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Cu adevărat remarcabile –  
oricând, oriunde.
Fendt 200 Vario este cu adevărat o vedetă în clasa de tractoare standard compacte. Încercați imbatabila  
tehnologie Fendt Vario, în intervalul de putere maximă 77 - 111 CP. Bucurați-vă de puterea suplimentară  
asigurată de cutia de viteze cu variație continuă și de comenzile ușor de utilizat. Pentru că, la Fendt, această  
soluție a fost supusă continuu perfecționării. Toate tractoarele Fendt sunt 100% Vario.
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Motor 207 Vario 208 Vario 209 Vario 210 Vario 211 Vario
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 57/77 63/86 71/96 77/104 82/111
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Cei cu adevărat remarcabili  
își țin promisiunile.
În funcție de aplicație, Fendt 200 Vario oferă soluții inteligente personalizate pentru necesitățile dvs.,  
pe pajiști, de șes sau alpine, pentru diferite tipuri de culturi, în timpul lucrărilor de transport și de întreținere,  
pentru culturi specializate, pentru lucrări de întreținere ale primăriilor sau în curțile fermelor. Veți aprecia  
robustetea sa, durabilitatea și valoarea mare de revânzare. Tractorul Fendt 200 Vario Profi asigură acel ceva  
care vă oferă un plus de confort și funcții suplimentare, pentru a vă face lucrările zilnice mai ușoare.
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Fendt 200 Vario - ideal pentru a munci
Cei care cunosc tractoarele standard compacte le cunosc și calitățile interioare:  
Multiple funcții și tehnologii pentru eficientizare. Prin urmare, cu Fendt 200 Vario puteți  
face față provocărilor de zi cu zi.

Cu adevărat remarcabile –  
pentru orice sarcină.

- Motor AGCO Power în 3 cil., recircularea gazelor de 
eșapament ext., convertizor catalitic DOC

- Ventilator reversibil opțional pentru curățarea 
automată a radiatorului

- Priză de putere spate cu turații mai mari ale motorului
- Excepționala cutie de viteze Vario, pentru turații 

perfecte și acoperirea unor suprafețe cu până la 10% 
mai mari

- TMS - sistem de management al tractorului cu modul 
Kickdown, pentru conducerea mai eficientă a 
tractorului

- Geam integrat în acoperiș
- Încălzire în pardoseală (opțional pentru lucrul pe timp 

de iarnă) și afișare temperatură exterioară
- Lumini de lucru cu LED, opționale, pentru stâlpul A și 

partea din spate a acoperișului
- Sistem de ghidare pre-instalat opțional, cu interfață 

pregătită pentru TIM Guidance

- Direcție VarioActive pentru un număr de rotiri ale 
volanului redus la jumătate

- Sistem de ridicare față integrat, cu amortizarea 
vibrațiilor

- Pompă load sensing cu debit de 104 l/min - opțională
- Racord Power Beyond ca linie de presiune și de 

control
- Manetă electrică în cruce cu 2 supape electrice pentru 

multicuplele încărcătorului frontal
- Până la 3 supape mecanice suplimentare pentru 

circuitele de lucru hidraulice
- Tracțiune integrală automată și sistem de blocare a 

diferențialului (împreună cu suspensia punții față)
- Bară stabilizatoare suspensie punte față cu reglare 

automată a nivelului. Cu până la 7% mai multă putere 
de tractare

- Sistem de direcție Fendt Reaction pentru sensibilitate 
la viraje și menținere direcție.

200 Vario - inovații-cheie
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Tip de utilizare Suprafață (ha) Reducerea timpului de lucru Reducerea consumului de 
combustibil

Utilizare mixtă
50 2,7% 6,5%

100 3,3% 6,5%

200 4,3% 6,8%

Recoltarea furajelor verzi
50 6,8% 8,7%

100 6,6% 8,3%

200 5,5% 8,0%

Recoltarea fructelor
50 4,4% 6,5%

100 4,6% 6,4%

200 4,4% 6,4%

Publicație: Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe, 5-2001;

Productivitate superioară - puterea suplimentară a unui sistem cu variație continuă
Tehnologia de acționare continuă (fără trepte) oferă potențial de economisire pentru toate tipurile și dimensiunile fermei, prin comparație cu modelele de acționare cu 
schimbător de viteză
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FENDT 200 VARIO: CABINA

Cei cu adevărat remarcabili au 
calități interioare care conving.

Mediu de lucru ideal - cabina perfectă
Sistemul puternic de încălzire și de ventilație, manual 
sau complet automat, garantează un mediu de lucru 
optim. Cald la picioare - minte limpede: Încălzitorul cu 
apă fierbinte cu radiator în spațiul pentru picioare 
(opțional) este deosebit de util în zilele extrem de reci, 
iar sistemul de aer condiționat din acoperișul cabinei 
asigură o temperatură plăcută în cabină, în zilele 
călduroase de vară.

Cabină bine concepută - în liniște
Îmbinarea cu rulmenți conici dintre cabină și caroseria 
tractorului împreună cu suspensia mecanică a cabinei 
(dotare opțională) previn transferul vibrațiilor și al 
zgomotului în cabină. Cabina extrem de bine izolată și 
motorul răcit cu apă, care funcționează foarte lin la 
turații mici ale motorului, fac posibilă reducerea 
zgomotului.

Lucrați eficient – conduceți confortabil
Cabina Fendt 200 Vario, special concepută pentru 
această clasă, asigură un mediu de lucru de cea mai 
bună calitate, cu suficient spațiu pentru picioare și o 
vedere panoramică perfectă. Toate funcțiile de lucru și 
de operare sunt integrate într-un concept de operare 
central, în partea dreaptă. Volanul cu înălțime reglabilă, 
care se poate înclina, este utilizat pentru a regla poziția 
scaunului pentru a se potrivi nevoilor dvs.

Un loc de muncă în confort deplin
Proiectat cu înălțime redusă și podea uniformă, accesul 
în Fendt 200 Vario este facil, iar în cabină există spațiu 
suficient pentru picioare, care nu mai este ocupat de 
„tunelul” cutiei de viteză. Cu scaunul confortabil, cu 
suspensie pneumatică în poziția potrivită, vă veți simți 
în formă chiar și după o zi lungă de lucru. Suspensia 
opțională a cabinei, cu rulmenți conici din cauciuc, în 
față, și un sistem de amortizare a șocurilor cu arc, în 
spate, completează nivelul ridicat de confort în timpul 
condusului.

Opțional, luminile de lucru cu LED 
pot fi montate în față și în spate, 
pentru a asigura o iluminare 
optimă de jur-împrejur, pentru 
lucrări pe timp de noapte cu 
Fendt 200 Vario.
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Fendt 200 Vario are un panou de 
comandă central, care include 
sursa de alimentare și priza de 
semnal pentru utilajele atașate.

Control facil pentru sistemele de 
aer condiționat și de încălzire, cu 
posibilitatea de încălzire prin 
pardoseală (opțional) pentru 
iarnă.

Suprafețele vitrate mari și coloana de direcție 
îngustă oferă o vedere excelentă asupra utilajelor 
atașate, în orice moment. Geamul din acoperiș, din 
dotarea standard, oferă vizibilitate ideală pentru 
lucrările cu încărcătorul frontal.

Îmbinarea dintre caroseria tractorului și cabină, cu rulmenți conici din 
cauciuc, în față, aduce confort în zilele de lucru. Confortul în timpul 
condusului este și mai mult îmbunătățit dacă se optează pentru o 
suspensie a cabinei cu arcuri elicoidale și cu amortizoare în spate. 
Aceasta reduce șocurile și vă face munca mai ușoară.
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FENDT 200 VARIO: CONCEPTUL DE OPERARE

Cei cu adevărat remarcabili  
fac totul cu ușurință.

Schimbarea rapidă a direcției
Este suficientă o simplă apăsare pe butonul de pe 
maneta pentru marșarier din partea stângă a volanului 
pentru a schimba direcția de deplasare rapid și ușor. 
Mâna dreaptă rămâne liberă pentru a controla sistemul 
hidraulic în timpul lucrului cu încărcătorul frontal sau la 
capăt de rând.

Funcția Stop&Go în combinație cu TMS
Cu funcția Stop&Go, șoferii pot încetini Fendt 200Vario 
până la oprire apăsând și ținând apăsat întrerupătorul 
de pe maneta pentru marșarier. Când întrerupătorul 
este eliberat, tractorul se deplasează în direcția în care 
a fost acționat întrerupătorul. Funcția Stop&Go este 
utilă în special dacă trebuie să măriți turația motorului 
în modul de acționare de la pedală, de ex. în timpul 
lucrărilor cu încărcătorul frontal sau în timpul basculării 
unei remorci.

Variostick - intuitiv, simplu și logic
Funcțiile-cheie oferite de Fendt 200Vario pot fi 
comandate cu o singură mână, fără a fi nevoie să vă 
deplasați - față de schimbătoarele convenționale, aici 
aveți 3 manete în minus. Variostick controlează 
tractorul în conformitate cu necesitățile lucrării 
respective. Este amplasat ergonomic pe consola din 
dreapta. Cu Variostick, puteți accelera tractorul fără 
trepte de viteză, între 0,02 km/h și 40 km/h.

Vizibilitate optimă, cu geamul încorporat în acoperiș
200 Vario are în dotarea standard un geam în acoperiș, 
pentru o vizibilitate optimă în timpul lucrărilor cu 
încărcătorul frontal. Geamul din acoperiș poate fi 
deschis în sus, pentru o ventilație suplimentară în 
cabină. Un parasolar retractabil protejează împotriva 
luminii solare intense.

Ușor de utilizat, totul la vedere
Șoferul poate găsi pe panoul de comandă de pe consola 
din dreapta toate funcțiile-cheie, cum ar fi turația 
motorului, controlul vitezei de croazieră, TMS, 4x4 și 
modul de blocare automată a diferențialului. Șoferul 
poate accesa informații suplimentare pe afișajul 
multiplu de pe tabloul de bord, de ex. suprafața lucrată, 
timpul sau consumul de combustibil.

Geamul încorporat în acoperiș 
oferă o vizibilitate optimă, chiar și 
pentru lucrările cu încărcător 
frontal.
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Modul de deplasare poate fi 
selectat individual: Viteza este 
controlată fie din pedală, fie de la 
Variostick.

Volanul poate fi adus întotdeauna în poziția ideală 
reglând înălțimea și înclinarea coloanei.

Vizibilitate mare chiar și noaptea – un mod mai 
relaxat de a lucra. Întrerupătoarele retroiluminate 
anti-reflex asigură siguranță operațiilor când în 
cabină este întuneric.
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FENDT 200 VARIO: MOTORUL

Cu adevărat remarcabile –  
Putere și eficiență în armonie.

Eficient, cu TMS și cu mod Kickdown
Sistemul de gestionare a tractorului (TMS) cu regimul 
automat de lucru al motorului monitorizează  motorul  
și cutia de viteze continuu variabilă, pentru a oferi o 
eficiență economică optimă. TMS face ca tractorul  
să fie foarte ușor de condus, fie prin intermediul 
joystickului, fie al pedalei. Când TMS este activat, 
sistemul electronic al tractorului controlează turația 
motorului și raportul de transmisie. Șoferul trebuie doar 
să seteze viteza dorită, TMS controlează restul. Cu 
modulul exclusiv Kickdown, puteți accelera eficient, la 
fel ca la un autoturism cu cutie automată.

Fiabil și cu întreținere redusă
Pre-filtrul de combustibil cu supapă termostat permite 
întotdeauna tractorului să funcționeze în mod fiabil, 
chiar și la temperaturi foarte scăzute, cu mult sub zero 
grade, deoarece combustibilul pre-încălzit circulă 
dinspre circuitul de retur către pre-filtru. Radiatorul și 
filtrul sunt aranjate astfel încât întreținerea să fie cât 
mai simplă. Pe afișajul tabloului de bord este 
prezentată o gamă largă de informații, precum turația 
prizei de putere, viteza de deplasare sau chiar consumul 
de combustibil.

Performanță pură
Intervalul de putere al tractorului Fendt 200 Vario este 
cuprins între 77 și 111 CP. Motorul AGCO Power, în  
3 cilindri, este „pasional” și dinamic, având totodată 
performanțe ridicate, asociate cu un comportament 
silențios, la o turație nominală scăzută, de doar  
2.100 rpm. Tehnologia cu 4 supape, împreună cu 
turbocompresorul și cu supapa wastegate, utilizează 
potențialul maxim de putere.

Curat și eficient, pur și simplu
Datorită catalizatorului de oxidare diesel (DOC) și 
recirculării externe a gazelor de eșapament (EGRex), 
sunt respectate standardele stricte privind emisiile,  
fără prea multe lucrări de întreținere. Aceste tractoare 
compacte sunt extrem de eficiente - cuplul motor 
ridicat și turația nominală scăzută înseamnă că vă 
puteți bucura de o deplasare fără zgomote, cu 
economie de combustibil, la viteze de 40 km/h și la 
1.750 rpm. Noua unitate de răcire, filtrul de aer de înaltă 
performanță și ventilatorul reversibil reduc lucrările de 
întreținere necesare, pentru a permite o exploatare 
continuă, fără întreruperi.

12

La lucrările în câmp, TMS împreună cu sistemul 
automat de lucru al motorului 2.0 integrat 
controlează constant turația motorului și raportul 
cutiei de viteze, pentru cea mai bună eficiență la 
sarcini diferite.

Ecran multi-funcțional: Afișează tot ce este necesar 
pentru lucrarea executată, de ex. consumul curent și 
mediu de combustibil sau suprafața lucrată.

Pe teren plan, tractorul se deplasează la turație redusă. În pante, TMS 
mărește turația motorului și reglează raportul de transmisie. De îndată 
ce necesarul de putere de tractare se reduce, TMS readuce turația 
motorului în intervalul cel mai bun pentru realizarea de economie de 
combustibil.

Răcirea gazelor de eșapament recirculate (EGRex) reduce în mod 
semnificativ consumul de combustibil. Împreună cu catalizatorul de 
oxidare diesel (DOC), acestea asigură conformitatea cu reglementările 
privind emisiile.
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FENDT 200 VARIO: TRANSMISIA VARIO ȘI PRIZA DE PUTERE

Cei cu adevărat remarcabili  
oferă posibilități nelimitate.

Priză de putere triplă, cu controlul pornirii și mod 
automat al prizei de putere în funcție de înălțimea  
de ridicare
Priza de putere triplă standard este disponibilă în partea 
din spate. Controlul pornirii, pre-selectat 
electrohidraulic prin intermediul comutatorului rotativ, 
asigură o pornire lină, fără probleme pentru utilajele 
atașate. Comenzile exterioare din spate sunt deosebit 
de practice. Un alt avantaj este modul automat al prizei 
de putere, care este pornită și oprită cu ușurință în 
funcție de înălțimea de ridicare.

Bine echilibrat și eficient cu TMS
Trebuie doar să specificați turația dorită. Sistemul 
inteligent de gestionare a tractorului (TMS) împreună 
cu Regimul automat de lucru al motorului 2.0 
controlează turația motorului și raportul de transmisie, 
pentru a oferi o eficiență economică maximă. 
Suprasarcina determină consumul de energie, iar 
motorul funcționează întotdeauna în intervalul ideal de 
turații. Operatorii pot regla și manual regimul de lucru al 
motorului. Operațiile care se schimbă frecvent fac parte 
din operațiile zilnice ale unui tractor compact standard. 
Fie pentru transport, fie pentru lucrările solului, când 
lucrați pentru primăriile locale sau la ferme, Fendt 200 
Vario a fost proiectat pentru cel mai bun randament, 
consum redus de combustibil și uzură minimă a 
componentelor.
Date de bază: * Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe, 5-2001; fermă de furaje de 50 ha; ** 
Calcule proprii: Tractor de 100 CP, 500 de ore de funcționare pe an - durată de viață 10 ani și 5.000 de ore 
de funcționare; consum mediu 11 l de motorină/oră de funcționare; *** Costuri de operare economisite: 
Costuri de închiriere pentru un tractor de 100 CP – 16,50 euro/oră de funcționare*** - 340 de ore de 
funcționare = 5.610 euro/5.000 ore de funcționare; (rate de ajustare pentru 100 CP – https://www.
mr-bayreuth.de/images/inhalte/verrechnungsheft2018.pdf

Folosiți puterea suplimentară oferită de Vario – 
economii de timp de până la 7% și consum de motorină 
redus cu până la 9%.
Această puterea suplimentară dată de Fendt Vario 
provine din faptul că sistemul lucrează întotdeauna cu 
precizie, la turația perfectă și randamentul optim pentru 
a asigura acoperirea maximă a suprafeței. Beneficiază 
de rezerve de energie pe care transmisiile în trepte pur 
și simplu nu le au. Teste independente au demonstrat 
că acest lucru face posibile economii cu până la 7% din 
orele de lucru și cu până la 9% motorină, în comparație 
cu schimbătoarele de viteze, în funcție de tipul de 
fermă*. Pentru o fermă de furaje de 50 ha, acest lucru 
înseamnă mai mult de 34 de ore de lucru sau aproape 5 
zile lucrătoare** pe an și 6.500 litri de motorină 
economisiți în 5.000 de ore de funcționare! În ceea ce 
privește avantajele financiare ale transmisiei continue, 
acest lucru înseamnă peste 12.000 euro*** în 5.000 ore 
de funcționare!

Fără trepte, de la 20 m/h la 40 km/h
Transmisia cu variație continuă Vario asigură deplasare 
în confort deplin și oferă posibilitatea de a realiza 
economii. De la 0,02 km/h (20 de metri pe oră) până la o 
viteză maximă de 40 km/h, cu transmisie continuă a 
puterii, fără schimbarea treptelor de viteză. Astfel, veți 
putea lucra întotdeauna la viteza cea mai potrivită 
pentru lucrarea pe care o executați. Chiar și pe pantele 
extreme puteți frâna în mod continuu până la oprire; 
asigurați tractorul în pantă folosind controlul activ al 
opririi, iar apoi puteți porni din nou fără probleme. În 
acest mod solul este protejat, iar dv. conduceți în 
siguranță.
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Utilizați butonul situat sub volan pentru a controla cu 
ușurință treapta de marșarier, cu funcția Stop&Go 
încorporată. În acest mod tractorul încetinește până la 
oprire - eliberați comutatorul basculant pentru a vă deplasa 
în direcția de deplasare pre-selectată.

Puteți lucra cu turația corectă a prizei de putere la orice viteză, 
datorită controlului independent al vitezei de deplasare pe șosea 
și al turației motorului.

Sunteți în deplină siguranță și puteți reveni în cabină chiar și pe dealuri, cu sarcini mari: Datorită controlului 
activ al opririi al transmisiei Fendt Vario, aceasta funcționează fără trepidații și este delicată cu solul.

Priză de putere spate cu acționare ext. și mărirea turației motorului: 
Dvs. sunteți expertul în umplerea cisternelor: Avantajul Fendt este că, 
atunci când este activată priza de putere, turația motorului crește în 
același timp, pentru o umplere mai rapidă. Rămâneți acolo unde sunteți! 
Nu mai este nevoie să intrați și să ieșiți din cabină.

Nu poate fi mai simplu! Pe drumuri publice, utilizați 
Vario-Stick pentru a vă deplasa cu până la 40 km/h, 
în față, și cu până la 25 km/h, cu spatele. Puteți seta, 
de asemenea, viteza de croazieră și memoria pentru 
turația motorului, prin intermediul butonului de 
comandă.
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FENDT 200 VARIO: VARIOTRONIC

Cei cu adevărat remarcabili  
găsesc calea cea mai bună.

Fendt VarioActive – viraj printr-o singură mișcare
Virați mai rapid cu sistemul de direcție VarioActive. 
Odată cu introducerea sa și la 200 Vario, sistemul de 
direcție VarioActive se regăsește la toate tractoarele 
compacte Fendt. Cu sistemul de direcție VarioActive 
activat, numărul de rotiri ale volanului de la o blocare 
completă la cealaltă este redus la jumătate. Folosind 
sistemul de direcție activă VarioActive, un raport de 
demultiplicare mai mare se realizează printr-o simplă 
atingere a unui buton. Se adaptează la mișcarea de 
virare și la viteza de deplasare, rezultând un confort 
sporit în exploatare, în special la lucrările cu încărcător 
frontal, în curtea fermelor mici sau la capătul rândului.

Eficiență inovatoare datorită tehnologiei de ghidare 
automată pe rânduri
Și la 200 Vario aceasta este, de asemenea, o sursă 
pentru realizarea de economii. La beneficiile financiare 
și ecologice rezultate din economisirea semințelor, 
îngrășămintelor și erbicidelor, se adaugă eficiența și 
confortul în timpul lucrărilor pe pajiști sau la recoltarea 
legumelor. Fendt 200 Vario are o interfață pregătită 
pentru TIM Guidance care permite comunicarea cu un 
sistem de direcție automat prin intermediul ISOBUS 
(dotare standard).

Lăsați pe altcineva la cârmă
Noul Fendt 200 Vario este preechipat, din fabricație, cu 
sistem de ghidare automată. Sunt disponibile diferite 
opțiuni pentru detectarea urmelor tractorului, de la 
receivere GPS până la acuratețea RTK-ului. Modulul 
preinstalat include supapa de direcție hidraulică și 
senzorii necesari, astfel încât puteți să țineți permanent 
echipamentul sub observație.
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Sistemul de direcție activă VarioActive 
permite blocarea completă a direcției cu o 
singură rotire a volanului, ceea ce este benefic 
atunci când se lucrează cu încărcător frontal, 
în curtea fermei și la capătul rândului.

Întoarceți cu ușurință utilizând sistemul de direcție 
activă VarioActive.

Fendt 200 Vario oferă interfețe 
pentru sistemele de ghidare cu 
receptoare GPS la precizie RTK.

Sistemul de ghidare face posibilă 
eficiența maximă în exploatare, 
deoarece astfel sunt eliminate 
suprapunerile sau greșelile în lanurile 
de culturi.
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FENDT 200 VARIO: ALCĂTUIREA VEHICULULUI

Cei cu adevărat remarcabili  
nu cunosc limite.

Ușor și foarte manevrabil
Forma de tip clepsidră asigură o manevrabilitate 
excepțională și un unghi de bracaj de 52° (în funcție de 
anvelope). Greutatea mică a vehiculului, începând de la 
3,9 t, face ca, în timpul lucrului, compactarea solului să 
fie cât mai mică. 

Centru de greutate coborât și siguranță în pantă
Stabilitatea ridicată a Fendt 200 Vario se datorează 
centrului de greutate coborât al tractorului. Împreună cu 
tracțiunea optimă și cu cuplarea constantă a puterii 
transmisiei Vario, puteți lucra în siguranță și fără stres, 
chiar și pe pante.

Direcția Fendt Reaction pentru o deplasare înainte în 
siguranță
Acest sistem de direcție Fendt exclusiv permite un 
control deosebit de sensibil și sigur și are reacții 
excelente, pentru o deplasare înainte în siguranță.

Confort superior în timpul condusului și al efectuării 
lucrărilor, la fel ca la vehiculele mari
Combinația inteligentă între trei sisteme garantează un 
confort maxim în timpul deplasării și al lucrului: 
suspensia punții față cu reglarea nivelului și stabilizator 
la viraje, suspensia cabinei și stabilizatorul activ al 
sarcinii la șocuri.

Suspensie pe puntea față - o acoperire a suprafeței cu 
până la 7% mai mare, cu un nivel superior de confort și 
siguranță.
Suspensia punții față cu reglare automată a nivelului și 
cu stabilizator la viraje integrat asigură o tracțiune 
optimă și mărește acoperirea suprafeței cu până la 7%. 
Stabilizatorul la viraje integrat și puternica transmisie 
Vario asigură siguranță în timpul condusului, inclusiv în 
pantă sau când se utilizează încărcătorul frontal.

Stabilizator la viraje integrat pentru o stabilitate mai 
mare
Monitorizarea virajelor asigură un grad ridicat de 
stabilitate și siguranță în funcționare, în special atunci 
când se lucrează în pantă.

Reglare automată a nivelului complet monitorizată
Reglarea automată a nivelului, cu senzor de poziție, 
asigură constanța suspensiei, independent de sarcină. 
Suspensia poate fi dezactivată complet prin simpla 
apăsare a unui buton, pentru orice lucrare de încărcare 
care necesită o acuratețe și o precizie deosebite.
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Cu o înălțime minimă a vehiculului de 2.480 mm, cu anvelope 
480/70R30, tractorul compact Fendt 200 Vario este potrivit pentru 
lucrări în spații cu înălțime redusă.

Tracțiunea 4x4 inteligentă și blocarea automată a 
diferențialului – direcția automată și sistemul 
dependent de viteză pentru tracțiunea 4x4 și 
blocarea diferențialului multi-disc pe spate sunt 
extrem de utile. În funcție de necesități, ambele 
sisteme pot fi activate sau dezactivate. Drept 
rezultat, forța de tracțiune este optimă, iar solul este 
protejat, în condiții de manevrabilitate deplină.

Suspensia punții față are o cursă totală a pistonului de 80 mm și un 
unghi de pivotare de 20°. Datorită controlului nivelului, confortul și 
siguranța suspensiei sunt întotdeauna excelente, indiferent de sarcina 
utilă. 

200 Vario are un sistem de frânare cu performanțe ridicate pe întreaga 
sa durată de funcționare. Frânele multi-disc integrate asigură o 
siguranță excepțională la deplasarea în pantă  sau pe drumuri publice. 
De asemenea, aproape nu necesită întreținere.
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FENDT 200 VARIO: SISTEMUL HIDRAULIC ȘI DE CUPLARE

Cei cu adevărat remarcabili au 
întotdeauna soluția ideală pentru 
orice problemă.

Ridicător față integrat
Ridicătorul față este complet integrat în vehicul, foarte 
aproape de acesta, ceea ce înseamnă că întregul 
echipament, împreună cu utilajul atașat, rămâne ușor 
de manevrat. Tiranții inferiori au o foarte bună prindere 
în partea de jos și pot fi rabatați pentru poziția parcare. 
Amortizorul de vibrații (în dotarea standard) protejează 
împotriva trepidațiilor și asigură confortul și 
conducerea în siguranță, chiar și la sarcini mari. 
Capacitatea de ridicare este de 2.490 daN.

EHR - ridicător spate cu stabilizarea sarcinii la șocuri
Tirantul electrohidraulic din spate, cu o capacitate 
maximă de ridicare de 4.204 daN, garantează faptul că 
și cele mai grele echipamente atașate pot fi complet 
ridicate. Sistemul de stabilizare a sarcinii la șocuri 
permite o deplasare lină, fără ca echipamentele din 
spate să fie supuse vibrațiilor, ceea ce protejează 
tractorul și utilajul atașat.

Sistem hidraulic modular, cu un debit de până la 104 l
Sistemul hidraulic de pe Fendt 200 Vario are un debit 
mare de ulei, de 41 l/min, în dotarea standard. Două 
pompe hidraulice (33 l/min + 41 l/min) controlează 
separat direcția și circuitele de lucru hidraulice. Dacă 
este necesară o capacitate mai mare, cele două circuite 
se pot lega pentru a se obține un debit maxim de  
74 l/min. Pentru lucrările mai grele, 200Vario poate fi 
echipat cu o pompă Power Shift de 71 l/min, care 
asigură un debit total de până la 104 l/min, prin 
însumare.

Alimentare separată cu ulei – volum mare de extracție, 
de până la 34 de litri
Alimentarea separată cu ulei pentru sistemul hidraulic 
și pentru cutia de viteze împiedică amestecarea 
uleiurilor, ceea ce este deosebit de important dacă 
utilajele atașate sunt schimbate frecvent. Volumul mare 
de ulei, de 34 de litri, permite, de asemenea, atașarea 
remorcilor.

Power Beyond
Power Beyond este disponibil în spate, pentru lucrări cu 
utilaje acționate hidraulic, mai grele. Întreaga putere 
hidraulică este complet disponibilă, fără a întâmpina 
rezistență. Returul liber, cu diametru mare, are o 
rezistență termică scăzută și funcționare eficientă.
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Frână pneumatică cu 2 linii, 4 supape EHS și 
Power Beyond. Acces facil la racorduri, 
codificate pe culori, în ciuda formei 
compacte a tractorului.

Comandă externă pentru sistemul de 
cuplare și activarea prizei de putere spate la 
creșterea turației motorului. Utilajele atașate 
în spate se montează ușor, fără etape inutile, 
de exemplu atunci când umpleți o cisternă.

Sistemul hidraulic ridicător spate, cu sistem activ de 
stabilizare a sarcinii la șocuri.

De pe maneta în cruce sunt comandate cu precizie distribuitoarele 1 și 
2. Debitele pot fi monitorizate de la cele două distribuitoare.

Ridicător frontal cu funcție de rabatare  a 
tiranților inferiori. Tirantul inferior poate fi 
rabatat cu ușurință, atunci când nu se 
utilizează utilaje atașate față.

Toate racordurile spate sunt marcate și clar 
dispuse. Clapetele supapelor cu auto-închidere 
împiedică pătrunderea murdăriei.
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FENDT 200 VARIO: ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL FENDT CARGO

Cei cu adevărat remarcabili 
realizează împreună lucrări 
remarcabile.

Fendt Cargo-Lock pentru cuplare și decuplare rapidă
Cu Fendt Cargo Lock, este și mai rapid și mai ușor să 
cuplați și să decuplați încărcătorul frontal Cargo la/de 
la Fendt 200Vario. Datorită blocării semiautomate, nu 
mai este nevoie să introduceți șuruburi de blocare, 
operație care adesea este dificilă. Sistemul asigură, de 
asemenea, siguranță maximă  în exploatare, 
încărcătorul frontal fiind blocat în siguranță imediat ce 
vă puneți în mișcare.

Suspensii optimizate pentru încărcătorul frontal
Încărcătorul frontal Fendt Cargo are un sistem de 
amortizare optimizat. Acumulatoarele cu gaze absorb 
vibrațiile și trepidațiile. Sistemul de amortizare este 
proiectat pentru un confort maxim, la care contribuie, 
de asemenea, suspensia punții față și a cabinei. 
Siguranța în exploatare a sistemului asigură atât 
protecția persoanelor cât și a elementelor componente.

Încărcător frontal la standardele Fendt
Încărcătorul frontal Cargo3X65 este special conceput 
pentru Fendt 200Vario. Filozofia „Made by Fendt” se 
aplică și încărcătorului frontal: Încărcătorul frontal 
Fendt Cargo 3X65 este creat în fabrica noastră ca 
partenerul ideal pentru Fendt 200 Vario. Fendt 200Vario 
și Fendt Cargo3X65 formează unitatea perfectă. Încă 
de la început, toate dimensiunile și puterea pentru 
Cargo au fost proiectate în mod explicit pentru a se 
potrivi cu tractorul compact Fendt 200Vario. În acest 
mod se asigură o vizibilitate excepțională cu o 
distribuție echilibrată a forței și a sarcinii. Toate 
lucrările de întreținere pot fi efectuate cu încărcătorul 
frontal montat. Toate acestea vă asigură o siguranță 
optimă în timpul lucrului.

Manetă în cruce ușor de utilizat
Încărcătorul frontal poate fi comandat cu ușurință cu 
ajutorul manetei în cruce mecanice sau electrice 
(opțională) situate în partea dreaptă. Mâna stângă 
rămâne liberă pentru viraje și pentru deplasarea în 
marșarier. Controlați viteza din pedala de picior. 
Sistemul de direcție activă VarioActive îi conferă lui 
Fendt 200Vario o agilitate fără egal.
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Montarea sau decuplarea se poate face în 
câteva minute cu Fendt Cargo Lock. 
Suporturile pot fi deblocate fără unelte. 
Încărcătura este întotdeauna stabilă și 
sigură.

Încărcătorul frontal poate fi comandat cu 
precizie maximă prin intermediul manetei în 
cruce. Circuitele de comandă 3 și 4 pot fi 
operate fără a schimba mâinile, utilizând 
butoanele de pe maneta în cruce.

Maneta de pe cadrul cu atașare rapidă deblochează cu 
ușurință utilajul, printr-o singură rotație. În timpul 
montării, utilajul se blochează automat atunci când este 
înclinat complet.

Multicupla conectează liniile electrice și hidraulice pintr-o singură mișcare. 
Deși compact ca formă, Fendt Cargo3X65 asigură înălțimi de ridicare și 
lățimi de încărcare impresionante.

Încărcător frontal Fendt Cargo 3X/65

A Adâncime de săpare (în funcţie de anvelope) mm 210

B Înălţime de excavare (în funcţie de anvelope) mm 3740

C Lăţime de aşezare la înălţimea de 3,5 m (în funcţie de 
anvelope) mm 1170

C Lăţime de săpare (în funcţie de anvelope) mm 860

D Unghi de descărcare grade 55

E Unghi de retragere grade 48
Capacitatea de ridicare continuă daN 1680
Capacitate max. de ridicare daN 1850
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Cel mai bun produs, cu cea mai bună 
întreținere și cel mai bun service.

Cu un Fendt 200 Vario, aveți un produs de avangardă, 
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 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.

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 
Fendt-ului dvs.:

- Serviciul Fendt Demo
- Cursuri de formare a operatorilor Fendt Expert
- AGCO Finance – acorduri de finanțare și leasing
- Service 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.

Extinderea garanției Fendt Care - performanță și 
rentabilitate de până la 8 ani/8.000 ore de funcționare 
sub contract
Service-ul Fendt Care combină o fiabilitate operațională 
și o planificare ridicate, controlul costurilor și cea mai 
bună menținere a valorii. Pachetele acoperă toate 
lucrările de întreținere specificate și au costuri fixe 
atractive. Diferitele niveluri Fendt Care includ 
întreținerea și service-ul obișnuite, combinate cu o 
garanție flexibilă extinsă de până la 8.000 de ore de 
funcționare sau 8 ani în total. De la un contract de 
service Bronze până la pachetul „carefree” Platinum, 
care include înlocuirea tractorului, Fendt are o soluție 
flexibilă și personalizată pentru flota dvs.

Finanțare individuală și modele de închiriat
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. Avantajele pentru dvs.:
- Certificare conform standardelor stricte de calitate 

Fendt
- Verificări complexe la primire (tehnologie, uzură, 

aspect)
- Înlocuirea pieselor uzate și a unor componente, 

curățarea și vopsirea acolo unde este necesar
- Garanție de un an (cu opțiunea de prelungire)

SERVICE-UL FENDT

Fiți fără grijă, deoarece tractorul 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 dv. personale de 
acces sunt disponibile de la reprezentanța Fendt.

Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Întreținere Întreținere periodică, 

costuri de întreținere 
fixe

Acoperire risc defecțiuni (cu excepția 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 permit timpi morți

Întreținere periodică

Costuri de reparații

Excedent 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 extinderea flexibilă Care a garanției, 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 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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FENDT 200 VARIO: ÎNTREȚINEREA ȘI MENȚINEREA VALORII

Cu adevărat remarcabil.  
Întreținere facilă și  
menținerea valorii.

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.

Sistemul de răcire are zone de admisie mari, cu o alimentare optimă cu 
aer. Avantaj: contaminare scăzută în condiții extreme. Răcitorul pentru 
uleiul de transmisie reduce temperatura uleiului hidraulic printr-un 
schimbător de căldură.

Ventilatoare reversibile cu pale reglabile, pentru medii cu deosebit de 
mult praf. Avantaj: grilele de răcire pot fi curățate prin suflare, fără să fie 
nevoie să ieșiți din cabină - pentru performanță și eficiență sporite.

Menținerea valorii mari a unui Vario este un element solid pentru 
eficiența sa economică generală. Adesea, nu ajung pe piață decât cu 
mulți ani mai târziu. Beneficiu: o investiție reală, chiar și după mulți ani.

Filtrul de aer cu pre-filtru Zyklon are performanțe maxime în ceea ce 
privește fluxul de aer și durata de viață a filtrului. Este compact, ușor și 
foarte bine sigilat. Avantaj: întreținere redusă.
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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. 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.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE TOTUL DESPRE FENDT.
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4WD
Diferențial față autoblocabil g

Comenzi confort pentru cuplarea transmisiei 4WD/blocarea diferențialului g

Sistem de prindere hidraulic
Comandă forță tracțiune și mixtă variabilă g

Comandă degajare, poziție g

Sistem de prindere hidraulic față c

Sistem de prindere hidraulic spate cu comandă externă g

Priză de putere
Față: 540E rpm c

Față: 1000 rpm c

Priză de putere spate PTO 540/WZW/1000 rpm c

Priză de putere spate 540/540E/1000 rpm g

Comenzi externe pentru priza de putere spate g

Comenzi confort pentru priza de putere, preselectare electrohidraulică g

Sistem hidraulic
Manetă în cruce mecanică pentru acționarea supapelor hidraulice g

Pompă hidraulică în tandem, radiator de ulei hidraulic (42+ 33 l/min) g

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (33+71 l/min) c

Prima și a doua supapă hidraulică spate g

1. Supapa hidraulică centru și spate g

3. Supapa hidraulică centru și spate c

3. Supapa hidraulică spate c

4. Supapa hidraulică spate c

Alimentare hidraulică cu retur liber c

Retur în partea mediană dreapta g

Retur în partea din spate g

Echipamente suplimentare
Cârlig de remorcare manual g

Cârlig de remorcare automat cu telecomandă, spate c

Cuplaj cu bilă, reglabil pe înălțime c

Cârlig de remorcare c

Bară de tracțiune c

Piton-fix c

Greutăți față, dimensiuni diverse c

Greutăți pentru roți, roți spate c

Apărătoare de noroi roată față pivotantă c

Încărcător frontal
Piese pentru cuplarea încărcătorului frontal c

Încărcător frontal Cargo 3X/65 c

Motor
Ventilator reversibil c

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

Transmisie
Sistem de management al tractorului Vario TMS c

Funcție inversor, funcție stop-and-go c

Tempomat g

Semnal sonor la mersul înapoi c

Operare Vario
Comandă Variostick g

gata pentru sistem de direcție automat c

Direcție VarioActive c

Cabină
Cabină confort g

Filtru cu carbon activ c

Suspensie mecanică pentru cabină c

Scaun confort cu suspensie pneumatică g

Scaun instructor g

Încălzire cu ventilatoare cu 3 trepte g

Aer condiționat c

Sistem automat de climatizare încorporat c

Geamuri față/spate rabatabile g

Spălător/ștergător de lunetă c

Oglindă retrovizoare telescopică g

Suport pentru dispozitive auxiliare c

Radio CD MP3 c

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

Dispozitiv blocare manetă de frână c

Comutator pentru deconectarea bateriei c

Geam plafon rabatabil cu jaluzea g

Iluminat
Lumini auxiliare față c

Lumini de lucru spate g

Lumini de lucru pe stâlpul A c

Lumini de lucru cu leduri pe pilonul A c

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

Girofaruri cu leduri c

Șasiu
Suspensie față autonivelantă, blocabilă c

Sistem de aer comprimat simplu/dublu circuit c

Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 
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207 Vario 208 Vario 209 Vario 210 Vario 211 Vario
Motor
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 53/72 60/81 67/91 73/99 74/101
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 57/77 63/86 71/96 77/104 82/111
Nr. de cilindri Număr 3 3 3 3 3
Alezaj/cursă cilindri mm 108/120 108/120 108/120 108/120 108/120
Capacitate cilindrică cm³ 3300 3300 3300 3300 3300
Turație nominală rpm 2100 2100 2100 2100 2100
Cuplu maxim la 1600 rpm Nm 306 348 389 422 463
Creșterea cuplului % 28.0 28.0 28.0 27.0 37.0
Capacitate combustibil litri 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0

Transmisie și priză de putere
Tip transmisie ML75 ML75 ML75 ML75 ML75
Intervalul de viteză înainte km/h 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40
Intervalul de viteză marșarier km/h 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25
Viteză maximă km/h 40 40 40 40 40
Priză de putere spate 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000
Priză de putere spate opțională (inclusiv priză de putere cu turație variabilă) 540/1000/3,8 540/1000/3,8 540/1000/3,8 540/1000/3,8 540/1000/3,8
Priză de putere față opțională 1000 1000 1000 1000 1000
Priză de putere față opțională 2 540 E 540E 540E 540E 540E

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă hidraulică dublă l/min 33+42 33+42 35+41 33+42 33+42
Pompă cu debit variabil l/min 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71
Presiune de lucru/presiune de comandă bar 200 200 200 200 200
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Număr 0/2/4 0/2/4 0/2/4 0/2/4 0/2/4
Volum maxim ulei hidraulic disponibil litri 34 34 34 34 34
Capacitatea max. de ridicare a sistemului de prindere hidraulic spate daN 4204 4204 4204 4204 4204
Capacitatea maximă de ridicare a sistemului de prindere hidraulic față daN 2540 2540 2540 2540 2540

Anvelope
Anvelope față (standard) 320/70R24 320/70R24 380/70R24 380/70R24 440/65R24
Anvelope spate standard 420/85R30 480/70R30 480/70R34 480/70R34 540/65R34
1. Anvelope față opționale 320/70R24 320/70R24 320/70R24 13.6R24 13.6R24
1. Anvelope spate opționale 480/70R30 420/85R30 420/85R30 13.6R38 13.6R38
2. Anvelope față opționale 380/70R24 380/70R24 320/70R24 320/70R24 320/70R24
2. Anvelope spate opționale 480/70R34 480/70R34 480/70R30 480/70R30 480/70R30
3. Anvelope față opționale 440/65R24 440/65R24 440/65R24 440/65R24 380/70R24
3. Anvelope spate opționale 540/65R34 540/65R34 540/65R34 540/65R34 480/70R34

Dimensiuni
Ecartament față (anvelope standard) mm 1500 1500 1690 1690 1690
Ecartament spate (anvelope standard) mm 1510 1660 1660 1660 1660
Lățime totală cu anvelope standard mm 1970 2170 2170 2170 2186
Lungime totală mm 4068 4068 4068 4068 4068
Înălțime totală - cabină confort mm 2480 2480 2530 2530 2530
Gardă la sol maximă mm 475 475 475 475 475
Ampatament mm 2319 2319 2319 2319 2319

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer) kg 3830.0 3870.0 3950.0 3950.0 4010.0
Greutate totală maximă admisă kg 7000.0 7000.0 7000.0 7000.0 7000.0
Sarcină verticală maximă pe cârligul de remorcare kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
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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.
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www.fendt.com 




