Fendt 200 Vario

Stort talent –
til enhver tid, overalt.
Fendt 200 Vario er en ægte stjerne i sektoren for kompakte standardtraktorer. Oplev den uovertrufne Fendt Varioteknologi i et effektområde fra 77 til maks.111 hk. Oplev den testede og velkendte trinløse gearkasse og den lette
betjening. Fendt har udviklet denne teknologi konstant. Fendt lægger 100 % i Vario.
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Nominel effekt ECE R 120
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Stort talent –
holder sine løfter.
Fendt 200 Vario tilbyder de rigtige funktioner til dine behov, uanset om det er græs, alpine områder, dyrkning af
afgrøder, transport, vedligeholdelse, specialafgrøder, arbejde i byen eller på gården. Den overbeviser med sin styrke
og holdbarhed. Fendt 200 Vario Profi har det ekstra, der skal til for at give dig den ekstra komfort og de funktioner,
der letter dit daglige arbejde.
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Fleksibel, kompakt, effektiv
Med Fendt 200 Vario Profi får du en kompakt
standardtraktor, der gør det daglige arbejde
fleksibelt og effektivt. Med den får du:
- Forberedt til TIM Guidance: Forberedelsesmodul
til automatisk styring
- VarioActive: Et forstærket styresystem
- Vendbar blæser
- Stryevinkelbaseret 4WD og automatisk
differentialspærre
- Hydraulisk effekt på op til 104 l/min
- PowerBeyond-(LS-hydraulik)forbindelser
- Brugervenlig betjening af Fendt Cargofrontlæsser via elektrisk krydsgreb
- LED arbejdslygter
- Varme i fodområdet

Fendt 200 Vario – til alle opgaver
De, der kender kompakte traktorer, ved, hvad der
gemmer sig indeni: En lang række funktioner og
effektive teknologier. Fendt 200 Vario er derfor din
pålidelige partner til at klare de daglige
udfordringer.

Stort talent –
klarer enhver opgave.
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Den målrettede køling af den recirkulerede udstødningsgas (eGRex) reducerer
brændstofforbruget betydeligt. Sammen med dieseloxidationskatalysatoren
(DOC) sikrer dette overholdelse af emissionsbestemmelserne.

FENDT 200 VARIO: MOTOR

Stort talent –
effekt og effektivitet i harmoni.
Ren præstation
Fendt 200 Vario kan arbejde i området fra 77 til maks.
111 hk. Den 3-cylindrede AGCO Power-motor er effektiv
og dynamisk, og en høj ydelse er kombineret med
uovertruffen stabilitet. 4-ventilsteknologien med
turbolader og wastegate udnytter det fulde
effektpotentiale.

Let at rengøre
Takket være dieseloxidationskatalysator (DOC) og den
udvendige recirkulering af udstødningsgas (AGR)
opfyldes de strenge emissionsstandarder uden ekstra
vedligeholdelsesarbejde. Disse kompakte traktorer er
meget økonomiske: Reducerede hastigheder og et højt
moment giver mulighed for transporthastigheder på
40 km/t ved bare 1750 omdr./min. En ny køleenhed, det
højtydende luftfilter og den vendbare blæser reducerer
det vedligeholdelsesarbejde, der kræves for at kunne
køre uden afbrydelser.

Effektivitet for suveræn ydelse
TMS styrer motoren sammen med den trinløse
gearkasse, så man opnår den optimale
omkostningseffektivitet. TMS gør det virkelige let at
køre traktoren, enten med joysticket eller kørepedalen.
Når TMS er aktiveret, overtager traktorens elektronik
styringen af motorens omdrejninger og
udvekslingsforhold. Føreren behøver blot at indstille
den ønskede hastighed, resten klarer TMS.

Økonomisk og lidt vedligeholdelse
Brændstofforfilteret med termostatisk ventil giver
traktoren mulighed for at starte driftssikkert, selv ved
temperaturer et godt stykke under nul, da forvarmet
brændstof strømmer fra tilbageløbet og ind i forfilteret.
Køler og filter er anbragt, så det er let at udføre
vedligeholdelse. Et overskueligt opbygget
instrumentpanel viser en lang række oplysninger som f.
eks. PTO-hastighed, vejhastighed eller
brændstofforbrug.

TMS styrer automatisk motorens hastighed og udvekslingsforholdet i marken
for at opnå den bedste effektivitet med forskellige belastninger.
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Traktoren kører på plant underlag ved reduceret
hastighed. Op ad bakke øger TMS motorens
omdrejningstal og justerer udvekslingsforholdet.
Når behovet for trækkraft reduceres, nedsætter TMS
motorhastigheden til det mest brændstofeffektive
område.

Alsidigt multifunktionsdisplay: Få vist, hvad du har brug
for til dit arbejde, f.eks. det aktuelle og gennemsnitlige
brændstofforbrug eller det bearbejdede areal.
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Fendt Vario-transmissionen ML75 er trinløs, kørehastighedsafhængig med
effektfordeling og et hastighedsområde. Hydrostaterne kan drejes 45 grader og
sammen med et planetgearsæt til effektdeling sikres en enestående
effektivitet i hele hastighedsområdet.

FENDT 200 VARIO: VARIO-TRANSMISSION OG PTO.

Stort talent –
giver uendelige muligheder.
Fendt Vario = kørekomfort
Den trinløse Vario-transmission sikrer kørekomfort og
giver mulighed for besparelser. Fra 0,02 km/t (20 m i
timen) op til en maksimal hastighed på 40 km/t med
trinløs effektoverførsel uden at skifte gear. Det betyder,
at du altid kan arbejde med den præcise hastighed, der
passer til den aktuelle opgave. Du kan bremse selv på
meget stejle skråninger, lige til du holder helt stille,
parkere maskinen sikkert på skråningen med aktiv stopfunktionen og køre derfra uden problemer.
Det beskytter jorden og giver sikkerhed.

Den rigtige hastighed
til PTO’en vælges let med en drejeknap: Der kan vælges
mellem 540, 540E og 1000 omdr./min. bagpå
(kørehastighedsafhængig PTO som ekstraudstyr).
De udvendige betjeningselementer bagpå er meget
praktiske. PTO’en på Fendt 200 Vario er utrolig effektiv,
da effektstrømmen til PTO’ens tab går gennem en
direkte drivlinje fra Vario-transmissionen. Der kan fås en
PTO 540E (750 omdr./min. ved nominel
motorhastighed) eller en PTO 1000 til montering foran.

Godt afbalanceret og effektiv med TMS
Du skal bare vælge den ønskede hastighed. TMS styrer
motorens omdr./min. og gearudvekslingsforholdet, så
man altid opnår den optimale omkostningseffektivitet.
Hyppigt skiftende opgaver er en del af den daglige
rutine for en kompakt standardtraktor. Uanset om det
drejer sig om transport eller arbejde i marken, når der
arbejdes for kommunen eller på gården, er Fendt 200
Vario designet til den ideelle præstation, et lavt
brændstofforbrug og reduceret slid på komponenterne.

Afslappet kørsel til grænsen
Fendt 200 Vario tilbyder endvidere fuldautomatisk
maksimal belastningskontrol 2.0 i segmentet for
kompakte standardtraktorer. Overbelastningen
bestemmer effektforbruget, og motoren arbejder altid i
det ideelle hastighedsområde. Føreren kan endvidere
indstille spidsbelastningsreguleringen manuelt.

Kør sikkert og uden problemer og kom tilbage
i kabinen, selv på bakker med høj belastning:
Takket være Fendt Vario-transmissionens
stopkontrol arbejder den uden ryk.

Med knappen for enden af kontaktarmen kan du styre
bakgearet samt Stop & Go-funktionen.
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Du kan arbejde med den korrekte PTO-hastighed takket være uafhængig
styring af vej- og motorhastigheden.
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Isoleringen af kabinen fra chassiset eller kabineaffjedringen
sikrer en komfortabel arbejdsdag.

FENDT 200 VARIO: KABINE

Stort talent –
indre værdier, der overbeviser.

Som ekstraudstyr kan der monteres
LED-arbejdslygter foran og bagpå for
at sikre belysning hele vejen rundt,
når der arbejdes om natten med
Fendt 200 Vario.

Effektiv betjening og behagelig kørsel
Kabinen på Fendt 200 Vario er designet specielt til
denne klasse. Her er en arbejdsplads i topkvalitet med
uovertruffen benplads uden forhindringer og et perfekt
panoramisk overblik. Alle arbejds- og
betjeningsfunktioner er integreret i et centralt
betjeningskoncept i højre side. Rattet kan vippes og
justeres i højden, så føreren får den bedste
arbejdsposition.

Komfortabel arbejdsplads
Kabinens lave højde og plane gulv i Fendt 200 Vario
betyder, at det er let at stige ind og ud komfortabelt, og
uden en gearkassetunnel er der fantastisk benplads.
Anbring komfortsædet med luftaffjedring i den rette
position, og du er frisk selv efter en lang arbejdsdag.
Kabinens affjedring, der er ekstraudstyr, giver endvidere
en perfekt kørekomfort.

Perfekt arbejdsmiljø – perfekt kabine
Det effektive varme- og ventilationssystem med
integreret manuel eller fuldautomatisk klimastyring
sikrer et optimalt arbejdsklima. Varme fødder – hovedet
koldt: Varmtvandsvarmeren med gulvvarme
(ekstraudstyr) varmer dine fødder på meget kolde, og
klimaanlægget i kabinetaget sikrer en behagelig
temperatur i kabinen, når det er varmt udenfor.

Godt designet kabine - stille
Kabinen er forsynet med koniske lejer og er isoleret fra
traktorens chassis, hvilket forhindrer, at vibrationer og
støj overføres til kabinen. Den ekstremt velisolerede
kabine og den vandkølede motor, som kører utrolig
blødt ved lave motorhastigheder, sikrer optimal
støjreduktion.

Fendt 200 Vario har en midtergruppe,
der indeholder f.eks. strømforsyning
og signalstik til redskaber.
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Klimaanlæg og varme med let
betjening. Gulvvarme fås som
ekstraudstyr.

Nyd dit arbejde med de mange, brugerdefinerede
betjeningsmuligheder.

De store glaspartier og den smalle ratstamme giver
hele tiden et optimalt udsyn over redskabet. Tagvinduet
giver ideelt udsyn, når der arbejdes med frontlæsser.
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Et godt udsyn gør arbejdet lettere. De refleksfrie,
baggrundsbelyste kontakter gør det sikkert at arbejde i mørke.

FENDT 200 VARIO: BETJENINGSKONCEPT

Rattet kan altid indstilles til den ideelle position med
grebene til justering af højde og hældning.

Køretilstanden kan vælges
individuelt: Hastigheden styres enten
med kørepedalen eller Variosticken.

Stort talent –
gør det let.
Variostick – perfekt styring
De vigtige funktioner på Fendt 200 Vario kan styres med
kun en hånd: Variosticken styrer traktoren præcist, som
du ønsker det til den aktuelle opgave. Den er
ergonomisk placeret på højre konsol. Med Variosticken
kan du øge traktorens hastighed trinløst mellem
0,02 km/t og 40 km/t.

Let at betjene og større overblik
På betjeningspanelet på højre konsol kan føreren finde
alle de vigtige funktioner som f.eks. motorhastighed,
fartpilothastighed, TMS, firehjulstræk samt
differentialespærrens automatiske funktion. Føreren kan
få adgang til yderligere oplysninger i multidisplayet på
instrumentpanelet, f.eks. bearbejdet areal, anvendt tid
eller brændstofforbruget.
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Hurtige retningsskift
Du behøver kun at trykke en enkelt gang på en knap på
vendegrebet til venstre for rattet for at skifte retning
hurtigt og let. Højre hånd har du stadig fri til at styre
hydraulikken, hvis du arbejder med frontlæsser eller
befinder dig på forageren.

Stop&Go-funktion i forbindelse med TMS
Med Stop&Go-funktionen kan føreren reducere
hastigheden på Fendt 200 Vario, til traktoren standser,
ved at trykke på knappen på vendegrebet og holde den
inde. Når knappen slippes, kører traktoren i den retning,
knappen blev aktiveret i. Stop & Go-funktionen er især
nyttig, hvis du har behov for at øge motorens hastighed,
mens du kører med kørepedal, f.eks. ved arbejde med
frontlæsser, eller når en vogn tippes.
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FENDT 200 VARIO: VARIOTRONICTI

Stort talent –
finder den bedste vej.
VariotronicTI
Gennemtænkt til mindste detalje, men altid med tanke
på helheden – med Fendts traktorer oplever du intuitiv
betjening og funktionalitet på alle maskiner. Også i de
mindste Fendt-traktorer er der integreret banebrydende
teknologier. På Fendt 200 Vario er der en grænseflade
forberedt til TIM-styring. Den muliggør kommunikation
med et automatisk styresystem via ISOBUS-standarden.

Lad en anden klare styringen
Den nye Fendt 200 Vario er forberedt til automatisk
styresystem. Der er forskellige muligheder for
sporgenkendelse med GPS-modtagere op til RTKnøjagtighed. Det forudindstillede modul omfatter den
hydrauliske styreventil og de nødvendige følere, så du
kan fokusere på redskabet.
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Det automatiske styresystem giver
maksimal driftseffektivitet, da
overlapninger eller skader på dine
afgrøder undgås.

Med Fendt 200 Vario får du
grænseflader til automatiske
styresystemer med GPS-modtagere
til RTK-nøjagtighed.

Drej hurtig ind på næste spor med det forstærkede
styresystem VarioActive.

Det forstærkede styresystem VarioActive gør det
muligt for dig at nå til fuldt styreudslag med kun
én drejning. Det er en fordel, når der arbejdes med
frontlæsser, på gården samt på forageren.

VarioActive
Styr hurtigere med styresystemet VarioActive. Med
introduktionen i 200 Vario tilbyder Fendt også
styresystemet VarioActive i den kompakte traktorklasse.
Når VarioActive er aktiveret, halveres antallet af
ratomdrejninger fra udslag til udslag. Med det
forstærkede styresystem kan der opnås et større
styreudvekslingsforhold med et tryk på en knap. Det
tilpasser sig efter styrebevægelsen og kørehastigheden
og giver øget betjeningskomfort, især når der arbejdes
med frontlæsser i områder med lidt plads eller på
forageren.
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Forakslens affjedring giver en samlet fjedervandring på 80 mm med en
pendulvinkel på 20 grader. Takket være niveaureguleringen er
affjedringskomforten og sikkerheden altid fantastisk, uanset nyttelasten.

FENDT 200 VARIO: KØRETØJSKONCEPT

Stort talent –
kender ingen grænser.
Fantastisk kørsels- og arbejdskomfort
Den intelligente kombination af 3 systemer garanterer
en optimal kørsels- og betjeningskomfort:
selvreguleringen af forakslens affjedring med antirollkontrol, kabineaffjedringen og den aktive
svingningsudligning. Hvepsetaljedesignet sikrer en
fantastisk manøvredygtighed og en styrevinkel på 52°
(afhængigt af dækkene). Traktorens lave egenvægt
sikrer minimal komprimering af jorden. Fendt 200 Vario
har en fantastisk stabilitet takket være det lave
tyngdepunkt. Optimal jordkontakt og uafbrudt
trækkraft fra Vario-transmissionen sikrer kørsel helt
uden stress, selv på skråninger.

Forakselaffjedring
Forakslen skubbes af torsionsrøret, og ujævnheder
opfanges af hydraulikcylindrene. Olien der ved stød
fortrænges, trykkes mod kvælstofbeholderne, hvor
stødene dæmpes. Den integrerede automatiske
selvregulering af niveau med positionsføler sikrer en
konstant affjedringskomfort uafhængigt af
belastningen. Krængningskontrol sikrer høj stabilitet og
driftssikkerhed, især når der arbejdes på skråninger med
tunge redskaber.

Firehjulstrækket og den automatiske differentialspærre aktiveres afhængigt af
styrevinkel og hastighed. Du kan aktivere firehjulstrækket og
differentialspærren manuelt i enhver situation med et tryk på en knap.
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Med en min. højde på 2.480 mm med 480/70R30-dæk
er den kompakte Fendt 200 Vario velegnet til kørsel i
lave bygninger.
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Frontlift med svingfunktion på trækarme.
Trækarmene kan let foldes op, så sikkerheden er
i top, når der ikke anvendes frontmonterede
redskaber.

Krydsgrebet styrer 1. og 2. ventil med stor
nøjagtighed. Flowhastighederne kan styres praktisk
på de to styreventiler.

Praktisk styring af den elektrohydrauliske lift
bagpå med svingningsdæmpning.

FENDT 200 VARIO: HYDRAULIK

Stort talent – har altid den rigtige
løsning på ethvert problem.
Et højtydende hydrauliksystem
Hydraulikken på Fendt 200 Vario har som standard en
stor hydraulikoliekapacitet på 41 liter i minuttet.
To hydraulikpumper (33 l/min + 41 l/min) styrer
henholdsvis styringen og arbejdshydraulikken. Hvis der
kræves store mængder, kan der tilføjes to kredsløb, så
den maksimale kapacitet bliver 74 l/min. Den separate
olieforsyning til hydraulikken og gearkassen forhindrer
olierne i at blive blandet. Dette er især vigtigt, hvis der
hyppigt skiftes redskab. Den store oliekapacitet på
34 liter gør det muligt at anvende store tipvogne.

Fantastisk hydraulisk effekt
Hvis der stilles højre krav til hydraulikken, kan Fendt 200
Vario forsynes med en loadsensing-pumpe til 71 l/min.,
så den samlede forsyningskapacitet bliver på op til
104 i/min. med flowsummering.

Power beyond
Bagpå er der power beyond til rådighed til betjening af
kraftige, hydrauliske maskiner. Den fulde hydrauliske
effekt er til rådighed direkte uden unødvendig
modstand. Den trykløse retur med stor diameter har lav
modstand, der betyder let opvarmning og effektiv
funktion.

Stærk lift
Frontlift med maksimal løftekapacitet på 2490 daN kan
fås som ekstraudstyr. Dets robuste konstruktion gør det
egnet til alle typer arbejde. Vibrationsdæmpningen
forhindrer stød og sikrer sikker kørsel og komfort, selv
når der transporteres tunge laster. Den
elektrohydrauliske lift bagpå med maksimal
løftekapacitet på 4.204 daN sikrer, at selv de tungeste,
monterede redskaber kan løftes helt.

Tokredstrykluftsbremse, 4 EHS-ventiler og power
beyond. Der er sikker og praktisk adgang til alle
udtag, selv om maskinen er kompakt.
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Udvendig betjening af ophæng og aktivering af
bageste PTO. På denne måde monterer du let
redskaber bagpå og sparer unødige skridt for
eksempel ved påfyldning af gylletanken.

Alle forbindelser bagpå er mærkede og overskueligt
placeret. De selvlukkende ventildæksler forhindrer, at
der trænger smuds ind.
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Multikoblingen tilkobler el- og hydraulikledninger med én enkelt bevægelse. Trods
sin kompakte størrelse giver Fendt Cargo 3X65 gode løftehøjder og lastbredder.

Det elektriske krydsgreb styrer frontlæsseren med
meget stor præcision. 3. og 4. styrekredsløb kan
betjenes uden at flytte hænderne, ved at trykke på
trykknapperne på krydsgrebet.

FENDT 200 VARIO: FENDT CARGO-FRONTLÆSSER

Store talenter –
samarbejder om store projekter.
Frontlæsser opfylder Fendts standarder
Cargo 3X65-frontlæsseren er specielt konstrueret til
Fendt 200 Vario. Filosofien “Made by Fendt” gælder også
for frontlæsseren: Fendt Cargo-3x65-frontlæsseren er en
ideel tilføjelse til din Fendt 200 Vario, der er udviklet hos
os. Fendt 200 Vario og Fendt Cargo 3X65 danner en
perfekt enhed. Lige fra starten er alle Cargo'ens mål og
kræfter præcis tilpasset den kompakte Fendt 200 Vario.
Dette sikrer et fantastisk udsyn med afbalanceret
fordeling af kraft og last. Alt vedligeholdelsesarbejde
kan udføres på den monterede frontlæsser, uden at
noget kommer i vejen. Alle disse fordele giver den
optimale arbejdssikkerhed.

Betjening på den nemme måde
Frontlæsseren styres bekvemt med det elektriske
krydsgreb. Du har stadig venstre hånd fri til styring og
retningsskift. Du styrer hastigheden med foden.
Det forstærkede styresystem VarioActive giver Fendt
200 Vario uovertruffen manøvredygtighed.

Cargo Lock
Med Fendt Cargo Lock kan Cargo-frontlæsseren på din
Fendt 200 Vario monteres og afmonteres endnu
hurtigere og lettere. Den halvautomatiske lås sparer dig
for den ofte besværlige montering af låsebolte.
Systemet giver optimal betjeningssikkerhed, da
frontlæsseren låses så snart der køres ind i det.

Optimeret frontlæsseraffjedring
Fendt Cargo-frontlæsseren har et optimeret
dæmpersystem. Gasakkumulatorer absorberer
vibrationer og stød. Dæmpersystemet er skræddersyet
til maksimal komfort sammen med foraksel- og
kabineaffjedringen. Dette system beskytter pålideligt
både mennesker og materiel.

Motorhjelmens strømlinede design giver dig et fint udsyn til
redskabet. Med standardtagvinduet får du et fantastisk godt
udsyn.
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Et greb på lyntilkoblingsrammen låser redskabet på
med én drejning. Ved monteringen låses redskabet
automatisk, når det vippes helt.

Med Fendt Cargo Lock tager til- og frakobling
kun få minutter. Støttebenene kan låses op
uden værktøj. Cargoen er altid stabil og sikker.
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Med smartphoneappen "AGCO Parts Books to Go"
kan du hurtigt og nemt finde reservedele og
bestille dem direkte. Appen kan downloades i App
Store eller Google Play Store. Dine personlige
adgangsdata fås ved henvendelse til Fendt
forhandleren.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil
være klar til morgendagens arbejde.
Fendts service: 100 % kvalitet, 100 % service
For at sikre, at din Fendt 200 Vario leverer 100 %
effektivitet når som helst, tilbyder vi 100 % service.
Ud over de bedste diagnosefunktioner og nem
reparation omfatter dette også adgang til reservedele
døgnet rundt i høstsæsonen. Fendts servicenetværk
garanterer endvidere hurtige kommunikationsveje
mellem dig og vores uddannede servicemedarbejdere.
Med 12 måneders garanti får du originale Fendt-dele
samt monteringen af disse. Reparationer med originale
dele sikrer, at din Fendt-traktor beholder sin værdi.

Præstation og rentabilitet med kontrakt
Fendts servicepakker giver dig fuld kontrol over
omkostningerne samt en fantastisk service. Pakkerne
omfatter alt specificeret vedligeholdelsesarbejde til
attraktive, faste priser. De forskellige Fendt Careniveauer omfatter regelmæssig vedligeholdelse og
service kombineret med en forlænget garanti på op til
8000 driftstimer eller i alt 8 år. Hos Fendt finder du en
fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark,
lige fra vedligeholdelsesaftalen til den omfattende
pakke med en erstatningsmaskine.

Individuelle finansierings og leasingsmodeller
En investering i teknologi betyder, at du skal bruge
mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO
Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser.
Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til
betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle
betingelser for finansieringen af din Fendt. Hvis du
hurtigt har behov for ekstra kapacitet, eller hvis du
ønsker at anvende traktorer i en længere periode uden
at købe dem, kan din Fendt-forhandler tilbyde den
ideelle løsning med skræddersyede lejepakker. Disse
pakker hjælper dig med at tilpasse din maskinpark til
din aktuelle arbejdssituation.

Fendts ekspertundervisning til førere.
Fendt giver dig ikke kun den sidste nye teknologi, men
hjælper dig også med at få maksimal værdi ud af dit
køretøj. Med det eksklusive førertræningsprogram kan
du optimere din Fendts effektivitet yderligere og lære
alle de funktioner, der letter den daglige rutine. Vores
hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at
udnytte det fulde potentiale i dit Fendt-køretøj.

Dine Fendt-forhandlere er altid der, hvor du har behov for dem, og de har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt-maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare
ringe til dit servicecenter hele døgnet rundt på vores hotline.

Fendt Care-pakker

Bronze

Silver

Gold

Platinum1

Regelmæssig vedligeholdelse
faste vedligeholdelsesudgifter

Beskyttelse mod
reparationsrisiko
(undtagen slitage)

Alle omkostninger dækket
(undtagen slitage)

Dækker alle omkostninger og
sikrer tilgængelighed
(undtagen slitage)

Maskintype

Alle

Alle

Traktorer med hjul

Traktorer med hjul

Regelmæssig vedligeholdelse















Valgfri selvrisiko:
0,- dkr, 1900 dkr,-, 3900 dkr,-

0,- dkr

0,- dkr

Kørebetaling





Bjærgning og bugsering





Fejlsøgning





Montering af udstødningsbremse





8.000

Olie og filtre til reparation af motor og
gearkasse





1+7

Tillæg efter fyraften og i weekender



Erstatningsmaskine



Dækning

Reparationsrisiko
Selvrisiko

Maks. timer

Med de nye betingelser for udvidet garanti tilbyder Fendt et endnu mere
omfattende produkt, der dækker driftssikkerhed og reparationsrisiko for nye
maskiner.

Maks. år
Dækning (undtagen slitage)

Fuld dækning

1
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For at din maskine altid er parat til
arbejdet, tilbyder vi dig en
skræddersyet vedligeholdelses- og
reparationsservice ud over den
lovmæssige garanti. Fendt ProService
giver dig fleksible løbetider
afhængigt af maskintype samt
fleksible præmier med og uden
selvrisiko. Det giver dig fuld kontrol
over udgifterne,
planlægningssikkerhed og bevarer
din maskines værdi.

Gælder i Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Platinum kan kun fås hos deltagende forhandlere.

25

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: g
Ekstraudstyr: c

FENDT 200 VARIO

FENDT 200 VARIO

Udstyrsvarianter.

Tekniske data.

Reversibel ventilator
Forvarmerenhed (motor-, transmissionsolie)

c
c

c
c
g
c

g
c
c

Kabine
Komfortkabine
Aktivt kulfilter
Mekanisk kabineaffjedring
Luftaffjedret komfortsæde
Instruktørsæde
Varme med tretrinsblæsere
Klimaanlæg
Integreret automatisk klimastyring
Hængslet forrude/ bagrude
Bagrudevisker og -vasker
Teleskopisk sidespejl
Holder ekstraudstyr
Radio CD MP3
Radio CD MP3, med håndfrit talesystem
Bremsevæskestand
Afbryderkontakt til batteri
Tagvindue, hængslet, med rullegardin

g

c
g
g
g
c
c
g
c
g
c
c
c

g
g
c
g

For: 540E o/m
For: 1000 o/m
Bageste PTO 540/WZW/1000 o/m
Bageste PTO 540/540E/1000 o/m
Udvendig betjening af bageste PTO
Komforttilkobling af PTO, elektrohydraulisk forvalg

c
c
c
g
g
g

Hydraulik
Aktivering af EHS-ventil, mekanisk krydsgreb
Tandemhydraulikpumpe, hydraulikoliekøler (42 + 33 l/min)
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (33 + 71 l/min)
1. og 2. EHS-ventil bag
1. EHS-ventil midt og bag
3. EHS-ventil midt og bag
3. EHS-ventil bag
4. EHS-ventil bag
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning
Returventil midt højre
Retur bag

g

c

Ekstraudstyr

g

Manuelt træk
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag
Kugletræk, højdejusterbar
Hitch
Trækbom
Piton-fix
Frontvægte, flere størrelser
Ballastvægte til baghjul
Drejelige forskærme

c
g
c
c
c
c

c
g
g
c
c
c
c
g

c

Frontlæsser, monteringsdele
Frontlæsser Cargo 3X/65

209 Vario

210 Vario

211 Vario

Nominel effekt ECE R 120
Maksimal effekt ECE R 120
Antal cylindre
Cylinderboring/slaglængde
Cylindervolumen
Nominel hastighed
Maks. moment ved 1600 o/m
Momentstigning
Brændstofniveau

53/72
57/77
3
108/120
3300
2100
306
28.0
125.0

60/81
63/86
3
108/120
3300
2100
348
28.0
125.0

67/91
71/96
3
108/120
3300
2100
389
28.0
125.0

73/99
77/104
3
108/120
3300
2100
422
27.0
125.0

74/101
82/111
3
108/120
3300
2100
463
37.0
125.0

ML75
0.02-40
0.02-25
40
540 / 540E / 1000
540/1000/3,8
1000
540 E

ML75
0.02-40
0.02-25
40
540 / 540E / 1000
540/1000/3,8
1000
540E

ML75
0.02-40
0.02-25
40
540 / 540E / 1000
540/1000/3,8
1000
540E

ML75
0.02-40
0.02-25
40
540 / 540E / 1000
540/1000/3,8
1000
540E

ML75
0.02-40
0.02-25
40
540 / 540E / 1000
540/1000/3,8
1000
540E

33+42
33+71
200
0/2/4
34
4204
2540

33+42
33+71
200
0/2/4
34
4204
2540

35+41
33+71
200
0/2/4
34
4204
2540

33+42
33+71
200
0/2/4
34
4204
2540

33+42
33+71
200
0/2/4
34
4204
2540

320/70R24
420/85R30
320/70R24
480/70R30
380/70R24
480/70R34
440/65R24
540/65R34

320/70R24
480/70R30
320/70R24
420/85R30
380/70R24
480/70R34
440/65R24
540/65R34

380/70R24
480/70R34
320/70R24
420/85R30
320/70R24
480/70R30
440/65R24
540/65R34

380/70R24
480/70R34
13.6R24
13.6R38
320/70R24
480/70R30
440/65R24
540/65R34

440/65R24
540/65R34
13.6R24
13.6R38
320/70R24
480/70R30
380/70R24
480/70R34

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1500
1510
1970
4068
2480
475
2319

1500
1660
2170
4068
2480
475
2319

1690
1660
2170
4068
2530
475
2319

1690
1660
2170
4068
2530
475
2319

1690
1660
2186
4068
2530
475
2319

kg
kg
kg

3830.0
7000.0
2000.0

3870.0
7000.0
2000.0

3950.0
7000.0
2000.0

3950.0
7000.0
2000.0

4010.0
7000.0
2000.0

kW/hk
kW/hk
Antal
mm
cm³
omdr.
Nm
%
liter

Transmission og PTO
Transmissionstype
Hastighedsområde frem
Hastighedsområde bak
Tophastighed
Bagerste PTO
Bagerste PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO)
Forreste PTO (ekstraudstyr)
Forreste PTO (ekstraudstyr 2)

km/t
km/t
km/t

Lift og hydraulik
Dobbelt hydraulikpumpe
Pumpe med variabelt flow
Driftstryk/styretryk
Maks. ventiler (for/midt/bag)
Maks. disponibel hydraulikoliemængde
Maks. løftekraft på bageste lift
Maks. løftekraft på frontlift

l/min
l/min
bar
Antal
liter
daN
daN

g

Dæk
g
c
c
c
c
c
c

Standardfordæk
Standardbagdæk
1. Fordæk (ekstraudstyr)
1. Bagdæk (ekstraudstyr)
2. Fordæk (ekstraudstyr)
2. Bagdæk (ekstraudstyr)
3. Fordæk (ekstraudstyr)
3. Bagdæk (ekstraudstyr)

c
c

Frontlæsser
c

208 Vario

g

c

Chassis
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar
Trykluftsystem et-/tokredssystem

Trækkraft og trinløs blandet kontrol
Frihøjde, positionskontrol
Frontlift
Udvendigt betjent lift bag

c

Lys
Ekstra forlygter
Arbejdslygter bag
Arbejdslygter, A-stolpe
LED-arbejdslygter på A-stolpe
LED-arbejdslygter bagpå på taget
Roterende advarselsblink

g

PTO

Vario-betjening
Styring med Variostick
Forberedt til automatisk styresystem
VarioActive-styring

g

Lift

Transmission
Traktorstyresystemet Vario TMS
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion
Fartpilot
Bakalarm

Automatisk differentialspærre foran
Komforttilkobling af firehjulstræk/differentialespærre

207 Vario
Motor

Firehjulstræk

Motor

c
c

Mål
Sporvidde, for (standarddæk)
Sporvidde, bag (standarddæk)
Samlet bredde med standarddæk
Samlet længde
Samlet højde - komfortkabine
Maks. frihøjde
Akselafstand

Vægte
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)
Maks. tilladt samlet vægt
Maks. lodret belastning på anhængerkobling
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Forførende Fendt!

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

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og
driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden
køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer.
Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.

DK/1801

