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500 CP pentru cele mai bune lucrări, în fiecare zi.  
Fendt 1000 Vario.
Mare. Puternic. Unic. Îmbinarea perfectă dintre o operă de artă și tehnologie de vârf Fendt. Experimentați putere reală,  
tracțiune integrală, comenzi fiabile și conectivitate inteligentă cu noul Fendt 1000 Vario.
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Motor 1038 Vario 1042 Vario 1046 Vario 1050 Vario
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 291/396 320/435 350/476 380/517
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Pe primul loc la lucrări  
dificile de tracțiune.
Fendt 1000 Vario își demonstrează puterea. Anvelopele de dimensiuni mari, sistemul de balastare inteligent și sistemul  
de asistență la reglarea presiunii în anvelope, precum și tracțiunea integrală unică, variabilă, asigură o aderență adecvată  
în orice situație, însoțită de o manevrabilitate remarcabilă. Și are mai mult decât simplă putere de tractare.
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Cel mai puternic tractor standard, cu modularitate maximă
Fendt 1000 Vario ocupă un segment nou de putere. A fost 
proiectat ca tractor standard de înaltă performanță, ce 
reunește toate beneficiile pentru lucrări pe câmp și de 
transport.

- Clasă de putere 396-517 CP
- Greutate fără încărcătură de 14 t și o greutate totală admisă 

de până la 23 t*
- Ecartament de 60" (1,5 m)**
- Viteză pe drumuri publice de 60 km/h*
- Priză de putere spate opțională pentru 1000, 1000E și 1300
- Dispozitiv de cuplare spate opțional
- Toate sistemele de cuplare sunt modulare
- Comandă opțională pentru sistemul de deplasare cu spatele
- Lumini de lucru cu leduri de generație nouă
* Valoarea depinde de reglementările legale specifice fiecărei țări.
** În funcție de variantele din țara respectivă.

Activitatea zilnică se transformă  
într-o capodoperă.
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Performanțe maxime timp de 365 de zile pe an
Toate componentele, începând de la motor și cutia 
de viteze, de la radiator până la sistemul hidraulic, 
au fost proiectate astfel încât să asigure puterea 
necesară pentru orice lucrare solicitantă, și 
totodată să transfere această putere mare cu  
un consum redus de combustibil. Pe lângă toate 
calitățile sale, Fendt 1000 Vario iese în evidență 
datorită manevrabilității sale excelente și greutății 
scăzute cu sarcină utilă ridicată. Cele mai recente 
soluții de software și varietatea interfețelor 
deschid calea serviciilor de conectare, care 
măresc eficiența în exploatare cu opțiuni rapide  
de analiză a datelor și de întreținere, chiar și în 
timp ce încă se lucrează în câmp.
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CONCEPTUL DE LUCRU LA TURAȚIE REDUSĂ AL MOTORULUI FENDT ID

Putere mare –  
consum redus de combustibil.  
Fendt iD.

Cum funcționează Fendt iD
Tehnologia întregului tren de rulare al Fendt 1000 Vario 
este excepțional de eficientă. Motoarele de mare 
capacitate cu turbocompresor VTG dezvoltă o putere 
enormă în mod eficient la turații reduse ale motorului. 
Transmisia și tracțiunea integrală variabilă asigură 
distribuția ideală a puterii în intervalul optim de 
consum. Conceptul de răcire cu sistem concentric  
de aer (Concentric Air System - CAS), cu ventilator  
de mare performanță cu tiraj forțat, răcește toate 
schimbătoarele de căldură în funcție de necesități și, în 
plus, mărește eficiența globală. Toți consumatorii, cum 
ar fi instalația de aer condiționat, compresorul de aer 
sau alternatorul, sunt coordonați încât uzura lor să fie 
minimă datorită turațiilor reduse ale motorului.

Conceptul de lucru la turație redusă  
al motorului Fendt iD
Fendt 1000 Vario funcționează întotdeauna în intervalul 
de cuplu maxim la cel mai mic consum specific de 
combustibil, ceea ce înseamnă că se asigură deja un 
nivel mare de putere la turații reduse ale motorului. 
„Cuplu de torsiune mare, turație redusă a motorului” 
este sistemul conform căruia toate componentele 
vehiculului, precum motorul, transmisia, ventilatorul, 
sistemul hidraulic și toți consumatorii auxiliari sunt 
dimensionate astfel încât să fie potrivite pentru turația 
ideală a motorului.

Cuplu puternic – consum redus de combustibil
Conceptul Fendt iD de turație redusă a motorului 
determină un consum permanent redus de combustibil 
și o durată de viață prelungită. Gama de turații a Fendt 
1000 Vario variază de la 650 rpm la 1.700 rpm. În 
intervalul principal de lucru, turațiile variază de la 1.100 
la 1.500 rpm, fapt ce protejează componentele și 
reduce consumul. Motorul lui Fendt 1050 Vario asigură 
un impresionant cuplu de 2.400 Nm, la o turație de 
numai 1.100 rpm.
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MOTORUL LUI FENDT 1000 VARIO

Un maestru al lucrului  
în condiții grele.

Eficiență turbo
Motorul, testat de mai multe ori în segmentul 
camioanelor, a fost adaptat pentru sarcini grele, în 
funcție de domeniul de încărcare pentru lucrările  
dificile pe câmp. Încărcarea se face prin intermediul 
turbocompresorului VTG și asigură cupluri ridicate 
chiar și la turațiile reduse ale motorului. Nivelul de 
zgomot al motorului este redus, iar frâna de eșapament 
prin intermediul VTG protejează frânele și reduce uzura.

Ventilator reversibil
Curățare rapidă și ușoară a radiatorului, fără timpi 
morți, datorită ventilatorului reversibil. Acesta poate 
inversa fluxul de aer în mod automat – acum și ca 
secvență pentru întoarcerea la capătul rândului – astfel 
încât elementele de răcire să fie curățate eficient. 

De la 396 la 517 CP:
Această putere provine de la un motor MAN, extrem de 
eficient, cu șase cilindri. Cu o capacitate cilindrică de 
12,4 litri, atinge o valoare mare a cuplului chiar și la 
turații mici ale motorului: Pentru Fendt 1050 Vario, 
cuplul maxim de 2.400 Nm este disponibil la numai 
1.100 rpm – perfect pentru lucrările grele de tracțiune. 
Acest tractor rapid de mare putere atinge viteza 
maximă de 60 km/h la doar 1.450 rpm și o viteză de  
40 km/h la o turație de 950 rpm.

Economic, cu emisii reduse, ecologic
Soluția inteligentă pentru conformitatea cu noul 
standard Stage V privind emisiile este deosebit de 
importantă pentru structura sistemului de transmisie. 
De aceea, am dotat motorul cu un sistem de post-
tratare a gazelor de eșapament care permite cel mai 
scăzut consum de combustibil și AdBlue. Tratarea 
gazelor de eșapament se efectuează printr-o 
combinație între tehnologia SCR, filtrarea particulelor  
și catalizarea motorinei.

Motorul MAN de 12,4 l prevăzut cu Common Rail atinge o presiune 
ridicată de injecție de 1.800 bari și este, din acest motiv, extrem de 
eficient.
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Caracteristicile motorului – Fendt 1050 Vario
Datorită curbei cuplului bine echilibrată, este disponibilă  
o putere mai mare în domeniul inferior de viteze. De 
asemenea, domeniul de putere constantă asigură un interval 
mai larg de turații ale motorului în care se poate solicita 
puterea maximă. În acest interval, turația nominală este 
echivalentă cu puterea maximă.

Pe Varioterminal se afișează nivelul apei de  
răcire și gradul de contaminare a filtrului de aer.

Putere nominală ECE R 120
kW/cp
400
350
300
250
200
150
100

rpm 800 1000 1200 1400 1600

Cuplu max.
Nm
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400

rpm 800 1000 1200 1400 1600

Consum optim de combustibil
g/kWh
200
190
180

rpm 800 1000 1200 1400 1600
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FENDT VARIODRIVE 

Asigură succesul dv. –  
la putere maximă.

O capodoperă cu tracțiune
La lucrările în câmp, cuplul este transferat - atunci când 
este necesar - punții care are anvelopele cu cea mai 
bună aderență. Rezultatul este o putere de tracțiune 
extraordinară. Pe măsură ce viteza crește, ambreiajul 
decuplează complet transmisia punții față la aprox.  
25 km/h – astfel se elimină pierderile la tracțiune în 
trenul de rulare și se mărește eficiența.

Cea mai mică rază de bracaj, datorită acțiunii  
„pull-in-turn”
Dat fiind faptul că nu există un raport de transmisie fix 
pentru deplasarea față, datorită transmisiei integrale 
active, transmisia pe față poate să tragă activ tractorul 
în viraj – efectul „pull-in turn”. Acest efect singur reduce 
raza de bracaj în câmp cu până la 10%. VarioDrive 
minimizează uzura obișnuită a anvelopelor față cauzată 
de efectuarea virajelor pe suprafețe dure.

De la Vario la VarioDrive
Fendt Vario înseamnă un condus dinamic continuu,  
cu suficientă putere a motorului la orice viteză, de la 
0,02 km/h până la 60 km/h. Noua transmisie Fendt 
1000 a fost proiectată în mod special pentru a 
transmite o putere maximă a motorului în orice situație, 
indiferent de condițiile terenului și, prin urmare, pentru  
a menține o turație foarte redusă a motorului. Soluția: 
Fendt VarioDrive – trenul de rulare care acționează 
independent ambele punți, pentru prima dată.

Tracțiunea integrală variabilă vă oferă 500 CP
Tracțiunea integrală convențională este caracterizată, 
de obicei, de un raport fix al cuplului între puntea față  
și puntea spate. Fendt VarioDrive permite o tracțiune 
integrală variabilă. Cuplul este distribuit pe ambele 
punți prin intermediul celor două unități de ieșire ale 
cutiei de viteze. Datorită ambreiajului 4x4 cu comandă 
inteligentă, cuplul poate fi deplasat la nevoie de la o 
punte la cealaltă. Acest sistem se numește Fendt 
Torque Distribution.

12

Rază redusă de bracaj datorită efectului numit „viraj prin tracțiune”,  
de ex. de 6,97 m la Fendt 1038 Vario echipat cu anvelope standard.

Noile hidromotoare cu o capacitate mărită, de 370 cm³, asigură o 
eficiență extrem de ridicată a transmisiei. Alimentarea separată  
cu ulei protejează cutia de viteze împotriva amestecării și c 
ontaminării uleiului.
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SISTEMUL HIDRAULIC LA FENDT 1000 VARIO

Totul este fluid.

De două ori mai puternic
Alături de pompe load-sensing (cu detectarea sarcinii) 
cu un debit de 165 l/min sau 220 l/min, Fendt 1000 
Vario are și un sistem hidraulic de înaltă performanță  
cu un debit de 430 l/min - pentru cerințe deosebit de 
ridicate. Pe 2 circuite separate, o pompă livrează  
220 litri și o a doua 210 litri. Așadar, aveți 2 pompe  
care alimentează mai mulți utilizatori de ulei hidraulic - 
controlabile cu până la 6 supape da în spate și 1 supapă 
da în față. Rezervoarele de ulei separate pentru uleiul de 
transmisie și cel hidraulic înseamnă că modelul 1000 
Vario va fi compatibil cu utilizarea uleiului bio în circuitul 
hidraulic.

Debit de ulei după necesități
Ambele pompe de control alimentează consumatorul 
respectiv prin intermediul propriului circuit de ulei, cu 
cantitatea ideală de ulei și la presiunea corectă a 
uleiului. De exemplu, ventilatorul unei semănători 
pneumatice necesită un debit mare, dar o presiune 
scăzută, în timp ce restul consumatorilor, cum ar fi 
direcția, ridicătorul, șasiul sau marcatorii, au nevoie  
de o presiune ridicată a uleiului, la un debit scăzut, pe 
cel de-al doilea circuit.

Sistem hidraulic ușor adaptabil
Designul modular al sistemului hidraulic deschide o 
gamă largă de opțiuni. Distribuitoarele hidraulice pot fi 
cuple UDK, DUDK și FFC. Puteți utiliza, de fiecare dată, 
utilajul atașat potrivit; sistemul include supape de ½"  
și ¾" cu un debit maxim de 140 l/min și ⅝" cu un debit 
maxim de 170 l/min. Cuplele DUDK și FFC pot fi cuplate 
sub presiune, din ambele părți.

Sistem de cuplare cu numeroase avantaje
Pe de o parte, sistemul flexibil permite schimbarea 
rapidă a utilajelor, independent de dimensiunea cuplei. 
Pe de altă parte, componentele flotei pot fi convertite 
treptat la supape de dimensiuni mai mari. Prezintă toate 
avantajele cuplelor cu față plană FFC: un diametru 
mare, de ⅝" pentru un debit mai mare, cuplare etanșă, 
eficiență ridicată datorită unor pierderi reduse de 
presiune, o curățare ușoară și o durată de viață mai 
lungă datorită faptului că în racord pătrunde mai puțină 
murdărie. Toate supapele sunt prevăzute cu o funcție 
de separare fără pierdere de presiune.
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Avantajele sistemului hidraulic de mare capacitate cu circuit dublu sunt 
evidente - economie eficientă de combustibil, datorită pierderilor reduse 
prin ventilele supapelor de limitare a presiunii și încălzirea inutilă a 
uleiului asociată cu acestea.

Puteți alege să fixați cuplajele detașabile în bloc și să le 
înlocuiți rapid, în funcție de echipamentul pe care doriți  
să îl utilizați.

Pentru sistemele hidraulice de  
mare capacitate cu circuit dublu,  
pot fi prioritizate două supape.
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Practic pentru utilajele atașate 
montate în față: Camera video 
integrată în capotă captează 
imagini ale tiranților inferiori și  
le transmite la Varioterminal.

CABINA FENDT LIFE

Confortul asigură succesul.

Pachet de infotainment cu sunet impecabil
Cele patru difuzoare de înaltă calitate și subwoofer-ul 
asigură un sunet de calitate superioară în cabină.  
Prin intermediul USB, AUX-IN și Bluetooth, vă puteți 
bucura de ceea ce poate reda smartphone-ul dvs.  
De asemenea, FM/AM/DAB+/HD și două antene cu 
căutare permanentă a canalului asigură o recepție 
excelentă a radioului. Efectuați apeluri telefonice în 
Fendt 1000 Vario prin intermediul setului hands-free de 
cea mai bună calitate: Cele 8 microfoane încorporate în 
capitonajul acoperișului garantează acustica perfectă, 
preluând, de fiecare dată, vocea dvs. Comenzile se află 
pe Varioterminal și pe tastatura laterală cu membrană.

Oglinzi reglabile electric
Oglinzile din spate și cele cu unghi larg pot fi reglate 
ușor electric, de pe terminal. Brațele oglinzilor intră și 
ies ușor. Punctele moarte sunt de domeniul trecutului. 
Chiar și atunci când are utilaje atașate mari, în spații 
restrânse, operatorul are în permanență cea mai bună 
imagine de ansamblu.

Lucrul pe câmp cu elemente de confort 
Fendt 1000 Vario ușurează din start accesul: treptele 
late, iluminate lateral, ușurează urcatul. Toate mânerele 
sunt plasate intuitiv și corect. Suprafața moale la 
atingere a capitonajului interior creează o atmosferă 
plăcută, este rezistentă la murdărie și reduce zgomotul. 
Scaunele confortabile, pentru șofer și pasager, atrag 
privirea, datorită husei din piele neagră. Spătarul 
adaptabil al scaunului confortabil pentru șofer 
Dualmotion Comfort pivotează atunci când vă uitați  
în spate.

O nouă gamă de vizibilitate
Fendt 1000 Vario tractează utilajele atașate cu cele  
mai mari dimensiuni și cu cea mai mare lățime, asupra 
cărora operatorul are vizibilitate deplină datorită 
geamurilor mari. Noul design al cabinei asigură o zonă 
de vizibilitate cu până la 10% mai mare decât versiunile 
anterioare ale cabinelor Fendt pentru tractoarele de 
mare putere. Parasolarele manuale încorporate în 
acoperiș pentru geamurile din față, spate și lateral 
dreapta oferă protecție împotriva luminii solare. 
Vizibilitatea este neobstrucționată, chiar și atunci  
când plouă: Pe lângă ștergătorul de parbriz cu acoperire 
de 300°, în partea dreaptă este disponibil acum un 
ștergător cu acoperire de 220°, cu duză de pulverizare.
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Puteți opta pentru oglinzi reglabile și extensibile electric, astfel încât  
să le puteți adapta la diferite lățimi ale vehiculului. Puteți face toate 
acestea confortabil din cabină, pe Varioterminal.

Protecția precisă împotriva luminii solare, cu o 
singură mișcare a mâinii, este disponibilă și la 
geamul din dreapta.

Climatizarea automată de mare capacitate cu suflante duble și fante 
mari de aerisire face din Life Cab un loc plăcut și răcoros, chiar și la 
temperaturi de până la 45°C.

Geamurile din față și din spate 
sunt încălzite, ceea ce constituie 
un real avantaj la folosirea locului 
de lucru al șoferului pentru 
deplasarea cu spatele.

Noul pachet de infotainment cu un sistem de sunet 
4.1 oferă o calitate remarcabilă a sunetului datorită 
unui subwoofer și a 4 difuzoare de înaltă calitate.
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SOLUȚII INTELIGENTE PE FENDT 1000 VARIO 

Noi căi pentru o productivitate 
ridicată: Agricultura de precizie.

Pe drumul cel bun - Fendt VarioGuide Contour 
Assistant
Folosind VarioGuide - sistemul central de ghidare 
pentru tractoarele Fendt - lucrați întotdeauna cu cea 
mai mare precizie. Alegeți dintre două opțiuni pentru 
receptor (NovAtel® sau Trimble®) și o varietate de 
semnale de date de corecție. Fendt VarioGuide cu 
Contour Assistant vă ajută să lucrați și mai eficient  
și mai ușor folosind noile funcții: tipuri de traiectorii 
VarioGuide, „segmente de contur” și „cărare 
tehnologică unică”. Folosind funcția „segmente de 
contur” puteți folosi diferite traiectorii în același timp. 
Tractorul comută automat pe traiectoria corectă, pe 
baza direcției și a poziției sale curente. Sistemul de 
ghidare este de un real folos la capătul rândului.

Gestionare bazată pe cerințe cu ajutorul 
SectionControl și VariableRateControl
Cu ajutorul computerului Varioterminal pot fi 
configurate atât funcția complet automată 
SectionControl, cât și funcția specifică secțiunii  
pentru aplicarea materialelor, VariableRateControl.

La zi. Chiar și în viitor. Actualizări de software Fendt
Cu actualizările noastre de software, Fendt 1000 Vario 
va fi mereu la zi, chiar și în anii următori. Solicitați 
simplu dealerului să instaleze ultimele actualizări 
gratuit până la de două ori pe an în timpul unui service 
obișnuit (manopera este taxată).

Sistemul de telemetrie Fendt Connect
Pachetul nostru de telemetrie de bază este cel mai  
bun mod de a analiza și gestiona flota. Fendt Connect 
poate citi, stoca și analiza datele tractorului ca parte  
a pachetului de servicii achiziționat. Acest lucru vă 
ușurează planificarea timpilor de utilizare și a 
capacității tractorului, ceea ce în final vă ajută să 
îmbunătățiți eficiența economică a vehiculelor dv. 
Vedeți datele tractorului pe PC sau dispozitivul 
inteligent, inclusiv:
- Poziția și ruta (vedere pe hartă)
- Consumul de combustibil
- Viteza
- Timpul de funcționare
- Productivitate
- Mesaje de eroare
- Intervalele de service viitoare
Și altele.

Afișare în timp real cu ajutorul Smart Connect
Aplicația opțională Smart Connect vizualizează 
parametrii vehiculului în timp real fără a stoca date. 
Securitatea datelor este foarte importantă pentru Fendt, 
în calitate de marcă de încredere pentru tehnologii 
agricole. Utilizarea dispozitivelor digitale Fendt se face 
în baza standardelor stricte de securitate europene în 
domeniul IT.

Ori de câte ori cumpărați un 
produs sau un serviciu cu sigla 
Fuse, vă puteți bucura de 
conectivitate deschisă și 
compatibilitate garantată în 
cadrul gamelor noastre principale 
de brand, precum și cu produsele 
altor producători. 
Pentru a afla mai multe, accesați 
www.FuseSmartFarming.com
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Sistemul automat de întoarcere la capătul rândului 
VariotronicTI stochează toate secvențele de 
întoarcere și le pune în mișcare exact la momentul 
potrivit.

Puteți controla utilajele atașate compatibile  
ISOBUS fie prin joystick, fie de pe Varioterminal.

Datorită cotierei bine organizate - care cuprinde un 
Varioterminal „4 în 1”, joystick-ul multifuncțional, maneta 
în cruce, ridicătorul EHR, supapele de comandă și 
tastatura cu membrană - aveți totul sub control.

Datele pentru parcelă sunt salvate în baza de date a parcelei de către VarioDoc. VarioDoc 
Pro înregistrează, de asemenea, datele de poziție GPS și transferul de date în timp real.
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OPERARE VARIO

Vă ușurează  
munca.

Cu Fendt VarioGuide, aveți de ales dintre două receptoare, NovAtel® sau Trimble®:

Deoarece receptoarele sunt instalate sub trapa de acoperiș, acestea sunt complet protejate împotriva furturilor, intemperiilor și avariilor.

NovAtel®:
- Receptor standard de înaltă performanță
- Utilizarea opțională a RTK ASSITTM: Interconectare pe durata căderilor RTK de 

până la 20 de minute

Trimble®:
- Receptor extrem de eficient, cu și mai multe opțiuni
- Interconectare până la 20 de minute în cazul căderii conexiunii RTK  

(tehnologie Trimble®-xFillTM)
- Utilizare opțională a xFillTM Premium (interconectare nelimitată)

Receptor NovAtel® Receptor Trimble®

NovAtel® Standard
Semnal de corecție: SBAS (EGNOS & WAAS)
Precizie rând la rând de ± 15-30 cm; ± 150 cm precizie repetabilă

NovAtel® – semnale de corecție extensibile
Semnal de corecție: TerraStar-L
Precizie rând la rând de ± 15 cm; ± 50 cm precizie repetabilă
Semnal de corecție: TerraStar-C
Precizie rând la rând de ± 4cm; ± 4cm precizie repetabilă

NovAtel® RTK
Semnal de corecție: RTK
Precizie rând la rând de ± 2cm; ± 2cm precizie repetabilă

Rețea mobilă / radio

Trimble® Standard
Semnal de corecție: SBAS (Egnos & Waas)
Precizie rând la rând de ± 15-30 cm; ± 150 cm precizie repetabilă

Trimble® – semnale de corecție extensibile
Semnal de corecție: RangePoint® RTX
Precizie rând la rând de ± 15 cm; ± 50 cm precizie repetabilă
Semnal de corecție: CenterPoint® RTX și CenterPoint® RTX rapid 
Precizie rând la rând de ± 4cm; ± 4cm precizie repetabilă

Trimble® RTK
Semnal de corecție: RTK
Precizie rând la rând de ± 2cm; ± 2cm precizie repetabilă

Satelit

15-30cm

4-15cm

2cm

15-30cm

2cm

4-15cm

Joystick-ul Power are două butoane 
pentru sistemul de întoarcere la capătul 
rândului VariotronicTI, 2 setări tempomat și 
o memorie a turației motorului. 
Varioterminalul de 7" oferă o imagine de 
ansamblu excelentă.

Joystick-ul Profit are patru butoane pentru 
sistemul de întoarcere la capătul rândului 
VariotronicTI, două regulatoare de viteză, două 
memorii ale turației motorului și butoane 
pentru controlul a două supape hidraulice. 
Varioterminalul de 10,4" are două intrări 
pentru cameră.

Satelit

Satelit Satelit

Rețea mobilă / radio
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VarioGuide Contour Assistant
Opțiunea de software VarioGuideContour Assistant adaugă segmente de contur și rânduri individuale la 
tipurile de trasee VarioGuide existente. Acest lucru face munca dvs. pe teren și mai ușoară și mai eficientă.

Traiectorie „segmente de contur”
Până acum, șoferii erau nevoiți să înregistreze traiectorii diferite pentru a putea lucra pe diferitele secțiuni  
ale câmpului. De asemenea, trebuiau să comute manual între traiectorii pe măsură ce lucrau. Puteți utiliza 
traiectoria „segmente de contur” pentru a înregistra fiecare segment și traiectorie într-un circuit unic al 
câmpului, sau să le aplicați direct din limita câmpului existentă. Toate traiectoriile relevante sunt grupate  
într-o singură unitate. Contour Assistant detectează automat rândul potrivit.

Traiectorie „cărare tehnologică unică”
Utilizați „cărare tehnologică unică” pentru a înregistra un rând aproape nesfârșit cu un contur deschis.  
Nu mai trebuie să generați automat rânduri paralele. Această funcție este ideală pentru protecția plantelor, 
deoarece puteți înregistra un singur rând și îl puteți aplica pe tot câmpul.

Sistemul de întoarcere la capătul rândului VariotronicTI

Cu sistemul de întoarcere la capătul rândului VariotronicTI, puteți aplica oricare dintre secvențele de  
întoarcere cu o simplă apăsare de buton. Puteți stoca până la 25 de utilaje. În combinație cu VarioGuide, 
VariotronicTI detectează automat poziția și inițiază automat toate etapele înregistrate la capătul rândului.

2 niveluri de instalare disponibile VarioDoc VarioDoc Pro
Transfer de date USB

Transfer de date Bluetooth

Transfer de date prin rețea mobilă
Lucrări noi și finalizate

Documentație semi-automată
În condiții de declanșare (ridicător spate, priză de putere...)

Date de localizare GPS (la fiecare 5m)
Exemplu: Viteza, turația motorului, consumul...

Documentare cu Fendt VarioDoc 
Datele parcelei sunt stocate în baza de date a parcelei cu sistemul de 
documentare VarioDoc. VarioDoc Pro înregistrează, de asemenea,  
datele GPS despre poziție și transferă datele aproape în timp real.
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FENDT VARIODRIVE – TRANSMISIA 

Factorul de succes  
pentru aderență.

Fendt VarioGrip pentru presiunea perfectă în anvelope
Datorită diametrului mare, de până la 2,35 metri, 
anvelopele spate la Fendt 1000 Vario prezintă o 
suprafață foarte mare de contact, ceea ce are un 
impact pozitiv asupra tracțiunii și, prin urmare, asupra 
forței de tragere. Acest lucru implică întotdeauna o 
presiune corectă în anvelope. Cu sistemul integrat de 
reglare a presiunii în anvelope Fendt VarioGrip, 
presiunea în anvelope poate fi reglată printr-o simplă 
apăsare de buton în Varioterminal. Anvelopele sunt 
umflate sau dezumflate în timp ce sunteți în mișcare.  
În comparație cu operațiunile efectuate cu presiunea în 
anvelope nereglată, puteți obține o forță de tracțiune cu 
până la 10% mai mare și puteți acoperi o suprafață cu 
până la 8% mai mare, la un consum de combustibil cu 
până la 8% mai mic.* VarioGrip este disponibil pentru 
punți cu flanșă și cu bară și constituie baza pentru 
reglarea presiunii în anvelope la atingerea unui buton, 
chiar și pentru anvelope duble.
*Rezultate ale testelor de la Universitatea de Științe Aplicate din Westfalia de Sud, Facultatea de 
Agricultură, Soest.

Balastare perfectă cu Fendt Grip Assistant
Pe lângă presiunea în anvelope, balastarea și viteza de 
lucru sunt, de asemenea, decisive pentru transferul  
de putere la sol. Noua soluție se numește: Fendt Grip 
Assistant. Complet integrat în Varioterminal, acest 
sistem de asistență determină rapid presiunea corectă 
în anvelope, greutatea optimă pentru balastare și viteza 
de deplasare. În funcție de utilajul atașat sau de 
balastul tractorului, sistemul Grip Assistant recomandă 
fie greutăți pe față și pe roți, fie viteza de lucru optimă.

Transmisia VarioDrive – un maestru în  
distribuția puterii
Noul mod de proiectare al transmisiei permite o 
distribuție ideală a cuplului între roțile din față și din 
spate, pentru o tracțiune și o forță de tragere optime. 
Transmisia are la bază pe o pompă hidraulică și două 
motoare hidraulice. Primul motor hidraulic furnizează 
punții spate un cuplu neîntrerupt, prin repartiția 
hidrostatică-mecanică a puterii de la 0 km/h la  
60 km/h. Al doilea motor acționează puntea față. Prin 
feedback la puntea spate, de la sol sau prin ambreiajul 
4x4 cu comandă inteligentă, acționarea punții față 
devine parte a repartiției hidrostatice-mecanice a 
puterii.

Distribuția puterii cu Fendt Torque Distribution
Distribuția flexibilă a cuplului pentru transmisia 
integrală se obține cu ajutorul unui teu, amplasat între 
pompa hidraulică și motoarele hidraulice pentru punțile 
față și spate. Acesta acționează ca un diferențial 
hidrostatic între punți și permite ajustarea liberă a 
debitului de ulei între pompă și motorul hidraulic. Prin 
urmare, nu există nicio tensiune. Dacă este necesar, 
cuplul poate fi deplasat în mod automat de la o punte la 
cealaltă, prin intermediul ambreiajului 4x4 cu comandă 
inteligentă. Pierderile din cauza fricțiunii și uzurii sunt 
reduse în mod eficient.

Grip Assistant recomandă 
presiunea corectă în anvelope și 
balastarea la o anumită viteză, 
când este în modul Speed Select. 
În modul Ballast Select, sistemul 
de asistență recomandă viteza de 
lucru ideală, precum și presiunea 
optimă în anvelope pentru o 
greutate de lestare definită.
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Punte față cu suspensie independentă pe fiecare 
roată, cu autonivelare și frână pe o singură roată.

Diagramă care prezintă Fendt 
VarioDrive.

Sistemul complet integrat VarioGrip de reglare a 
presiunii în anvelope controlează presiunea în 
anvelope de la 0,6 la 2,5 bari în câteva minute.  
O presiune optimă în anvelope economisește 
combustibil, protejează solul și mărește forța de 
tracțiune.

Suspensia punții față
Suspensia independentă pe fiecare roată, cu 
autonivelare, de pe Fendt 1000 Vario asigură un contact 
optim cu solul al roților din față, în orice condiții, și 
previne alunecarea roților, asigurând cea mai bună forță 
de tracțiune. Confortul în timpul deplasării și siguranța 
se mențin și la viteze de deplasare de până la 60 km/h. 
Cursa lungă a suspensiei menține confortul deplasării, 
indiferent de sarcină. Operatorul poate supraregla 
manual cursa suspensiei, pentru a ridica greutatea de 
balastare, fără a utiliza ridicătorul față, de exemplu. Mai 
multe avantaje: Suspensia pe o singură roată este fără 
întreținere.

Pompă hidraulică

Motor Diesel

Motor hidraulic pentru puntea față

Cuplaj pentru motorul hidraulic al punții față

Cuplaj inteligent pe toate roțile

Set planetare

Acționare priză de putere

Motor hidraulic pentru puntea spate
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Cu VarioActive puteți să atingeți deja unghiul  
de bracaj complet cu doar o singură rotire a 
volanului.

VALOAREA ADĂUGATĂ DATORITĂ SISTEMELOR DE ASISTENȚĂ

Sisteme de asistență pentru  
o fiabilitate sporită.

Sistemul de asistență la frânare
O caracteristică la care nu puteți renunța: În modul 
automat, noul sistem Handbrake Assistant activează 
automat frâna de mână atunci când coborâți din cabină 
sau când opriți motorul. Și invers, sistemul de asistență 
dezactivează automat frâna de mână când porniți. Dacă 
opriți tractorul și luați piciorul de pe pedala de frână, 
tractorul rămâne pe loc, în siguranță, chiar și pe pante. 
Sistemul Deceleration Assistant, care acționează 
automat luminile de frână la o decelerare mai mare de  
1 m/s², chiar înainte de frânarea activă, oferă o 
siguranță suplimentară la frânare. Astfel sunt avertizați 
din timp participanții la trafic aflați în spatele tractorului.

Sisteme de asistență pentru transmisia motorului
Motorul și transmisia sunt automat sincronizate cu 
sistemul de gestionare a tractorului (TMS). TMS 
comandă automat setările pentru turația motorului  
și transmisie, independent de viteză, astfel încât 
tractorul să se deplaseze mereu cu eficiență maximă, 
economisind astfel combustibilul. Reducerea sarcinii 
motorului este controlată de sistemul de control 
automat al puterii maxime 2.0, în funcție de 
funcționarea utilajului atașat.

Sistemul de asistență pentru șofer
Siguranța la condus este importantă, atât pe câmp,  
cât și pe drumurile publice. Sistemul unic de control al 
stabilității Fendt (FSC) oferă o stabilitate suplimentară 
și precizia direcției când vă deplasați la viteze de peste 
20 km/h pe șosea. La ieșirea dintr-o curbă, sistemul de 
direcție Fendt Reaction comută automat la modul de 
condus în linie dreaptă. Sistemul de direcție suprapusă 
VarioActive facilitează efectuarea virajelor: este 
suficientă o singură rotire a volanului pentru un unghi 
de virare complet.
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Sistemul de asistență pentru frâna de mână în 
poziție automată: Frâna de mână este activată 
automat.

Datorită sistemului de gestionare a tractorului TMS și sistemului de control automat al sarcinii 
maxime 2.0, tractorul adaptează în mod optim turația motorului la viteza de deplasare.
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Suspensia confortabilă pneumatică în 4 puncte a cabinei cu reglare integrată a 
nivelului reduce vibrațiile la minim.

Suspensia mecanică a cabinei se sprijină pe două lagăre conice în față și pe 
două elemente mecanice cu arc în spate.

Life Cab este o capodoperă în ce privește posibilitățile de depozitare: Până la 18 locuri de depozitare, de la un suport 
pentru sticle, în care încap mai multe sticle de dimensiuni mari, până la un compartiment de depozitare mare în 
capitonajul acoperișului și până la compartimentul de răcire și mai multe compartimente pentru documente 
amplasate în spate scaunului șoferului și pe părțile laterale. 

FENDT 1000 VARIO

Cabina.
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Scaunul super-confortabil Evolution 
Dynamic este prevăzut cu 
suspensie pneumatică și comandă 
activă a climatizării, precum și cu 
posibilitatea de extindere a 
spătarului.

Noul scaun confortabil Fendt 
Evolution Dual Motion, prevăzut  
cu încălzire, climatizare și spătar 
pivotant Dual Motion, este deosebit 
de confortabil și ergonomic.

Noua versiune cu piele neagră a 
scaunului confortabil Fendt 
Evolution Dual Motion cu suspensie 
activă este deosebit de elegantă și 
rezistentă la murdărie – și este 
întotdeauna însoțită de un scaun 
confortabil, capitonat cu piele, 
pentru instructor.

Traseul integrat pentru cabluri 
permite o dirijare ordonată a 
cablurilor cu geamul din spate 
închis și asigură protecție împotriva 
murdăriei, apei și zgomotului. Fără 
încrengături de cabluri: Toate 
cablurile sunt fixate în traseul 
pentru cabluri din montantul C.

La fel ca orice Fendt, și Fendt 1000 
Vario facilitează munca zilnică 
grație detaliilor practice, precum 
resetarea automată a 
semnalizatoarelor: semnalizatoarele 
tractorului clipesc automat până la 
terminarea virajului.

Cu ajutorul oglinzii retrovizoare 
interne, aveți întotdeauna utilajul 
atașat în raza dvs. vizuală.

Ștergătorul de parbriz lateral cu 
acoperire de 220° asigură o vedere 
optimă în partea dreaptă, chiar și în 
condiții nefavorabile.
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FENDT 1000 VARIO

Cabina.

Pentru un confort sporit în utilizare, habitaclul poate pivota paralel cu volanul. Reglare facilă a volanului, cu ajutorul 
unei pedale separate, lăsând astfel mâinile libere pentru alte mișcări.

La deplasarea cu spatele, toate elementele de comandă pot fi accesate la fel de confortabil ca și la mersul 
înainte. Întregul loc de lucru al șoferului este pur și simplu rotit cu 180° – iar restul obiectelor din cabină 
rămân în poziția inițială. Deși locul de lucru al șoferului se rotește la marșarier, însoțitorii nu trebuie să 
renunțe la scaunul confortabil.
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Farurile de zi LED și cele de lucru sunt integrate în partea din față a capotei; 
cameră de luat vederi inclusă. 

Pentru mai multă siguranță pe 
drumurile publice, Fendt 1000 Vario 
este prevăzut cu o a treia lumină de 
stop.

Lumina pentru treapta de urcare, 
integrată în partea laterală a 
rezervorului, garantează urcarea în 
cabină și coborârea din aceasta în 
condiții de siguranță.

Cu funcția Coming Home, luminile 
principale și lămpile pentru scara de 
acces rămân aprinse și după oprirea 
motorului, astfel încât drumul către 
casă și scările sunt luminate.

Variantele fără lumini de zi și lumini de lucru își mențin aspectul atractiv 
datorită cadrului elegant.

Iluminatul ambiental creează o 
atmosferă plăcută când lucrați 
noaptea. Toate elementele 
funcționale au iluminare de fundal.

Raza de acțiune a farurilor pe 
brazdă poate fi reglată manual cu 
butonul rotativ situat în capitonajul 
acoperișului.

Fendt 1000 Vario asigură performanțe de vârf pe timp de noapte, cu noua generație de lumini de lucru cu leduri de 
61.100 lumeni. Indiferent dacă este echipat cu lămpi cu leduri sau cu halogen, întreaga zonă de lucru este luminată 
uniform. Chiar și interiorul cabinei face munca de noapte mai plăcută: Toate comenzile sunt cu iluminare de fundal și 
se estompează automat când se întunecă. Cu funcția Coming Home (iluminare la oprire), cabina și farurile continuă 
să lumineze și după ce tractorul a fost oprit.

FENDT 1000 VARIO

Iluminat.
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Pentru standardele non-europene, spatele poate fi echipat 
cu blocuri de fricțiune și cadru de prindere rapidă. 
Opțional, Fendt 1000 Vario poate fi dotat cu ecartament  
de 60".

Fendt 1000 Vario dispune de varianta de punte cu flanșe sau de punte cu fuzetă pentru a 
îndeplini cerințe diverse.

Cu comenzile supapelor externe, 
puteţi acţiona cupla din spate, o 
supapă şi priza de putere direct de 
pe aripa spate.

Fendt 1000 Vario oferă conexiuni 
pentru până la șapte unități de 
comandă, din care șase amplasate 
în spate și una în față.

Fendt 1000 Vario poate fi personalizat prin adăugarea de dotări opționale 
sau prin renunțarea la acestea. Partea din spate complet echipată include 
toate racordurile și funcțiile, cum ar fi Power Beyond, racordul ISOBUS, 
returul spate, priza de putere și ridicătorul spate.

Cu cuplajele DCUP puteți cupla 
toate supapele hidraulice sub 
presiune de pe ambele laturi. 
Maneta de eliberare a presiunii 
permite o cuplare ușoară.

Folosind opțiunea de ridicare 
comodă a greutăților, greutățile din 
față pot fi ridicate rapid și ușor, 
chiar și fără dispozitivul de cuplare 
din față.

Ridicătorul frontal este complet 
integrat în vehicul.

Capacele supapelor cu 
autoînchidere protejează împotriva 
pătrunderii murdăriei și permit 
racordarea cu o singură mână.

Pentru utilajele atașate mai simple, 
de ex. fără ridicătorul spate și priza 
de putere, există de asemenea o 
gamă completă de sisteme 
modulare de prindere, care pot fi 
schimbate după cum este nevoie.

FENDT 1000 VARIO

Sistemul de prindere hidraulic  
și circuitul hidraulic.
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Pentru versiunile standard și de putere mare este disponibil Piton Fix.

Fendt 1000 Vario are opțiuni de balastare extrem de flexibile. Sunt 
disponibile mai multe greutăți pentru partea din față, de la 870 kg la max. 
3300 kg, iar pentru roți greutățile variază de la 2 x 650 kg fiecare până la  
2 x 1250 kg.

Bara de tractare care poate fi 
extrasă, de Cat. 4, cu 50 de pini, 
poate fi reglată pe lungime.

Cupla permite o cuplare rapidă și 
ușoară.

Cupla sferică, inclusiv sistemul de 
virare forțată la stânga și la dreapta, 
permite direcționarea activă a 
remorcii.

FENDT 1000 VARIO

Sisteme de balastare și remorcare.
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Cel mai bun produs, cu cea mai 
bună întreținere și cel mai bun 
service.

Având un Fendt, dețineți un produs ultra-modern, care 
va face față celor mai dificile provocări. Astfel, vă puteți 
aștepta la acel ceva în plus din partea reprezentanților 
certificați Fendt, care sunt foarte eficienți, atunci când 
vine vorba despre servicii –

- cu linii rapide de comunicare între dvs. și echipa 
noastră de service specializată.

- Disponibilitate 24/7 a pieselor de schimb pe toată 
durata sezonului

- Garanție de 12 luni pentru piesele de schimb Fendt 
originale și pentru instalarea acestora

Dealerii dvs. Fendt vă stau mereu la dispoziție atunci  
când aveți nevoie, având un singur scop: să facă posibil 
ca utilajele dvs. Fendt să fie gata de acțiune în orice 
moment. Dacă apar probleme în timpul campaniilor, 
trebuie doar să apelați centrul dvs. de service autorizat, 
24/7, linia de urgență.

Calitate 100%. Service 100%: Service-ul Fendt
Oferim servicii excelente pentru a vă asigura cea mai 
bună fiabilitate în exploatare și cea mai mare eficiență  
a utilajului dvs. Fendt:

- Serviciul Fendt Demo
- Cursuri de formare a operatorilor Fendt Expert
- AGCO Finance – acorduri de finanțare și leasing
- Fendt Care – prelungiri pentru contractele de  

service și pentru garanție
- Fendt Certified – Program pentru utilaje rulate

SERVICE-UL FENDT
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Serviciul Fendt Demo
Este o achiziție nouă? Vă vor plăcea soluțiile noastre 
Fendt și eficiența noastră globală. Lăsați serviciul Fendt 
Demo să vă ajute să luați mai ușor o hotărâre.

Cursuri de formare a operatorilor Fendt Expert
Vă ajutăm să obțineți performanțe maxime de la 
vehiculul dvs. Cu ajutorul programului nostru exclusiv 
de instruire a operatorilor Fendt Expert, puteți optimiza 
eficiența Fendt-ului dv. și, mai mult, vă puteți familiariza 
cu toate funcțiile care vă fac munca de zi cu zi mult mai 
ușoară. Echipa noastră de formatori profesioniști vă va 
sfătui cum să utilizați întregul potențial al vehiculului 
dvs. Fendt.

Finanțare individuală și modele de leasing
Investiția în tehnologie înseamnă o investiție de capital 
considerabilă. Contractul de finanțare prin credit de la 
AGCO Finance oferă condiții atractive și termene 
flexibile. De la plata acontului, până la plata ratelor 
lunare și la cea finală, stabiliți termenii generali ai 
finanțării pentru Fendt-ul dumneavoastră. Dacă aveți 
nevoie urgent de resurse suplimentare sau doriți să 
utilizați tractoare pentru o perioadă mai lungă fără a le 
achiziționa, dealerul dvs. Fendt vă poate oferi soluția 
ideală, cu pachete de leasing personalizate.

Fendt Certified – Program pentru utilaje rulate
Liderii aleg Fendt – inclusiv cu utilaje agricole rulate. 
Utilajele agricole rulate verificate și testate conform 
unor standarde ridicate de calitate și a căror calitate 
este certificată de Fendt sunt soluția ideală pentru 
fermierii care vor să facă economii sau pentru o flotă  
în creștere.
Beneficiile:
- Certificare conform unor standarde de calitate stricte
- Verificări complexe la primire (tehnologie, uzură, 

aspect)
- Piesele uzate beneficiază de un service complet
- Dacă este nevoie, înlocuirea, curățarea și vopsirea 

componentelor
- Garanție de un an (cu opțiunea de prelungire)

Fendt Care – prelungiri pentru contractele de  
service și pentru garanție
Pentru ca utilajul dvs. să fie în permanență gata de a 
intra în acțiune, vă oferim un serviciu de întreținere și  
de reparații personalizat, în afara garanției statutare. 
Acesta acoperă doar riscul de reparație al unui utilaj 
nou în primele 12 luni de la livrare. Aici apare Fendt 
Care. Cu durate și rate flexibile, cu și fără plăți 
suplimentare, echipamentul poate fi garantat chiar  
și după primul an.
Dealerul dvs. Fendt va monta numai piese de schimb 
Fendt originale. Acestea au un standard dovedit de 
calitate și sunt testate în ceea ce privește siguranţa. În 
acest mod se asigură cea mai bună păstrare a valorii 
pentru utilajul dvs. Fendt.

SERVICE-UL FENDT

Fiți fără grijă, deoarece utilajul dvs. 
va fi gata de acțiune mâine.
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Folosind aplicația pentru smartphone „AGCO 
Parts Books to Go”, puteți găsi rapid și ușor piese 
de schimb Fendt și le puteți comanda direct. 
Aplicația poate fi descărcată de pe App Store și 
de pe Google Play Store. Datele dvs. personale de 
acces sunt disponibile de la reprezentanța Fendt.

Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Întreținere Întreținere periodică, 

costuri de întreținere 
fixe

Acoperire împotriva riscurilor de reparaţie (cu excepţia uzurii) Toate costurile sunt 
acoperite (cu excepția 

uzurii)

Sunt acoperite costurile 
și disponibilitatea (cu 

excepția uzurii)

Avantaje Fiabilitate în utilizare Protecție împotriva 
daunelor majore

Acoperire completă, în 
condiții excelente

Acoperire completă, în 
timp ce mențineți 

costurile sub control

Vă protejează împotriva 
tuturor riscurilor de 

reparații neprevăzute, 
inclusiv toate costurile 

secundare

Pentru clienții care nu 
își pot permite să aibă 

echipamente 
nefuncționale

Întreținere periodică

Costuri de reparații

Suplimentar 490€ 190€ 0€ 0€ 0€

Costuri de deplasare, recuperare/
tractare, depanare cu instrumente 
de diagnoză suplimentară, teste de 
performanță, uleiuri și filtre, dacă 
se repară motorul/cutia de viteze

Suprataxă după program și în 
weekend

Echipament în schimb

¹ Valabil pentru Marea Britanie, Germania și Franța. Acoperirea Platinum este disponibilă doar la dealerii participanți.

Control complet asupra costurilor și o mai bună planificare

8 ani / 8.000 de 
ore de funcționare

Cu noile noastre rate Fendt Care, Fendt oferă o acoperire extensivă a riscurile legate de fiabilitate  
și de reparații pentru utilajele noi. Fendt Care vă oferă un control complet al costurilor, cu servicii 
excepţionale. De la un simplu contract de service, până la pachetul complet „carefree”, care include 
înlocuirea utilajului, Fendt are o soluție flexibilă și personalizată pentru flota dvs.
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Service  
rapid și simplu.

Produse complementare Fendt.
Acestea sunt o completare importantă pentru tractorul 
dvs. Fendt. Puteți alege dintr-o gamă largă de produse, 
inclusiv lubrifianți, AdBlue, kituri de întreținere, accesorii 
pentru cabină și multe altele. Toate produsele 
complementare pot fi cumpărate exclusiv de la dealerul 
dvs. Fendt.

Cabina se curăță cu rapiditate: Scaunele pentru șofer (scaunul super-
confortabil Evolution) sunt prevăzute cu un racord practic pentru un  
furtun cu aer comprimat, care poate fi folosit pentru a curăța cabina.

Atunci când este necesar, filtrul cabinei poate fi accesat ușor, din zona 
intrării, și poate fi curățat cu ușurință.

Activitățile de întreținere, cum ar fi verificarea nivelului de ulei sau 
schimbarea filtrului, se efectuează rapid și ușor pe Fendt 1000 Vario. 
Compartimentul motorului poate fi accesat ușor datorită panourilor  
laterale demontabile.
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Ce putem să  
facem pentru 
dumneavoastră?

Date de contact 
Fendt.

fendt.com
Puteți găsi totul online - de la broșuri la 
specificații tehnice, de la rapoarte despre 
clienți sau despre compania noastră, până 
la calendarul nostru de evenimente Fendt.

Configuratorul Fendt
Cu Configuratorul de Vehicule Fendt, puteți 
să alegeți dintre toate variantele de 
echipare disponibile și să asamblați 
vehiculul echipat optim pentru ferma 
dumneavoastră. Configuratorul Fendt este 
disponibil online pe www.fendt.com, unde 
veți găsi un link rapid la acesta, direct pe 
pagina de start.

fendt.tv
Fendt în orice clipă – Fendt Media Library 
face acest lucru posibil. Postul nostru TV 
(pe Internet) vă oferă știri și informații 
despre Fendt 24 de ore din 24, 7 zile pe 
săptămână.

Test drive-uri
Duceți-vă pe site-ul fendt.com și selectați 
„Fendt Services” de pe pagina „Service”, 
selectați „Demo Service”, apoi înscrieți-vă 
pentru un test de drum cu tractorul pe care 
îl doriți.

De ce este deosebit Fendt Service?
Pentru noi, service-ul înseamnă să vă 
cunoaștem și să vă înțelegem munca, 
pentru a vă îndeplini cerințele de fiabilitate 
și siguranță și pentru a acționa în interesul 
dv. economic. Garantăm pentru produsele 
noastre, pe care le-am dezvoltat pentru 
cele mai exigente cerințe și pentru 
funcționare pe termen lung.  
Service-ul nostru reprezintă parteneriatul 
cu munca dv.

Cum primesc o actualizare a software-
ului?
Software-ul Fendt este compatibil cu 
actualizările, astfel încât tractorul dvs. 
Fendt este dotat întotdeauna cu cea mai 
recentă tehnologie. În acest mod se 
garantează că utilajul dvs. Fendt este 
avansat din punct de vedere tehnologic, își 
păstrează valoarea, iar investiția dvs., pe 
viitor, se menține la fel de actualizată cum 
era în prima zi când ați achiziționat-o. 
Contactați reprezentanța Fendt pentru 
detalii.

Ce este Fendt Expert?
Deveniți un expert Vario Profi urmând 
cursurile de formare pentru șoferi Fendt 
Expert: Sunteți deja familiarizat cu toate 
funcțiile pe care le are de oferit tehnologia? 
Beneficiați de tehnologia lui Fendt Vario și 
învățați cum să vă folosiți optim de toate 
funcțiile acestuia, cu Fendt Expert. Echipa 
noastră de formatori profesioniști vă va 
sfătui cum să utilizați întregul potențial al 
tractorului dumneavoastră Fendt. 
Contactați reprezentanța dumneavoastră 
pentru detalii și înscrieți-vă azi.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE TOTUL DESPRE FENDT.
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Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 
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Variante de echipare.
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Motor
Ventilator reversibil c c c

Pre-filtru de combustibil (încălzit) c c c

Unitate de preîncălzire (ulei de motor, ulei de transmisie, ulei hidraulic) c c c

Frână de eșapament c c c

Transmisie
VarioDrive cu distribuție variabilă a cuplului între puntea față și puntea spate g g g

Funcție inversor, funcție stop-and-go g g g

Semnal sonor la mersul înapoi c c c

Sistem de ghidare
Sistem de ghidare în pachetul de bază g g

Standard Trimble / NovAtel c c

RTK Trimble / NovAtel c c

Contour Assistant c

Agronomie
Pachet de bază pentru agronomie g

Telemetrie
Pachet de bază telemetrie c c g

Smart Connect c

Control mașină
Pachet de bază pentru controlul mașinii (ISOBUS) g g g

Section Control (SC) c

Variable Rate Control (VRC) c

Operare Vario
Manetă de comandă a vitezei cu tempomat și memorie a turației motorului, moduri 
automate

g

Joystick multifuncțional cu tempomat, memorie de turație, moduri automate, 
dispozitive de control pentru sistemul hidraulic

g g

Varioterminal 7'' cu comandă prin ecran tactil și taste g g

Varioterminal 10.4'' cu comandă prin ecran tactil și taste c g

Modul AGCO Connectivity (ACM) c c g

Imobilizator electronic g g g

Fără imobilizator c c c

Cabină
Suspensie mecanică pentru cabină g g g

Suspensie pneumatică pentru cabină, în 4 puncte cu auto-echilibrare încorporată c c c

Scaun super-confort cu suspensie pneumatică g g g

Scaun super-confort Evolution dynamic / CA c c c

Scaun super-confort Evolution active DuMo piele/CA c c c

Scaun super-confort Evolution dynamic DuMo/CA c c c

Scaun instructor confort g g g

Sistem automat de climatizare încorporat g g g

Parbriz din sticlă laminată securizată, încălzit c c c

Lunetă încălzită c c c

Ștergătoare față 300° (cu parbriz continuu) g g g

Spălător/ștergător de lunetă g g g

Spălător/ștergător geam lateral dreapta g g g

Radio CD MP3 c

Radio CD MP3 cu sistem de vorbire „mâini libere” c

Pachet Infotainment c c

Pachet Infotainment + sistem de sunet 4.1 c c

Tahograf CE standard c c c

Sistem de direcție Fendt Reaction g g g

Senzor radar c c c

Comandă marșarier c c c

Răcitor c c c
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Iluminat
Lumini auxiliare cu leduri în față c c c

3. Lumini frână c c c

Șasiu
FSC Fendt Stability Control c c c

Punte față cu suspensie independentă g g g

Sistem de frânare dublu circuit pneumatic de mare viteză, 1 pedală g g g

Sistem de frânare dublu circuit pneumatic de mare viteză, 2 pedale c c c

Frână de mână electropneumatică g g g

Frână de mână electropneumatică (frână de mână asistată) c c c

Blocare automată a punții directoare a remorcii c c c

Sistem de reglare a presiunii în anvelope VarioGrip c c c

Grip Assistant g g g

4WD / blocarea diferențialului
Tracțiune integrală inteligentă g g g

Diferențial spate/fata cu blocare 100% a discurilor și senzori pentru unghiul de direcție g g g

Sistem de prindere hidraulic
Comandă forță tracțiune și mixtă variabilă g g

Sistem de ridicare față Confort cu simplă acțiune, cu reglarea poziției și comenzi 
externe

c c c

Sistem de prindere hidraulic față cu acționare dublă, cu comandă poziție și 
depresurizare, comenzi externe 

c c c

Fără dispozitiv de ridicare spate g g g

Sistem de prindere electrohidraulic cu acționare dublă (EHR) cu comenzi externe c c c

Blocaj capăt tirant inferior cat. 4 c c c

Priză de putere
Spate: Priză de putere cu flanșă 1.000/1.000E/1.300 rpm c c c

Comenzi externe pentru priza de putere spate c c c

Sistem hidraulic
Comandă externă pentru unitatea de control a sistemului hidraulic în partea din spate g g g

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (165 l/min) g g g

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (220 l/min) c c c

Sistem load-sensing cu 2 pompe cu piston axial (220+210 l/min) c c

Alimentare hidraulică cu retur liber c c c

Retur în partea din spate g g g

Debit retur spate nepresurizat c c c

Cuple hidraulice spate cu garnitură plată FFC c c c

Manetă dublă cuplaje sub presiune cuplaje spate g g g

Cuplă CUP spate c c c

Ulei hidraulic bio c c c

Echipamente suplimentare
Cârlig de remorcare automat cu telecomandă, spate g g g

Cuplaj cu bilă, reglabil pe înălțime c c c

Cuplaj cu bilă scurt în cârligul inferior c c c

Cuplaj cu bilă lung în cârligul inferior c c c

Cârlig de remorcare c c c

Bară de tracțiune g g g

Piton-fix c c c

Balast pentru greutate față (nu este disponibil cu sistem de ridicare hidraulic față) g g g

Greutăți pentru roți, roți spate c c c

Direcție forțată (pe o parte sau pe două părți) c c c

Marcaj pentru vehicule late g g g

Cuple ABS remorcă c c c
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1038 Vario 1042 Vario 1046 Vario 1050 Vario
Motor
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 291/396 320/435 350/476 380/517
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 291/396 320/435 350/476 380/517
Putere constantă ECE R 120 de la 1500 rpm la 1700 rpm kW/cp 291/396 320/435 350/476 380/517
Nr. de cilindri Număr 6 6 6 6
Alezaj/cursă cilindri mm 126/166 126/166 126/166 126/166
Capacitate cilindrică cm³ 12419 12419 12419 12419
Turație nominală rpm 1700 1700 1700 1700
Cuplu maxim la 1100-1500 rpm Nm 1910 2108 2305 2420
Creșterea cuplului % 17.0 17.0 17.0 13.0
Capacitate combustibil litri 800.0 800.0 800.0 800.0
Rezervor AdBlue litri 85.0 85.0 85.0 85.0
Gama de putere constantă rpm 1500 - 1700 1500 - 1700 1500 - 1700 1500 - 1700

Transmisie și priză de putere
Tip transmisie TA 400 TA 400 TA 400 TA 400
Intervalul de viteză înainte km/h 0,02-60 0,02-60 0,02-60 0,02-60
Intervalul de viteză marșarier km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
Viteză maximă km/h 60 60 60 60
Priză de putere spate opțională 1000/1000E/1300 1000/1000E/1300 1000/1000E/1300 1000/1000E/1300

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă cu debit variabil l/min 165 165 165 165
Pompă cu debit variabil opțională 1 l/min 220 220 220 220
Pompă cu debit variabil opțională 2 l/min 220+210 220+210 220+210 220+210
Presiune de lucru/presiune de comandă bar 200 200 200 200
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Power Plus Număr 1/0/6 1/0/6 1/0/6 1/0/6
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Profi / Profi Plus Număr 1/0/6 1/0/6 1/0/6 1/0/6
Volum maxim ulei hidraulic disponibil litri 100 100 100 100
Capacitatea max. de ridicare a sistemului de prindere hidraulic spate daN 12920 12920 12920 12920
Capacitatea maximă de ridicare a sistemului de prindere hidraulic față daN 5584 5584 5584 5584

Anvelope
Anvelope față (standard) 650/60R38 650/65R38 650/65R38 650/65R38
Anvelope spate standard 750/70R44 750/75R46 750/75R46 750/75R46
1. Anvelope față opționale 650/65R38 710/60R38 710/60R38 710/60R38
1. Anvelope spate opționale 750/75R46 900/65R46 900/65R46 900/65R46

Dimensiuni
Ecartament față (anvelope standard) mm 2100 2100 2100 2100
Ecartament spate (anvelope standard) mm 2000 2000 2000 2000
Lățime totală cu anvelope standard mm 2750 2750 2750 2750
Lungime totală mm 6350 6350 6350 6350
Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard fără VarioGuide mm 3470 3570 3570 3570
Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard cu VarioGuide mm 3506 3606 3606 3606
Gardă la sol maximă mm 600 600 600 600
Ampatament mm 3300 3300 3300 3300

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer) kg 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0
Greutate totală maximă admisă până la 40 km/h - aprobare necesară pentru excepție specifică țării kg 23000.0 23000.0 23000.0 23000.0
Greutate totală maximă admisă până la 50 km/h - aprobare necesară pentru excepție specifică țării kg 21000.0 21000.0 21000.0 21000.0
Greutate totală maximă admisă până la 60 km/h kg 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0
Sarcină verticală maximă pe cârligul de remorcare kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

FENDT 1000 VARIO

Specificații tehnice.
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It’s Fendt.  Pentru că înțelegem agricultura.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

Fendt este o marcă internațională a AGCO. 
Toate detaliile cu privire la livrarea, aspectul, performanțele, dimensiunile și greutatea, consumul de 
combustibil și costurile de funcționare ale vehiculelor corespund cu cele mai recente informații 
disponibile la data trimiterii la tipar. Este posibil ca acestea să se fi modificat înainte de data de 
achiziționare. Dealerul dvs. Fendt vă va informa cu plăcere despre oricare alte modificări. Vehiculele nu 
sunt prezentate cu dotările specifice fiecărei țări.

RO/1902

www.fendt.com 




