontrolē jebkuru situāciju.
Universāli pielietojams

Ideāli piemērots darbam lauka malās ar leņķa

Visus Fendt Twister modeļus var izmantot ar četriem,

iestatīšanu

sešiem, astoņiem vai desmit rotoriem ar trīs punktu

Ideālais darba modelis tiek piemērots pat pļavas malās

stiprinājumu. Darba platums līdz 10,72 m nesagādā

līdz ar standarta izkliedes ierīci malām. Modeļiem

nekādas problēmas. Tomēr Fendt Twister

431 DN un 601 DN var viegli manuāli iestatīt atsevišķus

pārvadāšanas stāvoklī ir ļoti kompakts. Sinhronizētā

rotoru darbratus malu izkliedes pozīcijā. Tad siena

rotora pacelšana palielina drošību, un ir vieglāk salocīt

ārdītājs seko noteiktajā leņķī aiz traktora, tādējādi

un atvērt rotorus, pat slīpumā. Rotora griešanās ātrumu

novēršot lopbarības izkliedi aiz lauka malām. Izkliedi

var samazināt, izmantojot papildu vālošanas zobratu

malās veic arī modeļi, sākot no 5204 DN līdz 8608 DN,

darbam tumsā, lai veidotu ideālus vālus pat tumsā,

izmantojot siena ārdītāja leņķa iestatīšanu. Šiem

vienlaikus nodrošinot lielisku platības pārklājumu, kā arī

modeļiem tomēr var mainīt visus rotora iestatījumus

aizsargātu kultūraugus pret mitrumu – tas ir ideāli

centrālā veidā no kabīnes. Pēc izvēles var arī viegli

ražas novākšanai īsā laikā un lielas rasas apstākļos.

hidrauliski pārslēgties uz izkliedi malās. Hidraulisko
iedarbināšanu jebkurā laikā var pārveidot. Lai
iedarbinātu, traktorā ir nepieciešama tikai kontrolierīce.

Drošība vienmēr ir standartaprīkojumā
Automātisks drošības slēdzis ar iebūvētu brīvgaitas
riteni ir Fendt Twister vislielākās drošības funkcija. Tas

Liela mēroga tehnoloģija trīs punktu stiprinājumā

automātiski mehāniski pārtrauc spēka piedziņu, tiklīdz

Modelī Twister 11010 DN izkliede malās tiek sasniegta

rotori tiek atvērti tālāk par lauka malas pozīciju.

ne tikai ar siena ārdītāja piekabināšanu noteiktā leņķī,

Tādējādi tiek efektīvi novērsti piedziņas sistēmas, kā arī

bet arī ar hidrauliski grozāmu aizsargmateriālu izkliedei

krustveida savienojumu, kam nav nepieciešama

malās. Pat lieliem, piekabināmiem Twister siena

apkope, bojājumi. Piekabinātajiem siena ārdītājiem,

ārdītājiem, kuru darba platums ir 10,2 m un 12,7 m, tiek

sākot ar modeli 8608 DN, standartaprīkojumā ir

izmantots aizsargmateriāls izkliedei malās. Aprīkojot

drošības bloķēšanas sistēma; tā hidrauliski kontrolē

Twister 11010 DN ar aizsargmateriālu izkliedei malās,

rotora pārvada drošības slēdzi, sniedzot maksimālu

jūs iegūstat spēcīgu tehnoloģiju, ko izmanto lielos

drošību.

piekabināmos siena ārdītājos.

malā.

Darba platums
Rotori
Zaru pleci uz rotoru
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m
Skaits
Skaits

Twister
431 DN

Twister
601 DN

Twister
5204 DN

Twister
6606 DN

Twister
7706 DN

Twister
8608 DN

Twister
11010 DN

4,30
4
6

5,70
6
5

5,20
4
6

6,60
6
6

7,70
6
6

8,60
8
6

10,72
10
6

vislabāko sekošanu zemes kontūrām un
optimālu piekabināšanu.
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Hidrauliskā drošības bloķēšanas sistēma (SLS)
nodrošina uzticamu aizsardzību pret Fendt Twister

FENDT TWISTER ŠASIJAS VERSIJA

pievada ķēdes bojājumiem, kad aprīkojums ir

Pateicoties lielajām transportēšanas riepām, siena ārdītāju var droši

salocīts pārvadāšanas stāvoklī.

pārvadāt pa ceļiem ar ātrumu 40 km/h.

Manevrēšanas spēja maksimālai
efektivitātei.
Manevrēšanas spēja ir izšķirošs faktors

Hidrauliska nostiprināšana

Fendt Twister ar transportēšanas šasiju ir no 8 līdz 10

Unikālā drošības bloķēšanas sistēma (SLS) ir uzticama

rotoriem un tā darba platums ir līdz 12,7 m, tādēļ tas

drošības funkcija. Ja rotori braukšanas laikā nejauši

viegli veic pagriezienus. Produktivitāte tiek panākta arī

uzlokās uz augšu, hidrauliski aktivizējamā sistēma

manevrēšanas spējas un inteliģento detaļu dēļ. Darbs

pārtrauc enerģijas padevi. Tāpat sistēma automātiski

sākas ar vienmērīgu rotora spārnu, kas tiek glabāti Y

novieto rotoru un centrē to celšanas laikā.

formas balsteņos bez iekraušanas, aizvēršanos un
atvēršanos. Twister platā šķērsbāze un platās riepas
nodrošina vienmērīgu braukšanu, un, braucot ar 40

Viegla regulēšana

km/h maksimālo transportēšanas ātrumu, jūs ļoti ātri

Rotoru darba augstumu var iestatīt viegli un bez

nokļūsit nākamajā darba vietā. Ar lielajiem gaitas

instrumentiem, izmantojot kloķi uz rāmja, tādēļ ir

riteņiem, kas darbojas arī kā kopējošie riteņi, var lieliski

iespējams ātri un viegli reaģēt uz apstākļu izmaiņām.

sekot zemes kontūrām.

Darba platums
Rotori
Zaru pleci uz rotoru
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m
Skaits
Skaits

Twister
901 T

Twister
11008 T

Twister
13010 T

8,60
8
6

10,20
8
6

12,70
10
6

Labākais platības pārklājums un augstākās kvalitātes lopbarība: piekabinātie Fendt Twister sasniedz

Darba augstums ir viegli regulējams, izmantojot ērtu, vidū izvietotu,

produktivitāti ne tikai ar darba platumu, bet arī ar manevrēšanas spēju lauka malās.

manuāli darbināmu kloķi.
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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta: g 
Pēc izvēles: c 

FENDT TWISTER SIENA ĀRDĪTĀJS

Speciālais-izvēles aprīkojums.

F Gan ar nekustīgu, gan grozāmu sakabes elementa cilpu vai sakabes āķi
– ar Fendt Twister jums ir izvēle. (Fendt Twister 11008 T un 13010 T)
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J Visos Fendt Twister ar trīs punktu stiprinājumu iebūvētā, regulējamā
pagrieziena mehānisma bremze novērš siena ārdītāja šūpošanos. Fendt
Twister 11010 DN ir aprīkots arī ar pastiprinātu pagrieziena mehānisma
bremzi.

Twister aizsargskavas, kas aprīkotas ar izturīgiem gultņiem, ideāli iederas
speciālajos V veida balsteņos uz rāmja. (Tikai Fendt Twister versijai ar šasiju.)

J

F Papildu kopējošie riteņi uzlabo sekošanu zemes kontūrām un nodrošina
tīru grābšanu un zāles seguma aizsardzību. (Fendt Twister 901 T)
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FENDT SERVICES

Labākais produkts kopā ar labāko
apkopi un pakalpojumiem.
Ar Fendt Twister jūs iegūstat augstāko tehnoloģiju

100% kvalitāte. 100% serviss: Fendt Services

produktu, kas spēj izpildīt pat grūtākos uzdevumus.

Mēs piedāvājam lieliskus pakalpojumus, lai sniegtu

Tādēļ, kad runa ir par pakalpojumiem, ko sniedz

jums vislabāko iespējamo Fendt mašīnas lietošanas

sertificētie Fendt tirdzniecības pārstāvji, jūs sagaida

uzticamību un efektivitāti:

papildu ērtības:
- Fendt Demo serviss
- Ātra saziņa ar mūsu apmācīto servisa komandu.

- AGCO Finance – finansēšanas darījumi

- 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.
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Standarta un papildu aprīkojums
Standarta: g
Pēc izvēles: c

FENDT TWISTER SIENA ĀRDĪTĀJS

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI. VISS PAR FENDT.

Aprīkojuma varianti un
tehniskās detaļas.

Ko varam jums
piedāvāt?

Twister
431 DN

Twister
601 DN

Twister
5204 DN

Twister
6606 DN

Twister
7706 DN

Twister
8608 DN

Twister
11010 DN

Twister
901 T

Twister
11008 T

Twister
13010 T

m
m
m
m
kg

4,30
2,44
2,36
1,88
385

5,70
2,55
3,00
2,10
498

5,20
3,00
2,60
2,25
606

6,60
2,90
3,30
2,10
822

7,70
3,00
3,65
2,45
946

8,60
2,90
3,30
2,25
1172

10,72
2,99
3,75
2,25
1535

8,60
3,00
2,90
4,40
1660

10,20
2,94
2,56
5,70
1860

12,70
2,94
2,56
5,70
2160

kW/ZS

22 / 30

25 / 34

22 / 30

30 / 41

60 / 82

70 / 95

88 / 120

40 / 54

40 / 54

66 / 90

Kategorija
Kategorija

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

I + II

II + III

Svars un izmēri
Darba platums
Transportēšanas platums
Stāvpozīcijas augstums
Transportēšanas garums
Svars

Jaudas lietojuma prasības
Jaudas lietojuma prasības

Piekabināšana
Trīs punktu
Divu punktu uzkares rokas
Sakabes elementa cilpa

II
g

g

Papildaprīkojums/rotors
Rotori
Zaru pleci uz rotoru
Aizsargierīce pret zaru zudumu
Mehāniska izkliedes ierīce malām
Hidrauliska izkliedes ierīce malām
Izkliedes leņķa regulēšana
Aizsardzība pret pārslodzi
Pagrieziena mehānisma bremze
Reduktors vālošanai tumsā

Skaits
Skaits

4
6

6
5

4
6

6
6

6
6

8
6

10
6

8
6

8
6

10
6

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

1

1

1

1

1

1

1

1*

1*

1*

1*

1*

g

g

g

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.

Hidraulika
Nepieciešamie vienpusējas darbības hidrauliskie
savienojumi
Nepieciešamie abpusējas darbības hidrauliskie
savienojumi
KENNFIXX® hidrauliskie savienojumi

Skaits

1

1

Skaits

g

Riepas
Rotora šasijas riepas

4 x 15/6.00-6

6 x 15/6.00-6

4 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8

6 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8

8 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8

6 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8
10.0/80-12

6 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8
10.0/75-15.3

8 x 16/6.50-8; 2 x
18.5/8.50-8
10.0/75-15.3

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Transportēšanas šasijas riepas

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
plakanu ķīpu 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 pļaujmašīnas, siena ārdītāji un
grābekļi 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
ilgāk par 100 gadiem.

Sazinieties ar Fendt.

Apgaismojums
Apgaismojums
Brīdinājuma zīmes

DN = trīs punktu statnis ar piekabināšanas ierīci / T = transportēšanas šasija / * = nepieciešama peldošā pozīcija /
Nepieciešamo hidraulisko savienojumu skaits var atšķirties atkarībā no papildaprīkojuma

fendt.com
Viss ir atrodams tiešsaistē – no brošūrām
līdz tehniskajām specifikācijām,
ziņojumiem par klientiem un mūsu
uzņēmumu, kā arī Fendt pasākumu
kalendārs.
Fendt Configurator
Ar Fendt Configurator produktu
konfiguratoru jūs varat izvēlēties kādu no
pieejamiem aprīkojuma variantiem un
izveidot optimāli aprīkotu mašīnu savai
saimniecībai. Fendt Configurator ir
pieejams tiešsaistē www.fendt.com, kur
sākuma lapā ir atrodama saite uz to.
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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.
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It’s Fendt. J
 o mēs izprotam lauksaimniecību.

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

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

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

