


2

Ferma dumneavoastră,  
perspectiva dumneavoastră.
Fendt 500 Vario este tractorul complet, perfect, pe care vă puteți baza întotdeauna.  
Printre punctele sale forte se numără tracțiunea, cultivarea precisă, eficiența excelentă,  
confortul și siguranța în timpul transportului. Iar în momentul în care ajungeți să utilizați  
încărcătorul frontal, veți vedea cât de ușor manevrabil este acest tractor. Munca  
dumneavoastră va dobândi o nouă dimensiune și perspective excelente datorită  
acestor tractoare. Fendt 500 Vario. Perspectiva dumneavoastră ideală. 
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Motor 512 Vario 513 Vario 514 Vario 516 Vario
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 91/124 98/133 110/150 120/163
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Perspective ideale pentru  
ferma dumneavoastră. 
În ferme vegetale, de creștere a animalelor sau pe pășuni, fiecare utilaj atașat găsește imediat  
conexiunea ideală cu Fendt 500 Vario - un avantaj clar pentru dumneavoastră, deoarece puteți să  
îndepliniți cerințele multiple ale fermei dumneavoastră cu un singur tractor. Fie că sunt medii sau  
mari, fermele de azi se bazează pe flexibilitatea, calitatea și eficiența tractoarelor. Pregătiți-vă ferma  
pentru viitor cu Fendt 500 Vario, tractorul potrivit pentru toate anotimpurile.
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- Soluție SCR de economisire a combustibilului cu 
sistem CSF pasiv, cu până la 50% mai puțin AdBlue – 
economii de până la 4.000 €

- Economisiți combustibil cu priza de putere 1000E –  
o economie de până la 1.700 €

- Varioterminal de 7” și 10.4” cu comandă prin ecran 
tactil și taste

- Ștergătoare de parbriz 300°
- Noua generație de faruri de lucru cu leduri, pentru o 

luminozitate cu 35% mai mare – 48.500 lumeni
- 3 versiuni ale sistemului de prindere hidraulic față, 

inclusiv eliberarea sarcinii
- O serie întreagă de sisteme de asistență: Asistență la 

încetinire, asistență pentru lumina de frână, direcția 
automată a remorcii

- Sistemul de direcție automată VarioGuide, cu o  
gamă largă de receptoare și opțiuni multiple de 
servicii de corecție

- VarioGuide Contour Assistant
- VariableRateControl (VRC): Controlează rata de 

aplicare în funcție de poziția dv.
- Compatibil 100% cu ISOBUS
- Capacitate de actualizare a software-ului: Capacitatea 

de performanță care crește împreună cu afacerea dv.
- Sarcină mărită pe puntea spate + 1 t, în comparație cu 

modelul anterior
- Punte cu bară de până la 2,5 m

500 Vario: Inovații și modularitate perfectă,  
cu 4 opțiuni de configurare.
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Power PowerPlus Profi ProfiPlus
Cabina VisioPlus cu aer condiționat și 

scaun confortabil
Echipamentele sunt aceleași ca la 

pachetul Power, în plus:
Aproape toate opțiunile disponibile Toate opțiunile disponibile

Varioterminal 7” cu comandă prin ecran 
tactil și taste

Configurarea VarioGuide cu alegerea 
receptorului (Trimble/NovAtel)

Scaun super-confortabil* și scaun 
confortabil pentru pasager

Varioterminal 10,4” - comandă prin 
ecran tactil și taste

Sistemul de management la capătul 
rândului VariotronicTI

Sistem de control al patinării folosind 
treptele de viteză și rezultatele GPS

Pompă hidraulică cu un debit de 
110/158 l*

Documentația pe VarioDoc Pro

Mufe hidraulice max. 4/0 sau 3/1 Comandă ISOBUS pentru utilajul atașat Mufe hidraulice max. 5/2 * Configurare VarioGuide ce include 2 
opțiuni de receptor (Trimble/NovAtel)

Pompă hidraulică cu un debit de 75/110 
l*

Lumini de poziție frontale cu halogen Sistem de control al patinării folosind 
treptele de viteză și rezultatele GPS

3 opțiuni pentru sistemul de prindere 
hidraulic față: standard / poziție / 
controlul poziției și al eliberării*

Baterie 170 Ah Direcție VarioActive

Baterie 90 Ah Acoperiș vopsit în alb Controlul ratelor variabile (VRC)*

Blocarea automată a punții de direcție* SectionControl*

Sistem de prindere hidraulic spate cu 
dublă acțiune

Contour Assistant*

* opțional

500 Vario – pachete de echipare – caracteristici – Power – PowerPlus – Profi – ProfiPlus
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CABINA LUI FENDT 500 VARIO

Pentru un confort și o vizibilitate fără 
egal – cabina Fendt VisioPlus.

Opțiuni multiple pentru scaune
Luați loc într-un scaun ideal al șoferului. Tot ceea ce vă 
trebuie pentru a face ca ziua lungă de lucru să fie 
confortabilă - de la scaunul cu suspensie pneumatică, 
până la scaunul din piele cu suport pneumatic și 
climatizare. Noul scaun dinamic și mobil al șoferului, 
„scaunul super-confortabil Evolution dynamic Dual 
Motion”, este deosebit de benefic pentru spatele 
dumneavoastră – partea superioară a spătarului se 
mișcă odată cu corpul dumneavoastră, când vă 
întoarceți să priviți în spate, și vă sprijină spatele când 
lucrați în marșarier. Pentru o protecție suplimentară, 
este disponibilă opțional o centură de siguranță cu 
prindere în trei puncte.

Atenția la detalii face toată diferența
O serie de detalii inteligente vă aduc mai multă bucurie 
în fiecare zi. Intrarea protejată de murdărie, cu trepte 
late și mânerele ușor de accesat, este deosebit de 
practică. Chederele fixate pe cadru permit ca ușile să 
se închidă ușor. Acestea includ o cutie de răcire, mai 
multe compartimente de depozitare, 3 plase întinse și 
suport încorporat pentru băuturi. Microfonul cu gât de 
lebădă al radioului cu sistem hands-free vă oferă cea 
mai bună calitate a apelurilor. Manșoanele pentru cablu 
integrate și ingenioase dirijează cablurile în mod 
ordonat în cabina închisă. Praful, zgomotul și apa 
rămân afară. Pe luneta din spate există un mâner 
suplimentar, astfel încât să puteți ajunge oricând la 
fereastra deschisă. Sistemul de aer condiționat face 
parte din dotarea standard, iar controlul automat al 
climatizării este disponibil la cerere.

Cabina cu suspensie VisioPlus: Vizibilitate completă
Cabina Fendt VisioPlus dispune de o bună vizibilitate și 
de spațiu, cu o vedere panoramică de 77°. Parbrizul se 
curbează spre acoperiș fără ca bara transversală să-l 
obstrucționeze, asigurând astfel o bună vizibilitate 
asupra încărcătorului frontal extins. Iluminare 
încrucișată ingenioasă, pentru o foarte bună vizibilitate 
chiar și pe timp de noapte. Câmpul dv. vizual este 
neobturat în față datorită formei compacte a capotei  
și formei de clepsidră a semi-șasiului. De asemenea, 
există cotiera cu comenzi complete în cabina cu 
suspensie din dotarea standard. Aici vă veți simți 
imediat ca acasă. Scaune pentru șofer și pentru 
pasager, vizibilitate, comenzi și suspensie - întreaga 
cabină a fost gândită minuțios și a fost proiectată 
pentru a vă oferi confort și cele mai bune condiții de 
lucru. Profi, revista specializată în agricultură, laudă 
pachetul complet în numărul său din 7/2017: „Spațiul  
și vizibilitatea sunt superbe, iar zgomotul este de doar 
69,9 dB (A).”

Bine ați venit acasă: Conceptul de control complet
Cu 500 Vario vă puteți bucura de aceleași comenzi pe 
toate utilajele Fendt esențiale, de la 500 la 1000 Vario. 
Cu ajutorul acestora puteți găsi un mod mai productiv și 
mai relaxat de a lucra, cu o ergonomie ideală și fiabilă. 
Dispunerea practică și codificarea pe culori a 
comenzilor garantează exploatarea continuă, rapidă și 
logică. Toate funcțiile sunt aranjate pe cotiera 
multifuncțională complet integrată și sunt întotdeauna 
la îndemână. Volanul și habitaclul pot fi reglate rapid și 
ușor pe înălțime și ca înclinare; tabloul de instrumente 
pivotează împreună cu acestea, așa că este 
întotdeauna într-o poziție ideală.

Parbrizul panoramic, cu un câmp 
vizual de 77°, în sus și până la 
pasajele de roată.
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Vedere completă, cu un câmp al ștergătorului 
de parbriz de 300°: Exclusivul ștergător de 
parbriz acoperă întregul dv. câmp vizual, până 
la pasajele de roată.

Păstrați mâncarea și băuturile în 
compartimentul de depozitare răcit,  
pentru a le avea la dispoziție oricând doriți. 
Compartimentul din spatele scaunului 
pasagerului poate fi deschis cu o singură 
mână.

O altă funcție apreciată este 
scaunul confortabil al 
pasagerului, cu centură de 
siguranță și spătar rabatabil, care 
se transformă în masă și are un 
spațiu pentru păstrarea 
documentelor.

Parasolarul lat și opac este adaptat formei curbate a parbrizului și poate 
fi reglat în orice poziție doriți.

Ca standard: Un sistem de suspensie al  
cabinei perfect reglat este esențial pentru 
condusul tractorului în condiții de confort și 
siguranță. Suspensia mecanică a cabinei reduce 
la minimum vibrațiile și șocurile. Suspensia 
opțională a cabinei pneumatice are, de 
asemenea, nivelare automată în partea  
din spate.

Bucurați-vă de conversații telefonice hands-
free de calitate superioară pe Fendt 500 Vario, 
datorită microfonului „gât de lebădă” flexibil.
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CONCEPTUL DE OPERARE FENDT COMPLET, PENTRU TOATE UTILAJELE ESENȚIALE

Comenzi complete, pentru  
a vă face munca mai relaxată  
și mai productivă.

Totul la îndemână: Joystick multifuncțional
Cu joystickul multifuncțional puteți controla tractorul  
cu ușurință și precizie. Joystickul multifuncțional în  
4 direcții vă ajută să accelerați, să decelerați și să 
mergeți cu spatele fără a fi nevoie să schimbați 
treptele. Joystickul este ergonomic, iar numeroasele 
funcții pot fi activate direct de pe manetă: viteza de 
croazieră, memoria pentru turație, sistemul hidraulic și 
funcțiile automatizate suplimentare, precum și sistemul 
de întoarcere la capătul rândului. Supapele pot fi 
alocate liber cu Varioterminalul și declanșate printr-o 
simplă apăsare pe joystickul multifuncțional.

Memorie pentru 25 de echipamente perfect 
configurate
Cu memoria pentru 25 de echipamente, puteți salva 
fiecare echipament cu setările proprii și cu secvența 
proprie la capăt de rând. Acest lucru vă scutește de 
nevoia de a introduce setările de fiecare dată. Iar dacă 
sunt operatori diferiți pe același tractor, aceștia pot 
lucra eficient și optimizat fără a reconfigura setările. 
Numeroșii parametri de setare includ: sistemul de 
prindere hidraulic, priza de putere, sistemul hidraulic, 
sarcina maximă, tempomatul, turația motorului, 4x4 și 
blocarea diferențialului.

Concept de operare Fendt complet
De ani de zile, Fendt a implementat un concept complet 
de comenzi, în cotiera dreaptă, pe toate vehiculele  
sale esențiale; format din Varioterminal, joystick 
multifuncțional, manetă în cruce, comutatoare pentru 
supape și tastatură cu membrană. Există două opțiuni 
de terminal pentru a controla tractorul și pentru funcțiile 
echipamentelor.

Varioterminalul de 7”- compact și intuitiv
Terminalul de 7”, cu iluminare de fundal cu leduri, 
unește toate funcțiile tractorului și ale utilajului atașat 
într-o formă compactă. De aici pot fi controlate, de 
asemenea, utilajele atașate compatibile ISOBUS. 
Meniul cu structură plată este ușor de utilizat. Utilizați 
opțiunile din meniu atingând ecranul sau cu ajutorul 
tastelor. Ecranul are o rezoluție clară, este rezistent la 
zgârieturi și ușor de curățat. Ecranul își reduce 
luminozitatea noaptea, pentru un plus de confort vizual.

VarioTerminal 10.4” complet sau 4-în-1
Comenzile tractorului și ale utilajului atașat, funcțiile 
camerei, precum și ghidarea și documentarea sunt 
complet integrate. Practic: Dispunerea variabilă a 
ecranului, cu afișaj complet, cu ecran divizat sau cu 
patru imagini separate. Ecranul tactil de înaltă calitate, 
rezistent la zgârieturi, are o rezoluție de 800 x 600 de 
pixeli, pentru o imagine extrem de clară, chiar și în 
modul nocturn. Cu un simplu gest al mâinii, puteți 
efectua setări prin control tactil (atunci când tractorul 
este oprit) sau folosind tastele când vă deplasați.
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Sistem ISOBUS pentru utilajul atașat pe terminal și joystick: Prin utilizarea interfeței ISOBUS opționale, 
toate utilajele atașate compatibile ISOBUS pot fi comandate prin intermediul dispozitivului Varioterminal, 
astfel că nu veți avea nevoie de terminale suplimentare. De asemenea, joystickul Vario vă oferă până la 
10 butoane de control. Acest lucru vă permite să controlați cu ușurință echipamentul cu joystickul 
multifuncțional

În modul nocturn, ecranul este mai întunecat, pentru a menține luminozitatea la un nivel plăcut pentru 
operator. Setările și pictogramele de pe afișaj sunt ușor de văzut.

500 Vario cu consola de control complet integrată și terminal de 7” sau 10.4”: Joystickul multifuncțional, 
modulul de comandă al sistemului de prindere, comutatorul supapei și comenzile se află toate pe un panou de 
comandă cu o dispunere clară. Dispunere intuitivă și codificare pe culori. Consola este retroiluminată și 
asigură o funcționare în siguranță pe timp de noapte. Puteți să comandați transmisia, inversorul și viteza de 
croazieră cu ajutorul joystickului Vario cu 4 module. Există patru funcții auxiliare: sistemul hidraulic, comanda 
automată pentru sistemul de cuplare a utilajelor, două memorii pentru viteza de croazieră și turația motorului, 
ratele de accelerație și secvențele TeachIn.

Sistemul inteligent de management al capătului de rând 
VariotronicTI asigură rezultate constante și superioare la 
capătul de rând. 500 Vario are cel mai bun sistem de 
management al capătului de rând din clasa sa. 5 factori 
declanșatori (traseu, timp, sistem de prindere hidraulic față, 
sistem de prindere hidraulic spate și manual) și 13 grupuri de 
funcții vă ajută să comandați și să controlați 74 de funcții 
impresionante. Programarea este facilă, atât pe loc cât și în 
mișcare. Treceți în mod lin de la un pas al secvenței la 
celălalt. După aceea, este suficientă o simplă apăsare de 
buton pentru activarea secvențelor automate la capătul  
de rând.
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MOTORUL LUI FENDT 500 VARIO

Motorul ideal pentru ferma 
dumneavoastră.

Răcire puternică, pentru a produce mai multă putere
Zonele care dezvoltă multă căldură trebuie răcite 
corespunzător. Radiatorul, intercooler-ul, răcitorul de 
ulei de transmisie și răcitorul de combustibil formează 
o unitate de răcire foarte eficientă pentru un motor 
eficient și puternic. Pompele de apă puternice 
furnizează 312 l/min pentru o răcire ideală a motorului. 
Răcitorul suplimentar de combustibil permite o utilizare 
și mai eficientă a energiei, deoarece combustibilul  
mai rece produce mai multă putere. Împreună cu 
schimbătorul de căldură pentru uleiul de motor, motorul 
funcționează la temperaturi deosebit de scăzute. 
Aceasta înseamnă că Fendt 500 Vario oferă cele mai 
bune performanțe, chiar și la temperaturi extrem de 
înalte.

Tehnologie eficientă pentru gazele de eșapament
Post-tratarea gazelor de eșapament și filtrul de 
particule diesel curăță gazele de eșapament, reduc 
consumul de AdBlue și asigură o durată de viață 
îndelungată cu costuri de exploatare scăzute. 
Recircularea externă a gazelor de eșapament (EGRex) 
reduce deja oxizii de azot înainte ca aceștia să ajungă în 
circuitul de eșapament, astfel încât se folosește mai 
puțin AdBlue. Filtrul pasiv de particule diesel (filtrul de 
funingine catalitic, CSF) elimină hidrocarburile nearse și 
particulele din gazele de eșapament. Managementul 
integrat al căldurii regenerează automat filtrul de 
particule diesel (CSF) în timpul deplasării.

Cuplu ridicat, eficient și curat
Cu până la 687 Nm (516 Vario), motorul dinamic, cu  
4 cilindri cu cuplu ridicat, este adecvat pentru toate 
tipurile de lucrări din clasa de putere 131-171 CP. 
Tehnologia cu 4 supape și injecție common rail permite 
un consum eficient de combustibil pentru cea mai bună 
eficiență totală. Cu combinația dintre post-tratarea SCR 
a gazelor de eșapament și filtrul de particule diesel 
pasiv CSF, Fendt 500 Vario respectă cele mai recente 
standarde de emisii Stage 5 / Tier 4 final și are un 
consum de motorină și de AdBlue deosebit de 
economic. Pistoanele din aluminiu au, de asemenea,  
o muchie specială retopită a cămășii, pentru stabilitate 
și durabilitate maxime.

Puternic, fără întreruperi și eficient în testul neutru 
Profi (7-2017)
Împreună cu DLG, testerii neutri de la revista 
specializată în agricultură au pus la încercare 514 Vario. 
Verdictul lor a fost acesta: „La 4,1 l, motorul cu 4 cilindri 
este puternic, funcționează fără întreruperi și eficient. 
Testele DLG pe frâna prizei de putere au arătat cea mai 
bună parte a utilajului 514. Din puterea nominală a 
motorului de 99 kW, aproape 94 kW au ajuns la ax.  
La viteză maximă, s-au obținut 101 kW.” Iar verdictul 
testerilor privind consumul de motorină? „259 g/kWh 
sau chiar doar 232 g/kWh la priza de putere este 
fenomenal, cu doar 10 g/kWh AdBlue în plus.”

Sunteți informat dintr-o singură 
privire - de ex. prin indicatorul de 
consum de pe terminal.
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Caracteristicile motorului – Fendt 516 Vario
Cuplu de 687 Nm, putere maximă 171 CP la 1.900 rpm.

Fendt 500 Vario atinge viteza maximă de 50 km/h la o turație mică a 
motorului de 1.700 rpm, iar viteza de 40 km/h poate fi atinsă încă de la 
turația silențioasă de 1.400 rpm.

Filtrul de aer de înaltă performanță de pe Fendt 500 
Vario are o durată de viață îndelungată datorită unui 
prefiltru și este ușor de accesat pentru lucrări de 
întreținere. Are o poziție deosebit de eficientă, în 
zona cu praf redus din spatele unității de răcire.

Răcitorul suplimentar de combustibil oferă cea mai 
mare ieșire, deoarece combustibilul mai rece oferă 
performanțe mai mari.

Cuplu
Nm
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350

rpm 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Putere
kW
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

rpm 1100 1300 1500 1700 1900 2100

500 Vario are un rezervor de motorină cu o capacitate de 298 l, care 
poate funcționa intens, fără oprire. Rezervorul de AdBlue este complet 
integrat în rezervorul de motorină și are o capacitate de 31 de litri. 
Ambele rezervoare pot fi umplute de pe aceeași latură.
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TRANSMISIA ȘI PRIZELE DE PUTERE LA FENDT 500 VARIO

Bucurați-vă și beneficiați de  
puterea suplimentară Vario.

Marșarier fără a schimba vitezele și 2 tempomate
Marșarierul continuu, cu uzură redusă, pentru o 
manevrare și mai ușoară - opțional, prin intermediul 
joystickului din dreapta sau al manetei de marșarier, cu 
funcție de menținere integrată sub volan, în stânga. 
Suport excelent, mai ales în timpul lucrărilor de 
încărcare. Cu 2 tempomate, puteți salva 2 viteze și le 
puteți relua oricând.

Un duo perfect: TMS și sistem de reglare automată a 
regimului motorului 2.0
Sistemul de management al tractorului TMS 
controlează motorul și transmisia, astfel încât acestea 
să lucreze întotdeauna cât mai bine, fără efort. Trebuie 
doar să specificați viteza dorită. Există, de asemenea, 
sistemul de reglare automată a regimului motorului, 
care setează presiunea motorului în funcție de 
necesarul de putere. Aceasta înseamnă că motorul 
funcționează în gama ideală de turații. Operatorii pot 
regla manual regimul de lucru al motorului. Cu modul 
Kick-down, puteți porni ca și cum ați conduce o mașină 
automată.

Priză de putere spate cu trei viteze cu priză de putere 
economică 1000 E
Transmiterea directă a puterii de la motor la axul prizei 
de putere înseamnă că 500 Vario, cu cele 3 turații 
pentru priza de putere, are o eficiență excepțională. 
PTO opțional 1000E – care realizează 1.000 rpm cu 
doar 1.540 rotații ale motorului – poate economisi 7% 
din combustibil.

Puterea suplimentară adusă de Vario – economii de 
timp de până la 7% și consum de motorină redus cu 
până la 9%.
Puterea suplimentară dată de Fendt Vario provine din 
faptul că va lucra întotdeauna la viteza perfectă și la 
eficiența optimă pentru acoperirea unor suprafețe tot 
mai mari. Beneficiază de rezerve de energie pe care 
schimbătoarele de viteze tradiționale pur și simplu nu le 
au. Teste independente* au demonstrat că, utilizând 
Fendt Vario, se economisesc cu până la 7 % din orele de 
lucru* și cu până la 9% motorină*, în comparație cu 
schimbătoarele tradiționale, în funcție de tipul de fermă. 
Pentru o fermă de furaje de 100 ha, acest lucru 
înseamnă până la 46 de ore de lucru în 6 zile lucrătoare 
și 14.500 litri de motorină** economisiți în 7.000 de ore 
de funcționare. Ceea ce înseamnă, în termeni bănești, 
că sistemul de transmisie continuă asigură economii de 
peste 30.000€**! Aveți încredere în experiența câștigată 
prin asamblarea a peste 250.000 de cutii de viteze.
* Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe, 5-2001; fermă de furaje de 100 ha; 
** Calcule proprii: Tractor de 165 CP, 700 de ore de funcționare pe an - durată de viață 10 ani/7.000 de 
ore de funcționare; consum mediu 25 l de motorină/oră de funcționare; costuri de operare economisite: 
Costuri de închiriere pentru un tractor de 165 CP – 24 €/oră de funcționare *** (rate de ajustare 
cooperativă mașini agricole 165 CP – http://www.mr-bayreuth.de/images/inhalte/verrechnungsheft2018.
pdf; 460 ore de funcționare = 15.360€/7.000 ore de funcționare

Manevrare perfectă: Continuu la 20 m/h
De la o viteză redusă de doar 20 m/h și până la  
50 km/h, cu transmisia continuă veți lucra fără a 
schimba treptele de viteză. Chiar și pe pante puteți 
efectua o oprire lină datorită controlului activ al opririi - 
și puteți accelera cu delicatețe și fără zguduituri. 
Aceasta vă protejează atât pe dv. cât și solul.
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Regimul de lucru automat al motorului 2.0  
reglează turația motorului (sarcina motorului) în 
funcție de cerințele de putere, astfel încât motorul 
funcționează întotdeauna în gama optimă în ceea 
ce privește consumul de combustibil și viteza de 
deplasare.

Puteți controla cu ușurință funcțiile transmisiei de pe 
cotieră, de ex. domeniul pedalei de accelerație, prin 
intermediul dispozitivului rotativ. TMS, tracțiune 
integrală și turația prizei de putere, cu un clic pe 
tastatură. Presetarea prizei de putere și funcțiile 
automate sunt marcate cu galben.

Priză de putere triplă, cu controlul pornirii și cu modul automat al prizei 
de putere în funcție de înălțime – este ușor de configurat în mod 
electro-hidraulic de la tastatura cu membrană, iar controlul pornirii 
asigură o pornire delicată pentru echipamente. Un alt avantaj este 
modul automat al prizei de putere, care pornește și oprește în mod 
comod priza de putere în funcție de înălțimea de ridicare.

Pedală de condus sau comandă prin joystick: Modul de deplasare poate 
fi selectat individual: Viteza poate fi controlată fie de la pedală, fie de la 
joystick. Modificați direcția de deplasare fie cu ajutorul joystickului, fie 
cu ajutorul manetei inversorului cu funcția „stop and go” integrată.

Transmisia ingenioasă Fendt Vario este o transmisie 
hidrostatică-mecanică, cu divizarea puterii. Axul prizei de 
putere se rotește liber.

Marșarier cu uzură redusă, cu punct mort și 
Stop and Go. Transfer constant de putere – 
pentru o accelerare lină, care protejează solul.

15



Funcționare intuitivă, datorită 
modulului compact al sistemului 
de prindere hidraulic (EPC) și al 
prizei de putere.

ADAPTABILITATE ȘI FLEXIBILITATE: SISTEME HIDRAULICE – 

SISTEM DE PRINDERE HIDRAULIC FAȚĂ ȘI SPATE

Înaintea tuturor,  
în mai multe moduri.

3 versiuni ale sistemului de prindere hidraulic față, 
pentru lucrări diferite
Sistemul de prindere hidraulic cu amortizarea vibrațiilor 
este disponibil cu modelul standard și cu sistemul de 
prindere hidraulic față Confort cu controlul poziției sau 
cu controlul poziției și al eliberării sarcinii. Toate 
acestea ajută la optimizarea calității lucrărilor. Puteți 
defini presiunea pentru deplasarea pe câmp din 
Varioterminal, pentru o deplasare echilibrată a utilajelor 
atașate. Acest lucru este foarte util la lucrările pe 
pășuni, de exemplu cu o cositoare atașată în față, 
deoarece aceasta urmărește cu precizie conturul 
terenului, la o înălțime constantă. Nu este nevoie de 
arcuri de descărcare convenționale. Greutatea 
transferată de la utilajul atașat la puntea față mărește 
tracțiunea și previne, în consecință, deraparea în pantă. 
Studiile efectuate confirmă că în acest mod se 
optimizează calitatea furajelor, deoarece conținutul de 
cenușă brută din furaje scade dacă nu se trece prin 
pajiște. Pentru lucrările de iarnă cu plugul de zăpadă, 
controlul constant al presiunii asupra terenului asigură 
uniformitatea curățării.

Circuite separate de ulei – cantitate mare extrasă
Alimentarea separată cu ulei pentru sistemul hidraulic 
și pentru cutia de viteze împiedică amestecarea 
uleiurilor, ceea ce este deosebit de important dacă 
echipamentele sunt schimbate frecvent. Volumul mare 
de ulei, de 55 de litri, permite, de asemenea, utilizarea 
de bene mari. Un alt avantaj: utilizarea uleiului bio în 
circuitul hidraulic. Recipientul pentru uleiul de scurgere - 
integrat în sistemul de prindere hidraulic față și spate - 
conține de asemenea ulei curat, reutilizabil.

Sistem hidraulic cu un debit de până la 158 litri
Fendt 500 Vario este echipat cu tehnologie modernă 
load-sensing (detectarea sarcinii), cu o capacitate 
hidraulică de până la 158 l/min. Puteți beneficia de 
până la 7 supape electrohidraulice cu acțiune dublă,  
5 în spate și 2 în față. Uleiul hidraulic este menținut 
cald, prin urmare este întotdeauna gata de acțiune, 
chiar și în zilele reci. Un afișaj central plasat în habitaclu 
arată nivelul de ulei în orice moment.

Sistem de prindere hidraulic spate EPC cu funcții  
de neînlocuit
Tirantul din spate, cu o capacitate de ridicare de 
7.780 daN, face posibilă ridicarea completă chiar și a 
celor mai grele utilaje atașate. Din cabină aveți o 
vizibilitate excelentă asupra tiranților inferiori, asupra 
cuplajului cu bilă și asupra deschiderii remorcii. Alte 
avantaje practice: Cuplarea tirantului inferior cu o 
singură mână și reglarea simplă a axului tijelor de 
ridicare, cu o scală integrată pentru lungime. Schimbați 
distanța dintre tiranții inferiori fără instrumente, cu 
ajutorul bolțurilor. Există, de asemenea, coborârea 
pentru compensarea sarcinii, pentru o rată de coborâre 
constantă, indiferent de greutate. Puteți opta pentru un 
sistem de prindere hidraulic spate cu forță verticală 
descendentă, care este deosebit de practic pentru 
schimbarea anvelopelor.

16

Toate setările hidraulice se 
realizează prin control tactil/taste 
de pe terminal. Există, de 
asemenea, opțiunea de a 
configura controlul tuturor 
supapelor în funcție de 
ergonomia dorită.

Sistemul de prindere hidraulic față este complet integrat în 
vehicul. În acest mod, utilajele atașate sunt foarte ușor de 
manevrat. Tiranții inferiori au o aderență foarte bună în partea 
de jos și pot fi rabatați pentru parcare. Burdufurile protejează 
cilindrii de ridicare împotriva lovirii cu pietrele. Amortizorul de 
vibrații, din dotarea standard, previne apariția trepidațiilor și 
asigură conducerea în siguranță și confort.

Sistemul exclusiv de prindere hidraulic față, cu comandă pentru eliberarea 
sarcinii, este deosebit de util pentru lucrările cu utilaje atașate frontal, 
precum cositoare, echipamente pentru mulcire sau plug de zăpadă, 
deoarece acestea se adaptează cu ușurință la conturul terenului.

Cuplajele hidraulice sunt decalate și codate color în partea 
din spate, pentru o cuplare simplă, cu o singură mână, și o 
accesibilitate perfectă. Capacele de praf se închid automat, 
cu un mecanism cu arc.
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SISTEMUL DE GHIDARE FENDT VARIOGUIDE – SC – VRC – CONTOUR ASSISTANT

Logic, precis și productiv:  
Fendt VarioGuide.

Noi rute cu Asistent contur Fendt
Tractoarele Fendt cu Varioterminal 10.4 și sistem 
VarioGuide (NovAtel® sau Trimble®) pot utiliza Fendt 
Contour Assistant. Prin adăugarea „Segmentelor de 
contur” și a traseelor „O singură pistă”, munca dv. este 
acum mai simplă și mai eficientă. Diferitele segmente 
sunt înregistrate printr-o singură deplasare în jurul 
câmpului, folosind tipul de traiectorie „Segmente de 
contur”. Prin urmare, limitele parcelei pot fi stabilite 
rapid și ușor. Folosiți Rând individual pentru a înregistra 
un traseu aproape infinit, cu contur deschis. Nu mai 
este nevoie să generați în mod automat trasee paralele. 
Această caracteristică este perfectă pentru lucrările de 
întreținere (fertilizare, protecția plantelor). Hotarele 
complete pot fi stocate ca o singură linie de contur.

SectionControl - evitați trecerea de două ori peste 
aceeași secțiune
Cu sistemul Fendt SectionControl complet automat 
compatibil ISOBUS puteți planta, aplica îngrășământ 
sau erbicid fără suprapuneri. Acesta previne aplicarea 
dublă, iar distanțele sunt menținute automat. Cu 
ajutorul asistentului SectionControl, puteți seta valorile 
de corecție pentru utilajul atașat, rapid și ușor. Punctele 
de pornire și oprire pot fi setate precis chiar de la 
început, ceea ce are automat ca rezultat aplicarea 
economică a materialelor.

Fendt VarioGuide - întotdeauna pe calea cea bună
Cu Fendt VarioGuide puteți să conduceți fiabil și precis, 
chiar și în condiții de vizibilitate redusă. Fendt 
VarioGuide permite utilajului să lucreze la capacitate 
maximă, deoarece rămâneți pe traseu fără să 
trebuiască să virați activ, chiar și noaptea sau pentru 
lățimi de lucru mari. Cu Fendt VarioGuide, tractorul 
menține automat linia ideală astfel încât vă puteți 
concentra complet asupra utilajului. Există mai puține 
suprapuneri și, în funcție de activitate, puteți obține 
economii de 3% până la 10%. În funcție de aplicație, 
puteți lucra cu o precizie de aprox. 20 cm (VarioGuide 
Standard) sau chiar 2 cm (VarioGuide RTK).

Fendt VarioGuide - puteți alege dintre 2 receptoare
Oferim două sisteme de recepție diferite - NovAtel® sau 
Trimble®. Cu receptorul NovAtel®, semnalele de corecție 
SBAS, TerraStar-L & C și RTK vă ajută să mențineți 
direcția. Alegeți un receptor Trimble® pentru a utiliza 
SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ și RTK.  
În cazul în care pierdeți semnalul din cauza terenului, 
VarioGuide continuă să funcționeze fiabil până la 20 de 
minute, datorită tehnologiei Trimble®-xFill™ sau soluției 
NovAtel® RTK Assist.

Fendt VarioGuide vă permite să 
păstrați direcția cu o precizie de 
+/- 20 cm (VarioGuide Standard) 
sau +/- 2 cm (VarioGuide RTK). 
Puteți utiliza un receptor și un 
serviciu de corecție alese de dv.
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Aplicare variabilă cu VariableRateControl (VRC)
Cu opțiunea de transfer a datelor VarioDoc Pro, acum puteți aplica produsele în 
cantitate variabilă, în funcție de necesitățile solului sau ale plantelor, pentru a 
economisi resursele. Bazându-se pe documentația VarioDoc Pro, acum este 
disponibilă o nouă soluție pentru agricultura de precizie, VariableRateControl 
(VRC). Necesarul individual de semințe, îngrășăminte și erbicide este afișat pe 
hărțile de aplicare. Acesta apare în timpul funcționării și este executat în mod 
automat. Avantajul major: Puteți defini și planifica resursele în baza de date a 
parcelei, apoi le puteți aplica cu precizie maximă.

Receptorul VarioGuide este excepțional de bine protejat și este complet integrat 
în acoperiș. Fără piese suspendate sau fără cabluri dirijate pe la exterior, 
tehnologia este deosebit de bine protejată împotriva ramurilor de deasupra, cât și 
împotriva furtului.
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FENDT VARIOTRONIC, PENTRU MAI MULTĂ EFICIENȚĂ ȘI RENTABILITATE

Asistenți prețioși:  
documentație, telemetrie și 
actualizări de software.

Telemetrie: Eficiență, de la managementul tractorului  
și până la managementul datelor
Cei care investesc într-un tractor investesc și în viitor. 
Capacitatea de funcționare a flotei dv. este optimizată 
imediat ce utilajele sunt conectate efectiv unul cu 
celălalt. Cele mai recente interfețe și soluții de software 
ne permit deja să avem acces la datele mașinii de 
oriunde ne-am afla, astfel încât să ne putem adapta și 
să răspundem imediat. Aceasta crește timpul de 
răspuns și de operare a întregii flote, prin apăsarea unui 
buton. Noul modul AGCO Connectivity (ACM), unitatea 
centrală de transmisie pentru transferul tuturor datelor 
legate de soluțiile de telemetrie, formează interfața 
dintre tractor și birou.

Tot ceea ce lucrați - dintr-o singură privire,  
cu Fendt VarioDoc
Documentarea este cea mai importantă bază pentru 
organizarea fermei agricole. Cu VarioDoc, datele 
relevante pot fi înregistrate cu un minim de efort, 
documentate în registrul parcelei și apoi analizate, totul 
în cel mai scurt timp. Datele sunt transferate wireless 
de la Varioterminal la baza de date a câmpului utilizând 
standardul ISOBUS TC-BAS. Puteți vedea datele cu 
privire la cantitatea de semințe și de îngrășământ 
aplicată sau la consumul de combustibil pe hectar 
imediat după terminarea lucrului. În plus, pot fi create 
sarcini pe PC și transmise terminalului.

Monitorizarea datelor în timp real: Fendt VarioDoc Pro
VarioDoc Pro permite, de asemenea, înregistrarea 
datelor GPS despre poziție și transferul de date aproape 
în timp real. Acesta permite schimbul automat, fără 
întrerupere, cu software-ul de management al terenului 
compatibil cu ISOXML și cartografierea. Datele pentru 
intrările de operare care au fost utilizate sunt 
transferate conform standardului TC-Geo și pot fi 
vizualizate în Varioterminal, în timpul lucrului.
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Noua funcție VariableRateControl (VRC) permite 
utilizarea hărților de aplicare și reglarea automată a 
ratei de aplicare pe utilaj, de ex. dispozitiv de 
împrăștiat dejecții, aparate de erbicidat, 
semănătoare. Pot fi utilizate până la 5 hărți de 
aplicare în paralel.

Setările pentru parcelă /câmp pot fi transferate la alte tractoare Fendt 
prin port-ul USB. Portul pentru încărcarea telefoanelor mobile este de 
asemenea foarte practic.

Capacitate de performanță care crește împreună cu afacerea dv. -  
de la o actualizare la alta
Fendt Variotronic vă ține mereu la curent, acum și în viitor. Cum se poate face acest lucru? 
Acest lucru începe atunci când cumpărați utilajul Variotronic și continuă pur și simplu pe 
întreaga durată de viață a utilajului. Deoarece, în loc să fie restricționate doar pentru 
modelele viitoare, actualizările software gratuite exclusive de la Fendt vin cu funcții nou 
dezvoltate, care sunt concepute și pentru modelele actuale și mai vechi. Modul cel mai 
simplu de a actualiza Variotronic este să solicitați dealerului dv. să îl actualizeze în timpul 
unui interval de întreținere. În acest mod puteți fi siguri că tractorul dv. Fendt funcționează în 
mod optim, își păstrează valoarea și garantează returnarea investiției dv. inițiale și pe viitor.
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PROIECTAREA VEHICULULUI – CONSTRUIREA – SARCINA UTILĂ – ȘASIUL – MANEVRABILITATEA

Înaintea tuturor,  
în mai multe moduri.

Condus în siguranță, chiar și în cazul unor  
sarcini utile ridicate
Tractorul 500 Vario are un semi-șasiu robust, conceput 
pentru o greutate totală admisă de 10.500 kg și o 
sarcină utilă ridicată, de peste 4.000 kg. Forma semi-
șasiului permite obținerea de spațiu suplimentar pentru 
suspensia cu braț longitudinal, care asigură un confort 
maxim în timpul condusului.

Tracțiune 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 la capăt de rând. În 
funcție de cerințe, ambele sisteme sunt pornite sau 
oprite în funcție de unghiul de virare sau de viteză. 
Rezultatul este o forță de tracțiune optimă și protecția 
solului, cu o bună manevrabilitate.

Asistenți inteligenți, pentru o siguranță sporită
500 Vario are în dotare 2 sisteme de asistență active 
pentru încetinire și pentru luminile de frână, pentru o 
siguranță sporită la volan. Orice încetinire a vehiculului, 
chiar și fără frânare, activează luminile de frână și oferă 
o detectare mai rapidă pentru participanții la trafic din 
spatele dv. Prin detectarea acționării, asistentul de 
încetinire asigură o stabilitate crescută la deplasare și 
ajustează în mod flexibil încetinirea atunci când 
conduceți cu o remorcă atașată. Acest lucru asigură, de 
asemenea, o sarcină mai mică pe trenul de rulare și o 
durată mai lungă de viață.

Confortul superior la deplasare și în timpul  
lucrului al unui HGV
Combinate inteligent, cele trei sisteme asigură un 
confort maxim în timpul condusului și al lucrului: 
suspensia punții față cu reglarea nivelului și funcție 
anti-balansare, suspensia cabinei și stabilizatorul 
sarcinii la șocuri.

Suspensia punții față - o acoperire a suprafeței cu  
până la 7% mai mare.
Suspensia punții față cu reglarea nivelului, cu o cursă 
de 80 mm, asigură o tracțiune optimă și mărește 
acoperirea suprafeței cu până la 7%. Transmisia Vario 
puternică asigură cea mai mare siguranță în timpul 
condusului, inclusiv pe pante sau când se utilizează 
încărcătorul frontal.

Autonivelare cu control complet
Reglarea automată a nivelului, cu senzor de poziție, 
garantează confortul generat de suspensie, pentru 
orice sarcină. Suspensia poate fi dezactivată complet 
prin simpla apăsare a unui buton, pentru lucrările care 
necesită o acuratețe și o precizie deosebite, cum ar fi 
încărcarea
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La capăt de rând sau în timpul lucrărilor de încărcare frontală, 
beneficiați de direcția VarioActive*, deoarece puteți efectua o 
rotire completă a roții cu o singură rotire a volanului. Sistemul  
de direcție suprapus este nelimitat până la 8km/h, iar de la 8 la 
18 km/h efectul de suprapunere este liniar.

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.

Manevrabilitate superioară: Profi, revista specializată în agricultură, a 
lăudat raza de bracaj de neegalat de doar 11,10 m (numărul 7/2017). 

Sarcină utilă mare, de aproape 4 tone: Datorită semi-
șasiului robust, este permisă o greutate totală de 
10,5 t, din care 8,5 t sunt doar pentru puntea spate. 
Conform rezultatelor testului Profi din 7/2017, acest 
lucru lasă loc unei „sarcini utile impresionante de  
3,9 t”.

Sistemul de blocare automată a punții directoare 
deblochează puntea directoare la o viteză 
predefinită, pe remorcile cu punți autodirectoare. Pe 
porțiunile drepte de drum, blocarea punții cu direcție 
automată asigură o manevrare stabilă. Operatorii nu 
trebuie să blocheze manual puntea cu direcție 
automată atunci când se află în afara intervalului de 
viteză predefinit sau atunci când se deplasează în 
marșarier.
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ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE FENDT CARGO ȘI CARGO PROFI

Expert în încărcarea  
inteligentă.

Comenzi perfecte: întoarceri și viraje pe partea stângă, 
încărcare pe dreapta.
Dispozitivele de control pentru încărcătorul frontal sunt 
integrate optim în interfața de operare generală de pe 
cotiera dreaptă și în Varioterminal: controlați 
încărcătorul frontal cu mâna dreaptă pe maneta în 
cruce, mâna stângă este liberă pentru virare și 
marșarier. Controlați viteza cu piciorul. Cu maneta 
inversor puteți schimba direcția de deplasare rapid și 
ușor, cu uzură redusă. Capacitatea hidraulică înaltă a 
tractorului Fendt 500 Vario asigură încărcare și 
descărcare rapide: Pompa cu senzor de sarcină are un 
debit de până la 158 l/min.

Sistem de direcție și amortizare ideal
Mai puțină virare și mai multă distracție în timpul 
lucrului cu încărcătorul frontal, datorită direcției 
VarioActive. Cu acest sistem de direcție suprapus puteți 
să atingeți unghiul de bracaj complet cu o singură rotire 
a volanului. Avantajele sunt clare – mai ales în curțile 
mici, dar și în câmp, la capătul rândului. La acesta se 
adaugă amortizarea activă pe încărcătorul frontal: 
Rezervoarele cu gaz presurizat absorb vibrațiile și 
șocurile, astfel încât acestea nu sunt transmise 
caroseriei tractorului. Amortizarea, în combinație cu 
suspensia punții față și a cabinei, este atât de 
confortabilă încât cu siguranță veți rămâne puțin mai 
mult la volanul tractorului Fendt 500 Vario, chiar dacă 
v-ați terminat deja treaba.

Fendt 500 Vario - tractor ideal cu încărcător frontal, cu 
cea mai bună vizibilitate
O adevărată bucurie pentru oricine lucrează frecvent cu 
încărcătorul frontal: Fendt 500 Vario și încărcătorul 
frontal Fendt Cargo sunt parteneri ideali. De la designul 
agil și stabil, la un stil de lucru rapid și comenzi simple 
– constituie o echipă perfectă. Puteți vedea cupa 
ridicată complet prin parbrizul care se curbează înspre 
acoperiș. Parbrizul care poate fi deschis complet în 
timpul lucrului cu încărcătorul se dovedește util pentru 
lucrul în depozite, de exemplu. Zona dintre și în fața 
pasajelor de roată a fost, de asemenea, optimizată. 
Deoarece capota și cadrul în formă de clepsidră de pe 
500 Vario sunt menținute înguste. Acum mai trebuie 
doar să decideți între Fendt Cargo și Fendt CargoProfi.

Încărcare inteligentă cu Fendt CargoProfi
Senzori de greutate și înclinare, funcție de scuturare și 
computer pentru operații – cu Fendt CargoProfi puteți 
încărca și mai precis și aveți încărcătura în câmpul 
vizual. Funcția de cântărire integrată raportează când 
s-a atins greutatea-țintă. Funcția de scuturare golește 
complet cupa. Funcția Memo salvează poziția brațului 
pentru proceduri utilizate frecvent, de exemplu, astfel 
încât nu trebuie să fie reglată de fiecare dată. Limitarea 
înălțimii de încărcare se dovedește utilă în hale joase, 
iar setarea unghiului de înclinare este practică pentru 
încărcarea remorcilor înalte. Amortizarea poziției finale 
asigură că încărcătorul frontal este ridicat încet și lin, 
ceea ce minimizează pierderile de material prin 
scurgere.

Setările pentru CargoProfi de pe 
Varioterminal nu pot fi mai ușoare 
de-atât: Afișați funcția manetei în 
cruce, vizualizați datele privind 
greutatea separată și greutatea 
totală de la sistemul de cântărire, 
limitați intervalul de lucru pentru 
brațul oscilant și pentru 
echipament.
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Cu maneta portocalie pentru marșarier 
puteți să schimbați cu ușurință direcția, 
cu mâna stângă. Țineți maneta pe loc, iar 
tractorul rămâne oprit. Eliberați maneta, 
iar tractorul merge automat în direcția 
preselectată.

Blocajul opțional pentru cuplajul hidraulic și 
sistemul de amortizare a vibrațiilor pot să fie 
activate, cu ușurință, din scaunul șoferului.

Maneta în cruce, din dotarea standard, oferă comenzi sensibile, fără a fi necesar să vă 
întindeți peste două supape de control. Funcțiile complexe ale utilajelor atașate pot fi 
controlate cu al treilea și al patrulea circuit hidraulic opțional. Acestea sunt activate și 
controlate de butoanele de pe maneta în cruce.

Parbrizul complet panoramic 
oferă un câmp vizual de 77° și o 
vizibilitate completă asupra 
încărcătorului frontal ridicat și 
asupra pasajelor de roată.

Încărcător frontal Fendt Cargo 4X/75¹ 4X/80¹

A Adâncime de săpare (în funcţie de anvelope) mm 150 150

B Înălţime de excavare (în funcţie de anvelope) mm 4155 4155

C Lăţime de aşezare la înălţimea de 3,5 m (în funcţie de 
anvelope) mm 1685 1685

C Lăţime de săpare (în funcţie de anvelope) mm 1145 1145

D Unghi de descărcare grade 55 55

E Unghi de retragere grade 48 48
Capacitatea de ridicare continuă daN 1940 2260
Capacitate max. de ridicare daN 2250 2620

¹ Aceleași valori se aplică pentru Fendt CargoProfi
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F	Pe lângă un player CD și MP3 cu 
Bluetooth, radioul are și un microfon 
mobil de tip „gât de lebădă” pentru 
apeluri hands-free la cea mai bună 
calitate audio.

J	Manșoanele pentru cablu 
integrate previn pătrunderea 
murdăriei, a apei și a prafului în 
cabină. De asemenea, chederele nu 
lasă să intre zgomotul de la exterior.

J	Pentru ca operatorul să conducă 
într-o poziție optimă, volanul și 
postul de comandă trebuie să fie la 
o înălțime potrivită și la un unghi de 
înclinare optim. De aceea, întregul 
habitaclu al tractorului Fendt 500 
Vario poate fi reglat individual, cu 
ajutorul pedalei.

F	 În plafon, pe lângă 
compartimentul de depozitare mare, 
există spațiu și pentru montarea 
unui tahograf.

J	Climatizarea integrală din 
dotarea standard asigură 
temperatura ideală. Climatizarea 
automată este disponibilă pentru 
variantele Profi și ProfiPlus.

FENDT 500 VARIO

Cabina Fendt VisioPlus.

J	Poziția Varioterminal-ului poate 
fi reglată în orice direcție datorită 
noii console cu articulație sferică.
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F	Un sistem de suspensie al cabinei perfect reglat este esențial pentru 
condusul tractorului în condiții de confort și siguranță. Suspensia mecanică 
în 4 puncte a cabinei reduce în mod eficient vibrațiile și șocurile. Se sprijină 
pe două lagăre conice în față și pe două elemente mecanice cu arc în spate. 
Pentru lucrările deosebit de solicitante, optați pentru confortul sigur al 
suspensiei pneumatice a cabinei cu funcție de autonivelare încorporată. 
Aceasta se sprijină pe lagăre conice în partea din față și pe elemente 
pneumatice cu arc în partea din spate.

F	Scaunul super-confortabil, cu 
suspensie pneumatică, este 
prevăzut cu încălzire, un adaptor 
rotativ, suspensie cu frecvență 
redusă, suport lombar pneumatic și 
reglare ușoară a cotierei. Pentru o 
siguranță mai mare pe drum, și mai 
ales în cazul lucrărilor din 
construcții, pentru acest scaun este 
disponibilă opțional o centură de 
siguranță cu prindere în trei puncte.

J	Scaunul confortabil are 
suspensie pneumatică și reglare 
ușoară a cotierei.

F	Pe lângă toate caracteristicile 
scaunului super-confortabil, 
Evolution Dynamic are amortizare 
orizontală și climatizare proprie. 
Suspensia poate fi reglată 
pneumatic cu aer comprimat de la 
compresorul vehiculului, astfel încât 
suspensia scaunului poate fi 
adaptată ideal la greutatea 
șoferului.

F	Scaunul super-confortabil 
Evolution Dynamic Dual Motion este 
disponibil și cu tapițerie din piele 
naturală. În noua ofertă cu tapițerie 
de piele, atât scaunele șoferului și 
pasagerului, cât și volanul, sunt 
îmbrăcate în piele neagră și fină.

J	O caracteristică specială a 
tractorului Fendt 500 Vario este 
mânerul vertical de pe lunetă, care 
vă permite să deschideți și să 
închideți luneta așezat confortabil 
pe scaun.

F	Partea superioară a spătarului 
noului scaun super-confortabil 
Evolution Dynamic Dual Motion se 
rotește odată cu șoferul, când 
acesta se uită în spate, și oferă 
suport în timpul lucrului în 
marșarier. Scaunul este complet 
echipat cu încălzire, climatizare și 
suspensie pneumatică.

F	Scaunul confortabil al 
pasagerului are formă ergonomică 
și este capitonat suplimentar. Are 
centură de siguranță, iar când este 
pliat, poate fi utilizat ca masă și 
suport pentru documente.

Echipare standard și opțională
Standard:  J	

Opțională:  F	

J	Deosebit de popular, mai ales 
vara: Trapa integrată în căptușeala 
plafonului oferă aer proaspăt, 
repede și fără curent.

J	Scaunul pasagerului se poate 
rabata și poate fi folosit pentru a 
stoca documente.
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J	Conducere ușoară și relaxată cu Vario: Modul de conducere poate fi 
selectat liber. Operatorii pot selecta modul pedală pentru a controla viteza 
tractorului cu piciorul. Ca alternativă, este posibil controlul prin joystick și 
prin pedală, cu până la patru rate de accelerație diferite.

J	Exclusiv și deosebit de practic: 
Indicatorul de resetare are 3 factori 
de declașare: unghiul de virare, 
timpul și viteza.

J	Stabilizarea la șocuri integrată 
previne „salturile” tractorului și  
ale utilajului, contracarând activ 
mișcările prin utilizarea sistemului 
hidraulic. Aceasta ajută la 
reducerea amplitudinii 
dezechilibrelor, astfel încât dv.  
să beneficiați de siguranță la  
virare și de mai mult confort în 
timpul condusului.

F	Sistemul de blocare automată a punții deblochează puntea directoare la o 
viteză predefinită, pe remorcile cu punți autodirectoare. La viteze mari sau în 
marșarier, puntea directoare rigidă menține automat tractorul și remorca 
drepte.

F	Cu sistemul de direcție VarioActive puteți să atingeți unghiul de bracaj 
complet cu doar o singură rotire a volanului. Acest lucru este deosebit de 
practic la capătul de rând sau în timpul lucrărilor cu încărcătorul frontal.

J	Sistemul exclusiv de direcție 
Fendt Reaction, din dotarea 
standard, garantează o direcție 
sensibilă și o deplasare perfectă în 
față. Direcția are un cuplu cu 
resetare încorporat, la fel ca 
automobilele. Puteți fi sigur că 
tractorul dv. va reacționa în mod 
fiabil pe șosea.

J	500 Vario are o suspensie pe puntea față cu autonivelare, în dotarea 
standard, pentru o putere de tracțiune cu până la 7% mai mare, fără a 
compromite confortul la deplasare. Mai ales în timpul lucrărilor grele, puntea 
față este în contact permanent cu solul – adică tracțiune completă – ceea ce 
împiedică „alunecarea roților”. Denivelările terenului sunt absorbite de cursa 
mare a suspensiei de +/- 50 mm. Puteți, de asemenea, să blocați suspensia 
dacă doriți: Acest lucru este important pentru încărcarea precisă cu o furcă 
pentru paleti sau pentru ghidarea la adâncime precisă cu un cultivator 
frontal. Unghiul de bracaj de 52° al punții față garantează manevrabilitate 
maximă. Funcția suspensiei poate fi oprită, de ex. pentru a ridica greutatea 
pe față.

FENDT 500 VARIO

Echipamente suplimentare –  
șasiu – manevrabilitate.
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J	Cuplele posterioare, priza de putere și supapele hidraulice pot fi 
controlate și de la exterior, de pe cele două apărători spate. Acest lucru face 
ca montarea utilajelor în spate să fie deosebit de ușoară.

Interfețele din partea din față: Cuplă superioară, 2 supape de control cu 
acțiune dublă, retur față nepresurizat, mufă cu 7 pini pentru remorcă, priză de 
putere față, opțional cu 1.000 rpm, sistem de prindere hidraulic față opțional, 
opțional: controlul electronic al poziției, sistem de prindere față cu comandă 
pentru eliberarea sarcinii

Interfețele din partea din spate includ Mufă de semnal, conexiune ISOBUS, cuplaj superior hidraulic, 5 supape de 
control cu dublă acțiune, retur spate nepresurizat, frână cu aer comprimat, linie de control Power beyond, conductă de 
presiune Power Beyond, frână hidraulică pentru remorcă, mufă cu 7 pini, opritoare pentru cuplele inferioare, cuplă 
ABS, priză de putere spate (standard: 540 / 540E / 1.000; Opțional: 540E / 1.000 / 1.000E), cuplă pentru remorcă, 
cuplă inferioară

F	Power Beyond este disponibil în 
partea din spate a tractorului, 
pentru lucrări grele cu utilaje 
acționate hidraulic. Puterea 
hidraulică completă este disponibilă 
direct, fără nicio rezistență inutilă. 
Returul fără presiune, cu o secțiune 
transversală mare, are o rezistență 
scăzută.

F	Racordul de aer comprimat 
Duomatic permite cuplarea mai 
rapidă a conductelor de aer 
comprimat.

J	Racordurile hidraulice de pe Fendt 500 Vario pot fi întotdeauna cuplate 
sub presiune (CUP). Cuplajele sub presiune cu cuplă dublă sunt deosebit de 
ușor de racordat.

F	Priză ISOBUS pentru racordarea 
unităților de comandă ale utilajului 
atașat.

F	3 sisteme de prindere față integrate, de înaltă 
calitate:  Sistemul de prindere hidraulic față este 
amplasat compact pe vehicul, ceea ce înseamnă 
că întregul vehicul va fi întotdeauna foarte ușor 
de manevrat. Capacitate max. de ridicare 3.130 
daN. Alte caracteristici: Tiranți inferiori cu o 
foarte bună prindere, care se rabatează în poziția 
parcare. Cilindru de ridicare protejat de burdufuri 
împotriva lovirii cu pietrele. Amortizarea 
vibrațiilor, montată ca dotare standard, împiedică 
trepidațiile și garantează conducerea sigură și 
confortul, chiar și atunci când transportați  
sarcini grele.

Echipare standard și opțională
Standard:  J	

Opțională:  F	

FENDT 500 VARIO

Sistemul hidraulic și  
zonele de montare.
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J	Funcția Iluminare la oprire: 
Pentru un drum spre casă în 
siguranță, farurile și iluminatul 
cabinei rămân aprinse chiar și după 
ce motorul a fost oprit.

Mai multă lumină pentru lucru – oferită de conceptul de iluminare cu leduri la 
360°, cu o intensitate luminoasă mărită, care poate ajunge la un total de 
49.900 de lumeni. Astfel se produce un fascicul de lumină mai lat. Situate în 
partea din față și din spate a acoperișului, precum și pe partea laterală a 
stâlpilor A și a apărătoarelor de noroi, acestea luminează întreaga zonă de 
lucru la fel ca ziua, atunci când lucrați noaptea. Reflectoare de mare putere 
pentru o iluminare uniformă, fără a vă orbi. Și un alt beneficiu: Ledurile 
economisesc electricitate. Pentru Fendt 500 Vario sunt disponibile 
următoarele faruri cu leduri: 4 în partea din spate a acoperișului, 4 în partea 
din față a acoperișului, 2 pe stâlpii A, 2 pe apărătoarea de noroi spate.

J	Pur și simplu ingenios: 
Dispunerea încrucișată a luminilor 
de lucru de pe acoperiș previne 
formarea umbrelor.

J	Pe Fendt 500 Vario Profi și 
ProfiPlus, farurile sunt suplimentate 
cu lumini de poziție, care iluminează 
în întregime pasajele de roată. 
Elementele cromate dau tractorului 
un aspect elegant și deosebit.

J	 Iluminatul este setat și reglat 
ușor datorită tastelor sale simple. 
Cu sistemul inteligent cu un singur 
buton, toate luminile pot fi aprinse 
și stinse cu o singură atingere a 
tastaturii – deosebit de practic la 
schimbarea frecventă între 
deplasarea pe câmp și deplasarea 
pe drumurile publice, pe întuneric.

FENDT 500 VARIO

Sistem de iluminare  
complet.

Iluminare completă în față, cu faruri cu halogen, lumini de poziție cu halogen 
(de la Profi), lumini de lucru (leduri opț.) pe stâlpul A, precum și faruri 
auxiliare pe acoperiș și lumini de lucru exclusive încrucișate (leduri opț.) 
pentru cea mai bună iluminare din față, fără umbre.

Pe lângă luminile spate obișnuite, iluminarea din spate include luminile de 
lucru de pe acoperiș (leduri opț.) și mai multe lumini de lucru (leduri opț.) pe 
apărătoarele de noroi.

Întreaga stație de lucru este 
potrivită perfect pentru munca pe 
timp de noapte, cu luminile din 
spate integrate.
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Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

Fendt 500 Vario are opțiuni de balastare flexibile. Sunt disponibile diverse greutăți față și 
pentru roți: Gama de greutăți frontale acoperă 3 dimensiuni: 400 kg, 870 kg și 1.250 kg Chiar 
și la modelele fără sistem de prindere hidraulic față, puteți atașa/detașa fiecare greutate 
față cu dispozitiv de ridicare Comfort ballast pickup.

Sistemul flexibil de balastare, cu greutăți pe față de până la 1.250 kg și greutăți pe roți 
de max. 2 x 600 kg asigură tracțiune maximă. Greutatea mică a vehiculului, de doar 6 
tone, și sarcina utilă de peste 4 tone face ca Fendt 500 Vario să aibă un consum redus 
de combustibil și să nu taseze solul.

c Pentru 500 Vario puteți alege dintre 6 sisteme inferioare de prindere: Bară de tractare 
retractabilă de cat. 3 și bară de tractare cu decalaj, cuplă, Piton Fix standard și pentru 
lucrări dificile și cuplaj cu cap cu bilă.

Greutăți pentru roți de 200 kg, 300 kg și 600 kg.

FENDT 500 VARIO

Sistemul pentru remorcă,  
balastul și sarcina utilă.
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Cel mai bun produs, cu cea mai bună 
întreținere și cel mai bun service.

Cu un Fendt 500 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 dv. 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 dv. Fendt vă stau mereu la dispoziție atunci când 
aveți nevoie de ei, având un singur scop: acela de a se 
asigura că utilajele dv. Fendt sunt gata de acțiune în orice 
moment. Dacă apar probleme în timpul perioadei de 
recoltare, trebuie doar să apelați centrul dv. de service 
autorizat, 24/7, linia de urgență.

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

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

și pentru garanție
- Fendt Certified – Program pentru utilaje rulate

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

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

Fendt Care – întreținere și garanție extinsă până la  
8 ani/8.000 ore de funcționare
Pentru ca tractorul dv. să fie gata să intre în acțiune în 
orice moment, vă oferim un serviciu de întreținere și de 
reparații personalizat, care depășește garanția 
standard ce acoperă doar riscurile de reparații în 
primele 12 luni după livrare. Aici intervine Fendt Care. 
Cu durate flexibile impresionante, de până la 8 
ani/8.000 de ore de funcționare, și rate flexibile cu și 
fără excedent, tractorul dv. beneficiază de garanție și 
după primul an. Dealerul dv. Fendt va monta numai 
piese de schimb Fendt originale. Acestea au un 
standard dovedit de calitate și sunt testate în ceea ce 
privește siguranța. În acest mod se asigură cea mai 
bună păstrare a valorii pentru utilajul dv. Fendt.

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

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

de calitate Fendt
- Verificări complexe la primire  

(tehnologie, uzură, aspect)
- Piese supuse uzurii întreținute cu grijă și înlocuirea 

componentelor, curățarea și vopsirea acolo unde este 
necesar

- Garanție de un an (cu opțiunea de prelungire)

SERVICE-UL FENDT

Fiți fără grijă, deoarece tractorul dv. 
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 obișnuită, 

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 Protecție împotriva 
daunelor majore

Acoperire completă, în 
condiții excelente

Acoperire completă, în 
timp ce mențineți 

costurile sub control

Vă protejează împotriva 
tuturor riscurilor de 

reparații neprevăzute, 
inclusiv toate costurile 

secundare

Pentru clienții care nu 
își pot permite să 
cumpere unelte

Întreținere obișnuită

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 fiabilitatea planificării.

8 ani / 8.000 de 
ore de operare

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 500 VARIO - ÎNTREȚINERE ȘI VALOARE REZIDUALĂ

Ușor de întreținut, cu o valoare 
reziduală imbatabilă.

Produse complementare Fendt.
Acestea sunt o completare importantă pentru tractorul 
dv. 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 
dv. Fendt.

Mai puține de făcut, terminați treaba mai devreme: Grupul compact de 
radiatoare este foarte accesibil și poate fi curățat ușor și rapid, datorită 
spațiului generos dintre răcitoare și partea inferioară plată a 
radiatorului.

Păstrarea superioară a valorii unui 500 Vario este o bază importantă 
pentru eficiența sa economică în general. Adesea, soluții de acest gen 
nu ajung pe piață decât cu mulți ani mai târziu. Avantaj: o investiție 
reală pentru anii care vor urma.

Filtrul de aer de înaltă performanță realizează o admisie și o curățare 
optimă a aerului și este ușor de înlocuit.

Compartimentul motorului este foarte ușor accesibil pentru inspecție și 
întreținere, chiar și cu încărcătorul frontal. Capota are două părți laterale 
separate pentru a se deschide cu ușurință.
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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 
oferit prin 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 de drum cu tractorul pe care 
îl doriți.

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

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

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

ÎNTREBĂRI FRECVENTE TOTUL DESPRE FENDT.
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Motor
Pre-filtru de combustibil (încălzit) c c c c

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

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

Semnal sonor la mersul înapoi c c c

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

g g g g

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

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

Pachet de bază pentru controlul mașinii (ISOBUS) c g g

VariotronicTI - sistem de management la capătul terenului g g g g

Sistem de ghidare VarioGuide NovAtel / Trimble c c

Sistem de documentație VarioDoc (doar cu Varioterminal 10.4'') c g

Pachet de bază pentru agronomie g

Section Control (SC) c

Variable Rate Control (VRC) c

Contour Assistant c

Imobilizator electronic c c c c

Fără imobilizator g g g g

Cabină
Filtru cu carbon activ c c c c

Suspensie mecanică pentru cabină g g g g

Suspensie pneumatică pentru cabină c c c c

Scaun super-confort cu centură de siguranță cu prindere în 3 puncte c c c c

Scaun confort cu suspensie pneumatică g g g g

Scaun super-confort cu suspensie pneumatică c c c c

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

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

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

Scaun instructor g g

Scaun instructor confort g g

Aer condiționat g g g g

Sistem automat de climatizare încorporat c c

Parbriz din două bucăți și portieră dreapta c c c c

Parbriz continuu g g g g

Lunetă încălzită c c c c

Ștergătoare față pe segmente g g c c

Ștergătoare față paralele c c c c

Ștergătoare față 300° (cu parbriz continuu) g g

Spălător/ștergător de lunetă c c c c

Oglindă cu unghi larg g g g g

Kit de montare a unității radio, cu două difuzoare stereo g g g g

Radio CD MP3 c c c c

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

Senzor radar c c

Șasiu
Suspensie față autonivelantă, blocabilă g g g g

Frână direcție g g g g

Blocare automată a punții directoare a remorcii c c

Cuplaj aer comprimat Duomatic c c c c
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4WD
Diferențial spate/fata cu blocare 100% a discurilor și senzori pentru unghiul de 
direcție

g g g g

Sistem de prindere hidraulic
Sistem de prindere hidraulic față cu acționare simplă, comenzi externe (supapă 
separată)

c c c c

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

c c c c

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

c c c c

Priză de putere
Față: 1000 rpm c c c c

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

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

Sistem hidraulic
Manetă în cruce pentru acționarea supapelor hidraulice, joystick multifuncțional g g g g

Modul liniar pentru acționarea supapelor hidraulice g g

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

c c c c

Pompă load-sensing cu piston axial (75 l/min) g g

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (110 l/min) c c g g

Sistem de detectare a sarcinii cu pompă cu piston axial (158 l/min) c c

4. Supapa hidraulică spate sau a treia supapă hidraulică spate și prima supapă 
hidraulică față

c c

4. Supapa hidraulică spate c c

5. Supapa hidraulică spate c c

1. Supapa hidraulică față c c

2. Supapa hidraulică față c c

Alimentare hidraulică cu retur liber c c c c

Retur în partea din spate g g g g

Debit retur spate nepresurizat c c c c

Manetă dublă cuplaje sub presiune cuplaje spate c c c c

Cuplă CUP spate g g g g

Ulei hidraulic bio c c c c

Echipamente suplimentare
Cârlig de remorcare manual g g g g

Cârlig de remorcare automat cu telecomandă, spate c c c c

Cuplaj cu bilă, reglabil pe înălțime c c c c

Cuplaj cu bilă scurt în cârligul inferior c c c c

Cuplaj cu bilă lung în cârligul inferior c c c c

Cârlig de remorcare c c c c

Bară de tracțiune c c c c

Piton-fix c c c c

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

c c c c

Greutăți pentru roți, roți spate c c c c

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

Apărătoare de noroi roată față pivotantă c c g g

Încărcător frontal
Piese pentru cuplarea încărcătorului frontal c c c c

Încărcător frontal Cargo 4X/75 c c c c

Încărcător frontal Cargo 4X/80 c c c c

Încărcător frontal Cargo Profi 4X/80 c c

Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

FENDT 500 VARIO

Variante de echipare.
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512 Vario 513 Vario 514 Vario 516 Vario
Motor
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 91/124 98/133 110/150 120/163
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 96/131 104/141 115/156 126/171
Nr. de cilindri Număr 4 4 4 4
Alezaj/cursă cilindri mm 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126
Capacitate cilindrică cm³ 4038 4038 4038 4038
Turație nominală rpm 2100 2100 2100 2100
Cuplu maxim la 1450 rpm Nm 550 590 649 687
Creșterea cuplului % 42.0 40.0 38.0 33.0
Capacitate combustibil litri 298.0 298.0 298.0 298.0
Rezervor AdBlue litri 31.0 31.0 31.0 31.0

Transmisie și priză de putere
Tip transmisie ML 90 ML 90 ML 90 ML 90
Intervalul de viteză 1 km/h 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28
Intervalul de viteză 1 - marșarier km/h 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17
Intervalul de viteză 2 km/h 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50
Intervalul de viteză 2 - Marșarier km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
Viteză maximă km/h 50 50 50 50
Priză de putere spate 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000 540/ 540E/ 1000
Priză de putere spate opțională 540E/ 1000 /1000E 540E/ 1000 /1000E 540E/ 1000 /1000E 540E/ 1000 /1000E
Priză de putere față opțională 1000 1000 1000 1000

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă cu debit variabil l/min 75 75 75 75
Pompă cu debit variabil opțională 1 l/min 110 110 110 110
Pompă cu debit variabil opțională 2 l/min 158 158 158 158
Presiune de lucru/presiune de comandă bar 200+20 200+20 200+20 200+20
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Power / Power Plus Număr 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Profi / Profi Plus Număr 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5
Volum maxim ulei hidraulic disponibil litri 55 55 55 55
Capacitatea max. de ridicare a sistemului de prindere hidraulic spate daN 7780 7780 7780 7780
Capacitatea maximă de ridicare a sistemului de prindere hidraulic față daN 3420 3420 3420 3420

Anvelope
Anvelope față (standard) 480/65R28 480/65R28 480/70R28 540/65R28
Anvelope spate standard 600/65R38 600/65R38 580/70R38 650/65R38
1. Anvelope față opționale 16.9R28 16.9R28 480/65R28 480/65R28
1. Anvelope spate opționale 20.8R38 20.8R38 600/65R38 600/65R38

Dimensiuni
Ecartament față (anvelope standard) mm 1880 1880 1880 1880
Ecartament spate (anvelope standard) mm 1860 1860 1860 1860
Lățime totală cu anvelope standard mm 2501 2501 2501 2501
Lungime totală mm 4453 4453 4453 4453
Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard fără VarioGuide mm 2930 2930 2965 2965
Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard cu VarioGuide mm 2980 2980 3015 3015
Gardă la sol maximă mm 530 530 530 530
Ampatament mm 2560 2560 2560 2560

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer) kg 6050.0 6050.0 6400.0 6400.0
Greutate totală maximă admisă până la 40 km/h - aprobare necesară pentru excepție specifică țării kg 10500.0 10500.0 10500.0 10500.0
Greutate totală maximă admisă până la 50 km/h - aprobare necesară pentru excepție specifică țării kg 10500.0 10500.0 10500.0 10500.0
Sarcină verticală maximă pe cârligul de remorcare kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

FENDT 500 VARIO

Specificații tehnice.

39



It’s Fendt.  Pentru că înțelegem agricultura.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

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

RO/1901

www.fendt.com 




