Partenerul meu.
Motor
Putere maximă ECE R 120

kW/cp

207 V/F/P Vario

208 V/F/P Vario

209 V/F/P Vario

210 V/F/P Vario

211 V/F/P Vario

57/77

63/86

71/96

77/104

82/111

Fendt stabilește noi criterii de referință pentru ceea ce înseamnă tehnologii avansate, încă din 2009.
Descoperiți seria Fendt 200 V/F/P Vario cu eficiența, productivitatea și siguranța în exploatare, asociate
cu confortul optim în timpul condusului prin vii, livezi și culturi de hamei.
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Fendt 200 V/F/P Vario este partenerul potrivit în orice situație,
fie că este vorba de vii, livezi, culturi de hamei, sere, culturi
horticole, amenajări peisagistice sau lucrări pentru primăriile
locale. Fendt Vario vă oferă soluțiile potrivite pentru
problemele dvs.
Fendt 200 V Vario
Tractorul clasic cu ecartament îngust. Înaltă tehnologie la un
tractor cu lățime exterioară de doar 1,07 m. Opțional cu punte
față lată pentru o mai bună manevrabilitate.
Fendt 200 F Vario
Având o lățime exterioară de 1,32 m, Fendt 200 F Vario oferă
deja confortul unei cabinei mai late cu 10 cm.
Fendt 200 P Vario
Tractorul specializat, cu punți mai late și capacități de ridicare
mai mari, de la o lățime exterioară de 1,59 m.

Flexibil, compact, eficient
Fendt 200 V/F/P Vario este un tractor specializat
care face ca munca dvs. de zi cu zi să fie mai
flexibilă și mai eficientă.
- Pre-echipat pentru TIM Guidance: Modul
pregătire pentru sistemul de ghidare
- VarioActive: Sistem de direcție activă
- Ventilator reversibil
- Priză de putere frontală 540E de 750 rpm pentru
combinații flexibile de utilaje atașate
- Operare externă a ridicătorului și a prizei de
putere, din ambele părți
- Lumini de lucru cu LED
- Semnalizatoare și lumini de avertizare integrate
în stâlpii A, cu LED
- Radiator pentru încălzire la picioare

Partenerul meu perfect.
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FENDT 200 V/F/P VARIO: MOTORUL

Partenerul meu –
puternic și eficient.

În funcție de gama de lucrări și de utilajele atașate de care aveți nevoie,
puteți avea ţeava de eșapament montată în partea de sus sau în cea de
jos. Soluția potrivită pentru fiecare.

Performanță pură

Eficient, cu TMS și cu mod Kickdown

Intervalul de putere al seriei Fendt 200 Vario este

Sistemul de gestionare a tractorului (TMS) controlează

cuprins între 77 și 111 CP. Motorul AGCO POWER în

motorul împreună cu cutia de viteze cu variație

3 cilindri aduce pasiune și dinamică, precum și

continuă, pentru a asigura o eficiență economică

performanțe ridicate în timpul condusului, la o turație

optimă. TMS face ca tractorul să fie foarte ușor de

nominală scăzută de doar 2.100 rpm. Tehnologia cu

condus, fie prin intermediul joystickului, fie al pedalei.

4 supape, împreună cu turbocompresorul și cu supapa

Când TMS este activat, sistemul electronic al tractorului

wastegate, utilizează potențialul maxim de putere.

controlează turația motorului și raportul de transmisie.
Operatorul trebuie doar să seteze turația dorită, iar TMS
controlează restul.

Curat și eficient
Având catalizator de oxidare diesel (DOC) și recirculare
externă a gazelor de eșapament (EGR), tractorul

Fiabil și cu întreținere redusă

îndeplinește standardele stricte de emisii 3b fără

Pre-filtrul de combustibil cu supapă termostat permite

eforturi mari de întreținere. Cu toate acestea, aceste

întotdeauna buna funcţionare a tractorului, chiar și la

tractoare compacte sunt extrem de eficiente - turația

temperaturi foarte scăzute, cu mult sub zero grade,

nominală scăzută a motorului și cuplurile mari permit

deoarece combustibilul pre-încălzit circulă dinspre

atingerea vitezei de 40 km/h, la o turație silențioasă

circuitul de retur către pre-filtru. Radiatorul și filtrul sunt

de 1.750 rpm, cu economie de combustibil. Unitatea

aranjate astfel încât lucrările de întreținere să fie cât

performantă de răcire, filtrul de aer de înaltă

mai simplu de efectuat. Pe afișajul tabloului de bord

performanță și ventilatorul reversibil reduc lucrările de

este prezentată o gamă largă de informații, precum

întreținere necesare, pentru a permite o funcționare

turația prizei de putere, viteza de deplasare sau chiar

continuă, fără întreruperi.

consumul de combustibil.

Ventilatorul reversibil opțional curăță rapid și ușor răcitorul,

Întotdeauna la curent - afișajul multifuncțional de

Filtru de înaltă performanță, pentru o capacitate mare de separare

fără perioade de oprire, pentru a vă eficientiza munca.

înaltă performanță vă arată tot ceea ce aveţi

în condiții dificile.

nevoie pentru lucrările efectuate, de ex. consumul
curent și mediu de combustibil sau suprafața
lucrată.
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FENDT 200 V/F/P VARIO: TRANSMISIE ȘI PRIZĂ DE PUTERE
Linia de acționare directă a prizei de putere

Partenerul meu – alegerea
potrivită pentru a fi în siguranță.
Fendt Vario înseamnă putere suplimentară încorporată

Nu există limitări, utilizând Sistemul automat de

– economii de până la 7% în ceea ce privește timpul de

lucru al motorului 2.0.

lucru și consum de motorină redus cu până la 9%.

Fendt 200 V/F/P Vario aduce sistemul automat de lucru

Transmisia continuu variabilă Vario combină confortul

al motorului 2.0 în gama tractoarelor specializate.

maxim în timpul deplasării cu acoperirea fără egal a

Suprasarcina determină automat consumul de energie,

suprafețelor. Această putere suplimentară dată de

iar motorul funcționează întotdeauna în intervalul ideal

transmisia Fendt Vario provine din faptul că sistemul

de turații. Operatorii pot decide să seteze și manual

lucrează întotdeauna cu precizie, la turația perfectă și

regimul de lucru al motorului.

Joystickul mare, multifuncțional

randamentul optim pentru a asigura acoperirea maximă

(opțional), vă asigură cea mai

a suprafeței. De la 20 m/h la 40 km/h. Chiar și în pantă

bună opţiune pentru a comanda

puteți frâna până la oprire; asigurați tractorul în pantă

Selectați turația potrivită...

tractorul, fără a fi nevoie să vă

folosind comanda „active stop”, iar apoi puteți pleca de

pentru prizele de putere, cu un control ușor prin

schimbaţi poziția.

pe loc lin. În acest mod solul este protejat, iar dv. vă

intermediul butoanelor: 540, 540E/750 și 1000 rpm

aflaţi în siguranță. Beneficiază de rezerve de energie

sunt disponibile în partea din spate (opțional - ground

pe care transmisiile în trepte pur și simplu nu le au.

PTO). Comenzile externe din spatele tractorului sunt

Teste independente au demonstrat că se pot economisi

deosebit de practice. Tractoarele Fendt 200 V/F/P Vario

cu până la 7% din orele de lucru* și cu până la 9%

au o foarte bună funcţionare, deoarece puterea

motorină*, prin comparație cu situațiile când se

transmisă axului prizei de putere urmează o linie de

utilizează schimbătoare de viteză*, în funcție de tipul de

acționare directă de la transmisia Vario. La partea din

fermă. (buletinul agricol săptămânal, Westfalen-Lippe,

faţă este disponibilă o priză de putere 540E (750 rpm

5-2001)

la turația nominală a motorului) sau 1000.

asigură o eficiență excelentă. Turaţia este
redusă direct la axul prizei de putere.

Bine echilibrat și eficient cu TMS
Pentru un tractor specializat, lucrările de efectuat se
schimbă frecvent pe parcursul unei zile. Trebuie doar să
specificați viteza dorită. Fie pentru transport, fie pentru
lucrări în vii sau în livezi, Fendt 200 V/F/P Vario a fost
proiectat pentru performanțe ideale, consum scăzut de
combustibil și uzură redusă a componentelor.

Fendt oferă confortul și siguranța optime la

Prizele de putere funcționează independent de viteza de

Combinație eficientă de procese. Cu priza de putere frontală

deplasare, atât pe drumuri, cât și în câmp, iar TMS

deplasare. Acest lucru vă permite să conduceți încet la lucrările

540E/750, puteți conduce utilajul de mulcire la viteza de

asigură întotdeauna o turație eficientă și redusă.

de mulcire în culturi dese, netăiate și să conduceți mai repede,

lucru, deși aparatul de erbicidat ataşat în spate și tractorul

fără a schimba treptele de viteză sau a opri, în culturile fără

funcționează la o turație redusă a motorului.

densitate a plantelor.
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Pentru o temperatură plăcută în timpul

FENDT 200 V/F/P VARIO: CABINA

lucrului dispuneţi de toate opţiunile pentru

Nivelul ridicat de confort, dispunerea ergonomică a comenzilor și forma compactă se îmbină

Consola de direcție are o lățime

ventilație, radiatorul de pardoseală și

armonios la Fendt 200 V/F/P Vario. Toate comenzile sunt amplasate astfel încât să fie ușor

reglabilă și este adaptată la poziția

sistemul automat de climatizare.

accesibile, în partea dreaptă a cabinei.

scaunului dvs.

Partenerul meu – mă face pur
și simplu să mă simt bine.
Intrare deschisă, fără „tunel” pentru transmisie

Vizibilitate optimă în toate direcțiile

Cabina Fendt 200 V/F/P Vario, special concepută

Suprafața vitrată mare, coloana de direcție îngustă și

pentru această clasă, oferă un spațiu de lucru de cea

fereastra din acoperiș fac posibilă vederea neobturată

mai bună calitate: spațiu pentru picioare fără egal, fără

asupra utilajelor ataşate. Toate întrerupătoarele și

un tunel pentru transmisie care să vă stânjenească, și o

butoanele sunt retroiluminate și anti-reflex, pentru o

vedere panoramică perfectă. Toate funcțiile de lucru

vizibilitate bună în întuneric. Lumina ambientală vă

și de operare sunt integrate într-un concept de operare

permite să verificați toate acele comenzi care nu sunt

central, în partea dreaptă. Volanul are înălțime şi

retroiluminate.

Lumini de lucru cu LED

înclinare reglabile pentru a avea cea mai bună poziție

Pentru o vizibitilitate perfectă în

a scaunului.
Cabină silențioasă

orice moment, sunt disponibile

Deoarece cabină este montată pe caroseria tractorului

farurile cu LED.

Mediu de lucru perfect

cu rulmenți conici, este împiedicat transferul în cabină

Sistemul eficient de încălzire și de ventilație, cu aer

al vibrațiilor și al zgomotului. Cabina extrem de bine

condiționat, integral manual sau automat, asigură un

izolată și motorul răcit cu apă, care funcționează

mediu de lucru optim. Pentru un cap limpede e nevoie

constant la turații mici ale motorului, fac posibilă

de picioare calde: Radiatorul cu apă fierbinte, cu

reducere nivelului de zgomot.

încălzire electrică prin pardoseală (opțional), vă
încălzește picioarele în zilele extrem de reci, în timp
ce sistemul de aer condiționat montat în acoperișul
cabinei asigură o temperatură plăcută în cabină, chiar
și când afară este cald.

Fereastra din acoperiș, inclusă în dotarea standard,

Pentru utilizarea în sere sau în spații înguste, Fendt

O bună vizibilitate asupra utilajelor atașate, datorită suprafeței vitrate

oferă cea mai bună vizibilitate pentru toate tipurile

oferă modele fără acoperiș și cu grindă de întărire a

mari și coloanei de direcție înguste. Pentru lucrările în culturi înalte,

de lucrări efectuate mai sus decât înălţimea

plafonului.

precum cea de hamei, fereastra din plafon asigură o vizibilitate ideală.

tractorului. Această fereastră poate fi deschisă în
sus, pentru o ventilație suplimentară a aerului în
cabină. Parasolarul protejează împotriva luminii
solare intense.
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Funcția Stop&Go de pe maneta
Aveți totul sub control, cu butoanele de pe joystickul multifuncțional:

pentru deplasarea în marșarier

Ridicătorul hidraulic spate, supapele de distribuţie, tempomatul și

FENDT 200 V/F/P VARIO: FUNCŢIONAREA

oprește Fendt V/F/P Vario

memoria pentru turație. Dacă ridicați cotiera, veți găsi o comandă

În versiunea standard, Fendt 200 V/F/P Vario este comandat prin

și îl accelerează în direcția

rotativă care poate fi utilizată pentru asignarea butoanelor pentru

intermediul joystickului Vario, care are, de asemenea, două butoane

comutatorului basculant. Delicat

joystickul multifuncțional.

pentru memoria turației motorului și pentru tempomat.

cu solul.

Partenerul meu –
îmi ușurează munca.

Pe tabloul de bord, puteți opera

Mediu de lucru plăcut

Pentru lucrările solicitante – versiunea Profi cu

Comenzile perfect dispuse, precum și spațiul de lucru

joystick multifuncțional

proiectat ergonomic, fac ca munca să fie mult mai

Versiunea Profi corespunde tuturor exigențelor și oferă

eficientă, astfel încât, la finalul zilei, să puteţi coborî

opțiuni extinse de aplicații pentru lucrări specializate.

din tractor complet relaxat. Unitatea de operare

Acest nivel îmbunătățit de echipare include funcții

centralizată, cu cotieră încorporată, este amplasată în

suplimentare pentru supapele de distribuţie și funcții

partea dreaptă, la toate modelele 200 Fendt V/F/P

automate pentru sistemul de prindere hidraulic spate și

Vario. În funcţie de cerinţe, şi pentru această serie este

priza de putere spate, care sunt controlate cu joystickul

disponibil, opţional, pachetul Profi.

multifuncțional. Mențineți întotdeauna controlul asupra
funcțiilor dvs. cheie și utilizați Fendt 200 V/F/P Vario

rapid și ușor afișajul multiplu,

fără a fi necesar să vă schimbaţi poziţia.

cuplarea tracțiunii integrale,
blocarea diferențialului și

Joystickul central Vario nu a fost niciodată mai ușor

suspensia punții față, precum

de utilizat.

și sistemul de gestionare a

Aveţi deja în dotarea standard dispozitivul ideal pentru

Comenzi precise

tractorului TMS.

o exploatare facilă şi în deplin confort. La baza

Maneta în cruce de lângă joystick permite comandarea

conceptului de comandă se află joystickul Vario, care

primei și celei de-a doua supape de distribuție.

este adaptat în mod optim la transmisia cu variație

Supapele de distribuție trei, patru și cinci sunt

continuă. Joystickul Vario controlează cutia de viteze

comandate prin trei module liniare, care sunt amplasate

și tempomatul, activează memoria pentru turației

convenabil în fața cotierei. Comenzile pentru priza de

motorului și prizele de semnal (3 și 4) pentru comanda

putere se află, de asemenea, la îndemână. Butoanele cu

utilajului ataşat (de exemplu supapă de distribuţie).

folie de plastic cuplează și decuplează priza de putere
și modul „priză de putere automată”. Comenzile EHR
și tastatura pentru reglajele pe partea hidraulică și
înclinarea ridicătorului spate sunt ușor accesibile pe
panoul de comandă din dreapta cabinei.
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FENDT 200 V/F/P VARIO: VARIOTRONIC

Partenerul meu –
acum și pe viitor.
O mai bună asistență și un randament mai mare

Direcție automată cu GPS și ultrasunete

cu tehnologia de ghidare pe rânduri

Sistemele GPS legate de poziție pot fi ghidate cu o

În mod curent, în livezi, vii sau culturi specializate, sunt

precizie de 2 cm în timpul lucrului. Tractorul utilizează,

necesare până la 20 de treceri într-un an. Acest lucru

de asemenea, senzori cu ultrasunete care înregistrează,

presupune un efort uriaș atât pentru oameni, cât și

în timp real, poziția exactă pe rând, și, prin urmare,

pentru echipamente, care la rândul lor influențează

ghidează cu precizie Fendt 200 V/F/P Vario la distanța

rezultatele. Din acest motiv, Fendt 200 V/F/P Vario

prestabilită. Modulul include supapa de direcție

oferă opțiunea de a utiliza sisteme de direcție

hidraulică și senzorii. Pentru a activa această funcție,

Sistemul de direcție activă

automate, prin intermediul sistemului ISOBUS (în

Fendt 200 V/F/P Vario oferă butoane integrate în panoul

VarioActive și sistemul de ghidare

dotarea standard) și cu modulul preinstalat TIM

de control.

pot fi activate cu ușurință de pe

Guidance. Acest lucru vă permite să vă deplasați cu

consola volanului.

precizie în zona respectivă, sau să fiți ghidați cu
precizie de-a lungul rândului, folosind sisteme de

VarioActive – deplasare în marșarier cu o

senzori și menținând, prin urmare, întotdeauna o

singură acțiune

distanță ideală față de cultură atunci când folosiți

Virați mai rapid pe rândul următor, cu sistemul de

un utilaj de mulcire sau un aparat de erbicidat.

direcție VarioActive. Începând cu noul 200 Vario V/F/P,
Fendt oferă, pentru prima dată, sistemul de direcție
VarioActive în gama tractoarelor specializate. Cu
sistemul de direcție VarioActive activat, numărul de
rotiri ale volanului de la o blocare completă la cealaltă
este redus la jumătate. Atunci când lucrați - de exemplu,
la trecerea pe un nou rând - noua funcție vă oferă un
avantaj real, întrucât este nevoie de mult mai puține
rotiri ale volanul.

Sistemele de ghidare prin GPS

Terminalul pentru sistemul de

Senzorii cu ultrasunete sunt

Funcția VarioActive vă permite să realizați blocarea

bazat pe poziție asigură o

ghidare este optim integrat și

folosiți pentru recunoașterea

completă a direcției cu o singură rotire a volanului.

precizie de până la 2 cm pentru

ușor de urmărit.

traseelor în clădiri sau în culturile

Fendt200V/F/P Vario.
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acoperite.
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Suspensie pe puntea față cu dispozitiv pentru auto-

FENDT 200 V/F/P VARIO: ALCĂTUIREA VEHICULULUI

reglarea nivelului punților și control anti-balans.

Partenerul meu –
trece peste orice provocare.

Deplasare în siguranță, în special cu utilaje grele
montate frontal. Tracțiune completă în orice situație.

Protejarea solului este efectul mai multor factori: Sisteme de prindere
oscilante, având prevăzut un spațiu suficient pentru prindere compactă
în față, tracțiune integrală și blocarea automată a diferențialului,
dispozitiv pentru auto-reglarea nivelului punților și control anti-balans
pe puntea față. Tracțiune optimă în orice condiții.

Manevrabilitate excelentă, în deplină siguranță

Blocarea diferențialului cu multi-disc, de cea

Modul de proiectare excelent al punții față combină

mai înaltă calitate

manevrabilitatea și robustetea cu utilizarea în

Prin utilizarea blocării diferențialului în față și în spate

siguranță. Prin urmare, este ușor să treceți la rândul

(V și F), blocarea poate fi cuplată și decuplată complet

următor, atunci când ajungeți la capătul rândului.

chiar și sub sarcină. Blocarea se eliberează imediat

Unghiul de virare de 58°, designul de tip clepsidră,

când este decuplată. Fendt 200 P Vario are diferențialul

suspensia punții față cu control anti-balans și sarcinile

cu autoblocare omologat Locomatic pe puntea față.

utile mari ale punților constituie baza pentru

Tracțiunea integrală și blocarea diferențialului rămân

performanțe maxime, atât ale operatorului cât și ale

active atunci când motorul se oprește și când este

tractorului.

repornit – sporind siguranța dv. în pantă.

Putere pe toate roțile

Confort superior în timpul condusului și la lucrări în

Pe lângă tracțiunea integrală permanentă, Fendt 200

câmp, ca rezultat al combinației între trei sisteme.

V/F/P Vario are, de asemenea, tracțiune integrală

Combinația inteligentă a trei sisteme asigură un confort

automată. Tracțiunea integrală automată controlează

maxim în timpul deplasării și al efectuării lucrărilor:

cuplarea tracțiunii integrale în mod complet automat,

suspensia punții față cu reglare automată a nivelului și

în funcție de unghiul de virare și de viteză. Acest lucru

control anti-balans, cabina montată pe rulmenți cu bile

asigură manevrabilitatea completă în orice moment,

și stabilizarea activă a sarcinii la șocuri. Suspensia

reduce uzura anvelopelor și ușurează efortul

face posibilă amortizarea completă a trepidațiilor și

operatorului.

denivelărilor, atât pe drumuri cât și în câmp. Reglarea
nivelului asigură un grad mare de confort în timpul
condusului, chiar și cu sarcini utile foarte mari.

Direcția Fendt Reaction pentru o deplasare înainte
în siguranță
Acest sistem de direcție Fendt exclusiv permite un

Suspensia pe puntea față – cu până la 7% mai multă

control precis și sigur, și de asemenea are o

acoperire a suprafeței

responsivitate excelentă, pentru siguranță deplină

Suspensia punții față cu reglare automată a nivelului

la deplasarea înainte a tractorului.

garantează o tracțiune optimă și mărește acoperirea
suprafeței cu până la 7%. Apoi, există cea mai puternică
transmisie Vario care vă oferă cea mai bună siguranță
la volan și stabilitate, chiar și pe pante.
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Cea mai mică rază de bracaj este de doar 3,2 m, în funcție de anvelope.

Designul simplificat tip clepsidră permite un unghi larg

Veți observa acest lucru imediat la capătul rândului, unde veți putea

de virare, de până la 58°, și o manevrabilitate remarcabilă,

trece la rândul următor fără a mai schimba direcția.

la care se adaugă și sistemul de direcție VarioActive.

17

Cele patru supape cu acțiune dublă din partea

FENDT 200 V/F/P VARIO: SISTEM HIDRAULIC

Aveți totul sub control, cu butoanele de pe joystickul

dreaptă și cele două supape din partea stângă,

Dacă este rabatată, sub cotieră se găseşte un dispozitiv de comandă

multifuncțional: Sistemul de prindere spate, supapele

împreună cu circuitul de retur și legătura hidraulică

cu butoane rotative care poate fi utilizat pentru a schimba asignarea

de distribuție, tempomatul și controlul turației.

încrucișată, fac posibilă alimentarea optimă a celor

butoanelor de pe joystickul multifuncțional. Volumul de ulei al fiecărei

Maneta în cruce din dreapta controlează supapele

mai avansate combinații hidraulice. Puteți utiliza

supape poate fi reglat foarte ușor prin intermediul butoanelor de

1 și 2. Butoanele de pe maneta în cruce controlează

până la 3 racorduri în același timp, pentru combinații

comandă rotative.

2 funcții electrice.

care realizează economii de timp și de bani.

Partenerul meu –
o fuziune de talente.
Sistem hidraulic universal cu dublu circuit

Comenzi precise

Proiectat cu deosebită atenţie până la cel mai mic

Maneta în cruce permite comanda precisă a primei și

detaliu, sistemul hidraulic Fendt 200 V/F/P Vario

a celei de-a doua supape de distribuţie. Supapele de

dispune de până la 6 supape de distribuţie, debite

distribuție de la trei la cinci sunt comandate de module

variabile separate, o funcție de prioritizare, capacitate

liniare, amplasate convenabil în fața cotierei.

de a reacţiona reglabilă și multe altele. Avantajul
utilizării a două circuite hidraulice este reducerea puterii
pentru tractorul aflat la ralanti datorită distribuției

Echipare cu supape auxiliare pentru toate cazurile

uleiului în funcție de necesități.

În pachetul Profi, Fendt 200 V/F/P Vario dispune de
patru supape de distribuție electrice auxiliare cu
acțiune dublă, ca dotare standard, și poate fi echipat

Sistem hidraulic puternic, cu circuite separate

opțional cu până la șase supape de distribuție

de alimentare cu ulei

auxiliare. Supapele de distribuție auxiliare sunt

Seria Fendt 200 V/F/P Vario dispune de sistem hidraulic

controlate cu maneta în cruce, modulele liniare și

load-sensing. Pompele moderne cu piston axial

joystickul multifuncțional.

furnizează cantitatea exactă de ulei hidraulic necesar –
până la 71 l/min și, cu însumarea debitului, 104 l/min.
Pentru utilajele atașate, purtate sau tractate, este
disponibil un maxim de 25 de litri de ulei hidraulic.
Alimentarea cu ulei pentru transmisie și sistemul
hidraulic este separată. Acest lucru permite utilizarea
uleiurilor bio în sistemul hidraulic, fără nicio problemă.
Pentru sistemul hidraulic este de asemenea disponibilă
o opțiune mai puțin complexă, cu pompă tandem.
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FENDT 200 V/F/P VARIO: MONTARE FAȚĂ ȘI INTER-PUNȚI

Partenerul meu –
pur și simplu de neînlocuit.
Puternic și adaptabil: Sistemul de prindere frontal

O „generoasă” secțiune inter-punți

Capacitatea de ridicare a sistemului de prindere la

Opțiunea de instalare a țevii de eșapament în partea

Fendt 200 V/F este de 2.380 daN. Tiranții inferiori se

de sus și plăcile de montare a utilajelor atașate în

rabatează ușor. Dacă se demontează complet

secțiunea dintre punți fac posibilă montarea altor

ridicătorul, pentru cuplarea utilajelor atașate este

echipamentele între punți, de ex. dispozitivele de plivit.

disponibilă o placă de prindere. La Fendt 200 P Vario,

Funcțiile hidraulice și dispozitivele de montare permit

capacitatea de ridicare a sistemului de prindere este

realizarea de combinații potrivite de utilaje atașate,

de 2.540 daN. Toate sistemele de prindere Fendt sunt

pentru o funcționare eficientă.

La modelul P, capacitatea de

prevăzute cu amortizarea vibrațiilor, pentru a proteja

ridicare pe ridicătorul frontal este

echipamentul. Tiranții inferiori pot fi, de asemenea,

de 2.540 daN. Acesta este

rabatați. Toate variantele de tractor pot fi operate direct

prevăzut, de asemenea, cu

prin intermediul joystickului multifuncțional sau al

amortizarea vibrațiilor, astfel

manetei în cruce. Chiar și fără sistemul de prindere

încât să puteți lucra în siguranță

frontal, între tractor și utilaj este instalată o placă de

și confort.

montare, ca interfață sigură și stabilă.

Plăcuțele de montare încorporate în tiranții

Tiranții inferiori frontali pot fi rabatați

Montare inter-punți, pentru utilizarea eficientă a

O foarte bună vizibilitate asupra

frontali oferă întotdeauna o bază stabilă și

compact, în doar câțiva pași. Forma sa

combinațiilor de utilaje atașate.

utilajelor ataşate Multe detalii

sigură pentru utilajele grele montate în față.

compactă face ca 200 Vario să fie ușor

bine concepute pentru a lucra în

de manevrat, chiar și cu un utilaj ataşat

condiţii ergonomice.

frontal.
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Cei doi cilindri hidraulici înclină

FENDT 200 V/F/P VARIO: SISTEMUL DE PRINDERE HIDRAULIC SPATE

sistemul de prindere în 3 puncte

Tiranții inferiori pot fi reglați la stânga și la

în ambele direcții. Utilajele

dreapta folosind cei doi cilindri hidraulici și

atașate în spate pot fi astfel

ghidează utilajul atașat în spate cu precizie

ghidate cu precizie chiar și

de-a lungul rândului. Utilajul atașat este

pe pante.

purtat în poziția flotant.

Partenerul meu –
întotdeauna unic.

Puteți efectua reglarea pe lateral și înclinarea
pentru sistemul de prindere hidraulic, gradul de
oscilare și blocarea, printr-o simplă apăsare pe
buton. În fereastra de pe ecran pentru reglarea
înclinării veți găsi întotdeauna setarea adecvată
aplicației dv.

Sistemul de prindere hidraulic spate

Reglarea laterală

Fendt 200 V/F/P Vario

Cu doi cilindri hidraulici (la cerere), puteți regla tiranții

Fendt 200 V Vario are o capacitate de ridicare de

inferiori în lateral. Ghidați utilajele atașate cu precizie,

2.775 daN, varianta F are 2.417 daN și varianta

din confortul cabinei. Lucrările de afânare a solului și

P 3.143 daN. Comenzile externe de pe cele două

distrugere a buruienilor sunt posibil de efectuat chiar și

apărători de noroi spate fac mai simplă cuplarea

pe terenuri dificile, deoarece nu se ating ramurile viei,

utilajelor atașate. Sistemul de prindere hidraulic spate

și astfel acestea nu sunt deteriorate. În pantă, utilajul

de pe Fendt 200 V/F Vario este un sistem cu dublă

atașat se poate deplasa la stânga sau la dreapta, după

acțiune, ceea ce îi permite balansarea. În versiunea sa

cum este necesar.

hidraulică, puteți regla simplu, din tastatură, balansul
în lateral și înclinarea. În special pe pantele abrupte,
acest sistem Fendt de prindere și-a dovedit valoarea,

Priză de putere eficientă

deoarece este cuplat în partea din față a punții spate

Selectorul prizei de putere este o comandă

și asigură o bună tracțiune.

electrohidraulică cu preselecție pentru 3 turații. Modul
Priză de putere automată (din dotarea standard)
cuplează și decuplează automat priza de putere, în

Sistem de prindere hidraulic oscilant Fendt unic,

funcție de înălțimea sistemului de prindere spate.

cu reglare pe lateral și a înclinării

Dacă este cuplată de la exterior, se poate utiliza funcția

Având ridicător hidraulic cu dublă acțiune, dispozitivele

„mărirea automată a turației motorului”. Modul de

cu prindere în 3 puncte se pot adapta complet la forma

cuplare a prizei de putere și modul său de pornire,

terenului, chiar și pe pantele abrupte. Avantajul de a

extrem de precis, protejează priza de putere a utilajelor

utiliza tractoarele Fendt V/F este evident atunci când

atașate. Beneficiați de costuri mici de întreținere și de

lucrați cu utilaje atașate în spate (de exemplu, grapă,

o durată de viață mai lungă pentru echipamentele dvs.

freză, plug, aparat de distribuit îngrășăminte etc.), grație

Este disponibilă o priză de putere cu turație variabilă,

posibilităților multiple de reglare a înclinării și

pentru aplicații speciale.

balansului în lateral ale sistemului de prindere.

Reglarea înclinării
Cu doi cilindri hidraulici (la cerere), puteți seta unghiul
de înclinare al sistemului de prindere. Înclinarea
sistemului de prindere poate fi blocată hidraulic în orice
poziție sau poate fi adusă în poziția flotant. Pentru
prima dată, utilajele cu prindere în 3 puncte pot fi
reglate continuu, la lucrările în pantă, prin intermediul
tractorului.

Ridicătorul hidraulic cu dublă acțiune de la

Sistemul de prindere hidraulic spate poate fi reglat

Pe varianta P este disponibil un sistem de prindere Cat2 complet.

variantele V/F este amplasat în fața punții spate.

ușor, de la panoul de comandă EHR. Funcția butonului

Toate racordurile sunt ordonat dispuse și sunt ușor accesibile, la toate

Tiranții inferiori cu lățime reglabilă și cârligele

poate fi transferată la joystickul multifuncțional, prin

variantele.

permit reglarea facilă, pentru a se potrivi oricărui

intermediul funcției automate.

utilaj atașat.
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Echipare standard și opțională
Standard: g
Opțională: c

FENDT 200 V/F/P VARIO

FENDT 200 V/F/P VARIO

Cabina.

Secretul pentru a conduce în
deplin confort - balastarea.

J Scaunul din piele sintetică este
rezistent la apă și la murdărie și
este perfect pentru modelele fără
acoperiș.

F Țesătura pentru scaunul
șoferului este confortabilă.

F La cerere, oglinzile retrovizoare
laterale pot fi montate într-o
versiune detașabilă.

Parasolarul lat de pe geamul din acoperiș vă protejează împotriva
razelor solare.

J
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J Oglinzile laterale pot fi ușor
rabatate.

F Bucurați-vă de apeluri telefonice care sună bine, prin intermediul
interfeței Bluetooth.

J	 Sensibilitatea pedalei de condus
poate fi ajustată pentru o precizie și
mai mare.

J	 Indicatorul de temperatură vă
oferă întotdeauna informații precise
despre condițiile exterioare.

F	 Greutățile suplimentare pe roți
măresc tracțiunea pe puntea spate.

F	 Greutățile din partea din față
asigură o funcționare mai bună
a sistemului de propulsie de pe
puntea față.

J	 Diferitele modalități de condus pot fi preselectate ușor, prin simpla apăsare a unui buton.

J	 Sunteți în siguranță pe drumuri publice grație sistemului de direcție unic Fendt Reaction, care vă menține exact
„pe calea cea dreaptă”.
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Echipare standard și opțională
Standard: g
Opțională: c

FENDT 200 V/F/P VARIO

FENDT 200 V/F/P VARIO

Sistemul de iluminat.

Ridicătorul și sistemul hidraulic.

F Semnalizatoarele și luminile de
poziție sunt integrate în stâlpul A.

F Luminile de lucru cu LED amplasate în fața acoperișului tractorului au o
rază mare de acțiune.

F Luminile de lucru încorporate
în stâlpul A luminează de jur
împrejurul tractorului.

F Mențineți o bună vizibilitatea asupra utilajelor atașate în spate cu ajutorul
luminilor de lucru cu LED.

F Dacă nu există ridicător hidraulic,
există opțiunea de a monta greutăți
frontale.

J	 Turația necesară a prizei de
putere poate fi selectată ușor prin
intermediul butonului rotativ.

J	 Comenzile externe pentru
sistemul hidraulic și pentru priza
de putere sunt amplasate pe
apărătorile de noroi din spate.

J	 Capătul axului prizei de putere
este ușor de cuplat, datorită
profilului teșit și modificat.

J	 Comanda start-up a prizei de
putere protejează utilajele atașate
la cuplare.

F	 Un sistem de frânare pneumatic
cu circuit dublu este încorporat.

F	 Atunci când se lucrează pe pante
abrupte, un dispozitivului de ridicare
a utilajului atașat face posibil ca
acesta să nu fie târât pe sol.

J	 Al treilea și al patrulea circuit hidraulic sunt activate prin intermediul unui
buton sau al unui comutator de pe maneta electrică în cruce.

F
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Pe versiunea cu faruri auxiliare se pot monta două lumini de lucru în partea din față.

F	 Furtunurile hidraulice sunt dispuse ordonat, fără a aglomera traseul,
datorită elementelor de fixare de pe ambele părți.

F	 Legătura hidraulică încrucișată
previne slăbirea furtunurilor
deasupra capotei.

J	 Utilizați funcția de prioritizare
pentru a selecta consumatorul
hidraulic preferat.

J	 Responsivitatea unităților
hidraulice de comandă poate
fi reglată ușor de pe afișaj.

27

SERVICE-UL FENDT

Cel mai bun produs, cu cea mai bună
întreținere și cel mai bun service.
Cu un Fendt 200 V/F/P Vario, aveți un produs de top,

Calitate 100%. Service 100%: Service-ul Fendt

care va face față celor mai dificile provocări. Astfel,

Oferim servicii excelente pentru a vă asigura cea mai

vă puteți aștepta la acel ceva în plus din partea

bună fiabilitate în exploatare și cea mai mare eficiență

reprezentanților certificați Fendt, care sunt foarte

a Fendt-ului dvs.:

eficienți, atunci când vine vorba despre servicii:
- Serviciul Fendt Demo
- Linii rapide de comunicare între dvs. și echipa
noastră de service specializată.

- Cursuri de formare a operatorilor Fendt Expert
- AGCO Finance – acorduri de finanțare și leasing

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

- Fendt Care – prelungiri pentru contractele de service
și pentru garanție

- Garanție de 12 luni pentru piesele de schimb

- Fendt Certified – Program pentru utilaje rulate

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 tractoarele 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.

28

29

Folosind aplicația pentru smartphone „AGCO

SERVICE-UL FENDT

Parts Books to Go”, puteți găsi rapid și ușor piese

Fiți fără grijă, deoarece tractorul
dvs. va fi gata de acțiune mâine.

de schimb Fendt și le puteți comanda direct.
Aplicația poate fi descărcată de pe App Store și
de pe Google Play Store. Datele de acces sunt
disponibile la reprezentanța Fendt.

Control complet asupra costurilor și o mai bună planificare.
Serviciul Fendt Demo

Finanțare individuală și modele de închiriat

Este o achiziție nouă? Vă vor plăcea soluțiile noastre

Investiția în tehnologie înseamnă o investiție de capital

Fendt și eficiența noastră globală. Lăsați serviciul

considerabilă. Contractul de finanțare prin credit de la

Fendt Demo să vă ajute să luați mai ușor o hotărâre.

AGCO Finance oferă condiții atractive și termene

Fendt Care

Bronze

Silver

Gold¹

Platinum¹

Întreținere

Întreținere periodică,
costuri de întreținere
fixe

Protecție împotriva riscului de reparații
(exclude uzura)

Toate costurile sunt
acoperite (cu excepția
uzurii)

Sunt acoperite costurile
și disponibilitatea
(cu excepția uzurii)

Avantaje

Fiabilitate în utilizare

flexibile. De la plata acontului, până la plata ratelor
lunare și la cea finală, stabiliți termenii generali ai
Cursuri de formare a operatorilor Fendt Expert

finanțării pentru Fendt-ul dumneavoastră. Dacă aveți

Vă ajutăm să obțineți performanțe maxime de la

nevoie urgent de resurse suplimentare sau doriți să

vehiculul dvs. Cu ajutorul programului nostru exclusiv

utilizați tractoare pentru o perioadă mai lungă fără a le

de instruire a operatorilor Fendt Expert, puteți optimiza

achiziționa, dealerul dvs. Fendt vă poate oferi soluția

eficiența Fendt-ului dv. și, mai mult, vă puteți familiariza

ideală, cu pachete de leasing personalizate.

cu toate funcțiile care vă fac munca de zi cu zi mult mai
ușoară. Echipa noastră de formatori profesioniști vă va
Fendt Certified – Program pentru utilaje rulate

dvs. Fendt.

Liderii aleg Fendt – inclusiv cu utilaje agricole rulate.
Utilajele agricole rulate verificate și testate conform
unor standarde ridicate de calitate și a căror calitate

Performanță și rentabilitate de până la 8 ani/8.000 ore

este certificată de Fendt sunt soluția ideală pentru

de funcționare sub contract

fermierii care vor să facă economii sau pentru o flotă în

Fendt Care Services combină fiabilitatea operațională

creștere.

și în planificare, controlul costurilor și cea mai bună

Beneficiile:

menținere a valorii. Pachetele acoperă toate lucrările

- Certificare conform unor standarde de calitate stricte

de întreținere specificate și au costuri fixe atractive.

- Verificări complexe la primire (tehnologie, uzură,

Diferitele niveluri Fendt Care includ întreținerea și

- Piesele uzate beneficiază de un service complet

extinsă de până la 8.000 de ore de funcționare sau 8 ani

- Dacă este nevoie, înlocuirea, curățarea și vopsirea

pachetul Platinum Carefree, care include înlocuirea

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

490€

190€

0€

0€

0€

Costuri de reparații

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 pentru lucrări efectuate
după program și în weekend
Echipament în schimb
¹ Valabil pentru Marea Britanie, Germania și Franța. Acoperirea Platinum este disponibilă doar la dealerii participanți.

aspect)

service-ul obișnuite, combinate cu o garanție flexibilă
în total. De la un contract de service Bronze până la

Acoperire completă, în
condiții excelente

Întreținere periodică

Excedent

sfătui cum să utilizați întregul potențial al vehiculului

Asigurare împotriva
daunelor majore

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

tractorului, Fendt are o soluție flexibilă și personalizată
pentru flota dvs.

Prin pachetul Care - flexibilitate a garanției extinsă, Fendt oferă perioade deosebit de lungi ale
contractului, de până la 8 ani sau 8.000 de ore de funcționare. Un alt avantaj este transferabilitatea
8 ani / 8.000 de
ore de funcționare
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în cazul revânzării utilajului și posibilitatea reînnoirii. Acest lucru asigură fiabilitatea operațională,
minimizează riscul de cost al reparațiilor și vă oferă un utilaj care își păstrează valoarea.
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ÎNTREȚINEREA ȘI PĂSTRAREA VALORII FENDT

ÎNTREBĂRI FRECVENTE TOTUL DESPRE FENDT.

Un adevărat viteaz - întreținere
redusă și păstrarea valoarii.

Date de contact
Ce putem să facem
pentru dumneavoastră? Fendt.
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.

Filtrul de aer cu pre-filtru este ușor accesibil și oferă performanțe

Sistemul de răcire în formă de U are zone de admisie mari, cu

maxime în ceea ce privește fluxul de aer și durata de viață a filtrului.

alimentare optimă cu aer. Aceasta duce la o contaminare mai scăzută

Este compact și foarte bine etanşat. Avantaj: întreținere redusă.

a sistemului de răcire, chiar și în condiții extreme de utilizare.

Ventilator reversibil cu pale reglabile, pentru condiții de lucru în zone în

Menținerea valorii mari a unui Vario este un element solid pentru

care cade o cantitate mare de frunze: Avantaj: grilele de răcire pot fi

eficiența sa economică generală. Adesea, nu ajung pe piață decât cu

curățate prin suflare, fără să fie nevoie să ieșiți din cabină - pentru o

mulți ani mai târziu. Avantaj: o investiție bună pentru anii care vor urma.

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. Acest lucru garantează
progresul tehnologic și păstrarea valorii
tractorului dvs. Fendt, făcând ca investiția
dvs. să fie la fel de actuală ca în prima zi.
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.

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

eficiență sporită.

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.
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Echipare standard și opțională
Standard: g
Opțională: c

FENDT 200 V/F/P VARIO

FENDT 200 V/F/P VARIO

Variante de echipare.

Specificații tehnice.

Motor
Ventilator reversibil
Preîncălzirea motorului

200 V 200 F 200 P
c

c

c

c

c

c

Comenzi confort pentru cuplarea transmisiei 4WD/blocarea diferențialului
Diferențial spate/fata cu blocare 100% a discurilor și senzori pentru unghiul
de direcție

c

c

c

Sistem de prindere hidraulic

c

c

c

g

g

g

c

c

c

Transmisie
Sistem de management al tractorului Vario TMS
Funcție inversor, funcție stop-and-go
Tempomat
Semnal sonor la mersul înapoi

Operare Vario
Joystick Vario
Joystick multifuncțional cu tempomat, memorie de turație, moduri automate,
dispozitive de control pentru sistemul hidraulic
gata pentru sistem de direcție automat
Direcție VarioActive

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Cabină
Cadru de siguranță
Versiune cu plafon jos
Cabină confort
Filtru cu carbon activ
Scaun confort cu suspensie pneumatică
Încălzire cu ventilatoare cu 3 trepte
Aer condiționat
Sistem automat de climatizare încorporat
Geamuri față/spate rabatabile
Spălător/ștergător de lunetă
Oglindă retrovizoare telescopică
Radio CD MP3
Radio CD MP3 cu sistem de vorbire „mâini libere”
Dispozitiv blocare manetă de frână
Comutator pentru deconectarea bateriei
Geam plafon rabatabil cu jaluzea

g

g

c

c

c

c

g

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Motor
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

Transmisie și priză de putere

c

c

c

c

Tip transmisie
Intervalul de viteză înainte
Intervalul de viteză marșarier
Viteză maximă

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

g

g

g

c

c

c

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

Anvelope față (standard)

c

c

c

c

c

c

Anvelope spate standard

c

c

c

c

c

c

Priză de putere
Față: 540E rpm
Față: 1000 rpm
Priză de putere spate PTO 540/WZW/750 rpm
Priză de putere spate 540/540E/1000 rpm
Comenzi externe pentru priza de putere spate
Comenzi confort pentru priza de putere, preselectare electrohidraulică

Sistem hidraulic
Indicator comandă înclinare, sistem de prindere oscilant
Pompă hidraulică în tandem, radiator de ulei hidraulic (42+ 33 l/min)
Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (33+71 l/min)
1. Supapa hidraulică centru și spate
2. Supapa hidraulică centru și spate
3. Supapa hidraulică centru și spate
4. Supapa hidraulică centru și spate
Supapa hidraulică 1 în partea centrală stânga/spate
Supapa hidraulică 2 în partea centrală stânga

c

c

c

Cârlig de remorcare manual
Cârlig de remorcare automat fără telecomandă, spate
Greutăți față, dimensiuni diverse
Greutăți pentru roți, roți spate
Placă de montare utilaje

Putere nominală ECE R 120
Putere maximă ECE R 120
Nr. de cilindri
Alezaj/cursă cilindri
Capacitate cilindrică
Turație nominală
Cuplu maxim la 1600 rpm
Creșterea cuplului
Capacitate combustibil

g

kW/cp
kW/cp
Număr
mm
cm³
rpm
Nm
%
litri

km/h
km/h
km/h

Priză de putere spate
Priză de putere spate opțională (inclusiv
priză de putere cu turație variabilă)
Priză de putere față opțională
Priză de putere față opțională 2

207 V

207 F

208 V

208 F

209 V

209 F

209 P

210 V

210 F

210 P

211 V

211 F

211 P

53/72
57/77
3
108/120
3300
2100
306
28.0
76.0

53/72
57/77
3
108/120
3300
2100
306
28.0
76.0

60/81
63/86
3
108/120
3300
2100
348
28.0
76.0

60/81
63/86
3
108/120
3300
2100
348
28.0
76.0

67/91
71/96
3
108/120
3300
2100
389
28.0
76.0

67/91
71/96
3
108/120
3300
2100
389
28.0
76.0

67/91
71/96
3
108/120
3300
2100
389
28.0
76.0

73/99
77/104
3
108/120
3300
2100
422
27.0
76.0

73/99
77/104
3
108/120
3300
2100
422
27.0
76.0

73/99
77/104
3
108/120
3300
2100
422
27.0
76.0

74/101
82/111
3
108/120
3300
2100
463
37.0
76.0

74/101
82/111
3
108/120
3300
2100
463
37.0
76.0

74/101
82/111
3
108/120
3300
2100
463
37.0
76.0

ML70
ML70
ML70
ML70
ML70
ML70
ML70
ML70
ML70
ML70
ML70
ML70
ML70
0.02-40
0.02-40
0.02-40
0.02-40
0.02-40
0.02-40
0.02-40
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
0.02-25
0.02-25
0.02-25
0.02-25
0.02-25
0.02-25
0.02-25
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
/ 1000
540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
/ 5,4
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
540 E
540E
540 E
540E
540E
540E
540E
540E
540E
540E
540E
540E
540E

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă hidraulică dublă
Pompă cu debit variabil
Presiune de lucru/presiune de comandă
Nr. maxim supape (față/centru/spate)
Volum maxim ulei hidraulic disponibil
Capacitatea max. de ridicare a
sistemului de prindere hidraulic spate
Capacitatea maximă de ridicare a
sistemului de prindere hidraulic față

l/min
l/min
bar
Număr
litri

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

33+42
33+71
200
0/6/4
25

daN

2775

2417

2775

2417

2775

2417

3134

2775

2417

3134

2775

2417

3134

daN

2380

2380

2380

2380

2380

2380

2540

2380

2380

2540

2380

2380

2540

Anvelope
7.5L - 15
280/85 R
24
265/70R16
12.4 R24
280/70R16
360/70R24
11LR16
440/65 R24

1. Anvelope față opționale
1. Anvelope spate opționale
2. Anvelope față opționale
2. Anvelope spate opționale
3. Anvelope față opționale
3. Anvelope spate opționale

280/70R18 280/70R16 280/80R18 280/70R16 280/80R18 280/80R18 280/70R16 280/80R18 280/80R18 280/70R16 280/80R18 280/70R20
12.4R28

320/85R24

13.6R28

320/85R24

13.6R28

13.6R28

420/70R28

11LR16
420/70R24
280/70R20
340/85R28
320/65R18
420/70R24

7.5L-15
280/85R24
280/70R16
360/70R24
11LR16
440/65R24

280/70R18
12.4 R 28
11LR16
420/70R24
280/70R20
340/85R28

7.5L-15
280/85R24
280/70R24
360/70R24
11lR16
440/65R24

11LR16
420/70R24
280/70R18
12.4R28
280/70R20
340/85R28

380/85R28 320/85R24
11LR16
420/0R24
280/80R18
420/70R28
340/65R18
480/65R28

7.5L-15
280/85R24
280/70R16
360/70R24
11LR16
440/65R24

13.6R28
11LR16
420/70R24
280/70R20
340/85R28
280/80R18
380/70R28

380/85R28 360/70R24
11LR16
420/70R24
280/80R18
420/70R28
340/65R18
480/65R28

280/70R16
320/85R24
280/70R16
380/70R24
11LR16
440/65R24

11LR16
420/70R24
280/70R20
340/85R28
280/80R18
380/70R28

11LR16
420/70R24
280/80R18
380/85R28
340/65R18
480/65R28

1064
1000
1372
3708
2462
2312

1064
1000
1372
3708
2462
2312

852
831
1151
3603
2390
2240
2413
2185

2185

1212
1288
1679
3726
2486
2336
2509
2185

852
857
1217
3603
2390
2240
2413
2185

1064
1000
1305
3708
2462
2312

2185

1212
1288
1679
3726
2486
2336
2509
2185

1064
1000
1372
3708
2462
2312

2185

852
831
1151
3603
2390
2240
2413
2185

2185

1212
1288
1717
3701
2488
2338
2511
2185

Dimensiuni

Șasiu
Suspensie față autonivelantă, blocabilă
Sistem de aer comprimat sistem cu 2 circuite

Comandă forță tracțiune și mixtă variabilă
Comandă degajare, poziție
Sistem de prindere hidraulic față
Sistem de prindere hidraulic spate cu comandă externă
Sistem de prindere hidraulic oscilant
Comandă laterală și înclinare mecanică
Comandă laterală și înclinare hidraulică cu acționare sporită
Sistem de prindere înclinat

200 V 200 F 200 P

Echipamente suplimentare

Iluminat
Lumini auxiliare față
Lumini de lucru spate
Lumini de lucru pe stâlpul A
Lumini de lucru cu leduri pe pilonul A
Lumini de lucru cu leduri în partea din spate a acoperișului
Lumini de lucru cu leduri în partea din față a acoperișului
Indicatoare cu leduri și lumini de poziție pe partea de sus a pilonului A
Girofaruri cu leduri

4WD

Ecartament față (anvelope standard)
Ecartament spate (anvelope standard)
Lățime totală cu anvelope standard
Lungime totală
Înălțime totală - cabină confort
Înălțime totală - model cu plafon jos
Înălțime totală - cadru de siguranță
Ampatament

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

794
777
1070
3603
2360
2210
2383
2185

1064
1000
1322
3708
2443
2293
2185

852
831
1151
3603
2390
2240
2413
2185

kg

2860.0

2940.0

2860.0

2940.0

2860.0

2940.0

3160.0

2860.0

2940.0

3160.0

2860.0

2940.0

3160.0

kg

4500.0

4500.0

4500.0

4500.0

4500.0

4500.0

5300.0

4500.0

4500.0

5300.0

4500.0

4500.0

5300.0

kg

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină
- rezervoarele pline, fără șofer)
Greutate totală maximă admisă
Sarcină verticală maximă pe cârligul de
remorcare
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It’s Fendt. P
 entru că înțelegem agricultura.

www.fendt.com
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

