
Fendt 200 V/F/P Vario



207 Vario V/F 208 Vario V/F 209 Vario V/F/P 210 Vario V/F/P 211 Vario V/F/P
Motor
Nominel effekt ECE R 120 kW/hk 53/72 60/81 67/91 73/99 74/101
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Min partner.
Siden 2009 har Fendt sat nye standarder inden for effektive, moderne teknologier. Oplev Fendt 200 V/F/P Vario-

serien med dens effektivitet, produktivitet og sikkerhed, kombineret med optimal kørekomfort i vingårde, 

frugtplantager og humlemarker.
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Fendt Vario er den rigtige partner til enhver 

situation, uanset om det drejer sig om vingårde, 

frugtplantager, humlemarker, drivhuse, 

planteskoler samt landskabspleje eller kommunalt 

arbejde. Fendt Vario har den rigtige løsning på 

dine problemer. 

Fendt 200 V Vario
Den klassiske, smalle traktor. Højteknologisk med 

en udvendig bredde fra 1,07 m. Der kan som 

ekstraudstyr fås en bred foraksel, der øger 

manøvredygtigheden.

Fendt 200 F Vario
Allerede fra en udvendig bredde på 1,32 m 

tilbyder Fendt 200 F komforten fra den 10 cm 

bredere kabine.

Fendt 200 P Vario
Specialtraktoren med bredere aksler og højere 

løftekapaciteter fra en udvendig bredde på 1,68 m.

Min perfekte partner.

4

Fleksibel, kompakt, effektiv
Med Fendt 200 V/F/P Vario får du en specialtraktor, 

der gør det daglige arbejde mere fleksibelt og 

effektivt.

- Forberedt til TIM Guidance: Forberedelsesmodul 

til automatisk styring

- VarioActive: Et forstærket styresystem

- Vendbar blæser

- Front-PTO 540E med 750 omdr./min., der giver 

fleksible redskabskombinationer

- Udvendig betjening af lift og PTO fra begge sider

- LED arbejdslygter

- LED-blink- og positionslys integreret i A-stolpen

- Varme i fodområdet
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Effektivitet for suveræn ydelse
TMS styrer motoren sammen med den trinløse 

transmission, så man opnår den optimale 

omkostningseffektivitet. TMS gør det virkelig 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. 

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 fra trin 3b 

uden ekstra vedligeholdelsesarbejde. De 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.

FENDT 200 V/F/P VARIO: MOTOR

Min partner –  
stærk og effektiv.
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Uanset om du vælger udstødningsenheden monteret lavt eller højt: 

Den målrettede køling af den recirkulerede udstødningsgas (EGR) reducerer 

brændstofforbruget betydeligt. Sammen med dieseloxidationskatalysatoren 

(DOC) sikrer dette overholdelse af gældende emissionsbestemmelser.

Højtydende filter giver høj udskillelseskapacitet i vanskelige forhold.Let omstilling: Multifunktionsdisplayet viser,  

hvad du har brug for til dit arbejde, f.eks. det  

aktuelle og gennemsnitlige brændstofforbrug  

eller det bearbejdede areal.

Hurtig og let rengøring af køleren uden nedetid giver  

effektivitet takket være den vendbare ventilator.
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Praktisk PTO-komfortkontakt med 

automatisk funktion i armlænet.

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 specialtraktor. Uanset om det drejer sig  

om transport, arbejde på vingårde eller frugtplantager 

er Fendt 200 V/F/P Vario designet til den ideelle 

præstation, et lavt brændstofforbrug og reduceret slid 

på komponenterne.

Afslappet kørsel til grænsen
Fendt 200 V/F/P Vario tilbyder endvidere fuldautomatisk 

maksimal belastningskontrol 2.0 i segmentet for 

specialtraktorer. Overbelastningen bestemmer 

automatisk effektforbruget, og motoren arbejder altid i 

det ideelle hastighedsområde. Føreren kan vælge at 

indstille spidsbelastningsreguleringen manuelt.

Fendt Vario = fantastisk kørekomfort
Den trinløse Vario-transmission sikrer fremragende 

kørekomfort og potentielle besparelser fra 0,02 km/t 

(20 m i timen) op til en maksimal hastighed på 40 km/t 

med konstant effektoverførsel uden gearskift. 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 stop-funktionen og køre derfra uden problemer. 

Det beskytter jorden og giver sikkerhed.

Den rigtige hastighed
til PTO’en vælges let med knapperne: Der kan vælges 

mellem 540, 540E/750 og 1000 omdr./min. bag 

(kørselsafhængig PTO som ekstraudstyr). De udvendige 

betjeningselementer bagpå er meget praktiske. PTO’en 

på Fendt 200 Vario er utrolig effektiv, da effektflowet 

til PTO-tappen 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.

FENDT 200 V/F/P VARIO: TRANSMISSION

Min partner –  
det rette valg til sikkerhed.
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PTO’ens direkte gennemgående drev sikrer fremragende effektivitet. 

Hastigheden reduceres direkte på PTO’ens tap.

Effektiv kombination af processer. Med 540E/750 front-PTO 

kan du køre med ukrudtsharven i arbejdshastighed, selv om 

sprøjten bagpå og traktoren arbejder med reducerede 

motoromdrejninger.

PTO’en arbejder uafhængigt af kørehastigheden på vejen. 

Du kan f.eks. køre langsomt med en ukrudtsharve i tæt, 

ikke skåret afgrøde og køre hurtigere og trinløst uden at 

skifte gear eller afbryde i ikke så tætte afgrøder.

Fendt tilbyder den optimale kørekomfort og sikkerhed 

både på vejen og i marken, og TMS-systemet sikrer altid 

effektivt, lave omdrejninger.
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Bedste udsyn i alle retninger
Det store glasareal, den smalle ratstamme og 

tagvinduet giver dig et godt udsyn til redskaberne. Alle 

kontakter og knapper er baggrundsbelyste. Det gør det 

let at se dem i mørke. Interiørbelysningen giver dig 

mulighed for at se på de ikke belyste 

betjeningselementer til dine redskaber om natten.

Støjsvag kabine
Adskillelsen mellem kabinen og traktorenheden med 

koniske lejer 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.

Transmissiontunnel, let adgang
Kabinen på Fendt 200 V/F/P Vario er designet specielt til 

denne klasse. Her er en arbejdsplads i topkvalitet med 

uovertruffen benplads uden hindringer og et perfekt 

panoramaoverblik. 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.

Perfekt arbejdsmiljø
Det effektive varme- og ventilationssystem med 

integreret manuelt eller automatisk klimaanlæg sikrer et 

optimalt arbejdsmiljø. Varme fødder – hovedet koldt: 

Varmtvandsvarmeren med gulvvarme (ekstraudstyr) 

varmer dine fødder på meget kolde dage, og 

klimaanlægget i kabinetaget sikrer en behagelig 

temperatur i kabinen, når det er varmt udenfor.

LED arbejdslygter

LED-arbejdslygter giver perfekt 

udsyn.

FENDT 200 V/F/P VARIO: KABINE

Min partner –  
får mig til føle miggodt tilpas.
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Til brug i drivhuse eller i områder med begrænset plads 

tilbyder Fendt varianter uden tag eller med en styrtbøjle.

Bevar et godt udsyn til dine redskaber med det store glasareal og en smal 

ratstamme. Når der arbejdes over traktoren, f.eks. i humlemarker, giver 

tagvinduet perfekt udsyn.

Styrekonsollen kan justeres i bredden og 

tilpasses din sædeposition. 

Med ventilation, gulvvarme og automatisk 

klimastyring findes alle muligheder for et 

behageligt arbejdsklima.

Komfortabel, ergonomisk kontrol og den kompakte størrelse følges 

ad i Fendt 200 V/F/P Vario. Alle betjeningselementer er placeret i 

højre side, så de er lette at nå.
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På instrumentbrættet kan du hurtigt 

og nemt betjene multidisplayet, 

komforttilkoblingen til firehjulstræk, 

differentialspærren og 

forakselaffjedringen samt TMS.

Til større udfordringer: Profi pakken
Profi pakken opfylder alle ønsker og tilbyder 

omfattende anvendelsesmuligheder til professionel 

brug. Med dette udvidede udstyrsniveau udfører 

multifunktionsjoysticket yderligere funktioner som 

betjening af styreventilerne og automatiske funktioner 

for den bageste lift og PTO’en. Bevar kontrollen over 

dine vigtigste funktioner, og betjen din 200 Fendt V/F/P 

Vario uden hele tiden at skulle skifte hånd.

Følsom betjening
Krydsgrebet ved siden af joysticket giver mulighed for 

følsom betjening af den første og anden styreventil. 

Tredje til femte ventil betjenes med tre lineære moduler, 

som er bekvemt placeret foran armlænet. PTO 

betjeningen er også let tilgængelig. Folietaster aktiverer 

og deaktiverer PTO’en og den automatiske PTO-tilstand. 

EHR-betjeningen og tastaturet til hydrauliske side- og 

hældningsjustering af den bageste lift er let tilgængelig 

på højre betjeningspanel.

Behagelig arbejdsplads
Perfekt arrangerede betjeningselementer og en 

ergonomisk designet arbejdsplads gør arbejdet langt 

mere effektivt, og det betyder, at du kan stige ud af 

traktoren og føle dig afslappet efter en lang dag. 

En central betjeningsenhed med integreret armlæn  

i højre side på alle 200 Fendt V/F/P Vario-modeller.  

Profi-pakken kan fås som ekstraudstyr.

Vario joystick
Standardenheden er allerede den perfekte enhed  

til enkel og komfortabel betjening. Kernen i 

betjeningskoncepter er Vario joysticket, som er  

optimalt tilpasset i forhold til den trinløse transmission. 

Vario-joysticket styrer transmission og fartpiloten, 

aktiverer motorhastighedshukommelsen samt aktiverer 

signalstikkene (3 og 4) til styring af f.eks. elektriske 

solenoideventiler på dit redskab.

FENDT 200 V/F/P VARIO: BETJENING

Min partner –  
gør det let for mig.
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Der er styr på alt med knapperne på det komfortable multijoystick: Bageste lift, 

styreventiler, fartpilot og hastighedshukommelse. Armlænet kan klappes op,  

så der er adgang til en drejeknap, der bruges til at vælge tasternes tildeling på 

multijoysticket.

I standardversionen styres Fendt 200 V/F/P Vario med et Vario-joystick,  

der desuden er forsynet med en knap til motorhastighedshukommelsen  

og knappen til fartpilothukommelsen.

Med Stop & Go-funktionen på 

vendegeargrebet standses Fendt 

V/F/P Vario’en og accelereres i den 

retning, der er valgt med knappen.
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Det forstærkede styresystem 

VarioActive og Guidance-system kan 

praktisk aktiveres på ratkonsollen.

Lad en anden klare styringen
Positionsrelaterede GPS-systemer kan styres med en 

nøjagtighed på 2 cm under arbejdet. Maskinen benytter 

desuden ultrasoniske følere, der registrerer rækkens 

præcise position i realtid og derfor styrer Fendt 

200 V/F/P Vario nøjagtigt med den forudindstillede 

afstand. Modulet omfatter den hydrauliske styreventil 

og de nødvendige følere samt ledningsføring. Din Fendt 

200 V/F/P Vario har integrerede knapper på 

betjeningspanelet til aktivering.

VarioActive – bak med kun en enkelt arbejdsgang.
Styr hurtigere til næste række med styresystemet 

VarioActive. For første gang tilbyder Fendt 

styresystemet VarioActive i segmentet for 

specialtraktorer med den nye 200 V/F/P Vario. 

Når VarioActive er aktiveret, halveres antallet af 

ratomdrejninger fra udslag til udslag. Når der arbejdes, 

f.eks. når der køres ind i en ny række, giver den nye 

funktion dig en virkelig fordel, da der skal drejes mindre 

på rattet.

Færre problemer, højere produktivitet
De nuværende driftsmetoder i frugtplantager og 

vingårde samt specialafgrøder kræver op til 20 træk om 

året. Dette stiller store krav til både mennesker og 

maskiner, hvilket påvirker resultaterne. Derfor giver 

Fendt 200 V/F/P Vario mulighed for anvende 

automatiske styresystemer via ISOBUS-standarden og 

forberedelse til TIM Guidance-styresystemet. Det giver 

dig mulighed for at styre præcist i marken i forhold til 

position eller at blive styret nøjagtigt langs rækken ved 

hjælp af følersystemer. På den måde bevares den 

perfekte afstand til afgrøden, når der arbejdes med 

ukrudtsharve eller sprøjte.

FENDT 200 V/F/P VARIO: VARIOTRONIC

Min partner –  
nu og i fremtiden.
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Med VarioActive kan du dreje til fuldt styreudslag med én drejning.Ultrasoniske følere anvendes til 

sporgenkendelse i bygninger eller i 

overdækkede afgrøder.

Styresystemets skærm er integreret 

optimalt og er let læselig. 

Positionsbaseret GPS-styresystem 

giver en nøjagtighed ned til 2 cm i 

Fendt 200 V/F/P Vario. 
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FENDT 200 V/F/P VARIO: KØRETØJSKONCEPT

Min partner –  
klarer enhver udfordring.

Fremragende differentialspærrer med flerskivedesign
Ved hjælp af 100 % låsende differentialer for og bag  

(V og F) kan spærrerne aktiveres fuldt ud og frakobles 

under belastning. Låsene udløses omgående ved 

frakobling. Fendt 200 P Vario er udstyret med det 

gennemprøvede og velkendte selvlåsende  

Locomatic-differentiale til forakslen. Firehjulstræk  

og differentialspærre forbliver aktive, når motoren 

standser, og når den genstartes. Det øger sikkerheden 

på skråninger.

Fantastisk kørsels- og arbejdskomfort
Den intelligente kombination af 3 systemer garanterer 

en optimal kørsels- og betjeningskomfort: 

selvreguleringen af forakslens affjedring med 

krængningsstabilisator, kabine med gummiophæng  

og den aktive svingningsudligning. Affjedringen  

er med til at reducere stød og ujævnheder på vejen  

og i marken. Selvopretningen giver en ensartet 

kørekomfort, selv med høje nyttelaster.

Uovertruffen manøvredygtighed, utrolig sikker
Forakseldesignet er af høj kvalitet og forener 

imponerende manøvredygtighed og robusthed  

med sikker håndtering. Derfor er det nemt at skifte til 

næste række, når du er nået til rækkens afslutning. 

Styrevinkel på 58°, hvepsetaljedesign, forakselaffjedring 

med krængningsstabilisator og akslernes høje 

belastningskapacitet danner basis for, at mennesker  

og maskiner præsterer maksimalt.

Træk i alle hjul
Ud over det permanente firehjulstræk har 

Fendt 200 Vario V/F/P også automatisk firehjulstræk. 

Det automatiske firehjulstræk regulerer firehjulstrækket 

helt automatisk, alt afhængigt af styrevinkel og 

hastighed. Det sikrer komplet manøvredygtighed til 

enhver tid, reducerer sliddet på dækkene og gør 

arbejdet lettere for føreren.
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Forakselaffjedring med niveauregulering og krængningskontrol.  

Sikker kørsel, især med tunge, frontmonterede redskaber. 

Fuld trækkraft i enhver situation.

Jordbeskyttelse er en kombination af mange faktorer: Svingende lifte  

med trækpunkt foran, firehjulstræk og automatisk differentialspærre, 

niveauregulering og krængningskontrol på forakslen. Optimal trækkraft  

under alle forhold.

Det strømlinede hvepsetaljedesign giver en bred styrevinkel på  

op til 58° og en fantastisk manøvredygtighed i kombination med 

VatioActive-styresystemet.

Den mindste venderadius er bare 3,2 meter, afhængigt af dækstørrelsen. Det vil 

du straks se for enden af rækken, hvor du kan skifte flere rækker frem uden at 

skulle ændre retning.
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FENDT 200 V/F/P VARIO: HYDRAULIK

Min partner –  
en fusion af mange talenter.

Følsom betjening
Krydsgrebet giver mulighed for præcis betjening af  

den første og anden hydraulikventil. Tredje til femte 

styreventil betjenes med lineære moduler, som er 

bekvemt placeret foran armlænet.

Fjernventiludstyr til enhver situation
I Profi-pakken har Fendt 200 V/F/P Vario fire  

elektriske dobbeltvirkende fjernventiler som 

standardspecifikation, og den kan efter ønske  

udstyres med op til seks ventiler. De ekstra  

ventiler styres med krydsgrebet, de lineære  

moduler og multifunktionsjoysticket.

Universalt, dobbelt hydraulikkredsløb
Hydrauliksystemet på Fendt 200 V/F/P Vario er godt 

designet ned til mindste detalje og tilbyder 

tilstrækkeligt med kontrolventiler, separat justerbare 

flowmængder, en prioriteringsfunktion, justerbar 

følsomhed og meget mere. Fordelen ved to anvendelige 

hydraulikkredsløb ligger i reduktionen af spildeffekt 

takket være den behovstilpassede oliefordeling. 

Et højtydende hydrauliksystem
Fendt 200 Vario V/F/P er udstyret med et load-sensing 

hydrauliksystem. Moderne aksialstempelpumper 

transporterer den nøjagtige mængde hydraulikolie,  

der er behov for – op til 71 liter i minuttet og med 

flowsummering på 104 l/min. Der er maks. 25 liter 

hydraulikolie til rådighed for monterede og bugserede 

redskaber. Separat olieforsyningen til transmission  

og hydraulik. Det gør det muligt at anvende bioolie  

i hydraulikken. Der kan fås en mindre kompleks 

hydraulikvariant med en tandempumpe.
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Armlænet kan klappes op, så der er adgang til en drejeknap, der bruges til  

at vælge tasternes tildeling på multijoysticket. Det er let at indstille olieflowet 

for de individuelle ventiler med drejeknapperne.

Der er styr på alt med knapperne  

på det komfortable multijoystick: 

Bageste lift, styreventiler, fartpilot og 

hastighedskontrol. Højre krydsgreb 

styrer 1. og 2. ventil. Knapperne på 

krydsgrebet styrer 2 elektriske 

funktioner.

Fire dobbeltvirkende ventiler i højre  

side og to ventiler i venstre side giver – 

sammen med returflow og 

krydsforbindelse – mulighed for  

optimal forsyning til effektive 

hydraulikkombinationer. Du kan  

anvende op til 3 udtag på samme tid.  

Det sparer tid og penge.
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I P-varianten er løftekapaciteten på 

frontliften 2540 daN.

FENDT 200 V/F/P VARIO: FRONTMONTERING OG MONTERING MELLEM AKSLERNE

Min partner -  
helt uerstattelig.

Montering mellem akslerne
En variant med udstødningen øverst og 

redskabsmonteringsplader i mellemakselsektionen 

giver optimale muligheder for montering af redskaber 

mellem akslerne, f.eks. en ukrudtsrydder.

Kombinationen af hydraulikfunktioner og udtag giver 

omkostningseffektive redskabskombinationer og 

dermed effektiv drift.

Stærk og tilpasningsdygtig: Frontliften
Frontliften på Fendt 200 V/F Vario har en løftekapacitet 

på 2.380 daN. Liftarmene er nemme at folde op. Hvis du 

afmonterer liftarmene helt, findes der en redskabsplade 

til kompakt montering af frontmonterede redskaber. 

Frontliften på Fendt 200 P Vario har en løftekapacitet  

på 2.540 daN. Liftarmene kan også foldes op. Alle 

varianter kan nu praktisk betjenes direkte med 

multifunktionsjoysticket eller krydsgrebet. Også  

uden frontliften er der monteret en sikker og stabil 

mellemplade mellem traktor og redskab.
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Mellemakselmonteringen giver effektiv anvendelse 

af fleksible redskabskombinationer.

Godt udsyn til dine redskaber.  

Mange godt designede detaljer  

giver ergonomisk betjening.

De forreste hydrauliske liftarme  

kan foldes op i få trin. 

Monteringspladerne, integreret i frontliften,  

giver altid en stabil og sikker base for tunge, 

frontmonterede redskaber.
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FENDT 200 V/F/P VARIO: LIFT BAGPÅ

Min partner –  
altid unik.

Effektiv PTO
PTO-grebet er et elektrohydraulisk greb med 3 

forvalgsmuligheder. Standard PTO-auto-funktion til- og 

frakobler automatisk PTO afhængig af bageste lifthøjde. 

Hvis PTO’en aktiveres på bagskærmen, kan den 

automatiske øgning af motorhastigheden anvendes. 

Justerbar PTO-tilkobling med tilpasset og meget præcis 

start beskytter de PTO-drevne redskaber. Fordelen er 

lave vedligeholdelsesomkostninger og en længere 

levetid for dine redskaber. Kørselsafhængig PTO er 

tilgængelig til specialopgaver.

Bageste lift på Fendt 200 V/F/P Vario
Fendt 200 Vario V har en løftekraft på 2775 daN, 

F-varianten har 2417 daN, og P-varianten har 3143 daN. 

Den udvendige betjening på de to bagskærme letter 

monteringen af redskaberne. På Fendt 200 V/F Vario 

fungerer bageste lift som en svingbar lift, og i den 

hydrauliske version styres side- og hældningsjusteringen 

med det brugervenlige tastatur. Især på stejle 

skråninger har Fendts svingende lift stået sin prøve,  

da den forbindes foran bagakslen og giver en sikker 

trækkraft, især på skråninger.
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Den svingende lift på V/F-varianterne er tilsluttet foran 

bagakslen. De breddejusterbare liftarme og kroge gør 

det enkelt at tilpasse ethvert redskab.

På P-varianten er der en fuld lift (kategori 2) til rådighed. Alle forbindelser er 

overskueligt arrangerede og let tilgængelige på alle varianter.

Du kan styre den svingende lifts tværgående justering 

og hældningsjustering samt sving og lås, bare ved at 

trykke på en knap. Vippejusteringsdisplayet viser hele 

tiden den indstilling, der passer til den aktuelle opgave.

To hydraulikcylindere vipper 

trepunktsophænget i begge 

retninger. Redskaberne bagpå kan 

endda styres præcist på skråninger.

Liftarmene kan justeres i venstre og højre side 

ved hjælp af to hydraulikcylindere, så redskabet 

føres præcist ind på rækken. I flydestilling er fri 

svingning muligt.

Den bageste lift kan let justeres i EHR-betjeningspanelet. 

Med den automatiske funktion kan knappen overføres til 

multifunktionsjoysticket.
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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 Care-
niveauer 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.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil 
være klar til morgendagens arbejde.

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

Maks. timer 8.000

Maks. år 1 + 7

Dækning 
(undtagen slitage)

Fuld  
dækning
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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. 

Brug smartphoneappen ’AGCO Parts Books  

To Go’ til hurtigt og let at finde og bestille Fendt-

reservedele. Appen kan downloades i App Store 

eller Google Play Store. Dine personlige 

adgangsdata fås ved henvendelse til Fendt 

forhandleren.

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.

Fendt Care-pakker Bronze Silver Gold Platinum1

Dækning Regelmæssig vedligeholdelse, 
faste vedligeholdelsesudgifter 

Dækning mod reparationsrisici
(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    

Reparationsrisiko   

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

0,- dkr 0,- dkr

Kørebetaling  

Bjærgning og bugsering  

Fejlsøgning  

Montering af udstødningsbremse  

Olie og filtre til reparation af motor og gearkasse  

Tillæg efter fyraften og i weekender 

Erstatningsmaskine 
1 Gælder i Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Platinum kan kun fås hos deltagende forhandlere.
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F	Uden frontlift er der mulighed for at 
montere ekstra ballast direkte på 
rammen.

F	 Ekstra hjulvægte øger bagakslens 
trækkraft.

F	Der kan endvidere monteres to arbejdslygter foran på modellen uden forlygter.

F	Blinklys- og positionslys er praktisk 
integreret i A-stolpen. 

F	 Klart lysende LED-lygter foran på taget giver udsyn langt fremad.

F	Med LED-arbejdslygterne i taget bagpå bevarer du overblikket over redskaberne.

F	 Frontvægten giver en bedre 
effektoverførsel til forakslen. 

F	 Integrerede arbejdslygter i 
A-stolpen giver ekstra belysning af 
omgivelserne og beskytter dine 
afgrøder

FENDT 200 V/F/P VARIO

26

J	 Kørepedalens følsomhed kan 
justeres til endnu mere præcist arbejde. 

J	De forskellige kørestrategier kan praktisk vælges forud med et tryk på en knap.

J	 Tagvinduets solskærm beskytter 
mod blændende sollys.

J	 Temperaturmåleren giver dig 
pålidelige oplysninger om forholdene 
udenfor. 

J	Det selvoprettende styresystem giver sikker kørsel på vejen.

F	Med det håndfri system kan der 
foretages klare og tydelige opkald via 
Bluetooth.

J	Det syntetiske lædersæde er vand- 
og smudsafvisende, og det passer 
perfekt til modeller uden tag. 

F	 Førersædet i stof er komfortabelt 
affjedret. 

F	Hvis det ønskes, kan sidespejlene 
fås i aftagelig udgave. 

J	 Sidespejlene kan klappes ind.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard:  J	

Ekstraudstyr:  F	
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F	Hydraulikslangerne er altid anbragt overskueligt takket være holderne i begge 
sider.

J	 3. og 4. styrekredsløb aktiveres bekvemt med en knap eller kontakt på det 
elektriske krydsgreb.

J	De hydrauliske styreenheders 
følsomhed kan let justeres på displayet. 

F	Hydrauliktilslutningen forhindrer 
løse slanger over motorhjelmen.

J	Brug prioriteringsfunktionen til at 
vælge den foretrukne 
hydraulikfunktion.

J	Den ønskede PTO-hastighed vælges 
let med drejeknappen.

J	Den udvendige betjening af 
hydraulik og PTO er placeret på 
bagskærmene.

J	 PTO-tapperne er lette at tilkoble 
takket være den skrå og tilpassede 
profil.

J	 PTO’ens startkontrol beskytter 
tilkoblede redskaber. 

F	Der er integreret et 
tokredstrykluftsbremsesystem. 

F	Med den stejle lift trækkes 
redskabet ikke hen over jorden på 
skråninger, når der køres i en række.

FENDT 200 V/F/P VARIO
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FENDT 200 V/F/P VARIO

Udstyrsvarianter.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard:  g 

Ekstraudstyr:  c 

200 V 200 F 200 P
Firehjulstræk
Komforttilkobling af firehjulstræk/differentialespærre g g g

Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer g g

Lift
Trækkraft og trinløs blandet kontrol g g g

Frihøjde, positionskontrol g g g

Frontlift c c c

Udvendigt betjent lift bag g g g

Svingbar lift g g

Mekanisk tværgående styring og hældningsstyring g g

Hydraulisk tværgående justering og hældningsjustering med øget aktivering c c

Stejl lift c c

PTO
For: 540E o/m c c c

For: 1000 o/m c c c

Bageste PTO 540/WZW/750 o/m c c c

Bageste PTO 540/540E/1000 o/m g g g

Udvendig betjening af bageste PTO g g g

Komforttilkobling af PTO, elektrohydraulisk forvalg g g g

Hydraulik
Hældningsstyringsindikator, svingbar lift c c

Tandemhydraulikpumpe, hydraulikoliekøler (42 + 33 l/min) g g g

Load sensing-system med aksialstempelpumpe (33 + 71 l/min) c c c

1. EHS-ventil midt og bag g g g

2. EHS-ventil midt og bag g g g

3. EHS-ventil midt og bag c c c

4. EHS-ventil midt og bag c c c

1. hydrauliske ventil i midten venstre/bagpå c c c

2 EHS-ventiler venstre/midt c c c

2. hydrauliske ventil i midten venstre c c c

Ekstraudstyr
Manuelt træk g g g

Automatisk anhængerkobling uden fjernbetjening, bag c c c

Frontvægte, flere størrelser c c c

Ballastvægte til baghjul c c c

Redskabsmonteringsplade c c c

200 V 200 F 200 P
Motor
Reversibel ventilator c c c

Motorforvarmer c c c

Transmission
Traktorstyresystemet Vario TMS c c c

Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion c c c

Fartpilot g g g

Bakalarm c c c

Vario-betjening
Vario-joystick g g g

Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, 
automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet

c c c

Forberedt til automatisk styresystem c c c

VarioActive-styring c c c

Kabine
Styrtbøjle g g

Model med lavt tag c c c

Komfortkabine c g c

Aktivt kulfilter c c c

Luftaffjedret komfortsæde g g g

Varme med tretrinsblæsere g g g

Klimaanlæg c c c

Integreret automatisk klimastyring c c c

Hængslet forrude/ bagrude g g g

Bagrudevisker og -vasker c c c

Teleskopisk sidespejl c c c

Radio CD MP3 c c c

Radio CD MP3, med håndfrit talesystem c c c

Bremsevæskestand c c c

Afbryderkontakt til batteri c c c

Tagvindue, hængslet, med rullegardin c g c

Lys
Ekstra forlygter c c c

Arbejdslygter bag c c c

Arbejdslygter, A-stolpe c c c

LED-arbejdslygter på A-stolpe c c c

LED-arbejdslygter bagpå på taget c c c

LED-arbejdslygter foran på taget c c c

LED-blinklys og -positionslys foroven på A-stolpe c c

Roterende advarselsblink c c c

Chassis
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar c c c

Trykluftsystem et-/tokredssystem c c c
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FENDT 200 V/F/P VARIO

Tekniske data.
207 V 207 F 208 V 208 F 209 V 209 F 209 P

Motor
Nominel effekt ECE R 120 kW/hk 53/72 53/72 60/81 60/81 67/91 67/91 67/91
Maksimal effekt ECE R 120 kW/hk 57/77 57/77 63/86 63/86 71/96 71/96 71/96
Antal cylindre Antal 3 3 3 3 3 3 3
Cylinderboring/slaglængde mm 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120
Cylindervolumen cm³ 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
Nominel hastighed omdr. 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Maks. moment ved 1600 o/m Nm 306 306 348 348 389 389 389
Momentstigning % 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
Brændstofniveau liter 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0

Transmission og PTO
Transmissionstype ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70
Hastighedsområde frem km/t 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40
Hastighedsområde bak km/t 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25
Tophastighed km/t 40 40 40 40 40 40 40
Bagerste PTO 540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
Bagerste PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO) 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4
Forreste PTO (ekstraudstyr) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Forreste PTO (ekstraudstyr 2) 540 E 540E 540 E 540E 540E 540E 540E

Lift og hydraulik
Dobbelt hydraulikpumpe l/min 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42
Pumpe med variabelt flow l/min 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71
Driftstryk/styretryk bar 200 200 200 200 200 200 200
Maks. ventiler (for/midt/bag) Antal 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4
Maks. disponibel hydraulikoliemængde liter 25 25 25 25 25 25 25
Maks. løftekraft på bageste lift daN 2775 2417 2775 2417 2775 2417 3134
Maks. løftekraft på frontlift daN 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2540

Dæk
Standardfordæk 7.5L - 15 280/70R18 280/70R16 280/80R18 280/70R16 280/80R18 280/80R18
Standardbagdæk 280/85 R 24 12.4R28 320/85R24 13.6R28 320/85R24 13.6R28 380/85R28
1. Fordæk (ekstraudstyr) 265/70R16 11LR16 7.5L-15 280/70R18 7.5L-15 11LR16 11LR16
1. Bagdæk (ekstraudstyr) 12.4 R24 420/70R24 280/85R24 12.4 R 28 280/85R24 420/70R24 420/0R24
2. Fordæk (ekstraudstyr) 280/70R16 280/70R20 280/70R16 11LR16 280/70R24 280/70R18 280/80R18
2. Bagdæk (ekstraudstyr) 360/70R24 340/85R28 360/70R24 420/70R24 360/70R24 12.4R28 420/70R28
3. Fordæk (ekstraudstyr) 11LR16 320/65R18 11LR16 280/70R20 11lR16 280/70R20 340/65R18
3. Bagdæk (ekstraudstyr) 440/65 R24 420/70R24 440/65R24 340/85R28 440/65R24 340/85R28 480/65R28

Mål
Sporvidde, for (standarddæk) mm 794 1064 852 1064 852 1064 1212
Sporvidde, bag (standarddæk) mm 777 1000 831 1000 831 1000 1288
Samlet bredde med standarddæk mm 1070 1322 1151 1372 1151 1372 1679
Samlet længde mm 3603 3708 3603 3708 3603 3708 3726
Samlet højde - komfortkabine mm 2360 2443 2390 2462 2390 2462 2486
Samlet højde - model med lavt tag mm 2210 2293 2240 2312 2240 2312 2336
Samlet højde - sikkerhedsramme mm 2383 2413 2413 2509
Akselafstand mm 2185 2185 2185 2185 2160 2185 2185

Vægte
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører) kg 2860.0 2940.0 2860.0 2940.0 2860.0 2940.0 3160.0
Maks. tilladt samlet vægt kg 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 5300.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling kg 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0

30

Kontakt til  
Fendt.
fendt.com
Du kan finde alt online - fra brochurer til 
tekniske specifikationer, fra rapporter om 
kunder eller vores virksomheder til vores Fendt-
begivenhedskalender. 

Fendts konfigurator
Med Fendts maskinkonfigurator kan du vælge 
mellem alle tilgængelige udstyrsvariationer og 
sammensætte den optimale maskine til din 
bedrift. Fendt-konfiguratoren findes online på 
www.fendt.com, hvor der er et link direkte til 
den på startsiden.

fendt.tv
Fendt døgnet rundt – vores Fendt Media 
Library gør det muligt. Vores internet-tv giver 
dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnet 
rundt. 

Testkørsler
“Gå ind på fendt.com og vælg 
Demonstrationsservice på siden Service, hvor 
du kan melde dig til en testkørsel af dit 
foretrukne Fendt-køretøj.”

facebook.com/FendtGlobal
Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendt 
World. Kom og se!

instagram.com/fendt.global
Følg os på Instagram og bliv Fendt-fan. Der 
finder du spændende artikler om Fendt.

Hvad kan vi  
gøre for dig?

Hvad er Fendt Expert?
Bliv en Vario-professionel med Fendt Experts 
køreundervisning: Kender du alle de funktioner, 
du har til rådighed? Udnyt den teknologi, der 
findes i Fendt Vario, og lær at optimere brugen 
af alle funktionerne med Fendt Expert. Vores 
hold af professionelle undervisere vil vejlede 
dig i at udnytte det fulde potentiale i din Fendt-
traktor. Få yderligere oplysninger hos din Fendt-
forhandler og tilmeld dig i dag. 

Hvordan skiller Fendts service sig ud?
For os betyder service, at vi kender og forstår dit 
arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om 
pålidelighed og sikkerhed og handle i din 
økonomiske interesse. Vi står bag vores 
produkter og har udviklet dem til de højeste 
krav og lang levetid. Vores service er 
partnerskabsaspektet til dit arbejde.

Kan jeg opdatere Variotronic?
Fendt Variotronic kan opdateres, så du altid  
har den sidste nye teknologi i din Fendt og i 
fremtiden på din terminal. Få yderligere 
oplysninger hos din Fendt-forhandler. 

210 V 210 F 210 P 211 V 211 F 211 P

73/99 73/99 73/99 74/101 74/101 74/101
77/104 77/104 77/104 82/111 82/111 82/111

3 3 3 3 3 3
108/120 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120

3300 3300 3300 3300 3300 3300
2100 2100 2100 2100 2100 2100
422 422 422 463 463 463
27.0 27.0 27.0 37.0 37.0 37.0
76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0

ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70
0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40
0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25

40 40 40 40 40 40
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 

1000
540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4 540 / 540E / 5,4

1000 1000 1000 1000 1000 1000
540E 540E 540E 540E 540E 540E

33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42
33+71 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71

200 200 200 200 200 200
0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4 0/6/4

25 25 25 25 25 25
2775 2417 3134 2775 2417 3134
2380 2380 2540 2380 2380 2540

280/70R16 280/80R18 280/80R18 280/70R16 280/80R18 280/70R20
320/85R24 13.6R28 380/85R28 360/70R24 13.6R28 420/70R28

7.5L-15 11LR16 11LR16 280/70R16 11LR16 11LR16
280/85R24 420/70R24 420/70R24 320/85R24 420/70R24 420/70R24
280/70R16 280/70R20 280/80R18 280/70R16 280/70R20 280/80R18
360/70R24 340/85R28 420/70R28 380/70R24 340/85R28 380/85R28

11LR16 280/80R18 340/65R18 11LR16 280/80R18 340/65R18
440/65R24 380/70R28 480/65R28 440/65R24 380/70R28 480/65R28

852 1064 1212 852 1064 1212
831 1000 1288 857 1000 1288

1151 1372 1679 1217 1305 1717
3603 3708 3726 3603 3708 3701
2390 2462 2486 2390 2462 2488
2240 2312 2336 2240 2312 2338
2413 2509 2413 2511
2185 2185 2185 2185 2185 2185

2860.0 2940.0 3160.0 2860.0 2940.0 3160.0
4500.0 4500.0 5300.0 4500.0 4500.0 5300.0
1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0
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www.fendt.com 

Forførende Fendt!

DK/1801

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.




