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MET FENDT 
HEBT U DE 
TOEKOMST IN HANDEN.

Als boer of loonwerker hebt u er elke dag mee te maken: 

er worden hogere eisen aan u gesteld en de factoren 

waar u mee te maken hebt, onberekenbaarder. U moet 

steeds meer presteren, in steeds minder tijd. De manier 

waarop u met landbouw bezig bent, verandert. Maar u 

neemt de uitdagingen aan – uit overtuiging. Ondanks alle 

tegenwerking produceert u nog steeds de beste en veiligste 

voedingsmiddelen, die de welvaart van onze maatschappij 

in stand houden. Met behulp van de modernste techniek, 

grondige vakkennis en uw jarenlange ervaring levert u een 

belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid en het behoud 

van hulpbronnen.

Met dezelfde passie waarmee ú in de landbouw werkzaam 

bent, werken we bij Fendt aan de ontwikkeling van 

innovatieve producten en oplossingen op maat. Het merk 

Fendt is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Eén ding 

is echter onveranderd gebleven: in elke geproduceerde 

machine stoppen wij al onze innovatieve vindingrijkheid, 

vakbekwaamheid en kunde.
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ALTIJD EEN 
STAP VÓÓR – 
FENDT SMART FARMING.

Fendt is in de landbouw altijd een stap vóór geweest. 

Dat gold vroeger, bijvoorbeeld toen het Fendt Dieselross 

een revolutie in de landbouw veroorzaakte. En het zal ook in 

de toekomst gelden, met innovatieve en toonaangevende 

technologieën en Smart Farming-oplossingen, die de 

functies van Fendt-machines op een zinvolle manier 

uitbreiden; denk bijvoorbeeld ook aan de Fendt e100 Vario, 

de volledig elektrische accu-aangedreven Fendt-trekker. 

Voor alle Fendt Smart Farming-oplossingen gelden de 

nieuwste en hoogste normen voor gegevensverwerking. 

Door het gebruik van de modernste technologie en de 

voortdurende doorontwikkeling van onze systemen kunnen 

wij u maximale veiligheid voor uw data garanderen. 
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Om de oogst efficiënt binnen te halen, moet de hele 
transportketting van land tot opslag feilloos functioneren. 
Of alle bij de oogst betrokken machines optimaal worden 
ingezet, is ook doorslaggevend voor het rendement. Met de 
Fendt Logistic-app blijven rijden zonder vracht en onnodig 
wachten van zowel oogstmachines als transportvoertuigen 
tot een minimum beperkt. Het zelflerende algoritme 
herkent situaties die zich herhalen en kan aan de hand van 
elke volgende gebeurtenis het afvoeren van het geoogste 
materiaal nauwkeuriger voorspellen. 

De gegevens die verband houden met de opdracht (zoals 
perceelsgrenzen, perceelsligging, locatie en positie van de hakselaar), 
worden overzichtelijk weergegeven.

Alle velden die van tevoren voor de 
opdracht zijn aangelegd, worden in de app 
weergegeven.

Met de Fendt Logistic-app is de hakseltrein optimaal te gebruiken.
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DE FENDT 
LOGISTIC-APP.
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actuele gebeurtenissen delen.

• Optimale gegevensuitwisseling via de app tussen alle deelnemers 
maakt werken zonder stress mogelijk.

• Makkelijker lossen in de silo

• Via de navigatie makkelijker samenwerken tussen afvoerend 
materieel en veldhakselaar

• Plaats en tijdstip van overladen via zelflerend algoritme optimaal 
bepaald

• Obstakels kunnen bijtijds worden ontweken

De Fendt Logistic-app
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Het nieuwe digitale platform Fendt Connect ondersteunt 
landbouw- en loonbedrijven om de toestand en het gebruik 
van hun machines te registreren, te analyseren en te beheren. 
Boeren, bedrijfsleiders en loonwerkers kunnen via de pc of via 
een app de activiteiten en gegevens van hun Fendt-machines 
bekijken: 
Waar bevinden de machines zich? Hoe lang doen ze erover 
om bepaalde werkzaamheden uit te voeren? Hoe efficiënt 
worden de machines benut? Via de Fendt Connect-app 
(voor iOS en Android) kunnen het brandstofverbruik, de 
snelheid en de werktijd van elke machine in realtime worden 
bekeken. Bovendien worden op een kaart de positie van het 
betreffende voertuig, de weg die het heeft afgelegd en de 
status weergegeven. Verder krijgt de Fendt Connect-gebruiker 
informatie over eventueel aanstaand onderhoud van de 
machine. 

Diverse CANbus-gegevens, zoals verbruik 
of verwerkte hoeveelheid, kunnen voor een 
bepaalde periode worden bekeken.

Fendt Connect biedt nieuwe mogelijkheden om Fendt-machines nóg 
efficiënter in te zetten.
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FENDT 
CONNECT.
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• Gemakkelijker organisatie en controle van het machinepark

• Activiteiten van machines worden automatisch vastgelegd

• Gebruikers kunnen met Fendt Connect het rendement van de 
machine controleren en optimaliseren

• Afgelegde weg en werktijd van de machine worden geregistreerd

• Service is effectiever en nauwkeuriger

Fendt Connect
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Hoe zou u het vinden als u zelfvoorzienend de 'voeding' 
voor uw trekkers zou kunnen produceren? En niet meer 
afhankelijk zou zijn van schommelende brandstofprijzen? 
Met de Fendt e100 Vario worden deze wensen werkelijkheid. 
De landbouw is voorbestemd om hernieuwbare 
energiebronnen te produceren. Met de e100 maakt u geen 
gebruik van eindige hulpbronnen. Laad de e100 met stroom 
uit biomassa, zonne-energie, water- of windenergie, en 
u maakt een voorheen ongekende kringloopeconomie 
mogelijk. Duurzaam werken in harmonie met de natuur – de 
Fendt e100 Vario maakt het mogelijk.
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Werktuigen worden volwaardig aangedreven 
via de aftakas of via het hydraulisch 
systeem, maar ze kunnen ook kortdurend 
met maximaal 150 kW elektrisch worden 
aangedreven.

De bekende comfortabele en intuïtieve bedieningslogica van de 
Fendt Vario-trekkers treft u ook aan in de Fendt e100 Vario.

Onderhoudsarm, energie-efficiënt, stil en emissievrij: 
dat is de Fendt e100 Vario. Bovendien kan hij behalve met alle 
elektrische werktuigen ook onbeperkt met alle conventionele 
werktuigen overweg.

De Fendt e100 Vario

ONZE DRIVE 
VOOR DE 
TOEKOMST.
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• De eerste praktijkrijpe, volledig elektrische compacte trekker

• Elektrische aandrijving bij een vermogen van 50 kW

• Voorzien van mechanische, hydraulische en conventionele 
aansluitpunten

• Maximaal koppel vanaf de eerste motoromwenteling

• Emissievrij en geruisloos werken 

• Energiezuinig temperatuurmanagement

• Comfort-functies voor voorverwarming in de winter en 
airconditioning in de zomer via app regelbaar

Ook frontwerktuigen kunnen 
hydraulisch en elektrisch worden 
aangedreven. 

Deze accu-aangedreven trekker heeft een grotere 
efficiëntie door toepassing van een volledig nieuw, 
energie-efficiënt temperatuurbeheerssysteem. 
Een gestuurde elektrische warmtepomp neemt de 
klimaatregeling van de cabine over, maar regelt 
ook de temperatuur van accu en elektronica. 

De Fendt e100 Vario
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Planning van het uitzaaitijdstip, live-
monitoring en beheer van de zaaigegevens 
zijn bijv. met een tablet vanaf elke plaats 
mogelijk.
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De Fendt Xaver

PRECISION 
FARMING OF THE 
NEXT LEVEL.
Ze zijn mobiel, worden via de cloud aangestuurd en 
opereren als zwerm: de Fendt-veldrobots van de toekomst. 
Bij het zaaien van maïs bijvoorbeeld werken ze volledig 
samen – autonoom, efficiënt en uiterst nauwkeurig. 
Het basisidee voor het Xaver-project omvat eigenlijk maar 
één begrip: vereenvoudiging.
Waarom? Een klein aantal sensoren, robuuste regelsystemen 
en een heldere opbouw van de hardware maken elke 
individuele Xaver-robot tot een bijzonder betrouwbare en 
daarmee productieve machine. Het machineparkbeheer 
zorgt ervoor dat de klus zonder onderbrekingen doorgaat. 
Hun geringe gewicht waarborgt daarbij dat de ondergrond 
wordt ontzien. Al dit maakt veldroboticasystemen zeer 
aantrekkelijk voor de landbouw van de toekomst. Dat is 
onze visie.

• Robot-zwerm voor het zaaien van maïs

• Flexibel configureerbaar (1 tot >100 robots)

• Satellietnavigatie; datamanagement in de cloud

• Onderhoud op afstand 

• Elektrische aandrijving via accu (ca. 400 W)

• Gewicht ca. 50 kg 

• Onvermoeibaar en nauwkeurig, 24 uur per dag

• Zeer geringe bodemdruk (ca. 200 g/cm2)

• Vergroot uw winst door het lagere verbruik aan zaad en 
meststoffen

De Fendt Xaver

Om dezelfde arbeid te verrichten hebben de 
robots ongeveer 70% minder energie nodig dan 
bij klassieke bewerkingsmethoden nodig is. 
Bovendien veroorzaken ze een overeenkomstig 
kleinere CO2-uitstoot.

Slim machineparkbeheer: een Fendt-robotsysteem kan bestaan 
uit 6 tot 12 eenheden en ca. 1 hectare per uur bewerken.
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Met de NEXT Wayline Converter wisselt u 
snel en gemakkelijk gegevens van op GNSS 
gebaseerde stuursystemen van verschillende 
fabrikanten uit.

Met welk merk gps-stuursysteem op GNSS-basis 
u uw sporen ook hebt geregistreerd, met de NEXT
Wayline Converter maakt u alle sporen bruikbaar 
voor elke Fendt.

ww
w.

fen
dt

.co
m

/V
ar

iot
ro

nic

AGRIROUTERTM:  
OPEN DATATA A- TA- T
COMMUNICATIEATIEA .
Tot nu toe waren er voor bedrijven met een gemengd 
machinepark geen mogelijkheden om binnen dat machinepark 
gegevens uit te wisselen. De nieuwe agrirouter™ vereenvoudigt 
dit proces en daarmee ook de bedrijfsprocessen in algemene 
zin. Verder verkleint het de administratieve lasten en leidt 
het tot een beter rendement. De agrirouter™ is een data-
uitwisselingsplatform waarmee agrariërs en loonwerkers zonder 
problemen data tussen hun machines en agrarische software uit 
kunnen wisselen.
Voor Fendt-klanten maakt de agrirouter™ een veelzijdiger 
benutting van het documentatiesysteem Fendt VarioDoc Pro 
mogelijk. De ProfiPlus-uitvoeringen van alle series, van de Fendt 
500 Vario tot en met de Fendt 1000 Vario, zijn met het VarioDoc 
Pro-documentatiesysteem uitgerust. VarioDoc Pro is ook 
beschikbaar voor de Fendt Katana en de Fendt IDEAL. 

16

Nieuwe agrirouter™-gebruikers kunnen zich 
online registreren en vervolgens op hun 
computer, tablet of smartphone door koppeling 
van hun machines en software hun eigen 
agrirouter™ inrichten.

• Nadat de agrirouterTM eenmaal is ingericht, kunnen gegevens 
van alle deelnemende bedrijven worden gebruikt

• Meer comfort, omdat deelnemers onafhankelijk van het merk en de 
software, gebruik kunnen maken van hun eigen gegevens

• Betere benutting van de voortgebrachte gegevens doordat 
deelnemers ze in combinatie met verschillende typen machines en 
perceelskaarten kunnen gebruiken

• Gebruikers kunnen zelf beslissen welke gegevens via de agrirouter 
worden gedeeld

Agrirouter
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Anbauplanung

Winterweizen 1,01 ha / 6,9 %

Sommergerste 4,00 ha / 27,3 %

Winterraps 1,00 ha / 6,8 %

Mais 5,50 ha / 37,6 %

Zuckerrübe 3,12 ha / 21,2 %

2018
14,63 ha

Suchen

Maßnahme buchen Anbaudokumentation drucken

Anbauplanung

Anbauplanung und Dokumentation

NEXT Machine Management is een product dat gebruikers in staat 
stelt om alle machines die deel uitmaken van productieprocessen 
(zoals de planning en regeling van opdrachten, wettelijk verplichte 
documentatie, perceelskaarten en weglijn-administratie) met 
elkaar te integreren. 
Door dit aan het gegevensuitwisselingsplatform agrirouter™ 
te koppelen en gebruik te maken van de optie om ook andere, 
bijvoorbeeld fabrikantspecifieke interfaces te integreren, 
komen agronomische machinegegevens in het systeem 
beschikbaar. Trekkers in ProfiPlus-uitvoering en met het 
documentatiesysteem VarioDoc Pro, en alle zelfrijdende 
Fendt-oogstmachines (maaidorsers, hakselaars en Rogator 
600-veldspuit), zijn al adequaat uitgerust en beschikken over het 
juiste gegevensverwerkingssysteem om volledig gebruik te maken 
van NEXT Machine Management.

Met NEXT Machine Management kunt u 
verslagen met trackgegevens uitprinten die 
zowel machinegegevens (bewerkt oppervlak, 
brandstofverbruik, enz.) als agronomische 
gegevens (gebruikte hoeveelheid zaad, 
nauwkeurigheid van de plaatsing) bevatten.  

Fendt Smart Farming staat voor de toekomst van 
de landbouw: het gebruik van slimme technologie 
ten behoeve van producenten, consumenten en 
het milieu.
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NEXT MACHINE 
MANAGEMENT.
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Zuckerrübe 3,12 ha / 21,2 %

Trekkers in ProfiPlus-uitvoering en met het 
documentatiesysteem VarioDoc Pro, en alle Fendt-
zelfrijders, kunnen NEXT Machine Management in volle 
omvang gebruiken. 

• NEXT Machine Management is een intuïtief werkend instapproduct, 
waarmee kan worden deelgenomen aan een Farm Management 
System.

• Dankzij de eenvoudige schermen en gebruiksvriendelijke menu’s 
raakt u snel met het systeem bekend en zult u er gemakkelijk mee 
kunnen werken.

• Gebruikers kunnen met NEXT Machine Management hun 
werkzaamheden plannen, controleren en (daardoor) optimaliseren.

• Door een efficiëntere documentatie van het bouwplan kan op 
arbeidskosten worden bespaard.

NEXT Machine Management
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ONZE BELANGRIJKSTE 
DESKUNDIGHEID: 

EFFICIËNTE 
GEWASBESCHERMING. 

Op het gebied van gewasbescherming is er één naam 

die staat voor exacte spuitboomsturing, gemakkelijke 

hanteerbaarheid en optimale, betrouwbare 

applicatie: Rogator. De jarenlange ervaring en vele 

sleuteltechnologieën, ontwikkeld tijdens de productie van 

de wereldwijd succesvolle zelfrijdende veldspuit Rogator 

600, maken de getrokken Rogator 300 tot een veldspuit 

die aan de eisen van moderne, professionele boeren en 

loonwerkers voldoet.

Rogator 300  3300 – 6600 l

Rogator 600  3800 – 6000 l

21



Door de pompcapaciteit van maximaal 
785 l/min is ook het opbrengen van 
vloeibare kunstmest een fluitje van 
een cent.

De grote bodemvrijheid van maximaal 
85 cm en de gladde ondervloer zonder 
randen, garanderen dat de schade aan 
het gewas tot een minimum beperkt 
blijft.
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• Perfecte spuitboompositie en bodemaanpassing

• Laag zwaartepunt

• ISOBUS-bediening met SectionControl en VariableRateControl 
volgens AEF-standaard

• Een tankinhoud van 3300/4400/5500/6600 liter en een 
schoonwatertank voor maximaal 900 liter

• Vultrechter met OptiFlow-bedieningspaneel

• Ver naar achteren geplaatste OptiSteer-stuuras met maximaal 2,05 m 
hoge banden en een stuuruitslag van 30 graden

• Gladde ondervloer met een bodemvrijheid van 85 cm, waardoor het 
gewas maximaal ontzien wordt

• Aandrijving via aftakas of hydrauliek

• Centrifugaalpomp met een debiet van 785 l/min

• Enkelvoudig frame, voor optimale stabiliteit en wendbaarheid

Fendt Rogator 300
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Vooral bij perceelsgrenzen en op de kopakker is nog volop besparing 
mogelijk. De automatische sectieschakeling ontlast de bestuurder, 
doordat die zich niet meer met sectieschakelingen bezig hoeft te 
houden.

De centrale bevestiging van de spuitboom 
zorgt voor een optimale en rustige positie 
van alle spuitdoppen boven het gewas.

Fendt Rogator 300

DE GETROKKEN 
ZELFRIJDER.
Op het gebied van gewasbescherming is er één naam 
die staat voor exacte spuitboomsturing, gemakkelijke 
hanteerbaarheid en optimale, betrouwbare applicatie: 
Rogator. In de Nederlandse AGCO-locatie Grubbenvorst 
komt alle vakkundigheid samen die in meer dan 50 jaar 
veldspuitenbouw ontwikkeld is. Onze Rogator-veldspuiten 
onderstrepen onze ervaring en kennis op het gebied 
van spuitapparatuur en weten klanten overal ter wereld 
enthousiast te maken. De getrokken Fendt Rogator 300 
voldoet aan alle eisen die u als klant aan een moderne 
getrokken veldspuit stelt. Flexibel in aanspanning en 
aandrijving, sterk presterend en gemakkelijk in het gebruik. 
SectionControl, VariableRateControl en VarioDoc Pro zorgen 
voor een duidelijke toename van het rendement van uw 
machine.
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Alle bedieningselementen bevinden zich goed 
toegankelijk op de console rechts. Schakelaars en 
folietoetsen zijn voorzien van niet-verblindende 
achtergrondverlichting.

Ongekend wendbaar: dankzij de vierwielbesturing 
volgen de achterwielen precies in het spoor van de 
voorwielen, waardoor planten zo weinig mogelijk 
beschadigd raken.

Na analyse van duizenden klantenenquêtes en uitgebreide 
praktijktesten hebben wij uiteindelijk alle verwachtingen die 
onze klanten van hun Fendt-machine hebben, in de Rogator 
600 toegepast: een perfecte spuitboompositie, gemakkelijke 
bediening, efficiënte middelentoepassing en een optimale 
uitrusting. Gewoon een veldspuit die de technische 
norm stelt. Op basis van vele jaren ervaring hebben wij in 
onze innovatieve zelfrijdende veldspuit Rogator 600 vele 
sleuteltechnologieën compleet weten te perfectioneren. 
De Fendt Rogator 600-zelfrijder voldoet aan alle eisen die 
u als klant aan een moderne veldspuit stelt: hij is wendbaar 
en flexibel, wordt zuinig aangedreven, is vriendelijk voor het 
gewas en sterk presterend en gemakkelijk in het gebruik. 
SectionControl, VariableRateControl en VarioDoc Pro zorgen 
voor een duidelijke toename van het rendement van uw 
machine.
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Fendt Rogator 600

PARTNER VOOR 
INTENSIEVE 
GEBRUIKERS.
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De centrifugaalpomp met zijn debiet van 785 l/min 
wordt hydraulisch aangedreven, werkt zonder pulsaties 
en reageert snel. Gewasbescherming tot in de perfectie.

De OptiRide-as zorgt voor een 
variabele spoorbreedte en een 
chassis dat 45 cm in hoogte 
verstelbaar is.

• Perfecte spuitboompositie en bodemaanpassing

• Laag zwaartepunt

• 3800/5000/6000 liter tankinhoud en een schoonwatertank van 
500 liter

• Vultrechter met OptiFlow-bedieningspaneel

• Binnenste draaicirkel van slechts 3,14 meter

• Banden tot 2,05 m hoogte en een stuurhoek van 35 graden

• Gladde onderkant en een bodemvrijheid van 120 cm, waardoor het 
gewas maximaal ontzien wordt 

• HydroStar cvt-transmissie in combinatie met naafmotoren

• CDS (ControlDriveSystem)

• Centrifugaalpomp met een debiet van 785 l/min

• Fendt VisionCab met > 4 m³ inhoud, uitstekend zicht rondom en 
automatische airconditioning; een cabine met categorie 4-certificaat 
en maximale beenruimte

• Maximaal trekgewicht 16 ton

Fendt Rogator 600

Met het OptiFlow-
bedieningspaneel is de aanzuiging 
van gewasbeschermingsmiddel 
comfortabel te regelen.

De OptiRide-as biedt variabele 
spoorbreedte en een chassis 
dat 45 cm in hoogte verstelbaar is.
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NOOIT EERDER WAS 
ER ZOVEEL FENDT.

Het nieuwe standaardtrekkerprogramma is niet alleen het breedste, 

maar ook het beste in de geschiedenis van Fendt. 

De vermogens van de standaardtrekkers lopen uiteen van 57 kW (77 

pk) bij de Fendt 200 Vario tot maar liefst 382 kW (517 pk) bij de Fendt 

1000 Vario. Maar bij alle verschillen zijn er ook veel overeenkomsten: 

een eenvoudig en uniform bedieningsconcept (voor maximaal comfort), 

de traploze Vario-transmissie (voor optimale efficiëntie) en de vele 

uitrustingsmogelijkheden die u bij een moderne trekker verwacht. 

Fendt 200 V/F/P Vario  53 – 74 kW / 72 – 101 pk

Fendt 200 Vario 53 – 74 kW / 72 – 101 pk

Fendt 300 Vario 74 – 97 kW / 101 – 133 pk

Fendt 500 Vario 91 – 120 kW / 124 – 163 pk

Fendt 700 Vario 106 – 174 kW / 144 – 237 pk

Fendt 800/900 Vario 166 – 291 kW / 226 – 396 pk

Fendt 1000 Vario 291 – 380 kW / 396 – 517 pk

Nom. vermogen vlg. ECE R120
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Uw partner voor elk gebruik:
de Fendt 200 V Vario
De klassieke smalspoortrekker. Hightech met een 
minimumbreedte (buitenafmetingen) van 1,07 m. Naar 
keuze met een brede vooras, voor betere wendbaarheid.
De Fendt 200 F Vario
Vanaf een breedte (buitenafmetingen) van 1,32 m is de 
cabine van de Fendt 200 F Vario al 10 cm breder.
De Fendt 200 P Vario
De smalspoortrekker met bredere assen en een grotere 
hefcapaciteit. Minimumbreedte (buitenafmetingen) 1,68 m.

Dankzij de omkeerbare koelventilator kan de 
koeler eenvoudig en snel worden gereinigd, 
zonder stilstand, zodat effectief kan worden 
gewerkt.
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Gps-stuursystemen op basis van 
positiereferenties werken bij de 
Fendt 200 V/F/P Vario met een 
nauwkeurigheid van maximaal 2 cm. 

De positielichten zijn netjes in de 
machine geïntegreerd en houden de 
breedte van de trekker beperkt.

De Fendt 200 V/F/P Vario

UW PARTNER.

28

• Traploze Fendt Vario-transmissie voor comfort en veiligheid op 
hellingen

• TIM Guidance-ready: voorbereid voor spoorgeleidingssysteem

• VarioActive: snelstuursysteem

• Omkeerbare ventilator

• Frontaftakas 540E met 750 t/min, voor flexibele werktuigcombinaties

• Beiderzijds externe bediening van achterhefinrichting en achterste 
aftakas

• Led-werklampen

• Led-knipper- en -positielichten geïntegreerd in de A-stijl

• Vloerverwarming

De Fendt 200 V/F/P Vario De op aanvraag leverbare 
vloerverwarming zorgt dat u 
ook op koude dagen warme 
voeten houdt.

Door de grote ramen en de smalle stuurkolom hebt 
u altijd prima zicht op uw werktuigen. Bij werk op 
hoogte, zoals met een voorlader, biedt het dakraam 
ideaal zicht naar boven. 
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De Fendt 200 Vario

WARE GROOTHEID, 
ALTIJD EN OVERAL.
De Fendt 200 Vario weet in de categorie compacte 
standaardtrekkers over de hele linie te overtuigen. 
Wie deze compacte trekker kent, weet dat hij enorm veel 
te bieden heeft aan functies en efficiënte technologie. 
De Fendt 200 Vario is daarmee uw betrouwbare begeleider 
bij de uitdagingen waar u dagelijks voor staat. Ervaar 
de onovertroffen Fendt Vario-technologie nu ook in de 
vermogensklasse 77 - 111 pk. Laat u inspireren door de 
beproefde traploze transmissie en de geniaal-eenvoudige 
bediening.  Fendt heeft deze technologie consequent 
doorontwikkeld – Fendt staat voor 100 procent Vario. 

Met de elektrische kruishendel is 
de voorlader zeer nauwkeurig te 
bedienen. Het 3e en 4e stuurcircuit 
worden via drukknoppen op de 
kruishendel aangestuurd zonder dat 
ompakken nodig is.

Met de spoorgeleidingssystemen rijdt u altijd zeer 
efficiënt. Overlapping en gewasbeschadiging worden 
namelijk voorkomen.

Met het VarioActive-snelstuursysteem kunt u sneller 
aan de volgende werkgang beginnen.

31

Veilig en zonder slijtage stoppen en 
weer optrekken, ook op hellingen en 
met zware lasten – dankzij de actieve 
stilstandsregeling van de Vario-transmissie 
is dit helemaal zonder schokken mogelijk.

De Fendt 200 Vario is voorzien van 
aansluitpunten voor spoorgeleidingssystemen 
met gps-ontvangers met maximaal RTK-
nauwkeurigheid.
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• TIM Guidance-ready: voorbereid voor spoorgeleidingssysteem

• VarioActive: snelstuursysteem

• Omkeerbare ventilator

• Stuurhoek-afhankelijk automatisch vierwielaandrijvings- en 
differentieelsysteem

• Hydraulische capaciteit 104 l/min

• Power-Beyond-aansluitingen (LS-hydrauliek)

• Fendt Cargo-voorlader comfortabel te bedienen via elektrische 
kruishendel

• Led-werklampen

• Vloerverwarming

De Fendt 200 Vario
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Wie in een trekker investeert, investeert in de toekomst. Met 
de 300 Vario legt u de basis om goed en winstgevend te 
werken. Voor welke werkzaamheden hij ook gebruikt wordt, 
de Fendt 300 Vario beschikt altijd over de passende functies. 
Power, Profi of ProfiPlus: kies de uitvoering die het best bij u 
past. De Fendt 300 Vario Power is geschikt voor gebruik op 
bijvoorbeeld grasland, in de akkerbouw, in het transport, 
voor verzorgingswerk, in speciale teelten, voor gebruik in 
de publieke dienst, en voor werkzaamheden op het erf. 
Zijn robuustheid en lange levensduur werken daarbij zeer 
overtuigend. De Fendt 300 Vario Profi en ProfiPlus zijn 
uitgerust met geavanceerde oplossingen die bij speciale 
werkzaamheden meer comfort en functionaliteit bieden en 
uw dagelijkse werk gemakkelijker maken.

De ontlastende fronthefregeling is bijzonder nuttig, omdat die zorgt dat 
werktuigen zich zeer snel aan eventuele bodemoneffenheden aanpassen.

De supercomfortstoel is voorzien van 
stoelverwarming, een draaiadapter en 
een pneumatische lendensteun. Deze en 
vele andere comfortkenmerken maken 
van de VisioPlus-cabine de ideale werkplek.

Om bijvoorbeeld zeer hoge aanhangers te laden, kan bij de CargoProfi de uitkiphoek 
worden begrensd. Zeer praktisch voor zich herhalende werkzaamheden is de 
memofunctie. Daarmee kan het werktuig bijvoorbeeld automatisch weer in de 
onderste horizontale positie worden gebracht. De weegfunctie maakt meer controle 
over het gewicht van de lading mogelijk.
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De Fendt 300 Vario

ZEG ÓÓK JA 
TEGEN DE FENDT 
300 VARIO!

32

Geen compromissen op het gebied van 
efficiëntie en comfort: met het VarioGuide-
spoorgeleidingssysteem werkt u op gras- en 
bouwland met weinig overlapping en een 
nauwkeurigheid van maar liefst +/- 2 cm. 
VarioGuide biedt u keus uit vele verschillende 
correctiesignalen.

• Krachtige motor met een cilinderinhoud van 4,4 liter

• VisioPlus-cabine voor meer ruimte en uitstekend zicht

• Voorlader Fendt CargoProfi 

• Overzichtelijke bediening door Variocenter met 7''-Varioterminal, 
vele VarioGuide-opties en VarioActive

• Elektrische ventielen met tijd- en hoeveelheidsregeling

• Led-werklampen

• Multifunctionele joystick 

• 40 km/h bij gereduceerd motortoerental 

• Hoge nuttige belasting van meer dan 3,5 t

• Voorasvering met niveauregelsysteem 

De Fendt 300 Vario
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Dankzij het geringe gewicht, de ISOBUS-regeling en het VarioGuide-
spoorgeleidingssysteem is de Fendt 500 Vario met de Fendt Cargo-voorlader 
overal flexibel inzetbaar: zowel op bouw- en grasland als op het erf.

Werktuigen die ISOBUS-compatibel 
zijn, bestuurt u via de Variotronic-
werktuigbesturing rechtstreeks met de 
joystick of Varioterminal. Daardoor zijn in de 
cabine geen extra terminals nodig. 

De Fendt 500 Vario

UW PERSPECTIEF.
De Fendt 500 Vario is de ideale allroundtrekker waar u altijd 
op kunt rekenen. Hij heeft veel trekkracht, is nauwkeurig 
in verplegingswerk, heeft een erg laag verbruik en is 
comfortabel en veilig tijdens transportwerk. Uiteindelijk zal 
hij u bij voorladerwerk overtuigen door zijn wendbaarheid 
en overzichtelijkheid en zo uw bedrijf nieuwe kwaliteit en 
een optimaal perspectief bieden. Middelgrote en grote 
bedrijven zijn tegenwoordig aangewezen op trekkers met veel 
belastbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit en efficiëntie. Zorg dat uw 
bedrijf klaar is voor de toekomst – met de Fendt 500 Vario, de 
trekker voor alle werkzaamheden.

• Voldoet aan Fase IV / Tier 4 Final

• Aftakas met 3 snelheden 

• 1000E-aftakas

• Led-werklampen

• 300°-ruitenwisser op de voorruit

• Startonderbreking als optie

• Voorzien van de nieuwste VariotronicTI-
spoorgeleidings- en telemetriefuncties

• Laag eigengewicht van 6 ton

• Grote nuttige belasting (max. 4,4 ton)

• Toegestane achterasbelasting 8,5 ton

• Achteras met flenzen of asstompen

• Maximumsnelheid 50 km/h

• Onderhoudsvrije, niveaugeregelde 
voorasvering

• Nieuwe TMS-software, voor nog 
dynamischer rijden 

De Fendt 500 Vario
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De Fendt 700 Vario

WORD OOK 
PERFECTIONIST!
Want gewoon goed is niet goed genoeg. Alleen een 
perfect samenspel tussen trekker en bestuurder leidt tot 
een positief resultaat. Om uw dagelijks werk perfect te 
laten verlopen, hebben wij de beste oplossingen in de 
nieuwe Fendt 700 Vario samengebracht. Het resultaat 
is een perfecte eenheid van kracht en wendbaarheid, 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, functionaliteit en 
comfort. De flexibele Fendt 700 Vario is met zijn 150 tot 
246 pk uw sterke partner in elk gebruik.

Met de volautomatische sectieschakeling 
Fendt SectionControl voor ISOBUS-compatibele 
werktuigen kunt u zaad, meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen zonder overlapping 
toedienen. Dubbele behandelingen worden 
voorkomen en gewenste afstanden worden 
automatisch gevolgd. Met behulp van de 
SectionControl Assistant stelt u snel en eenvoudig 
eenmalig de correctiewaarden voor uw werktuig in. 
Zo worden de in- en uitschakeltijdstippen vanaf het 
begin nauwkeurig bepaald en wordt automatisch 
een rendabele toediening bereikt.

Een comfortabele instap, optimale veereigenschappen en ergonomisch 
geplaatste bedieningselementen. Plus heel veel zicht en ruimte, door de 
panorama-voorruit, de 300°-ruitenwisser, het led-verlichtingsconcept en nog 
veel meer – allemaal onderdeel van de Fendt VisioPlus-cabine. 
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• Hefvermogen 10.360 daN 

• Max. toegelaten totaalgewicht 14 ton

• Grote nuttige belasting (max. 6,2 ton)

• Hydraulisch systeem met load-sensing-pomp

• Achterste aftakas met 4 snelheden

• 1000E voor lager motortoerental en 
brandstofbesparing

• Voldoet aan Fase IV / Tier 4 Final

• 300°-ruitenwisser 

• Led-koplampen met grotere lichtopbrengst

• Varioterminal 7'' of 10.4'' 

• Voorzien van de nieuwste Variotronic-
spoorgeleidings- en telemetriefuncties

De Fendt 700 Vario
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De Fendt 800 en 900 Vario

SUPERIEUR TOT 
IN DE DETAILS.
De Fendt 800 Vario en 900 Vario zijn leider in 
de trekkermarkt voor loonbedrijven en grote 
landbouwbedrijven. Zij blinken uit door hun compactheid, 
flexibiliteit en prestaties. Ze zijn niet alleen sterk op het 
land, maar ook superieur in wegtransport. Ook in de details 
zijn ze superieur, doordat er slimme technologieën in zijn 
toegepast, die bovendien de efficiëntie vergroten. Zoals het 
VarioGrip-bandendrukwisselsysteem, spoorgeleiding en 
vele andere. Ga dus voor de toonaangevende zware trekkers 
– investeer in een Fendt 800 of 900 Vario!

Met het geïntegreerde 
bandendrukwisselsysteem 
Fendt VarioGrip stelt u de 
bandenspanning optimaal in op 
veldwerk en op rijden op de weg. 

De geveerde vooras van de Fendt 800 en 900 Vario biedt niet alleen op de weg 
bij 60 km/h een enorm comfort, ook verliest de speciaal voor gebruik op het land 
aangepaste vooras nooit het contact met de grond, waardoor een betere tractie 
wordt gerealiseerd.

• Geïntegreerd bandendrukregelsysteem Fendt 
VarioGrip

• TMS met automatische grenslastregeling 2.0  

• VariableRateControl (VRC) voor plaatsspecifieke 
bewerkingen

• Fendt VarioGuide-spoorgeleidingssysteem

• Automatische koelerreiniging met omkeerbare 
koelventilator 

• Extra hydrauliekventielen met uitwisselbare 
cartridges (FFC) en maximaal 170 l/min

De Fendt 800 en 900 Vario
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De trekker regelt de grensbelasting volautomatisch 
en past het motortoerental en de overbrenging 
aan. Deze samenwerking van motor en transmissie 
bespaart enorm veel brandstof.
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Omdat er door de variabele vierwielaandrijving geen vaste voorloopverhouding is, is de 
voorwielaandrijving in staat om de trekker actief door de bocht te trekken – het zogenoemde ‘pull-in 
turn’-effect. Alleen al door dit effect zal de draaicirkel op het land ca. 10% kleiner zijn. De slijtage aan 
de voorbanden die normaal bij het rijden van bochten op een vaste ondergrond optreedt, blijft door 
VarioDrive tot een minimum beperkt.

De Fendt 1000 Vario

500 PK VOOR UW 
MEISTERWERK.
Groot, sterk en uniek. In combinatie met toonaangevende 
Fendt-technologie heeft een Meisterwerk het licht gezien. 
Alle componenten, zoals motor, transmissie, ventilator en 
hydrauliek, zijn geconstrueerd om langdurig en ook onder 
moeilijke omstandigheden sterk te presteren en speciaal 
ontworpen voor een grote krachtomzetting bij een zo gering 
mogelijk verbruik. Naast zijn enorme kracht overtuigt de 
Fendt 1000 Vario door zijn grote wendbaarheid en geringe 
eigengewicht, terwijl de nuttige belasting groot is. De vele 
aansluitpunten en toepassing van de nieuwste software-
oplossingen maken de machine geschikt voor opname in 
netwerken. Dit biedt speciale mogelijkheden voor onderhoud 
en snelle analyse van gegevens, wat al tijdens het werk tot meer 
bedrijfsefficiëntie kan leiden.

• Nieuwe vermogensklasse, 380–517 pk

• Leeggewicht 14 ton, toelaatbaar totaalgewicht 23 ton*

• Spoorbreedte indien gewenst 60'' (1,5 m)** 

• Het Fendt iD-lagetoerentalconcept

• Fendt VarioDrive: variabele vierwielaandrijving

• Volledig goedgekeurd voor gebruik op de openbare 
weg tot 60 km/h*

• Achterste aftakas optioneel 1000, 1000E en 1300 t/min 

*   Waarde afhankelijk van de specifieke wettelijke voorschriften voor het betreffende land.
**  Afhankelijk van de bestemming (land) van de trekker.

De Fendt 1000 Vario
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Fendt VarioDrive maakt variabele vierwielaandrijving 
mogelijk. Het koppel wordt in principe onafhankelijk via 
twee uitgangen van de versnellingsbak vrij over beide assen 
verdeeld. 
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NIET TE EVENAREN: 
DE FENDT VARIO EN DE 

FENDT CARGO.

De trekkers van de series Fendt 200, 300, 500 en 700 Vario 

zijn met de voorladers Cargo en CargoProfi leverbaar. 

Door inbouw van het sensorsysteem in de laadarm zijn 

totaal nieuwe functies gerealiseerd, zoals een weeg- en 

schudfunctie. Zo biedt de Fendt CargoProfi u optimale 

instellingen voor veilig en gecontroleerd voorladerwerk.

Cargo 3x/70  300 Vario

Cargo 4X/75 compact  300 Vario

Cargo4x/75  300/500 Vario

Cargo 4x/80  500 Vario

Cargo 4x/85  700 Vario*

Cargo 5x/85  700 Vario

Cargo 5x/90  700 Vario

Cargo 3x/65  200 Vario

* Wielen max. 28 inch
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De Fendt Cargo – de voorlader van Fendt – biedt 
uitgekiende techniek, waarmee de hoogste productiviteit 
wordt bereikt. Als universeel werktuig is hij de ideale partner 
voor Vario-trekkers. Alle modellen hebben het unieke 
‘Cargo-Lock’-koppelingssysteem en parallelgeleiding met 
Z-constructie. De nieuwe Fendt CargoProfi, leverbaar voor 
de voorladermodellen 4X/75, 4X/80, 5X/85 en 5X/90, is het 
resultaat van het consequent doorontwikkelen van de twee-
eenheid trekker/voorlader. De voorlader is uitgerust met 
meet- en hellingsensoren en met een boordcomputer voor 
het registreren en verwerken van verschillende gegevens 
en instellingen. Deze kunnen via de Varioterminal worden 
doorgevoerd en ingezien.

De over een grote capaciteit beschikkende load-
sensing-hydrauliek, waarmee de Fendt Vario-
trekkers zijn uitgerust, maakt voorladerwerk veel 
eenvoudiger.
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Fendt Cargo en CargoProfi:

DE NIEUWE 
GENERATIE 
VOORLADERS.

De ver naar boven doorlopende 
panorama-voorruit biedt uitstekend 
zicht op het werktuig.

Dankzij Cargo-Lock en multikoppeling kan de 
voorlader snel worden aan- en afgekoppeld.
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Doordat de dwarsbalk ontbreekt en de 
leidingen in het frame zijn weggewerkt, 
is het zicht bij gebruik van de Fendt Cargo-
voorlader uitstekend.

• Maximaal hefvermogen 1850 - 3460 daN

• Maximale hefhoogte 4460 mm

• Hydraulische werktuigvergrendeling

• Mechanische parallelgeleiding door de Z-constructie 

• Fendt Cargo-Lock voor snel aan- en afkoppelen 

• Voorlader met dempingssysteem

• Geheugenfunctie voor laadarm en werktuig

• Weegfunctie voor totaalgewicht en gewicht per lading

• Uitstekend veercomfort

Fendt Cargo en CargoProfi De automatische 
werktuigvergrendeling 
biedt enorm veel comfort 
en veiligheid tijdens het 
wisselen van werktuig.
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COMBINATIE 
VAN CAPACITEIT EN 
SLIMME SYSTEMEN.

Om ook grotere oppervlakken efficiënt te managen, 

is het niet genoeg meer als machines slagvaardig zijn. 

De planning en registratie van de werkzaamheden 

en de automatische aansturing van secties en op te 

brengen hoeveelheden van bijv. zaad en kunstmest, 

bieden enorme mogelijkheden. Fendt Variotronic biedt 

u de aansluitpunten en functies die u nodig hebt.

Fendt 900 Vario MT 279 – 317 kW / 380 – 431 pk

Fendt 1100 MT 336 – 440 kW / 457 – 598 pk

Nom. vermogen vlg. ECE R120
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Innovatieve oplossingen en enorme 
trekkracht voor de precisielandbouw: 
dankzij SectionControl en VariableRateControl 
allemaal te vinden in de nieuwe 
Fendt 900 Vario MT.
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• 9,8liter-AGCO-Power-zevencilinder met maar liefst 431 pk

• Fendt iD-lagetoerentalconcept 

• Fendt Concentric Air System

• Fendt VarioDrive-aandrijvingsconcept

• Innovatief loopwerk met SmartRide-onderstel en ConstantGrip

• Geveerde looprollen

• Fendt-cabinevering

• Fendt VariotronicTI

• Hydrauliekopbrengst maximaal 440 l/min

• Volwaardige hef cat. 3/4 met 11.500 daN hefvermogen

• Aftakas 1000 en 1000E

De Fendt 900 Vario MT
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De Fendt 900 Vario MT

DE PERFECTE 
SYMBIOSE.
In tegenstelling tot andere rupstrekkers is de Fendt 900 
Vario MT niet ontwikkeld vanuit een standaardtrekker. 
Van het begin af aan is deze als rupstrekker ontwikkeld 
– en dat is te merken. Hoe breed een werktuig ook is, of 
hoe steil een perceel, of hoe lastig de omstandigheden: 
de Fendt 900 Vario MT is als het ware voor deze uitdagingen 
gemaakt. Het innovatieve loopwerk van de nieuwe Fendt 
900 Vario MT is het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring 
met rupsonderstellen bij trekkers. Dat betekent meer tractie, 
minder bodemdruk en een optimale gewichtsverdeling 
over het hele contactoppervlak, ook bij zware treklasten. 
En uiteraard ook een optimaal rijcomfort. Niet alleen ervaren 
Fendt-gebruikers raken binnen de kortste keren bekend met 
de bediening, dankzij de Fendt-aandrijflijn, Fendt-cabine en 
Fendt-armleuning met 10.4''-Varioterminal.

Om voortdurend contact 
met de grond te houden en 
zo de kracht continu op de 
ondergrond over te brengen, 
zijn de middelste looprollen 
met het ConstantGrip-
veersysteem uitgerust.

Alles wat u van een Fendt verwacht: met de 10,4''-Varioterminal en de 
multifunctionele armleuning treft u in de cabine van de Fendt 900 Vario 
MT het typische Fendt-bedieningsconcept aan.

Ook op de kopakker laat het loopwerk zijn sterke 
eigenschappen zien: er ontstaan geen diepe rijsporen. 
Dankzij het kopakkermanagementsysteem VariotronicTIDankzij het kopakkermanagementsysteem VariotronicTIDankzij het kopakkermanagementsysteem Variotronic
hoeft u veel minder handelingen te verrichten.
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Groot uitgevoerde 
astrechters zorgen voor 
een lange levensduur.

De iCAC-tussenkoeler koelt de inlaatlucht voor en vergroot 
zo het koppel.

De pendelende ophanging van de looprollen garandeert een 
perfecte bodemaanpassing en permanent contact met de grond.
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De Fendt 1100 MT

OM BERGEN MEE 
TE VERZETTEN.
Tientallen jaren ervaring, een consequente doorontwikkeling 
en de sterke wil om boeren en loonwerkers over de hele 
wereld op zo efficiënt mogelijke wijze zo veel mogelijk te laten 
presteren – dat heeft allemaal bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de Fendt 1100 MT. Met zijn AGCO Power 12-cilindermotor 
en innovatieve rupstechniek stelt hij een nieuwe norm wat 
betreft krachtoverbrenging. Het rupsonderstel is een robuuste 
constructie met een langsligger en rubberen rupsbanden die 
niet met tandwielen en geleidetanden, maar door middel van 
wrijving worden aangedreven. 

• 12-cilinder AGCO Power-dieselmotor 

• Cilinderinhoud 16,8 liter 

• Nominaal vermogen 457 tot 598 pk

• Gesloten hydraulieksysteem (Closed Center) met 
druk- en hoeveelheidsregeling (Load Sensing)

• 28 graden naar links en rechts uitzwenkende, 
hydraulisch aangestuurde zwaaiende trekhaak

• 16x4 onder last schakelbare transmissie

• met speedmatching-functie

De Fendt 1100 MT
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Of u nu veel hefvermogen, veel hydraulisch 
vermogen of veel aftakasvermogen nodig hebt: 
de Fendt 1100 MT is tegen alle uitdagingen 
opgewassen.
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ALS ELKE GRASSPRIET 
TELT: FENDT-VOEDER-
WINNINGSTECHNIEK.

Het efficiënt oogsten van kwaliteitsvoer stelt u voor steeds 

grotere uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te kunnen 

gaan, hebt u een partner nodig op wie u onvoorwaardelijk 

kunt vertrouwen. Daarom biedt Fendt nu een volledig 

programma aan ruwvoerwinningsmachines, met premium-

combiwagens en innovatieve doorontwikkelingen op het 

gebied van maaiers, zwadharken en schudders. 

Fendt Cutter 2,86 – 3,06 m

Fendt Slicer 2,5 – 9,3 m

Fendt Slicer  3,6 m

Fendt Twister 4,3 – 12,7 m

Fendt Former 3,6 – 14 m

Fendt Tigo 31 – 54 m3
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Dankzij de pendelweg van +/- 5° past 
de Fendt Cutter FPV zich zeer goed aan 
de bodem aan en blijft geen stukje gras 
ongemaaid. 
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• Groot frame van vierkante buis

• Werkbreedte 2,86 - 3,06 m

• Vijfvoudig gelagerde maaitrommels in robuuste gegoten lagerhuizen

• Elastische V-snaaraandrijving

• Spiraalkegelwielen met gebogen Gleason-vertanding in oliebad

• TurboLift-systeem

• Messen-snelwisselsysteem 

• Zwadbreedte centraal verstelbaar

• Maaier in transportstand in hoek van 90°

• Automatische transportvergrendeling 

De Fendt Cutter
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De Fendt Cutter

RUWVOERWINNING 
ZONDER 
ONDERBREKINGEN.
Een perfecte snede vormt de basis voor waardevol voer. 
Met de Fendt Cutter trommelmaaiers zorgt u spelenderwijs 
voor een perfecte snede, onder alle omstandigheden. 
De Fendt Cutter overtuigt met beproefde techniek, een zeer 
lange levensduur en nieuwe, slimme details, die uw werk 
verlichten.

Alle Fendt Cutter-trommelmaaiers onderscheiden zich 
dankzij de vier maaitrommels door de geringe bodemdruk 
en de vriendelijke behandeling van de zode. De trommels 
verdelen het gewicht over een groot bodemoppervlak, 
waardoor zelfs maaien in een vochtig gewas geen enkel 
probleem is. De trommels draaien paarsgewijs en vormen 
steeds twee nette zwaden. 

De robuuste gegoten lagerhuizen 
van de trommels zorgen voor een 
lange levensduur. De machine 
loopt rustig, dankzij de 5 lagers 
per trommel.

Door het grote contactoppervlak spaart de Fendt 
Cutter-trommelmaaier de grasmat, ook onder moeilijke 
omstandigheden. In combinatie met een achtermaaier 
kunt u bijzonder slagvaardig maaien.

Dankzij het snelwisselsysteem met 
de praktische messensleutel is messen 
vervangen kinderspel.

51



Alleen met perfecte machines kan perfect voer worden 
gewonnen. De Fendt Slicer schijvenmaaier kan elke 
uitdaging aan en laat geen sprietje gras op het land staan. 
Bij het realiseren van een perfecte snede hoeft u geen enkel 
compromis te sluiten. Dankzij de unieke maaibalk doet elke 
Fendt Slicer-schijvenmaaier nauwkeurig en perfect zijn werk. 
Net als bij elke Fendt-machine geldt ook hier het motto: 
zo zwaar als nodig, zo licht als mogelijk. Om de bodem 
maximaal te ontzien is een lichte maaibalk geconstrueerd, 
echter zonder compromissen op het gebied van kwaliteit 
en levensduur. Daarvoor zorgen slimme oplossingen zoals 
de aandrijving van de eerste maaischijf. Daardoor is een 
binnenschoen overbodig en schuift de machine geen 
gemaaid gewas voor zich uit.

Met een druk op de knop klapt u de banden naar beneden en 
legt u het gewas op de gewenste breedte in het zwad af. Het 
bandtoerental stelt u op de Varioterminal in.

Door de hydraulisch opklapbare 
beschermkleden kan de machine snel van 
transport- in werkstand worden gezet, en 
omgekeerd. 

ww
w.

fen
dt

.co
m

/sl
ice

r

De Fendt Slicer

PERFECT TOT 
DE LAATSTE 
GRASSPRIET.

De Fendt Slicer FZ schijvenmaaier past zich met zijn getrokken 
bok perfect aan de bodemcontouren aan.
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De KC-kneuzer met verende tanden heeft een 
verstelbare tegenkam met vijf standen.

De unieke, gepatenteerde 
obstakelbeveiliging SafetySwing 
laat de maaiercombinatie in geval 
van een botsing 1,5 meter naar 
achteren en naar boven uitzwenken.

• Werkbreedte 2,50 - 9,30 m 

• SafetySwing-obstakelbeveiliging

• Pendelweg van +28° tot –18° bij de Slicer TLX

• Gepatenteerde glijgeleiding 

• Verstelbare trekstangpennen

• Beschermingskleden beiderzijds opklapbaar

• Overbrenging via rechte tandwielen met elastische 
V-snaaraandrijving  

• DriveGuard-overbelastingsbeveiliging

• Comfort Change-messensnelwisselsysteem

De Fendt Slicer
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De Fendt Slicer TKC en TRC schijvenmaaiers met 
transportonderstel zijn zeer efficiënt en uiterst flexibel. 
Beide modellen – werkbreedten 3,0 en 3,5 meter – 
zijn met een tanden- of rollenkneuzer uitgerust. De 
scharnierend in het midden van de machine bevestigde 
dissel maakt maaien links, rechts of recht achter de 
trekker mogelijk. De machine is zeer wendbaar. Krachten 
worden gelijkmatig overgedragen en slijtage treedt maar 
beperkt op. De compacte haakse overbrenging in de 
maaibalk zorgt voor een bijzonder net maaibeeld, doordat 
elke afzonderlijke maaischijf met dezelfde kracht wordt 
aangedreven. 

De maaibalk van de Fendt Slicer TKC en TRC hangt aan de uiteinden van het 
stabiele draagframe. Daardoor past hij zich gegarandeerd uitstekend aan de 
bodem aan. 

Dankzij de standaard goedkeuring voor 
40 km/h kunt u snel aan het volgende 
perceel beginnen. 

Doordat de dissel van de Fendt Slicer TKC en TRC 
in het midden bevestigd is, zijn deze machines 
zeer flexibel inzetbaar. 
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De Fendt Slicer TKC en TRC

GEWOON GOED 
MAAIEN.
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Doordat het trekpunt ver naar voren ligt, vergt de 
maaier bijzonder weinig trekkracht.

• Centrale, traploze maaihoogte-instelling 3,5 - 7 cm

• Optimale oplegdruk met instelbare veerpakketten

• Standaard goedgekeurd voor 40 km/h

• Grote bodemvrijheid dankzij grote hefhoogte

• Driedimensionale bodemaanpassing

De Fendt Slicer TKC en TRC In de dissel van de Fendt Slicer 
3575 T is een gereedschapskist 
geïntegreerd, zodat onderhoud 
snel uitvoerbaar is. 
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De perfecte samenwerking tussen de flexibele 
tanden en de verzinkte ribbelplaat versterkt de 
intensiteit van de kneuzing.
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• Werkbreedte 1,82 m

• Standaard breedtespreiding

• In vier standen instelbare tegenkam

• Laagliggend trekpunt

De Fendt Booster 285 DN
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De Fendt Booster 285 DN

DE BESTE 
KNEUZING – VOOR 
HET BESTE VOER.
De Fendt Booster verwerkt het gemaaide gewas voorzichtig, 
maar met maximale efficiëntie. Door de op een pick-up lijkende 
vorm van de kneuzer, met een werkbreedte van 1,82 meter, 
wordt het gewas voorzichtig opgenomen en door de V-vormige 
tegenkam optimaal voorverdeeld. Het samenspel tussen de 
agressief werkende tegenkam en de geribbelde plaat opent het 
bovenste laagje van het blad, waardoor water gemakkelijker 
uit het gras naar buiten treedt, en zorgt voor een betere 
verwelking van het gemaaide gewas. De grote rotordiameter 
van 600 mm garandeert daarbij maximale doorvoer, ook bij 
grote hoeveelheden. De flexibele tanden voorkomen dat 
de kneuzer beschadigd raakt als die in aanraking komt met 
vreemde voorwerpen en zorgen dat het gemaaide gewas 
niet verontreinigd raakt. De gedragen tandenkneuzer is 
niet alleen brandstofbesparend en efficiënt, maar ook zeer 
onderhoudsvriendelijk: de hele machine heeft maar twee 
smeernippels. 

Grote banden voor een optimaal rustige loop

Afleg op maat dankzij de standaard zonder gereedschap 
verstelbare spreidinrichting. 

De gemodificeerde Super C-tanden 
zijn ter bescherming van de vretende 
dieren en de navolgende werktuigen 
standaard met tandverliesbeveiliging 
uitgerust.

57



Grote werkbreedten, een stabiele en 
betrouwbare machine, ook op hellingen en 
op de kopakker. Dat onderscheidt de Fendt 
Twister.

ww
w.

fen
dt

.co
m

/tw
ist

er

• Werkbreedte 4,3 - 12,7 m 

• Frame van grote, dikwandige, vierkante buizen

• Gepatenteerd druk-treksysteem 

• Super C-tanden met verliesbeveiliging

• Tanden per paar even lang, met 6 windingen met diameter 70 mm

• Werphoeken van 15°, 18° en 21°

• Goedgekeurd voor 40 km/h transportsnelheid

• Security-Lock-System (SLS) 

• Synchroon uitheffend 

De Fendt Twister
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Een-, twee- of vierrotorhark: elke Fendt Former is zo 
geconstrueerd dat u uw gewas gemakkelijk bij elkaar 
brengt. Slimme details, zoals CamControl, SteerGuard 
en het jet-effect, ondersteunen u daarbij doordat ze de 
vorm van het zwad intact houden, ook op de kopakker. 
En dankzij de duurzame constructie heeft de machine een 
lange levensduur. Bij elke Fendt Former met meer dan één 
element zijn de rotoren volledig cardanisch opgehangen. 
Daardoor passen ze zich uitstekend aan de bodem aan, 
zowel in lengte- als in dwarsrichting. Daardoor kan zelfs 
voedergewas dat in rijsporen of ondiepe kuilen ligt, zonder 
verliezen worden opgepakt. Bovendien blijft de zode ook bij 
een oneffen ondergrond gespaard. 

Comfortabeler is niet mogelijk: dankzij ISOBUS regelt u alle 
functies van de Fendt Former met één vingerdruk.

Bij het laten zakken op de kopakker raken eerst de achterste 
wielen de grond, daarna de voorste. Bij het uitheffen gaan de 
voorste rotoren het eerst omhoog. Dankzij dit zgn. jet-effect 
wordt de zode ontzien.

Het SteerGuard-stuursysteem is eenvoudig 
maar effectief. Ondanks het geringe aantal 
draaipunten is de naloop van de hark 
uitstekend.

ww
w.

fen
dt

.co
m

/fo
rm

er

De Fendt Former

HET BESTE 
BIJ ELKAAR 
GEBRACHT.
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De Fendt Twister

360° 
DOORDACHT:
Dankzij zijn doordachte techniek is de Fendt Twister 
volledig gespecialiseerd in het snel en schoon drogen van 
ruwvoer. Deze schudder is de perfecte tussenstap tussen 
maaier en zwadhark. 100 jaar ervaring op het gebied van 
voederwinningstechniek, in elk detail – en dat merk je! 
Elke Fendt Twister heeft een frame van grote, dikwandige, 
vierkante buizen. Die bieden een lange levensduur en 
grote stabiliteit. Dat effect heeft ook de verbinding tussen 
de verschillende rotoren via robuuste framescharnieren, 
speciale flensbussen en bouten van gehard metaal. De 
centrale middenaandrijving van de Fendt Twister draait in 
een oliebad en is tegen stof en vuil beschermd. 

De Super C-tanden zijn gemaakt 
van 9,5 mm dik hoogwaardig staal 
en onderscheiden zich door hun 
lange levensduur en uitstekende 
prestaties.

Ook aan de randen van het perceel is het resultaat uitstekend, namelijk 
dankzij de kantschudvoorziening, waarbij de hele schudder zwenkt.

Door synchroon uitheffen kan de machine ook bij werk op 
hellingen veilig worden opgeklapt. 

59

Veel capaciteit en gemaaid gewas 
dat schoon blijft – dat is de Fendt 
Former ten voeten uit• Werkbreedte 3,6 m - 14 m

• Een-, twee- en vierrotorharken

• Volledig cardanische ophanging

• Tangentieel geplaatste.tandarmen

• Elke tandarm afzonderlijk vervangbaar

• Speciale curvebaan

De Fendt Former
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De Fendt Former 1502 is een zeer doelmatige lichtgewicht. 
Omdat het een getrokken machine is, kan deze ook met 
lichtere trekkers grote werkbreedten aan (tot 7,00 meter 
bij afleg van twee zwaden). De machine is wendbaar en 
algemeen inzetbaar. 
Bij afleg van één zwad kan de werkbreedte traploos en 
hydraulisch worden ingesteld op 3,60 tot 6,30 meter. 
Dit maakt de machine flexibel inzetbaar. Zo is de zwadafleg 
dus precies af te stemmen op de oogstomstandigheden ter 
plaatse. Door de standaard volgordebesturing worden de 
rotors op de kopakker na elkaar uitgeheven, waarbij ook het 
eind van het zwad nog perfect gevormd wordt.

De nieuwe getrokken Fendt Former-zwadharken hebben een 
variabele werkbreedte van 3,60 tot 6,30 m (bij afleg van twee 
zwaden maximaal 7,00 m).

De parallelle uithef van de rotors door de hydraulische portaalas 
garandeert een grote bodemvrijheid. 

De voorste rotor is uitgerust met 4 wielen met 
extra grote ballonbanden (18/8,50-8). Als 
optie kunnen links en recht tastwielen van 
dezelfde grootte worden gemonteerd. 
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De Fendt Former 1502

SCHOON 
WERKEN.
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Als optie kan voor 
hydraulische regeling van 
de achterste zwadvormer 
worden gekozen. 

• Werkbreedte 3,60 - 7,00 m 

• Cardanische rotorophanging

• Parallel uitheffen van de rotors dankzij de hydraulische portaalas

• Overdwarse hellingshoek van de rotors instelbaar via excentrische bout

• Grote banden (18/8.50-8)

De Fendt Former 1502
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Deze twee machines werken uitstekend 
samen, met een prima efficiëntie en 
laadcapaciteit. Dankzij de revolutionaire 
voorwand is de wagen een hele meter 
korter dan zijn concurrenten.

Voor nóg meer efficiëntie en kwaliteit bij het 
snijden is de Tigo uitgerust met een nieuwe 
messenslijpinrichting: FlexSharp. Met deze 
slijpinrichting kunnen de messen direct in de 
opraapwagen worden geslepen. De messen 
stuk voor stuk verwijderen en met de hand 
slijpen is dus verleden tijd.
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De Fendt Tigo (XR/PR)

• Groot laadvolume van 31 tot 54 m3 (DIN) in combinatie met een lichte 
en compacte bouw

• Persdruk op het gewas via terminal instelbaar voor optimale 
voorverdichting

• 80° zwenkbare multifunctionele voorwand met VarioFill

• Korte afstand tussen pick-up en snijrotor met afgestemd toerental, 
voor optimale voerkwaliteit en gewasstroom

• Directe, onderhoudsvrije en duurzame oliebadaandrijving

• Parallelle ISOBUS-bediening via rijhendel, Varioterminal en 
bedieningskast

• Altijd te gebruiken als opraapwagen én als silagewagen – ombouwen 
is niet nodig
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De Fendt Tigo (XR/PR)

VARIO EN TIGO – 
EEN PERFECT TEAM.
De hoogste voerkwaliteit. Optimale benutting van het 
laadvermogen. Snel lossen. Deze wensen zullen de 
combiwagens Fendt Tigo PR en XR voor u vervullen. Dankzij 
de multifunctionele voorwand met VarioFill beschikt u met 
nog eens 6 m³ extra over een enorm laadvermogen. 
Voor silage of voor hooi: de laadautomaat met traploos 
instelbare verdichtingsdruk garandeert dat elke m³ wordt 
benut en ondersteunt actief bij het lossen. Het resultaat: 
een schoon lege wagen en voer van topkwaliteit. Fendt 
Vario-trekker en Fendt Tigo-combiwagen vormen samen 
een perfect team. Samen vormen deze twee machines 
de combinatie met de beste efficiëntie en het beste 
laadvermogen. Dankzij de intelligente, lichte bouw van de 
Fendt Vario-trekkers en ondersteund door de compacte 
constructie van de Fendt Tigo-combiwagen, is het 
laadvermogen relatief groot.

Met de traploos verstelbare persdruk wordt uw 
combiwagen altijd optimaal beladen.Het hydraulische afdeksysteem voor de laadruimte kan heel 

eenvoudig via de terminal worden bediend. 

Met automatische 
niveaucompensatie door FSC is de 
stand van de machine altijd parallel 
aan de helling. Onafhankelijk van de 
belading stelt de machine altijd de 
optimale onderstelhoogte in.
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De Fendt Tigo MS met invoervorken en de 
Fendt Tigo MR met rotorinvoer: perfecte 
instapmodellen voor boeren die kwaliteit 
eisen. De unieke overbrenging door rechte 
tandwielen garandeert efficiënt snijden en 
laden, voor een efficiëntere oogst zonder kans 
op verontreiniging door kettingsmeer. Dit model 
is zeer efficiënt, dankzij de ongestuurde pick-up 
en een laadcapaciteit van 35 m3. 

In welk terrein ook, het standaard 
tandemonderstel van de Fendt Tigo 
garandeert een optimale bodemaanpassing.

ww
w.

fen
dt

.co
m

/ti
go

Fendt Tigo MS, MR en MR Profi

• 80° zwenkbare voorwand met VarioFill

• De breedste pick-up in de categorie opraapwagens met vorkinvoer

• Laadruimtecapaciteit 50 m3

• Geringe afstand tussen pick-up en invoervork of rotor

• Uitstekende snijkwaliteit

• Hoge nuttige belasting dankzij gering eigengewicht
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Fendt Tigo MS, MR en MR Profi

GEEN KLEIN 
INSTAPMODEL:
met de nieuwe modellen Fendt Tigo zijn perfecte teams 
voor iedereen mogelijk. Professionele techniek voor 
het middelgrote bedrijf – met de Fendt Tigo MR Profi-
combiwagen. De multifunctionele voorwand met VarioFill 
brengt met 6 kuub extra de laadcapaciteit op maar liefst 
50 m³. De Fendt Tigo MR is het perfecte instapmodel 
rotor-opraapwagen voor veehouders die kwaliteit eisen. 
De unieke overbrenging door rechte tandwielen garandeert 
efficiënt snijden en laden, voor een efficiëntere oogst 
zonder kans op verontreiniging door kettingsmeer. Dit 
model is zeer efficiënt, dankzij de ongestuurde pick-up 
en een laadcapaciteit van 35 m3. De Fendt Tigo MS is een 
meester in het dagelijks werk. Het aggregaat is bijzonder 
vriendelijk voor het opgenomen gewas en zeer geschikt 
voor de verwerking van hooi. Maar ook zomerstalvoedering 
of het halen van kuilgras is voor deze allrounder met zijn 
capaciteit van 39 m3 geen enkel probleem.

De rotor van de Fendt Tigo maakt indruk met zijn 
kracht en enorme capaciteit. Met zijn 25 mm brede 
rotortanden met hardox-coating overtuigt de 
Fendt Tigo met een perfecte snijkwaliteit. De ongestuurde pick-up (breedte 1,8 m) kan vrij pendelen. Dat 

verbetert de bodemaanpassing en de kwaliteit van het harkwerk.

Met de VarioFill laad- en losautomaat 
van de Tigo MR Profi komt de handmatige 
bediening van de bodemkettingen te 
vervallen, zodat u in de cabine kunt 
ontspannen en alleen nog maar hoeft te 
sturen.
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BELEEF UW OOGST ALS 
NOOIT TEVOREN – MET 
EEN FENDT-MAAIDORSER.

Richtinggevende technologieën, het hoogste rendement 

en een uniek rijcomfort: Fendt-maaidorsers bieden agrariërs 

en loonwerkers overal ter wereld alles wat ze nodig hebben 

om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Nom. vermogen vlg. ECE R120

 336 – 483 kW / 451 – 647 pk
Fendt Ideal Enkele of dubbele rotor

 225 – 265 kW / 306 – 360 pk
Fendt C-serie 6 schudders

 179 – 225 kW / 243 – 306 pk
Fendt L-serie 6 schudders

 160 kW / 218 pk
Fendt E-serie 5225 5 schudders

 129 kW / 175 pk
Fendt E-serie 5185 5 schudders
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Compact in afmetingen, groot in prestaties: 
de Fendt E-serie is de compacte, maar uiterst 
slagvaardige machine voor het familiebedrijf.

De zogenoemde actieve en open achter-
wanden van de valtrappen verbeteren de 
restkorrelafscheiding nog extra.

De Fendt E-serie 5185

ONTSPANNEN 
WERKEN.
Op zijn familie kan men altijd vertrouwen. Net als op de jongste 
generatie Fendt E-maaidorsers. De E-serie is in een nieuw jasje 
gestoken. De machines zijn nu uitgerust met de beproefde com-
ponenten van de machines uit de grotere series en zodoende 
gewend om hard te werken. Ze zijn robuust, betrouwbaar en 
efficiënt en garanderen uitstekende seizoensresultaten wanneer 
het erop aankomt. Dat maakt ze met name voor familiebedrijven 
tot een onmisbare hulp.

• Maaibreedte 4,20 - 6,00 m

• Invoervijzel met diameter 580 mm

• Fendt CornFlowTM-maïsplukvoorzetstukken

• Dorstrommel met diameter 600 mm

• Schudders 4,30 m lang met helling 150 mm

• Vier valtrappen van 250 mm

• 4-rijige strohakselaar

De Fendt E-serie 5185
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De Fendt E-serie 5225

MIJN FENDT.
In de oogsttijd verrichten mens en machine grote prestaties. 
Dit vereist wel volledige concentratie en een harmonieuze 
samenwerking. De nieuwe comfortcabine biedt daarvoor 
ruimte. De bedieningselementen zijn ergonomisch 
geplaatst. Het grote glasoppervlak van de cabine en de grote 
zijspiegels zorgen voor een optimaal zicht op het maaibord, 
de stoppel en de zijkanten van de machine. En dankzij de 
multifunctionele hendel hebt u de 5225 E 24 uur per dag 
ontspannen onder controle.

De inhoud van 6500 liter betekent dat de 
Fendt 5225 E is uitgerust met een van de 
grootste graantanks die er op de markt zijn. 
Dankzij de grote vijzel met een capaciteit 
van 85 l/s is de maaidorser in ca. 80 secon-
den gelost.

Met de nieuwe generatie van de Fendt 5225 E-maaidorsers is uw waardevolle graan 
in uitstekende handen. Of het nu om de graan-, de koolzaad- of de maïsoogst gaat, de 
grote dorstrommel met zijn diameter van 600 mm zorgt in combinatie met het grote 
dorskorfoppervlak voor intensief en tegelijkertijd behoedzaam dorsen en scheiden.
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• Dorstrommel met diameter 600 mm

• 8 tegen elkaar in bewegende dorslijsten

• Maaibreedte 4,80 - 7,60 m

• Invoervijzel met diameter 610 mm

• Messenbalken met 1254 sneden per 
minuut

• Fendt CornFlowTM-maïsplukvoorzetstuk

• 5 schudders 4,30 m lang met helling 
150 mm

De Fendt E-serie 5225
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De Fendt L-serie

HAAL ER HET 
BESTE UIT.
Met de L-serie biedt Fendt u de perfecte maaidorser voor uw 
bedrijf. Deze maaidorser onderscheidt zich door zijn grote 
comfort, zijn ongekende prestaties en zijn betrouwbare 
en flexibele gebruiksmogelijkheden. Onze maaidorsers 
zijn, van de maaibalk tot waar het stro de machine verlaat, 
perfect uitgedacht. Daarbij is het doel altijd om u optimale 
inzetbaarheid en kwaliteit van het uitgevoerde werk te 
bieden. Nieuw in deze klasse is de comfortabele Proline-
cabine, met het unieke Fendt VariotronicTI-bedieningsconcept. 

In het hoofdmenu worden de huidige en 
beoogde maaihoogte, de graanverliezen 
van schudinstallatie en zeven en de 
omkeerhoeveelheid weergegeven.

Onze maaidorsers van de C- en L-serie zijn ook in een ParaLevel-uitvoering 
leverbaar. Dat systeem heeft een parallellogram als basis en compenseert 
hellingen van maximaal 20%.

• Proline-cabine

• Fendt Variotronic-bedieningsconcept

• Airconditioning en verwarmingssysteem

• Uitgebreid verlichtingsconcept

• Zeer goed toegankelijk voor dagelijks onderhoud

• PowerFlow-maaibord, met maaibreedte tot 6,80 m

• Dorstrommel met diameter 600 mm

• Dorskorf met verschillende maaswijdten

• Dorskorfspeling voor/achter apart instelbaar

• Scheidingskorf onder roterende cycloon MCS Plus kan 
worden uitgezwenkt

• Elektrisch instelbare hogecapaciteitszeef

De Fendt L-serie
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Als echt Fendt-product is op de CornFlow™-voorzetstukken uiteraard ook de 
bekende en uitgebreide Fendt-service en -garantie van toepassing.

Op het FreeFlow-maaibord bevinden zich over de hele 
breedte invoervingers, die de doorstroom langs de vijzel 
vergroten en zo een actieve en vlotte toevoer naar de 
opvoerband garanderen.

De Fendt C-serie

SLIM 
OOGSTEN.
Ongekend rendement, toepassing van de modernste 
technologieën en een grote flexibiliteit – daarvoor staat onze 
C-serie. Dankzij de vele functies staat dit model aan de top in 
het hogere middensegment. Enkele van de vele highlights zijn 
het spoorgeleidingssysteem VarioGuide, het nieuwe uiterlijk 
en de 6-rijige strohakselaar. Loonwerk- en agrarische bedrijven 
die veel verschillende gewassen oogsten, kunnen hun Fendt 
C-machine met de nieuwe demonteerbare dorskorf in een 
handomdraai aanpassen voor een ander gewas. Het voorste 
dorskorfsegment kan gemakkelijk worden gedemonteerd en 
via de geopende stenenvanger worden vervangen. 

• PowerFlow-maaibord, met maaibreedte tot 7,70 m

• Dorstrommel met diameter 600 mm

• Dorskorf met verschillende maaswijdten

• Dorskorfspeling voor/achter apart instelbaar

• Scheidingskorf onder roterende cycloon MCS Plus kan 
worden uitgezwenkt

• Hogecapaciteitszeef

• ParaLevel-hellingcompensatie

• VarioGuide en VarioDoc Pro via Fendt Varioterminal 10.4" 

De Fendt C-serie
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ook 's nachts!

73



ide
al.

fen
dt

.co
m

De Fendt IDEAL

GEEF DE OOGST 
EEN NIEUWE 
KLEUR.
De Fendt IDEAL: een maaidorser die zonder beperkingen 
vanuit een ‘blanco’-stadium werd ontwikkeld, om 
aan een productieve oogst nieuwe dimensies toe te 
voegen. Met oog voor de huidige én de toekomstige 
eisen van professionele boeren en loonwerkers. Een 
innovatief dorssysteem, dat in elk gewas en onder alle 
omstandigheden een efficiënte doorvoer en een schoon 
product realiseert. Een machine die met compromisloze 
kwaliteit en onvoorwaardelijke betrouwbaarheid zelfs de 
kortste oogstperioden optimaal weet te benutten. Een 
machine vol slimme technologie, die u met de modernste 
sensorsystemen en slimme netwerktechnologie de oogst 
laat ervaren zoals u die nog nooit ervaren hebt.
De compleet nieuwe Helix-processor vormt het hart van de 
Fendt IDEAL. Twee rotors, elk maar liefst 4,85 m lang, zorgen 
voor een perfecte kwaliteit van graankorrels en stro. 

• Helix-processor

• Helix-rotors: de langste rotors in de markt, voor het beste 
dorsresultaat bij een gering energieverbruik

• IDEALbalance™ speciaal gevormde terugvoerbodems™ speciaal gevormde terugvoerbodems™
• Streamer 210-graantank met een volume van 17.100 liter 

en een lossnelheid van 210 l/s

• AutoDock™: voorzetstuk aan- of afkoppelen in 5 seconden

De Fendt IDEAL

De Fendt IDEAL is een volledig nieuw ontwikkelde maaidorser. Bij 
die ontwikkeling heeft AGCO gebruikgemaakt van de samenwerking 
van zijn deskundigheidscentra wereldwijd. Elke machinecomponent 
is zo ontwikkeld dat deze onder alle oogstomstandigheden ideale 
resultaten levert.

Als u wilt, koppelt u het voorzetstuk, inclusief 
alle elektrische, hydraulische en mechanische 
koppelingen, aan met Fendt AutoDock™.
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Voor optimale resultaten moet alles direct 
passen. Daarom werken alle Fendt IDEAL-
maaidorsers met de jongste generatie 
PowerFlow-maaiborden, die wereldwijd een 
goede naam hebben. Voor een zuivere snede 
zorgt de Schumacher-messenbalk, met meer 
dan 1220 sneden per minuut. 
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ERVARING, 
INNOVATIE EN 

BETROUWBAARHEID.

Bij balenpersen is een optimale persdruk belangrijk. Goed 

comprimeren van het materiaal betekent dat er meer 

materiaal in een baal terechtkomt, waardoor u minder tijd 

kwijt bent op het land en voor transport. Fendt-ronde- en 

vierkantebalenpersen maken optimale balen van kuilgras, 

hooi en stro. De persen zijn ontworpen met aandacht voor 

capaciteit en compromisloze betrouwbaarheid en bieden 

innovatieve technische oplossingen, die het winnen van 

ruwvoer voor u gemakkelijker maken.

Fendt  
Rollector

Fendt  
Booster werkbreedte 1,82 m

Fendt 
Rotana 160 V Combi 70 – 160 cm

Fendt 
rondebalenpers met variabele kamer 70 – 160 cm

Fendt 
Rotana 130 F Combi 125 cm

Fendt 
Rotana 130 F 125 cm

Fendt 
Squadra 1290 N UD 120 x 90 cm

Fendt  
vierkantebalenpers  80 x 90 cm – 120 x 130 cm
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De perskamerkleppen worden automatisch 
aangestuurd via de dubbelwerkende 
hydraulische cilinders van het perskanaal.
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• 2,26 m brede pick-up

• V-vormige snijrotor met 6 rijen tanden

• ProCut-snijinrichting

• Beproefd dubbeleknoper-systeem

• Touwvoorraad 30 rollen

• Standaard dwarsstroomventilator

• XD-vliegwiel van 545 kg voor een gelijkmatige, rustige 
loop bij grote krachtoverbrenging

Fendt-vierkantebalenpersen
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Ruim 40 jaar geleden werd in het Amerikaanse Hesston de 
eerste vierkantebalenpers opgeleverd. Dit was het begin 
van een van de succesvolste verhalen in de geschiedenis 
van de voederwinningstechniek. Sinds 2000 is de fabriek in 
Hesston onderdeel van het AGCO-concern en worden hier 
de Fendt-vierkantebalenpersen gemaakt. 
Op basis van tientallen jaren ervaring in ontwikkeling 
en productie onderscheiden deze persen zich van de 
concurrentie door hun stabiliteit, duurzaamheid en 
perfecte techniek. Dankzij de continue, praktijkgerichte 
doorontwikkeling kunt u nu kiezen uit zes uitstekend 
presterende Fendt-balenpersen.

Een nieuwe kortgewasrol en een 
grote geleideplaat zorgen voor een 
constante toevoer naar de perskamer.

Doordat touwrollen op hun platte kant liggen, 
is navullen gemakkelijk en eenvoudig.

De beproefde dubbele knopers van de Fendt-
vierkantebalenpersen garanderen ook bij hoge 
persdruk een betrouwbare binding.

Fendt-vierkantebalenpersen

UITSTEKENDE 
PRESTATIES EN ABSOLUUT 
BETROUWBAAR.
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Met het eersteklas-topmodel vierkantebalenpers Squadra 
1290 UD slaat Fendt nieuwe wegen in. Deze machine is 
uitgerust met een innovatieve Ultra-hoofdaandrijving 
en met 6 dubbele knopers, die werken met een nieuw 
ontwikkelde categorie touw. De Fendt Squadra combineert 
hoge persdichtheden met een efficiënte doorvoer. Het 
uiterlijk is een weerslag van de generatiewisseling die bij de 
Fendt-vierkantebalenpersen heeft plaatsgevonden. Deze 
sterk presterende, robuuste, maar ook lichte en compacte 
machine uit de AGCO-fabriek in Hesston (VS) onderscheidt 
zich dankzij tientallen jaren ontwikkelingservaring door het 
innovatieve totaalconcept, de betrouwbaarheid en de zeer 
grote duurzaamheid.

Om de veranderde klanteisen recht te doen en lange transporten 
rendabel te maken, werd de Fendt Squadra 1290 UD zo ontworpen 
dat hij balen kan produceren die 20% zwaarder zijn dan die van de 
bestaande vierkantebalenpersen.

De persdrukcilinder (totale diameter 178 mm) 
is 55% groter dan bij de bekende Fendt 
XD-vierkantebalenpers en genereert genoeg kracht 
om balen met het grootste gewicht te realiseren.

Met de standaard kortgewasrol en de actief aangedreven pendelende of 
‘drijvende’ aanvoerwals is een perfecte gewasopname gegarandeerd.
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De Fendt Squadra 1290 N UD

NIET TE STOPPEN.
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Dankzij de via de tastwielen 
verlopende hoogteregeling 
wordt de gestuurde pick-up door 
geïntegreerde veren ontlast, 
waardoor hij elk zwad optimaal 
op kan pakken.

• Baalafmetingen 120 x 90 cm

• Balen met zeer hoge dichtheid

• Nieuwe Ultra-hoofdaandrijving

• Rafferinvoer

• OptiFlow-pick-up met grote capaciteit

• Werkbreedte 2,25 m

• 6 knopers met nieuwe generatie touw

• Geheel nieuw ontwerp

De Fendt Squadra 1290 N UD
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Bij elke inzet worden er eisen gesteld aan 
mens en machine. De twee modellen 
vastekamerpersen Fendt Rotana 130 F 
en 130 F Xtra bieden dan ook uitgebreide 
opties. De bediening is intuïtief. Dat biedt 
u de mogelijkheid om u volledig op de 
ruwvoeroogst te concentreren.
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• 18 stalen PowerGrip-walsen

• HydroflexControl-invoerbodem

• Snij-inrichting met maximaal 25 messen

• Pick-up zonder curvebaan

• Uiterst betrouwbare machine

De Fendt Rotana 130 F 
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De Fendt Rotana 130 F

ALTIJD IN 
TOPVORM .

Met behulp van het 
EasyLoadSysteem is in een 
handomdraai een nieuwe netrol 
te plaatsen. Het VarioNet-
netbindsysteem kan met alle 
standaard netbreedten van 1,18 tot 
1,35 meter overweg. 

Bij Fendt-rondebalenpersen bent u weinig tijd kwijt aan 
onderhoud. Door de gemakkelijk opklapbare zijkappen 
zijn de onderhoudspunten zeer goed bereikbaar.

Naast de uitvoering met kortgewasrol is ook een 
eenvoudiger uitvoering met kortgewasplaat leverbaar. 

Elk bedrijf is anders. Daarom maken de vastekamerpersen 
Fendt Rotana 130 F en 130 F Xtra deel uit van ons 
assortiment. Van het robuuste, eenvoudig uitgevoerde 
‘instapmodel’, zonder messen en met een geringe 
vermogensbehoefte, tot en met de professionele 130 F 
Xtra, voor intensieve gebruikers: de technische innovaties 
maken het verschil. Om kwalitatief hoogwaardig ruwvoer 
te oogsten, hebt u machines nodig waar u op kunt 
vertrouwen. Fendt Rotana-rondebalenpersen bieden u alles 
wat u daarbij nodig hebt: de combinatie van een optimale, 
maar vriendelijke behandeling van het gewasmateriaal 
en een compromisloos betrouwbare machine, zorgt voor 
perfecte balen. Met hun grote banden, brede pick-up 
met optimale bodemaanpassing en lichte, maar robuuste 
constructie, zijn de vastekamerpersen van Fendt thuis in elk 
terrein.
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Indien gewenst kunnen balen ook op de platte 
kant worden afgelegd. Dat maakt de machine 
maximaal inzetbaar in elk terrein.
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• 18 stalen PowerGrip-walsen

• HydroflexControl-invoerbodem

• Snij-inrichting met maximaal 25 messen

• Pick-up zonder curvebaan

• Uiterst betrouwbare machine

• Versterkte, traploos instelbare dissel

• Wikkeleenheid met instelbare folie-elasticiteit

• Geringe hellingshoek van de perskamer

De Rotana 130 F Combi
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Hoge persdichtheid, een exacte snede en feilloze 
conservering: zo maakt u van waardevol groenvoer perfecte 
silage en bevordert u de gezondheid van uw dieren. De 
Fendt Rotana 130 F Combi past daar precies bij, want 
die werpt balen snel uit, wikkelt snel en er is gemakkelijk 
mee te werken. Aanschaf van een Fendt Rotana-
perswikkelcombinatie betekent niet dat u de voordelen 
van de Fendt Rotana-rondebalenpers moet missen. 
Dankzij de modulaire opbouw van het systeem wordt de 
wikkeleenheid gewoon aan de pers aangebouwd. Dankzij 
de geringe hellingshoek van de perskamer wordt de baal 
altijd correct overgedragen. 

De wikkelring wordt geleid en 
aangedreven via met rubber beklede 
rollen. Twee andere rollen, die 
hydraulisch worden aangedreven, 
zorgen ervoor dat geleiding en spanning 
van de ring constant blijven. 

De balenvork stuurt de baal en draagt deze over aan de wikkeltafel. 
De achterklep kan dan meteen weer worden gesloten.

De grote wielen ontzien de grond en zorgen voor veilig 
transport over de weg.

De Rotana 130 F Combi

DÉ COMBINATIE VOOR 
HET PRODUCEREN 
VAN KWALITEITSVOER.
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De vier modellen Fendt-variabelekamerpersen 4160 V, 4160 V 
Xtra, 4180 V en 4180 V Xtra zijn met vele opties leverbaar. 
De bediening is intuïtief. Dat biedt u de mogelijkheid om u 
volledig op de ruwvoeroogst te concentreren. Gemakkelijk, 
snel en zonder complicaties stro, hooi of kuilgras persen. 
Met een Fendt-rondebalenpers in combinatie met een Fendt 
Vario behaalt u een grote productie. Of u de rondebalenpers 
nu comfortabel met de vingertoppen instelt en bedient via 
ISOBUS plus Varioterminal, of het traploze rijcomfort van de 
Vario-transmissie ervaart: als team zijn Fendt-trekkers en 
Fendt-persen niet te kloppen. 

Ook onder moeilijke omstandigheden worden blokkeringen in de invoer 
bijna helemaal voorkomen. De Fendt-rondebalenpersen zijn uitgerust 
met een slimme invoerbodem, die bij een toenemende aanvoer door zijn 
bewegingsvrijheid blokkeringen voorkomt.

Door zijn slimme ophanging aan de spanarm gaat de 
achterklep naar beneden terwijl de baal aangroeit.

De kleine startruimte zorgt ervoor dat de kern van de baal al in een vroeg 
stadium goed ronddraait. Een gegarandeerde basis voor een perfecte 
baal.
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De Fendt 4160 V & 4180 V

GEWOON NIET TE 
EVENAREN.
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De 5,6 mm dikke, zeer lange pick-uptanden zorgen 
voor een goede gewasopname, zonder verliezen. 

Bij de modellen 4160 V Xtra en 
4180 V Xtra kunt u beschikken 
over een hydraulische 
mesgroepenschakeling met 0, 12, 
13 en 25 messen.

• Pick-up zonder curvebaan

• HydroflexControl-invoerbodem

• Maximaal 25 messen met groepenschakeling

• ISOBUS

• Speciale kamervorm met minimale startruimte

• Optimale krachtoverbrenging dankzij het Additional Drive System

• Constante persdichtheid dankzij het Constant Pressure System 
met mechanische achterklepvergrendeling

• Variabele baaldiameter van 0,70 tot 1,60 m of 0,70 tot 1,80 m

De Fendt 4160 V & 4180 V
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De Fendt Rotana 160 V Combi verenigt persen en wikkelen 
met de hoogste kwaliteit, nauwkeurigheid en efficiëntie. 
Het hart van deze machine wordt gevormd door de bewezen 
perstechniek van de rondebalenpers met variabele kamer. 
De machine overtuigt met alle belangrijke kenmerken van 
de beproefde rondebalenpers, zoals de robuuste, in een 
oliebad lopende Powersplit-aandrijving en de curvebaanloze 
pick-up, die het gewas perfect opneemt en voor een 
optimale gewasstroom zorgt. Vorm en dichtheid van de 
balen worden door het Constant Pressure System (CPS) en de 
mechanische achterklepvergrendeling gewaarborgd. En ook 
bij deze machine zijn verstoppingen geen probleem, dankzij 
HydroflexControl. 

De Fendt Rotana 160 V Combi overtuigt over de hele linie. De perskamer 
heeft een kleine hellingshoek, wat zorgt voor een grote stabiliteit, met name 
op hellingen. Bovendien is de doorvoer dankzij die hellingshoek optimaal.

De Fendt Rotana 160 V Combi verenigt 
persen en wikkelen met de hoogste kwaliteit, 
nauwkeurigheid en efficiëntie. Het hart van 
deze machine wordt gevormd door de bewezen 
perstechniek van de rondebalenpers met variabele 
kamer.

De Fendt Rotana 160 V Combi past de bewegingssnelheid van de arm aan en 
brengt de zijwaartse platen in een steilere hoek, waardoor de baal perfect 
geleid wordt.
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De Fendt Rotana 160 V Combi

GOED VOER 
GOED OOGSTEN.
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De Fendt Rollector-rondebalenwikkelaars zijn voorzien van 
verschillende systemen voor het oppakken en afleggen 
van balen. Eén eigenschap hebben ze echter gemeen: de 
balen worden moeiteloos en zonder dat de vorm verandert 
op de wikkeltafel gelegd. Ook het afleggen gebeurt zeer 
voorzichtig, om foliebeschadiging te voorkomen. Afhankelijk 
van de uitrusting kunnen met de Fendt Rollector eventueel 
twee balen tegelijk worden getransporteerd: een op de 
wikkeltafel en een op de laadarm. Aan de hand van het 
gewas en de gewenste duur van de opslag kunt u zelf het 
aantal lagen folie bepalen. De wikkeltafel stelt automatisch 
het benodigde aantal rotaties in en zorgt voor correcte 
overlap van de folie. Als het wikkelen voltooid is, hoort de 
trekkerbestuurder een akoestisch signaal.

Elk model Rollector-wikkelaar legt de balen op zijn eigen manier af, 
maar altijd zo dat de folie niet beschadigd raakt. 

Het aantal folielagen kan op grond van het gewas 
en de opslagduur eenvoudig worden ingesteld. 
Via het bedieningspaneel kan het aantal rotaties 
worden ingesteld en daarmee het gewenste aantal 
foliewikkelingen.

Het aandrijfsysteem van de wikkeltafel bestaat o.a. uit extreem grote 
tandwielen en een zwaar uitgevoerde ketting, waardoor dit systeem lang 
meegaat. 
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De Fendt Rollector

GOED VOER 
GOED VERPAKT.
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De balenvork stuurt de baal en 
geeft deze door aan de wikkeltafel. 
De achterklep kan dan meteen 
weer worden gesloten.

• Met alleen netbinding of een combinatie van net- en touwbinding

• Baalvorm-indicatie

• Versterkte, traploos instelbare dissel

• Wikkeleenheid met instelbare folie-elasticiteit

• Geringe hellingshoek van de perskamer

De Fendt Rotana 160 V Combi
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• Stabiele constructie, kan de grootste belastingen aan

• Folierollen gemakkelijk te wisselen dankzij snelsluitsysteem

• Actieve baalafleg, legt balen voorzichtig af

De Fendt Rollector
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DE KRACHT VAN 
PRECISIE: 

FENDT KATANA

Hoe afwisselender de omstandigheden, hoe meer de 

Fendt Katana-veldhakselaars tot hun recht komen. In 

grasland maakt het daarbij niet uit als het terrein hellend 

is, of de ondergrond zacht, of als het te oogsten gewas 

niet op alle plaatsen even vochtig is. De Katana kan elk 

oogstvolume aan. De zeer grote hakseltrommel en de zes 

voorperswalsen realiseren ook bij de grootste doorvoer de 

beste hakselkwaliteit.

Fendt Katana 65 460 kW / 625 pk

Fendt Katana 85 625 kW / 850 pk

Nom. vermogen vlg. ECE R120
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Met een Fendt Katana-veldhakselaar wordt de oogst 
van voedergewassen eigenlijk pure bijzaak. Soeverein 
en onstuitbaar werkt elke sterke motor en elk robuust 
voorzetstuk zich door zwaden van verschillende dikte 
heen. Voorperswalsen en messentrommels verrichten 
nauwkeurig hun werk. Dankzij de geïntegreerde 
metaaldetector is de inzetbaarheid maximaal. Het enige 
dat u hoeft te doen in de ergonomische cabine is het u 
makkelijk maken. Bij toepassing in gras, waarbij normaal 
gesproken minder vermogen nodig is, komen de sterke 
punten van de Eco-aandrijfmodus tot hun volle recht. Via 
een tweetrapsschakeling in de haakse overbrenging kan 
de bestuurder naar behoefte omschakelen tussen Eco- en 
Power-modus en zo dure brandstof besparen.

Dankzij de geveerde achteras biedt de Fendt Katana het voor elke 
Fendt typische, grote rijcomfort.

Ook met geheleplantsilage kan de Fendt 
Katana met zijn grote doorvoercapaciteit en 
perfecte snijkwaliteit prima overweg.

De combinatie van spoorgeleidingssystemen en grenslastregeling 
ontlast de bestuurder, zorgt voor optimale benutting van de machine 
en laat de bestuurder ontspannen werken.
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De Fendt Katana 65

TEGEN ELKE 
SITUATIE 
OPGEWASSEN.

94

De V-Cracker kan snel elektrohydraulisch achter de 
werpblazer uit het doorvoerkanaal worden gezwenkt. 
Daardoor wordt het graskanaal automatisch in de juiste 
positie gebracht.

• Invoer via 6 voorperswalsen

• Walsen met breedte 770 mm

• Snijlengte 2,6 - 42 mm traploos instelbaar

• V-Cracker

• VarioDoc Pro en VarioGuide via 10.4"-Varioterminal

• Eco- en Power-aandrijfmodus

De Fendt Katana 65

Met een diameter van 720 mm 
beschikt de Fendt Katana over de 
grootste messentrommel die op de 
markt is.

Ook voor de Fendt Katana 65 is de 
uit de Fendt Katana 85 afkomstige 
nieuwe generatie V-Crackers standaard 
leverbaar.
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Perfecte samenwerking tijdens de maïsoogst: de 
Fendt Katana en de Fendt Tigo-combiwagen
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• Varioterminal 10.4" met tablet-look

• Fendt VarioGuide-spoorgeleidingssysteem

• Maïsbekken naar keuze leverbaar voor acht, tien of twaalf rijen

• Ultrafelle led-koplampen 

• Grenslastregeling

• Maximale afstorthoogte 6 meter

De Fendt Katana 85

Eersteklas hakselkwaliteit is het uitgangspunt 
voor perfect voer en gezonde dieren. Met zijn 
met schijven uitgeruste korrelkneuzer draagt 
de Fendt Katana doorslaggevend bij aan hoge 
dierproducties.
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De Fendt Katana 85

PERFECTIONIST 
IN DE MAÏS.
In maïs zijn de Fendt Katana-veldhakselaars helemaal in 
hun element. Ze blijven onvermoeibaar doorgaan. Krachtig 
en nauwkeurig weten ze in elk gewas en bij elke snijlengte 
de beste, homogene kwaliteit te realiseren. Dit is de beste 
manier om maïs als biogassubstraat of voedermiddel 
te verwerken. De innovatieve, met schijven uitgeruste 
korrelkneuzer is zeer overtuigend. Tenslotte betekent een 
betere hakselkwaliteit ook een beter rendement. Gekneusde 
maïskorrels en een optimale gewasstroom zijn het resultaat 
– onafhankelijk van de snijlengte. De energie die op het veld 
gegroeid is, wordt optimaal geconserveerd in de silo. 

Het documentatiesysteem VarioDoc Pro 
van Fendt registreert tijdens het gebruik 
op betrouwbare wijze alle relevante 
gegevens. 

Maïsbek naar keuze leverbaar voor acht, tien of twaalf rijen 
Voor verkeersdeelname kan het maaibord snel hydraulisch 
in de transportstand worden geklapt.

Een perfect verlichte omgeving en daarmee optimaal zicht op 
voorzetstuk en lospijp. Dankzij de omvangrijke verlichtingsopties 
is dit bij de Fendt Katana geen enkel probleem. 

De in lengterichting geplaatste motor 
draait door de betrouwbare koeling 
steeds in het optimale temperatuurbereik. 
Het aanzuigend oppervlak van de grote 
koelinstallatie wordt door het actief afzuigen 
van stof continu schoongehouden.
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TOPPRODUCTEN 
ONDER 

ÉÉN DAK.

Met een Fendt hebt u een hightech-product in handen 
dat aan de hoogste eisen voldoet. Daarom mag u van de 
efficiënte en gecertificeerde Fendt-dealers ook eersteklas-
service en -dienstverlening verwachten. Zowel op het 
gebied van geregelde certificering, de zorgvuldige selectie 
van dealers met kennis en werkplaatsen van topkwaliteit, 
de chauffeurstraining voor nóg economischer rijden als het 
aantrekkelijke financierings- en huuraanbod, de service van 
Fendt houdt een uitgebreide dienstverlening in, waarbij 
alle aspecten van de landbouwtechniek zijn inbegrepen. 
Zo verhoogt u uw rendement en de inzetbaarheid van uw 
materieel.
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AGCO FINANCE: 
GROEI OP BASIS VAN 
WERKELIJK PARTNERSCHAP.

Door onze ervaring en kennis voldoen Fendt-machines 

aan de hoge eisen die u aan moderne landbouwmachines 

en software-oplossingen stelt. Diezelfde hoge eisen stelt 

u ook aan de flexibiliteit en veiligheid van financiële 

diensten. Daarom biedt AGCO Finance financieringsopties 

die flexibel aan seizoensafhankelijke geldstromen kunnen 

worden aangepast. Op die manier blijft het gebruik van de 

modernste landbouwmachines niet slechts een optie, maar 

wordt het een reële oplossing, die uw bedrijf vooruithelpt.

Krediet // Volledige flexibiliteit
• Contracten op basis van behoefte

• Seizoensafhankelijke betalingsregelingen

• Bloktarief aan het eind van de looptijd

• Individuele betalingsonderbrekingen

• Vaste rentetarieven over de gehele looptijd

Leasen // Optimalisatie van de cash-flow
• Behoeftegerelateerde looptijden

• 100%-zorgeloos-servicepakket

• In de regel voor de belasting aftrekbaar als 

exploitatiekosten

Huur // Gebruiken in plaats van kopen
• Steeds gebruikmaken van de nieuwste technieken

• Ontlasting van de kredietlimiet

• Grootste kostenefficiëntie door geringe uitvaltijden

• 100%-zorgeloos-servicepakket
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U hebt in de beste technologie geïnvesteerd, zodat u perfect werk af kunt 
leveren. Bescherm deze machines en verzeker u van volledige inzetbaarheid, 
100% controle over uw kosten en maximale waardevastheid.

Trekkers, veldspuiten, veldhakselaars of 
aanbouwwerktuigen: met Fendt Care is de 
inzetbaarheid altijd gewaarborgd. 
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Fendt Care

Maximaal aantal bedrijfsuren 8000 5000 3000 10.000 8000

Maximum aantal jaren 1 + 7 1 + 4 1 + 4 1 + 4 1 + 7 1 + 4

Dekking (uitgezonderd slijtage) volledig volledig volledig volledig volledig volledig

Eigen risico (naar keuze) € 0,-- € 0,-- € 0,-- – € 0,-- € 0,--

   Optioneel € 190,-- € 190,-- € 190,-- € 190,-- € 190,-- € 190,--

   Optioneel € 490,-- € 490,-- € 490,-- – € 490,-- € 490,--

Fendt Care-pakketten Brons Zilver Goud1 Platina2

Omvang van de dienstverlening Regelmatig onderhoud, vaste 
onderhoudskosten 

Verzekering tegen het risico op 
reparatiekosten

(uitgezonderd t.g.v. slijtage)

Complete kostendekking
(uitgezonderd t.g.v. slijtage)

Verzekering tegen kosten en 
voor beschikbaarheid

(uitgezonderd t.g.v. slijtage)

Machinetype Alle Alle Wieltrekkers Wieltrekkers

Regelmatig onderhoud    

Risico op reparatiekosten   

Eigen risico Eigen risico, naar keuze:
€ 0,-, € 190,-, € 490,- € 0,-- € 0,--

Reiskosten  

Berging en afslepen  

Voertuigdiagnose  

Gebruik van de motorrem  
Olie en filters bij reparaties van motoren en 
transmissies  

Toeslagen voor nacht- en weekendwerk 

Vervangende machine 
1 Geldig voor Duitsland, Frankrijk en Engeland, en 2 geldig voor Duitsland, Frankrijk en Engeland met deelnemende dealers

FENDT CARE.
Fendt heeft voor het hele full-line-programma een sterk 
totaalaanbod. Met een langetermijndekking van maximaal 
8 jaar en 8000 draaiuren wat betreft trekkers, biedt Fendt de 
omvangrijkste dekking en de langste looptijd in de sector. 
Originele AGCO-toevoegingen zoals voorzetstukken en 
voorladers zijn eveneens meeverzekerd. 

Met het Fendt Care ‘gold’-tarief* kunnen, naast de 
gebruikelijke reparatiekosten, ook overige risico’s zoals 
berging en afslepen, voertuigdiagnose en meting van 
het motorvermogen m.b.v. een vermogenstester, in een 
compleet pakket afdoende worden meeverzekerd. Met een 
‘platina’-tarief* wordt de klant bovendien een vervangende 
machine ter beschikking gesteld. 

Om agrariërs en loonwerkers op elk gewenst moment over 
een inzetbare Fendt-machine te laten beschikken, biedt 
Fendt een onderhouds- en reparatieservice op maat, die 
de wettelijke garantie te boven gaat. Deze service dekt 
van nieuwe machines het risico op reparatiekosten tijdens 
de eerste 12 maanden na uitlevering. Daar begint Fendt 
Care. Met flexibele looptijden en tarieven, met en zonder 
eigen risico, kan de machine ook na het eerste jaar worden 
verzekerd. 

De garantieverlenging biedt klanten planningszekerheid en 
volledige controle over de kosten en zorgt door regelmatig 
onderhoud ook voor waardebehoud van de machine. 

* Alleen geldig voor deelnemende markten en modellen Wijzigingen en fouten voorbehouden.
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

FENDT CERTIFIED.
Gebruikte Fendt-trekkers, -maaidorsers en -veldhakselaars 
met het kwaliteitskenmerk ‘Fendt Certified’ hebben bij 
dealers intensieve testen doorlopen, waarin is vastgesteld 
dat het een foutloze gebruikte machine betreft die zijn 
waarde behoudt en zich in een optisch goede toestand 
bevindt. De test van gebruikte Fendt-trekkers omvat 
ca. 150 vaste punten. De motor, het motorvermogen 
en de toestand van transmissie en hydrauliek worden 
gecontroleerd. Bovendien worden alle functies van de 
trekker getest. 

Alleen trekkers met maximaal 4000 uur op de teller en 
een leeftijd van maximaal 6 jaar komen voor certificering 
in aanmerking. Maaidorsers en veldhakselaars mogen 
maximaal 2000 bedrijfsuren hebben en niet ouder zijn dan 
4 jaar. Naast de technische en optisch behoorlijke toestand 
zijn bij gecertificeerde Fendt-ruwvoerwinningsmachines 
ook de slijtdelen belangrijk. Om de inzetbaarheid van 
maaidorsers en veldhakselaars te verzekeren, worden deze 
eveneens gecontroleerd en worden slijtdelen die voor 
de doorvoer door de machine belangrijk zijn, in principe 
vervangen. 

Max. leeftijd bij toelating: 6 jaar of 4000 draaiuren

Maximale looptijd: 8 jaar of 8000 draaiuren

Max. leeftijd bij toelating: 4 jaar of 2000 draaiuren

Maximale looptijd: 5 jaar of 3000 draaiuren

Max. leeftijd bij toelating: 4 jaar of 2000 draaiuren

Maximale looptijd: 5 jaar of 3000 draaiuren
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Het kopen van machines is een kwestie 
van vertrouwen. Met uw keuze voor een 
Fendt Certified-machine investeert u in 
betrouwbaarheid en flexibiliteit voor uw 
bedrijf via de aankoop van een uitgebreid 
geteste en optimaal voorbereide gebruikte 
machine.
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FENDT – 
HET TECHNOLOGIEMERK 
VAN HET 
AGCO-CONCERN.

Fendt maakt sinds 1997 deel uit van het AGCO-concern. 

Binnen het AGCO-concern vervult Fendt met een compleet 

productpakket de rol van innovatief premiummerk en biedt 

zijn klanten absolute toptechnologie. Daarbij profiteren alle 

Fendt-producten van de enorme competentie die ontstaat 

als alle kennis, afkomstig van alle AGCO-vestigingen 

wereldwijd, bij de ontwikkeling en testen van nieuwe 

producten wordt gebundeld. De geest van innovatie, de 

hoge kwaliteitseisen en de passie voor landbouw zijn in elk 

product merkbaar. 
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Werktuig en materiaal worden overzichtelijk en volgens een 
slim concept aan de montagelijn klaargezet, zodat de monteurs 
alles direct en volgens de geplande werktaken bij de hand 
heeft.

Structuur, orde en absolute reinheid kenmerken 
de filosofie binnen de gehele fabriek.
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HIGH-TECH BRENGT 
HIGH-TECH VOORT.
Wie slim is, rijdt Fendt! Deze slogan geeft goed weer, wat 
het gevestigde merk Fendt altijd al heeft gekenmerkt. Fendt 
is niet alleen maar een naam, Fendt is een overtuiging! 
Met technische oplossingen en innovaties verandert 
en vernieuwt Fendt de landbouw steeds weer. Fendt 
ondersteunt boeren en loonwerkers overal ter wereld 
in hun streven om hun werk nóg beter, efficiënter en 
milieubewuster uit te voeren.

De werkplekken en de stappen in het arbeidsproces zijn zo 
ergonomisch en efficiënt mogelijk ingericht.

Op de locatie Asbach-Bäumenheim (D) worden de cabines volgens 
het ‘just-in-sequence’-principe gemonteerd en rechtstreeks in het 
montageproces opgenomen. 

Daarom maakt Fendt op alle 9 locaties elke dag gebruik 
van ervaren medewerkers en de modernste technologieën, 
zodat de lat voor kwaliteit zo hoog mogelijk gelegd kan 
worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de nieuwste 
generatie bewerkingscentra, ultramoderne CNC-machines 
en laser-snijmachines. Elke trekkerromp wordt bewerkt met 
de modernste lakinstallatie ter wereld. Fendt stelt hiermee 
binnen de branche een nieuwe norm. Alle werkplekken en 
processen zijn opgezet en ingericht volgens de modernste 
inzichten. Klantgerichtheid wordt tot en met de fabricage 
en montage geïmplementeerd en in alle vezels gevoeld. 
Bij Fendt brengt high-tech high-tech voort!
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ONZE 
LOCATIES.

De basis voor de uitzonderlijke Fendt-producten wordt in 

Marktoberdorf en Asbach-Bäumenheim (D) gelegd. Alle 

standaardtrekkers worden in Marktoberdorf ontwikkeld en 

geproduceerd. In Asbach-Bäumenheim worden de cabines 

voor de Fendt-producten gemaakt. Dit is bij Fendt mogelijk 

door de concentratie en bundeling van alle competenties. 

De cabines worden opgeleverd volgens de principes van 

‘just-in-time’ en ‘just-in-sequence’. Zo komen de cabines 

in Marktoberdorf aan op het tijdstip en in de volgorde, 

waarin ze daar op de montageband nodig zijn. Beide 

locaties overtuigen daarbij door toepassing van high-tech-

installaties en de nieuwste technologieën.

Na afladen van de productielijn-vrachtwagen in 

Marktoberdorf worden de cabines op een transportband 

gezet. Een speciale elektrische monorail brengt de cabine 

automatisch in positie boven de trekkerromp en laat 

de cabine vervolgens uiterst nauwkeurig zakken. Een 

ander technisch hoogstandje vormt in Marktoberdorf de 

montage van de wielen. Die worden vooraf op speciale 

onderstellen geplaatst en vervolgens aangeleverd in 

de volgorde waarin de trekkers worden geproduceerd. 

Ze worden door lasergestuurde meeloopstapelaars 

opgepakt en automatisch naar de plaats van montage 

gereden. Daar wacht dan de maximaal 600 mm geheven 

trekkerromp, waaraan de wielen op ergonomische en deels 

geautomatiseerde wijze worden gemonteerd.

Fendt werkt er voortdurend aan om beter en effectiever 

te worden. In Marktoberdorf is daartoe het innovatieve en 

volledig flexibele montageconcept ‘VarioTakt’ voor trekkers 

ingevoerd. Door een variabele bandsnelheid kunnen aan 

de VarioTakt op basis van klantopdrachten alle Fendt-

trekkerseries op één montagelijn in een ‘one-piece-flow’ 

worden gebouwd. Van de 200 V/F/P Vario tot en met de 

1000 Vario worden alle trekkers op één en dezelfde band 

gebouwd. Zo wordt met één montagelijn snel en flexibel 

op klantopdrachten gereageerd. Dit concept zorgt voor 

een gelijkmatige werkdruk voor de medewerkers en laat 

efficiëntie en kwaliteit aanmerkelijk toenemen.

Marktoberdorf, 
Duitsland

Een belangrijk voordeel van Fendt zijn de 
geconcentreerdheid en de bundeling van alle 
deskundigheid. Op de locatie Marktoberdorf (D) 
werken alle onderdelen van de onderneming 
samen aan gezamenlijke doelen. Zo zijn 
bijvoorbeeld ontwikkeling en productie nauw met 
elkaar verbonden en blijven deze voortdurend 
gericht op toekomstige trends binnen de 
landbouwmechanisatie. Verkoop, marketing 
en personeelsbeleid bereiden zich voor op 
internationale groei van de onderneming. In 
Marktoberdorf (D) vindt de ontwikkeling, productie 
en verkoop van alle standaardtrekkers plaats.
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Jackson, Verenigde Staten is de plaats waar onze rupstrekkers worden 
gemaakt en rupsloopwerken voor oogstmachines worden ontwikkeld 
en gebouwd. Ten behoeve van innovaties en voor handhaving van 
de hoogste kwaliteit wordt in de fabriek in Jackson gebruikgemaakt 
van Smart Glasses. Deze draagbare computers in de vorm van 
een bril maken het medewerkers mogelijk om bij montage en 
kwaliteitsbewaking aanwijzingen over de werkzaamheden op te 
roepen en controlelijsten gestructureerd af te werken. 

In Feucht bevindt zich ons 
deskundigheidscentrum voor 
ruwvoerwinning. Hier worden de Slicer- en 
Cutter-maaiers, de Former-zwadharken en 
de Twister-schudders ontwikkeld en geproduceerd. 
Met de innovatieve toepassing van ‘lean management’ 
blijft de machinevoorraad beperkt en ontstaan korte 
doorlooptijden bij de montage.

In Hesston (Verenigde Staten) bevindt zich ons 
deskundigheidscentrum voor vierkantebalenpersen 
en ruwvoerwinningsmachines. In Hesston heeft men 
al meer dan 40 jaar ervaring met de fabricage van 
vierkantebalenpersen van de hoogste kwaliteit. Met 
het nieuwe, ca. 18.850 m2 grote lak- en coatingcomplex 
worden op deze locatie nieuwe maatstaven gesteld voor 
de landbouwmechanisatie. 

Hohenmölsen: 42 hectare uiterst moderne productie. In een zeer 
moderne productiehal wordt aan alle eisen van de technische 
vooruitgang voldaan en worden ideale arbeidsomstandigheden 
voor de montage van de Fendt Katana-veldhakselaars geschapen. 
Maar dat is nog niet alles. Ook de veldspuiten Rogator 300 en 
Rogator 600 komen hier tot leven.

Hohenmölsen, 
Duitsland

Feucht, 
Duitsland

JacksonJacksonJackson

Hesston

Jackson,  
Verenigde Staten

Hesston, 
Verenigde Staten
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Wolfenbüttel is de ontwikkelings- en 
productielocatie voor rondebalenpersen met 
vaste en variabele kamer. Hier huist enorm 
veel ervaring. Die komt tot uiting in de hoge 
fabricagekwaliteit van elke pers. De drang 
tot innovatie blijkt uit de voortdurende 
doorontwikkeling.

In Breganze bevindt zich AGCO European Harvesting Operations en worden onze 
maaidorsers gemaakt. Op deze locatie worden alleen machines van de allerhoogste 
kwaliteit gemaakt. Op de hypermoderne testbank worden de maaidorsers zeer 
nauwkeurig onderzocht en doorlopen ze de meest uiteenlopende testen. Dat garandeert 
dat u als klant aan het eind het hoogwaardige product ontvangt dat de naam Fendt 
waardig is.

Waldstetten staat voor maatwerk bij de bouw van 
opraapwagens. Elke Fendt Tigo-combiwagen wordt 
speciaal volgens klantspecificatie geproduceerd. Alle 
machines worden onderworpen aan een volledige 
functie- en finishtest. De laatste stap wordt voltooid in 
de finish- en lakafdeling. Aan het eind rollen er perfect 
gelakte combiwagens van hoge kwaliteit uit de fabriek.

In Asbach-Bäumenheim worden de Fendt-cabines en 
motorkappen gemaakt. De eerste productiestap is hier 
de aanlevering van uitgangsmateriaal. Met behulp van 
de nieuwste technologieën en high-tech-installaties 
wordt bij de onderdelenfabricage de basis voor de 
buitengewone kwaliteit en het unieke ontwerp gelegd.

Wolfenbüttel, 
Duitsland

Asbach-Bäumenheim, 
Duitsland

Waldstetten, 
Duitsland

Breganze, 
Italië

BreganzeBreganzeBreganze
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WAT KUNNEN 
WIJ VOOR U 
DOEN?
Wat onderscheidt de Fendt-service van andere?
Service betekent bij ons dat we uw werkzaamheden kennen en begrijpen, aan 
uw eisen wat betreft betrouwbaarheid en veiligheid voldoen, en niet in de 
laatste plaats, dat we uw rendement voortdurend in het oog houden. Wij staan 
voor onze producten en hebben deze ontwikkeld met het oog op hoge eisen en 
duurzaam gebruik. Onze service kunt u zien als ons deel van het partnerschap 
bij uw werkzaamheden.

Wat is het ‘Fendt één-terminal-concept’? 
Ten eerste: of het nu ISOBUS-werktuigaansturing betreft, spoorgeleiding via 
VarioGuide, documentatie via VarioDoc, de camerafuncties of de verschillende 
helpfuncties: bij Fendt wordt alles comfortabel via één terminal geregeld – de 
Fendt Varioterminal. Ten tweede betekent de toepassing van één terminal ook 
dat de bediening bij Fendt logisch en consequent is. Of u nu met een Fendt 
Vario, een Fendt-maaidorser of een Fendt Katana gaat rijden, op alle drie de 
machines zult u meteen wegwijs zijn en u thuis voelen. 

Hoe kom ik aan een VariotronicTI-update?
Fendt VariotronicTIFendt VariotronicTIFendt Variotronic  kan worden geüpdatet. Zo beschikt uw Fendt altijd over de 
nieuwste techniek en is uw terminal klaar voor de toekomst. Neem hierover 
contact op met uw Fendt-dealer. 

Wat is Fendt Expert?
Met de chauffeurstraining Fendt Expert wordt u een ‘Vario-Profi’. Want u kent 
vast nog niet alle functies die de techniek u kan bieden. Maak gebruik van de 
technologie die in een Fendt Vario huist en leer met Fendt Expert alle functies 
optimaal gebruiken. Ons team van professionele trainers leert u vakkundig om 
gebruik te maken van de vele mogelijkheden die Fendt-trekkers te bieden 
hebben. Informeer ernaar bij uw dealer en meld u aan. 

Wat is Fuse™?
Fendt is ontwikkelingspartner van Fuse, het wereldwijd leidende, open Smart 
Farming-platform van AGCO voor het ontwikkelen en vermarkten van 
softwareproducten voor de landbouw. Fuse ondersteunt de AGCO-merken met 
een uitgebreid programma aan innovatieve software-oplossingen. Die bieden 
agrariërs vrijheid en flexibiliteit bij het kiezen van dienstverleners, machines, 
agronomische software en software voor farm-management, en daarmee de 
mogelijkheid om een werkelijk efficiënte, digitale omgeving te creëren. Fendt-
softwareproducten die het ‘Fuse-synchronized’-label hebben verkregen, zijn 
gegarandeerd open en merk-onafhankelijk in connectiviteit en gebruik. 

fendt.com
Hier is online alles te vinden: folders, technische gegevens, berichten over 
klanten of over het bedrijf, een overzicht van Fendt-evenementen, enzovoort. 

De Fendt-configurator
Met de Fendt-configurator stelt u uit alle gepresenteerde componenten die 
machine samen, die het best past bij uw bedrijf. Via www.fendt.com vindt u 
een link naar de Fendt-configurator.

fendt.tv
Fendt 24/7 – onze mediatheek maakt het mogelijk! Fendt Internet-tv zendt 
24 uur per dag, 7 dagen per week actuele informatie en wetenswaardigheden 
rondom Fendt uit. 

Proefrijden
Op fendt.com vindt u onder 'Fendt Welt' het onderdeel 'Service und Vertrieb' 
(Onderhoud & Verkoop). Daar kunt u zich via het aanklikken van de 
Voorrijservice aanmelden voor een demonstratie van het product van uw 
keuze.

facebook.com/FendtGlobal
Volg ons op Facebook om u te laten informeren over alle nieuws uit de wereld 
van Fendt. Ga er gewoon eens kijken!

instagram.com/fendt.global
Volg ons op Instagram en wordt óók Fendt-fan! Zo krijgt u de beschikking over 
heel veel interessante informatie rondom Fendt. 

CONTACT MET 
FENDT.
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www.fendt.com 

Fendt is een wereldwijd merk van AGCO. 
De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten, brandstofverbruik  
en bedrijfskosten van de machines, komen overeen met de informatie die op het moment van drukken 
beschikbaar was. Deze gegevens kunnen tot het moment van aankoop van de machine veranderen. 
Uw Fendt-dealer houdt u graag van eventuele wijzigingen op de hoogte. De afgebeelde machines zijn  
niet landspecifiek uitgerust.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing 
87616 Marktoberdorf, Deutschland

NL/1801




