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Cantitatea de sol nu este nelimitată.  
Puteți conserva solul utilizând Fendt.
Solul formează baza culturilor sănătoase și a producției ridicate. Îngrijirea sa eficientă și atentă asigură  
succesul economic pe termen lung. Pe lângă eficiență și confort, protecția solului este principala noastră  
prioritate atunci când proiectăm tractoarele. Dacă doriți o bună aderență și totodată doriți să protejați solul,  
optați pentru Fendt.
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Motor 1149 MT 1154 MT 1159 MT 1165 MT
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 336/457 365/496 403/548 440/598
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Când vă propuneți rezultate importante,  
gândiți-vă la Fendt 1100 MT.
Decenii de experiență, dezvoltare constantă și o dorință continuă de a ajuta fermierii și contractorii din  
toată lumea să fie eficienți și să obțină performanțe maxime: toate reunite au dus la crearea seriei  
Fendt 1100 MT. Cu motorul AGCO Power în 12 cilindri și cu tehnologia inovatoare a transmisiei, acesta  
stabilește standarde noi în domeniul transmiterii puterii, având de asemenea capacități deosebite pentru  
deplasarea pe drumurile publice.
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TRACTORUL CU ȘENILE FENDT 1100 MT

Punct de referință în  
domeniul transmiterii puterii: 
Tractorul cu șenile.

Montat confortabil pe arcuri
Datorită sistemului unic de suspensie integrat 
tractorului, ambele șenile se pot adapta independent  
la conturul terenului. Rolele oscilante apasă șenila pe 
teren, pentru ca zona de contact să fie cât mai mare 
posibil, inclusiv pe suprafețele neuniforme.

Role cu suspensie pendulară
Suspensia pendulară a rolelor asigură o distribuire 
uniformă a greutății pe toată suprafața de rulare, pentru 
a mări tracțiunea și zona de contact. Suprafața de 
rulare a miezului de oțel este acoperită cu un strat de 
polietilenă. Compusul poliuretanic, care este aplicat 
direct pe suprafața de rulare din oțel a rolelor, creează  
o rezistență mărită la căldură și la rupere. Acest lucru 
prelungește durata de viață a rolelor. Rolele sunt 
suspendate prin intermediul unor suporturi de tip 
pendul, care permit șenilei să urmărească în mod 
flexibil conturul terenului. 

Șasiu unic, pentru o aderență constantă perfectă
Șasiul este o caracteristică importantă a lui Fendt  
1100 MT. Reprezintă cea mai recentă etapă de 
extindere a experienței noastre de zeci de ani cu 
sistemele Mobil Trac. Astăzi îndeplinește ideile 
fundamentale de a obține o zonă de contact cât mai 
mare posibil, pentru cea mai bună tracțiune și cea mai 
redusă compactare a solului, mai bine decât oricând. 
Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt - consultați testele 
de comparație aferente tractoarelor cu puteri mari  
din revista specializată pentru echipamente agricole, 
„profi”: Niciun alt tractor testat, din clasa de  
mare putere, nu aduce la sol mai multă putere  
(profi 12/2016).

Design robust fără compromisuri
Șasiul șenilat are un design robust pe lungime, cu  
șenile de cauciuc, care sunt acționate prin cuplare prin 
fricțiune, în loc de roți dințate de antrenare și dinți  
de antrenare. Roțile motoare de pe puntea spate sunt 
antrenate de șenile și au un diametru mare pentru a 
mări zona de contact dintre roată și șenilă și pentru a 
reduce alunecarea șenilei. Roțile de ghidare din față 
întind șenilele împingând pe suprafața lor interioară. 
Presiunea îndreptată spre înainte pe roțile de ghidare 
este asigurată de un cilindru hidraulic și de un 
acumulator de presiune, astfel încât să se genereze  
o tensionare a șenilelor de doar 222,4 kN.
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Capetele mari ale punții asigură o durată  
de viață îndelungată.

Sunt disponibile forme diferite* pentru șenilă.

* Se menține lățimea externă de 3 m cu șenila standard de 698 mm (27,5”).

Suspensia pendulară a rolelor asigură urmărirea perfectă  
a terenului și nu deteriorează solul.

Roata de ghidare este împinsă 
spre șenilă de către dispozitivul 
de întindere a șenilelor și în acest 
mod se menține tensionarea.

Roata motoare mare transferă 
puterea la șenila tensionată, prin 
fricțiune.

7



MOTORUL ȘI CUTIA DE VITEZE DE PE FENDT 1100 MT

Putere și eficiență în toate  
situațiile.

Transmisie puternică
Fendt 1100 MT are o cutie de viteze cu sarcină maximă, 
cu 16 trepte pentru deplasarea înainte și 4 în marșarier, 
cu funcție Speedmatching. Cutia de viteze este 
acționată electronic, cu ajutorul unei manete din 
dreapta scaunului șoferului, din cotiera Tractor 
Management Center (TMC). Direcția de deplasare a 
tractorului pe șenile se schimbă prin împingerea 
manetei înainte și înapoi. Pentru a trece într-o treaptă 
de viteză superioară sau inferioară, operatorul trebuie 
să utilizeze doar două butoane cu apăsare. Deoarece 
carcasa din oțel turnat este complet integrată în 
structura tractorului, cutia de viteze are rol de cadru 
spate, pentru o rezistență maximă.

Echipament de comutare automată a regimului  
de lucru al motorului
Fendt 1100 MT este prevăzut cu sistemul pentru 
regimul de lucru al motorului, care permite schimbarea 
automată a treptelor de viteză și reglarea turației 
motorului. Sunt disponibile două moduri de funcționare: 
„Putere maximă” sau „Viteză constantă”. În modul 
„Putere maximă”, tractorul trece automat într-o treaptă 
de viteză inferioară cu cuplu ridicat, dacă turația 
motorului scade sub intervalul optim de putere din 
cauza sarcinii. Imediat ce sarcina scade și turația 
crește, se revine la treapta de viteză inițială. În modul 
„Viteză constantă”, operatorul poate programa o viteză 
de deplasare specifică, iar aceasta va fi menținută. 
Dacă această funcție este activă, echipamentul 
automat de comutare selectează o combinație de 
turație a motorului și de treaptă de viteză, care menține 
viteza-țintă constantă.

Un motor unic
Fendt 1100 MT este propulsat de un motor diesel AGCO 
Power cu 12 cilindri. Aceste motoare au fost special 
proiectate pentru a corespunde cerințelor din 
agricultură și sunt unice pentru tractoare. V12 asigură 
un cuplu ridicat și nu este influențat de trepidațiile 
motorului. Motorul AGCO Power are o cilindree de  
16,8 litri și este disponibil cu o putere nominală de  
457 până la 598 CP. Motorul este mai compact în ceea 
ce privește lungimea și înălțimea decât un motor cu  
6 cilindri în linie. Zgomotul motorului este redus și 
deosebit de plăcut, datorită modului compact de 
proiectare. Cele mai mari și mai puternice tractoare  
cu șenile Fendt asigură un cuplu motor ridicat,  
iar sarcinile de vârf ridicate nu influențează 
performanțele tractorului.

Combustie curată
Pentru a respecta cele mai recente limite privind 
emisiile, motorul a fost echipat cu un sistem cEGR 
(recircularea gazelor de eșapament răcite), pentru  
a reduce consumul de AdBlue. Motorul funcționează  
la o presiune de injecție de 2.000 bari, ceea ce  
are un efect pozitiv asupra preciziei injecției și a 
sincronizării acesteia.
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Turbocompresorul cu geometrie fixă a 
turbinei și cu comandă electronică a 
supapei wastegate asigură o performanță 
ridicată și de lungă durată.

Filtrul de aer de pe admisie,  
cu separarea prafului, asigură  
un aer proaspăt și curat.

Intercoolerul mare servește  
ca o a doua etapă de răcire,  
care răcește semnificativ aerul  
de admisie și astfel optimizează 
combustia.

Intercoolerul iCAC răcește preliminar aerul de 
admisie, mărind astfel cuplul.

Turboalimentarea în două trepte reduce 
decalajul turbocompresorului și 
îmbunătățește eficiența precomprimării.

Datorită panourilor cu deschidere 
mare, toate componentele sunt 
ușor accesibile.
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SISTEMUL HIDRAULIC ȘI PRIZA DE PUTERE FENDT 1100 MT

Dotări adecvate pentru toate 
echipamentele.

Sistem hidraulic puternic
Toate vehiculele Fendt 1100 MT au un sistem hidraulic 
închis (cu centru închis) cu controlul presiunii și al 
debitului (senzor de sarcină), care răspunde rapid și 
permite un control precis al echipamentului hidraulic. 
Pompa dedicată cu debit variabil transportă până la 
224 l/min la supapele de distribuție și la dispozitivul  
de ridicare. Toți consumatorii hidraulici sunt alimentați 
de la rezervorul de ulei situat la un nivel superior,  
care se află carcasa cutiei de viteze și a punții spate. 
Este disponibilă opțional o pompă cu o capacitate de 
321 l/min pentru echipamentele cele mai complexe.

Bară de tractare oscilantă activă
Pentru tractoarele Fendt 1100 MT fără dispozitiv de 
ridicare se poate comanda o bară de tractare oscilantă 
activă. Doi cilindri hidraulici situați sub tractor sunt 
conectați la una dintre supapele de control din spate  
și pot pivota bara de tractare cu 28° în ambele direcții. 
În acest timp, bara de tractare se deplasează pe role 
fără a se uza. Bara de tractare poate fi blocată cu 
bolțuri; dacă supapa de comandă este comutată în 
poziția „flotant”, bara de tractare poate pivota liber,  
fiind amortizată hidraulic în timpul procesului. Bara  
de tractare activă face ca tractorul cu șenile să fie  
mai versatil și oferă operatorului o influență sporită.

Ridicător puternic
Pentru toate tractoarele Fendt 1100 MT se poate 
comanda, franco fabrică, un dispozitiv de ridicare  
spate. Acest dispozitiv hidraulic de ridicare poate fi  
de categoria III sau IV, având o putere de ridicare de 
14.000 daN pe cârligele articulațiilor inferioare, pe 
întreaga lungime a cursei. Comanda electronică și 
elementele de acționare asigură o funcționare precisă  
a unității de ridicare.

Comanda electronică a unității de ridicare
Dispozitivul de ridicare posterior este acționat 
electronic. Sistemul electronic modulează supapa 
hidraulică pentru a ridica și a coborî dispozitivul de 
ridicare, iar șoferul poate seta diferiți parametri ai 
dispozitivului de ridicare, cum ar fi viteza de coborâre și 
de ridicare, înălțimea maximă de ridicare, adâncimea 
maximă, controlul alunecării și controlul tensionării. 
Șoferul adaptează EHR (controlul electronic al 
dispozitivului de ridicare) la afișajul TMC din cabină.

Priză de putere completă
În partea din spate există o priză de putere opțională  
de 1000. La pornire, priza de putere atinge 1000 rpm la 
o turație a motorului de 1979 rpm. Priza de putere din 
spate servește ca unitate de acționare a echipamentului 
și face ca tractorul cu șenile să fie mai adaptabil.  
O frână acționată cu arc la priza de putere blochează 
arborele în stare deconectată.
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Indiferent dacă este nevoie de debit ridicat la prizele hidraulice, putere 
de ridicare mare sau de cuplu mare la priza de putere, Fendt 1100 MT 
depășește orice obstacol.

Bara de tractare, care poate 
oscila hidraulic la 28° în fiecare 
parte, controlează perfect 
utilajele atașate.
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CABINA FENDT 1100 MT

Valorile de la interior vă  
vor convinge.

Totul sub control
Centrul de gestionare a tractorului (Tractor 
Management Centre - TMC) cuprinde cotiera din 
dreapta, elementele de comandă și afișajul și servește 
drept centru de comandă al tractorului pe șenile. 
Datorită TMC, operatorul poate efectua în mod 
confortabil toate setările tractorului și poate controla 
aproape toate funcțiile, la nivel central. Cotiera TMC 
este atașată în dreapta scaunului și îi urmărește 
mișcările, astfel încât operatorul să aibă întotdeauna  
la îndemână toate elementele de comandă, în mod 
confortabil. Direcția de deplasare este stabilită prin 
tragerea manetei schimbătorului de viteze înainte  
și înapoi. Treptele de viteză se schimbă ușor, cu  
ajutorul butoanelor de pe maneta de selectare. Pentru 
supapele hidraulice sunt disponibile comutatoare cu 
etichete clare.

Centrul de informații
Afișajul TMC (Tractor Management Center) este un 
monitor color interactiv. Acesta oferă șoferului o 
imagine de ansamblu asupra tuturor datelor importante 
referitoare la tractor. În același timp, șoferul poate regla 
toate funcțiile tractorului, folosind butoane cu apăsare 
și cu rotire în timp ce lucrează. În acest fel, afișajul TMC 
poate comunica rapid și ușor cu echipamentele ISOBUS 
și le poate acționa. Afișajul TMC are o conexiune la 
camera video retrovizoare.

Cabină silențioasă
Cabina cu patru piloni, cu protecție împotriva răsturnării 
(ROPS) și capotă teșită, oferă o vizibilitate excelentă în 
toate direcțiile. Cabina este poziționată la înălțime pe 
șasiu și este deplasată spre partea din spate a 
tractorului, pentru a optimiza vizibilitatea asupra barei 
de tractare și a zonei de lucru aflată imediat în spatele 
tractorului. Șoferul are o vizibilitate fără obstacole 
asupra echipamentului mai lat, datorită dispunerii 
pilonului B din spate. Oglinzile, cu reglare electrică,  
pot fi ajustate din cabină. Testele independente 
confirmă: Cabina modelului Fendt 1100 Vario este  
cea mai silențioasă din segmentul de tractoare cu 
puteri mari, având o valoare a zgomotului de 67 dB (A) 
(profi 12/2016).

Proiectată ergonomic
Operatorul beneficiază de o combinație de confort  
și funcționalitate în interiorul cabinei. Cabina izolată  
și scaunul cu arcuri pneumatice fac din muncă o 
experiență plăcută și liniștită, iar noua instalație de aer 
condiționat cu supapă de expansiune TXV asigură 
temperatura potrivită. Noul amortizor de sunete reduce 
poluarea sonoră a operatorului și a mediului.
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Tabloul de bord ușor de înțeles oferă o prezentare 
generală a numeroaselor funcții.

Sistemul eficient de aer 
condiționat asigură 
temperatura potrivită.

Modul clar de dispunere a comutatoarelor simplifică exploatarea.

Vizibilitatea asupra sistemului de ghidare este 
îmbunătățită substanțial grație ecranului tactil 
opțional C3000.

Afișajul TMC permite reglarea tractorului și a 
utilajului atașat prin intermediul selectorului și  
al tastelor.
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F	Pe cadrul frontal se poate monta 
o greutate periferică de 1996 kg.

F	 În partea din spate sunt 
amplasate șase supape hidraulice, 
un racord la țeava de scurgere a 
uleiului și returul liber PowerBeyond.

J	 În partea din spate există o 
conexiune de 12 V pentru 
consumatorii externi. Conexiunea 
ISOBUS stabilește o conexiune cu 
echipamentele atașate.

J	Motorul AGCO Power în 12 cilindri rulează cu ușurință și este ușor de accesat în vederea efectuării operațiilor  
de întreținere.

FENDT 1100 MT

Echipamentele în detaliu.

J	Pentru utilajele atașate este 
disponibil un sistem de aer 
comprimat complet încărcat.
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Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

g Lămpile de lucru cu halogen asigură o iluminare perfectă a împrejurimilor. 
La cerere sunt disponibile faruri cu leduri.

g Împrejurimile de lucru sunt perfect luminate, atât în față, cât și în lateral. 
Opțional, sunt disponibile și faruri cu leduri.
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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:

- 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 sunt întotdeauna alături de dvs. atunci 
când aveți nevoie de ei și au un singur scop - să se asigure 
că utilajele dvs. Fendt sunt gata de acțiune în orice 
moment. În cazul în care intervine ceva în timpul 
recoltatului, este suficient să sunați la centrul dvs. de 
service certificat, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe 
săptămână, pe linia telefonică de urgență.

Calitate 100%. Service 100%: Fendt Services
Oferim servicii excelente pentru a vă oferi cea mai bună 
fiabilitate de utilizare posibilă și cea mai mare eficiență 
a utilajului dvs. Fendt:

- Serviciul Fendt Demo
- Instruire pentru operatori Fendt Expert
- AGCO Finance – acorduri de finanțare și leasing
- Fendt Care – prelungiri pentru contractele de  

service și pentru garanție

FENDT SERVICES
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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.

Instruire pentru operatori 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 utilajului dvs. Fendt și mai mult și 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
Investițiile în tehnologie presupun o cheltuială inițială  
de capital considerabilă. Un contract de finanțare a 
creditelor de la AGCO Finance oferă condiții atractive  
și termeni flexibili. De la plata inițială în avans până la 
ratele lunare și până la termenul de plată - 
dumneavoastră stabiliți termenii generali pentru 
finanțarea vehiculului dvs. Fendt. Dacă aveți nevoie  
de resurse suplimentare de urgență 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 Care – prelungiri pentru contractele de service  
și pentru garanție
Pentru ca tractorul dv. să fie în permanență pregătit 
pentru funcționare, vă oferim un serviciu de întreținere 
și de reparații personalizat, în afara garanției legale. 
Acesta acoperă doar riscul de reparații în cazul unui 
tractor nou în primele 12 luni de la livrare. Aici apare 
Fendt Care. Cu durate și rate flexibile, cu și fără 
excedent, echipamentul poate fi garantat chiar 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 siguranța.  
În acest mod se asigură cea mai bună păstrare a valorii 
pentru utilajul dvs. Fendt.

FENDT SERVICES

Puteți fi siguri că tractorul dvs. va  
fi gata să intre în 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
Întreținere Întreținere obișnuită, 

costuri de întreținere 
fixe

Protecție împotriva riscurilor de reparație  
(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

Întreținere obișnuită

Costuri de reparații

Excedent 490€ 190€ 0€

Control complet asupra costurilor și  
fiabilitatea planificării.

8 ani / 10.000 de 
ore de operare

Cu noile nostre 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 
excepționale. 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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FENDT 1100 MT

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.

Patru baterii fără întreținere alimentează cu energie Fendt 1100 MT.

Racordurile de presiune pentru tensionarea șenilelor sunt  
ușor de accesat.

În partea din față se află un racord pentru aer comprimat,  
pentru a curăța radiatorul.

Unitățile mari de răcire sunt ușor de curățat.
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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
24/7 Fendt – Este posibil, cu soluțiile 
noastre multimedia. 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 utilajul 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 din Fendt Vario  
și învățați cum să folosiți optim 
funcționalitatea 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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Șasiu
Reglare continuă a șenilelor g

Bandă rulantă cu proiectare standard g

Bandă rulantă cu ranforsare c

Sistem de aer comprimat sistem cu 2 circuite g

Sistem de prindere hidraulic
Comandă forță tracțiune și mixtă variabilă g

Sistem de prindere hidraulic spate cu comandă externă g

Priză de putere
Spate: Priză de putere cu flanșă 1000/1000E rpm c

Comenzi externe pentru priza de putere spate c

Sistem hidraulic
Modul liniar pentru acționarea supapelor hidraulice g

Până la 6 supape proporționale electrice c

Alimentare hidraulică cu retur liber c

Debit retur spate nepresurizat g

Manetă dublă cuplaje sub presiune cuplaje spate g

Echipamente suplimentare
Bară de tractare categoria 4 g

Bară de tractare categoria 5 c

Greutăți față, dimensiuni diverse g

Marcaj pentru vehicule late g

Motor
Preîncălzirea motorului c

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

Transmisie
Tempomat g

Operare Vario
gata pentru sistem de direcție automat g

Cabină
Cabină confort g

Scaun instructor g

Volan cu înălțime și înclinare reglabile g

Încălzire cu ventilatoare cu reglare continuă g

Aer condiționat g

Sistem automat de climatizare încorporat c

Jaluzea spate c

Jaluzea dreapta c

Ștergătoare față paralele g

Spălător/ștergător de lunetă g

Oglindă retrovizoare exterioară reglabilă electric, încălzită g

Radio CD MP3 c

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

Senzor radar g

Iluminat
Faruri cu halogen g

Lumini de lucru spate g

Lumini de lucru pe stâlpul A g

Lumini de lucru cu leduri pe pilonul A c

Lumini de lucru cu leduri în partea din spate a acoperișului c

Lumini de lucru cu leduri în partea din față a acoperișului c

Girofaruri cu leduri g

Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

FENDT 1100 MT

Variante de echipare.
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1149 MT 1154 MT 1159 MT 1165 MT
Motor
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 336/457 365/496 403/548 440/598
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 362/492 394/536 435/592 475/646
Nr. de cilindri Număr 12 12 12 12
Alezaj/cursă cilindri mm 111/145 111/145 111/145 111/145
Capacitate cilindrică cm³ 16800 16800 16800 16800
Turație nominală rpm 2100 2100 2100 2100
Cuplu maxim la 1500 rpm Nm 2170 2360 2600 2840
Capacitate combustibil litri 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
Rezervor AdBlue litri 106.0 106.0 106.0 106.0
Gama de putere constantă rpm 1500-2100 1500-2100 1500-2100 1500-2100

Transmisie și priză de putere
Tip transmisie CAT TA22 CAT TA22 CAT TA22 CAT TA22
Viteză maximă km/h 40 40 40 40
Priză de putere spate 1000 1000 1000 1000
Rpm motor la turația nominală a prizei de putere spate (1000 PTO) rpm 1980 1980 1980 1980

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă cu debit variabil l/min 224 224 224 224
Pompă cu debit variabil opțională 1 l/min 321 321 321 321
Presiune de lucru/presiune de comandă bar 200 200 200 200
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Număr 0/0/6 0/0/6 0/0/6 0/0/6
Nivel maxim ulei hidraulic litri aproximativ 267 267 267 267
Volum maxim ulei hidraulic disponibil litri 120 120 120 120
Debitul supapelor de comandă (toate supapele) litri 140 140 140 140
Capacitatea max. de ridicare a sistemului de prindere hidraulic spate daN 14000 14000 14000 14000

Caracteristici electrice
Curent transferabil maxim cuplă ISOBUS A 30 30 30 30

Șenile
Unghiul de pivotare al suspensiei centrale grade 3 3 3 3
Deplasarea suspensiei pe roata directoare din față mm 150 150 150 150
Lățimea totală a roții motoare mm 225 225 225 225
Lățimea totală a rolei de șenilă mm 224 224 224 224
Șenilă în dotarea de serie 27.5" Standard AG 27.5" Standard AG 27.5" Standard AG 27.5" Standard AG
1. Șenilă opțională 27.5" Extreme AG 27.5" Extreme AG 27.5" Extreme AG 27.5" Extreme AG
2. Șenilă opțională*) 30" Extreme AG 30" Extreme AG 30" Extreme AG 30" Extreme AG
3. Șenilă opțională*) 30" Extreme APP 30" Extreme APP 30" Extreme APP 30" Extreme APP

Dimensiuni
Lățimea șenilei (pentru șenila din dotarea de serie) mm 2286 2286 2286 2286
Lățimea minimă a șenilei (pentru șenila din dotarea de serie) mm 2286 2286 2286 2286
Lățimea maximă a șenilei (pentru șenila din dotarea de serie) mm 2350 2350 2350 2350
Lățimea totală a șenilei din dotarea de serie mm 3000 3000 3000 3000
Lungime totală**) mm 6755 6755 6755 6755
Înălțime totală - cabină confort mm 3460 3460 3460 3460
Gardă la sol maximă mm 460 460 460 460
Ampatament (de la roata motoare la roata directoare din față) mm 3000 3000 3000 3000

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer) kg 19365.0 19365.0 19365.0 19365.0
Greutate totală maximă admisă kg 27000.0 27000.0 27000.0 27000.0
Sarcină verticală maximă pe cârligul de remorcare kg 4536.0 4536.0 4536.0 4536.0

*** = Echipament specific în funcție de țară  /  ** = Pentru lățimi ale curelei mai mari de 27,5" și ecartamente mai mari de 2.286 mm, 
nu se mai aplică lățimea externă de 3 m. În caz de lățimi exterioare mai mari de 3 m, pe drumurile publice, pot exista  limitări 
specifice țării respective.

FENDT 1100 MT

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/1901

www.fendt.com 




