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Perfecționistul.
Să fii doar bun nu mai e suficient. Doar interacțiunea perfectă dintre tractor și operator duce la rezultate de succes.  
Pentru a perfecționa munca dvs. de zi cu zi, am creat soluții excelente la seria Fendt 700 Vario – pentru cea mai  
bună unitate, având puterea necesară, grad ridicat de manevrabilitate, precizie, fiabilitate, funcționalitate și confort.
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Motor 714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
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Perfecționat pentru  
orice tip de lucrare.
Acest tractor ușor adaptabil, având între 150 și 246 CP, este partenerul dvs. puternic pentru toate operațiile –  
de la cele simple, pe pajiști, până la cele de transport sau până la cele mai dificile lucrări pe câmp sau ale contractorilor.
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Deoarece adaptabilitatea aparține perfecțiunii
Tractorul Fendt 700 Vario oferă mai multe funcții care vă vor 
ajuta în activitățile de zi cu zi.

- Capacitate de ridicare crescută, de 10.360 daN
- Greutatea totală admisă 14 t
- Sarcină utilă mare, de până la 6.200 kg
- Pompă load-sensing cu debit de 109 l/min pentru varianta 

standard, 152 l/min sau 193 l/min pentru varianta opțională.
- Priză de putere spate cu 4 trepte
- Priză de putere 1000E
- Standard de emisii Stage V
- Ștergătoare de parbriz 300°
- Faruri LED de ultimă generație 
- Modelele Varioterminal de 7” și 10.4” arată ca un 

smartphone cu comandă prin ecran tactil și taste
- Sistem de ghidare și funcții de telemetrie Variotronic

Perfecționați-vă.  
Cu tractorul Fendt 700 Vario.
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Aspecte legate de performanță și confort
Întregul șasiu al motorului Fendt 700 Vario a fost 
gândit perfect, pentru a face față unor operațiuni 
solicitante și pentru a asigura un transport rapid.

- Suspensie cu autoreglare a nivelului pentru 
puntea față, cu o cursă de 100 mm

- Sistem de frânare pneumatic, cu două circuite, 
acționat prin pedală sau frână cu ambreiaj lateral

- Modul TMS cu pedală care reglează decelerația 
prin detectarea apăsării

- Blocare automată a punții directoare a remorcii
- Blocare 100% a diferențialului pentru punțile față 

și spate
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ADAPTABILITATE ȘI FLEXIBILITATE

Echipat perfect.

Nicio greutate nu este prea mare
Datorită modului de proiectare robust, tractorul Fendt 
700 Vario are o capacitate de ridicare de 10.360 daN, 
putând face față unor sarcini deosebit de grele. Cu 
acest sistem de atașare frontală simplu de utilizat, cu 
comandă pentru eliberarea sarcinii, puteți transfera pe 
puntea față o parte din greutatea utilajului atașat. 
Reglați fin gradul de eliberare a sarcinii, cu supapă 
specială cu dublă acționare cu putere de ridicare față. 
Aceasta garantează atât manevrarea în siguranță a 
tractorului, cât și faptul că utilajul atașat frontal aplică 
doar presiunea necesară pentru lucrarea pe care o 
efectuează.

Tractorul Vario și încărcătorul Cargo formează  
unitatea perfectă
Fendt 700 Vario este ideal pentru lucrări cu încărcătorul 
frontal. Unghiul de vizibilitate în partea de sus a fost 
triplat datorită noului parbriz curbat panoramic. 
Operatorii au vizibilitate asupra încărcătorului frontal, 
chiar și atunci când acesta este ridicat. Parbrizul poate 
fi deschis complet în orice moment, în timp ce este 
utilizat încărcătorul frontal. Acest lucru face ca lucrările 
cu încărcătorul frontal să reprezinte o adevărată 
plăcere.

Tractorul pentru rezultatele perfecte
Brazda perfectă la cultivare, acuratețe a rândurilor la 
semănat, tăietura perfectă la secerat – cu tractorul 
Fendt 700 Vario puteți atinge perfecțiunea, cu rezultate 
extrem de satisfăcătoare. Numeroasele interfețe și 
funcții automate asigură o adaptabilitate maximă la 
montarea utilajelor atașate. Sistemul hidraulic de mare 
putere facilitează și extinde posibilitățile de utilizare, 
asigurând eficiență maximă și productivitate la cel mai 
înalt nivel.

Sistem hidraulic puternic
Cu un debit de 193 de litri pe minut, pompa load-
sensing a tractorului Fendt 700 Vario asigură un debit 
mare de alimentare a sistemului hidraulic. Pentru 
variantele Profi și ProfiPlus, aceste pompe nu 
întâmpină nicio dificultate, chiar și atunci când sunt 
supuse unor operații solicitante în timpul lucrului cu 
utilaje atașate. Dimensiuni suplimentare ale pompelor, 
cu debite de 152 l/min și 109 l/min (versiunile Power și 
PowerPlus) pentru performanțe solide, indiferent de 
utilajul atașat utilizat. Aceste capacități ale pompelor 
permit menținerea la un nivel redus a turației motorului, 
ceea ce ajută la economisirea combustibilului, chiar și 
în cazul operațiilor solicitante.
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Vizibilitatea neobstrucționată prin zonele de sticlă fac ca tractorul  
700 Vario să fie ideal pentru lucrările cu încărcător frontal.

Comanda pentru eliberarea sarcinii pentru sistemul de cuplare frontal 
este avantajos atunci când se utilizează un plug de zăpadă sau o 
cositoare frontală, la lucrările pe pășuni, ca urmare a faptului că 
sistemul de ghidare a utilajului atașat se ajustează rapid în cazul unor 
suprafețe neuniforme.

Semi-șasiul turnat robust, care permite o greutate brută de 14 tone, este 
cel care duce greul în cazul tractorului Fendt 700 Vario. Cu o sarcină 
utilă ridicată, de 6.200 kg, acest tractor compact de mare putere este 
ideal pentru a lucra cu utilaje atașate grele.

Sistemul de cuplare este setat prin Varioterminal și 
este acționat prin intermediul modulului de comandă 
a ridicătorului, al joystickului multifuncțional sau al 
dispozitivelor de comandă externe, de pe apărătoarea 
de noroi spate sau în față.
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Filtrul pentru particule de motorină (Coated Soot Filter - CSF)
Filtrul pasiv pentru particule de motorină este regenerat în timpul condusului și nu 
necesită pornire activă. Nu este necesar combustibil suplimentar pentru regenerare. 

MOTORUL LUI FENDT 700 VARIO 

Coordonare perfectă  
pentru cel mai bun condus.

Economic și cu întreținere redusă
Pre-filtrul de combustibil, cu supapă termostatică, 
permite pornirea fiabilă a tractorului, chiar și la 
temperaturi cu mult sub zero grade, ca urmare a 
faptului că combustibilul pre-încălzit circulă dinspre 
circuitul de retur către pre-filtru. Radiatorul și filtrul sunt 
aranjate astfel încât întreținerea să fie cât mai simplă. 
Indicatorul pentru consumul de combustibil și de 
AdBlue nu doar monitorizează consumul curent, dar și 
înregistrează în jurnal consumul pentru diferitele 
operații executate. De asemenea, acesta ajută 
operatorul să-și dezvolte și să mențină un stil de 
conducere eficient.

Putere și fiabilitate
Motorul Deutz cu 6 cilindri al tractorului Fendt 700 Vario 
și-a dovedit valoarea în timp și oferă o putere de 150 
până la 246 cp, cu o viteză maximă de 50 km/h. Cu o 
capacitate cilindrică de 6,1 litri, 4 supape per cilindru și 
injecție common rail, cuplu motor ridicat, acest tractor 
asigură excelență în timpul condusului. Tractorul 
compact și de mare putere este conceput pentru a oferi 
performanțe maxime și o capacitate de încărcare 
superioară. Motorul și transmisia sunt sincronizate 
perfect, pentru o eficiență de ansamblu ridicată.

Economic și ecologic
Fiecare litru contează. Tractorul Fendt 700 Vario este 
dotat cu tehnologia SCR de gestionare a gazelor de 
eșapament și este extrem de eficient din punct de 
vedere al consumului de carburant, conformându-se cu 
standardul EURO Stage V. Filtrul pasiv pentru particule 
de motorină, care nu necesită injecție suplimentară de 
combustibil pentru regenerare, ajută la economisirea 
combustibilului. Cu o coordonare perfectă între motor 
și transmisie, noul tractor Fendt 700 Vario oferă 
performanțe maxime atât pe câmp, cât și pe șosea.
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Caracteristicile motorului – Fendt 724 Vario
Cuplu 1.058 Nm, putere maximă 246 cp la 1.800 rpm

Datorită tehnologiei SCR, gazele de eșapament sunt post-tratate cu 
AdBlue®, o soluție care conține 32,5% uree și care transformă oxizii de 
azot NOX în azot netoxic și apă. Recircularea externă a gazelor de 
eșapament (AGRex) reduce oxizii de azot chiar înainte ca aceștia să 
ajungă pe linia de eșapament, astfel încât se folosește mai puțin 
AdBlue®.

Cuplu
Nm
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750

rpm 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Putere
kW
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110

rpm 1100 1300 1500 1700 1900 2100
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TRANSMISIA SERIEI FENDT 700 VARIO

Populară, testată, perfectă: 
Transmisia Fendt Vario.

Bine echilibrat și eficient cu TMS
Schimbarea frecventă a operațiilor este pe agenda unui 
tractor. Fie pentru transport, fie pentru lucrările grele ale 
solului, Fendt 700 Vario a fost proiectat pentru 
performanțe ideale, consum scăzut de combustibil și 
uzură redusă a componentelor. Sistemul de 
management al tractorului TMS controlează motorul și 
transmisia, astfel încât acestea lucrează întotdeauna la 
un optim economic fără ca dumneavoastră să vă 
gândiți la aceste lucruri. Trebuie doar să specificați 
viteza dorită.

Atingeți limitele cu putere maximă
Funcțiile suplimentare, precum regimul de lucru 
automat al motorului 2.0, reduc și mai mult consumul 
de combustibil, deoarece motorul funcționează 
întotdeauna în intervalul de turații ideal. Limita de 
încărcare, care este diferită pentru fiecare operație, este 
reglată automat. Nu mai este necesară introducerea 
manuală a acestei limite, iar motorul și transmisia sunt 
coordonate perfect în permanență. În modul de 
reducere a vitezei, tractorul accelerează rapid și devine 
ușor de manevrat.

Experiența perfectă de condus, datorată transmisiei 
variabile continue.
Deoarece numai cu transmisia variabilă continuă a 
tractoarelor Fendt Vario puteți conduce la viteza ideală, 
adaptată lucrării pe care o efectuați. Puteți conduce cu 
o viteză de la 0,02 km/h până la 50 km/h, cu cea mai 
mare precizie. Toate acestea, în timp ce controlați 
relaxat tractorul cu ajutorul joystickului multifuncțional. 
Costurile reduse cu întreținerea, datorate intervalelor 
mai mari de schimbare a uleiului de transmisie, la 
fiecare 2.000 de ore, au un impact pozitiv considerabil. 
Alimentarea separată cu ulei protejează cutia de viteze 
împotriva amestecării și contaminării uleiului.

Turația potrivită cu priza de putere economică 1000E
Indiferent care este utilajul atașat la priza de putere, cu 
tractorul Fendt 700 Vario puteți solicita putere numai 
atunci când aceasta este necesară. Sunt disponibile 
patru turații ale prizei de putere: 540, 540E, 1000 și 
1000E rpm. Priza de putere de 1000E asigură o 
transmitere optimă a puterii pentru utilajele atașate 
care necesită turații mari concomitent cu puteri mici, de 
exemplu, în cazul operațiilor cu grapele rotative, utilaje 
pentru împrăștierea dejecțiilor animale sau aparate de 
erbicidat.
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Transmisia Fendt Vario este de tip hidrostatic-mecanică cu 
divizarea puterii. Mărind turația, partea din puterea mecanică 
transmisă prin setul planetar crește. Dispozitivele hidrostatice 
pot pivota la 45 de grade și au o presiune de funcționare ridicată 
de max. 550 bari, ceea ce asigură o eficiență excepțională.

Datorită sistemului TMS de gestionare a tractorului 
și regimului de lucru automat al motorului 2.0, 
tractorul poate regla în mod automat turația 
motorului.

Direcția de deplasare poate fi schimbată cu ajutorul 
joystickului sau al manetei inversorului de pe coloana de 
direcție. Funcția integrată Stop-and-Go este o 
caracteristică extrem de practică.

Modul de deplasare poate fi selectat individual: Viteza 
poate fi controlată cu ajutorul pedalei sau al joystickului.
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CABINA FENDT VISIOPLUS

Confort la cel  
mai înalt nivel.

Echipamente de cea mai înaltă calitate
Campania de recoltat poate să înceapă: Cabina 
tractorului Fendt 700 Vario este dotată cu suspensie 
pneumatică pentru un grad sporit de confort în timpul 
deplasării. Suspensia pneumatică în trei puncte a 
cabinei realizează un echilibru perfect în condițiile unui 
teren neuniform. Veți sta foarte confortabil și relaxat în 
scaunul super-confortabil „Evolution dynamic Dual 
Motion”, care oferă un confort ideal pentru regiunea 
lombară. Suspensia cu aer comprimat provenit de la 
compresorul vehiculului permite adaptarea scaunului la 
greutatea dvs. Scaunul este disponibil cu husă fie din 
tapițerie neagră, fie din piele naturală.

Un loc de muncă desăvârșit
Cu o coloană de direcție reglabilă pe înălțime și 
înclinare, puteți utiliza o pedală de picior suplimentară 
pentru a debloca volanul și tabloul de bord, apoi 
înclinați ușor întreaga unitate cu ambele mâini în poziția 
pe care o doriți. Datorită sistemului de vorbire "hands-
free" cu microfon mobil, mâinile dvs. sunt libere în timp 
ce efectuați un apel telefonic cu cea mai bună calitate 
audio. Rulmenții cabinei VisioPlus au fost optimizați 
pentru a absorbi zgomotele neplăcute din exterior. 
Sistemul automat de climatizare asigură o ventilare 
ideală și o temperatură perfectă în interiorul cabinei. 
Filtrul cu carbon activ vă asigură aer de cea mai bună 
calitate, chiar și în cazul operațiilor în medii cu mult 
praf.

Vizibilitate și confort
Cabina Fendt VisioPlus oferă suficient spațiu pentru ca 
dvs. să lucrați într-un confort desăvârșit. Totul începe 
de cum urcați în cabină, pe treptele late ale acesteia.  
Cu o suprafață vitrată de peste șase metri pătrați, 
cabina nu doar că face minuni în ceea ce privește 
câmpul de vizibilitate, dar oferă o senzație de 
spațialitate excelentă, datorită spațiului util de 2520 de 
litri și dispunerii ergonomice bine gândite a tuturor 
componentelor. Numeroasele spații de depozitare  
oferă opțiuni de stocare practice.

Totul se află la vedere
Parbrizul panoramic al cabinei VisioPlus se curbează în 
zona acoperișului, pentru a oferi vizibilitate în partea de 
sus. Datorită unghiului de 77 de grade, aveți vizibilitate 
maximă asupra lucrării efectuate, chiar și atunci când 
încărcătorul frontal este ridicat. Suprafața vitrată mare, 
de 6,2 m², asigură o vizibilitate optimă și completă, fără 
un stâlp B care să vă obstrucționeze. Ploaia nu vă va 
putea opri: cu ajutorul ștergătorului cu rază de acoperire 
de 300 de grade, veți avea întotdeauna o vizibilitate 
optimă a întregului câmp de lucru.
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Ștergătorul de parbriz cu 
acoperire de 300° mărește 
câmpul vizual și oferă vizibilitate 
fără obstacole asupra întregii 
părți din față a tractorului și către 
pasajele de roată.

Cablurile pot fi direcționate spre 
cabină din exterior prin luneta 
închisă. Murdăria și umezeala 
rămân afară.

Parbriz panoramic, cu unghi de 77°, pentru o 
vizibilitate completă înspre partea de sus și 
către pasajele de roată.

Geam lateral dintr-o singură bucată și o vizibilitate 
deplină în jurul tractorului, fără un stâlp B care să vă 
obstrucționeze.

Oglinda cu unghi larg este integrată în oglinda principală, 
funcționând ca oglindă secundară pentru a extinde considerabil 
câmpul de vizibilitate.

Sistemul de suspensie și sistemul de reglare individuală de pe cotiera 
scaunului asigură confort pe toată durata zilei de lucru. Scaunul 
confortabil pentru instructor este prevăzut cu o măsuță pentru scris 
încorporată.

Băuturile răcoritoare se află la 
îndemână, în compartimentul de 
răcire din spatele scaunului 
pasagerului.
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SOLUȚII INTELIGENTE PE FENDT 700 VARIO

Funcționare eficientă  
și condus confortabil.

Noi rute cu Asistent contur Fendt
Acum, tractoarele Fendt cu Varioterminal 10.4 și sistem 
VarioGuide cu receptoare NovAtel® sau Trimble® pot 
folosi Asistent contur Fendt. Cu noile segmente de 
contur și caracteristicile rutei unice adăugate tipurilor 
familiare de rute VarioGuide, munca este mai simplă și 
mai eficientă. Cu segmentele de contur puteți înregistra 
diferitele segmente ale câmpului cu o singură cursă 
dus-întors, un mod rapid și simplu de a adăuga limitele 
parcelei. Cu Ruta Unică, conduceți de-a lungul întregului 
hotar al parcelei, pentru a-l înregistra aproape ca o linie 
de contur infinită.

Perfect pentru toate operațiile
Pentru Fendt Variotronic, interfața ISOBUS este legătura 
decisivă pentru utilajele atașate. Prin intermediul 
acesteia, toate dispozitivele care sunt compatibile cu 
ISO 11783 pot fi operate ușor și rapid prin Varioterminal 
și, în cazul în care există, și cu ajutorul joystickului 
multifuncțional. Modelul Fendt 700 Vario poate fi dotat 
cu funcția Variotronic TIM gata instalată. Aceasta 
înseamnă că un echipament atașat activat prin TIM 
controlează automat anumite funcții ale tractorului. 
Aceasta include, de exemplu, viteza înainte și o supapă 
hidraulică de pe presa de balotat activată prin TIM.

Bine gândit: Conceptul de operare Fendt
Modul de proiectare al elementelor de comandă Fendt 
de pe cotiera dreaptă, inclusiv Varioterminal, joystickul 
multifuncțional, maneta în cruce, modulele liniare și 
tastatura cu membrană, și-a dovedit performanțele în 
operare de-a lungul anilor. Pentru a controla funcțiile 
tractorului și ale utilajului, modelul Fendt 700 Vario este 
dotat cu două versiuni de terminale – varianta de 7" și 
varianta mai mare de 10.4". Ambele terminale au 
comandă prin ecran tactil și taste.

Pe drumul cel bun: Fendt VarioGuide
Sistemul de direcție automată VarioGuide asigură 
rezultate optime și confort maxim. 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 reliefului, VarioGuide 
continuă să funcționeze fiabil până la 20 de minute, 
datorită tehnologiei Trimble®-xFill™ sau soluției 
NovAtel® RTK Assist.

Cu Fendt VarioGuide aveți totul 
sub control, cu două niveluri de 
precizie, cu o deviație de  
+/- 20 cm (VarioGuide Standard) 
și +/-2 cm (VarioGuide RTK). 
Puteți utiliza un receptor și un 
serviciu de corecție alese de dvs.
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Sistemul de întoarcere la capătul rândului VariotronicTI memorează 
modelul de lucru la capătul rândului. Până la 5 factori declanșatori și 13 
funcții de memorie (inclusiv ghidare GPS), precum și operarea simplă în 
timpul staționării asigură o calitate constantă și superioară a lucrului la 
capătul rândului. Puteți declanșa secvențele apăsând un buton de pe 
joystick. Puteți efectua mai puțin cu până la 1.920 de mișcări ale mâinii 
în 160 de viraje. Funcția automată VariotronicTI este și mai ușor de 
utilizat, deoarece declanșează secvențele automat și cu precizie. De 
asemenea, poate fi programată și în timpul staționării.

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.

Utilizarea camerelor de filmat pe tractorul 
dumneavoastră sporește semnificativ confortul și 
siguranța. Puteți vedea mai mult din ceea ce se 
întâmplă în jurul dumneavoastră, mai ales când 
lucrați cu utilaje atașate mari. Dispozitivul 
Varioterminal 10.4", mai mare, are până la două 
porturi pentru camere.
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SOOLUȚII INTELIGENTE, CU ECONOMIE DE BANI

Perfect pentru orice tip de lucrare,  
un membru indispensabil al flotei – 
documentație și telemetrie.

Aplicare variabilă cu VariableRateControl (VRC)
Opțiunea de transfer de date VarioDoc Pro vă oferă 
fluxuri variabile, în funcție de necesitățile solului sau ale 
plantelor, pentru a economisi material. Având drept 
sursă VarioDoc Pro, este disponibilă o nouă soluție 
pentru agricultura de precizie, funcția de control al 
ratelor variabile (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: Materialele 
agricole (input-uri) pot fi definite și planificate în baza 
de date a parcelei și apoi aplicate cu precizie maximă.

Eficient de la tractor pînă la managementul datelor
Cei care investesc într-un tractor investesc și în viitor. 
Imediat după conectarea utilajelor, veți optimiza 
capacitatea flotei dvs. Cele mai noi interfețe și soluții  
de software permit deja ca datele utilajului să fie 
consultate indiferent de loc în ziua de astăzi, lucru care 
permite o reacție imediată. Aceasta crește timpul de 
răspuns și de operare al întregii flote, la apăsarea unui 
buton. Noul modul de conectivitate AGCO (ACM) este 
interfața dintre tractorul și biroul dvs., preluând întreaga 
telemetrie a transferului de date pe post de unitate de 
transmisie centrală a tractorului.

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. Datele cu privire la 
cantitatea de semințe și de îngrășământ aplicată sau la 
consumul de combustibil pe hectar sunt disponibile 
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. Acest lucru face posibilă cartografierea și 
schimbul automat, unitar, cu software-ul de 
management al câmpului compatibil cu ISOXML, în 
timp real. 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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Controlul ISOBUS al echipamentului agricol atașat 
este perfect integrat în Varioterminal 7" și 
Varioterminal 10.4" (însă nu cu pachetul Power). 
Controlul echipamentului atașat este comandat 
prin intermediul terminalului și al joystickului, fără 
să fie necesar un terminal sau un joystick 
suplimentar.

Sistemul VarioDoc permite transferul de date 
wireless de la dispozitivul Varioterminal către baza 
de date cu informații despre câmp. Sistemul 
VarioDoc Pro înregistrează în mod continuu poziția 
și datele utilajului și poate transfera aceste date prin 
intermediul unei rețele mobile.

Setările pentru câmp pot fi transferate la alte tractoare Fendt prin portul 
USB. În plus, portul poate fi folosit pentru a încărca telefoanele mobile.
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STANDARDUL DE CALITATE ȘI PĂSTRAREA VALORII

Vedere de ansamblu perfectă.

Actualizări și modernizări
Ați dori să beneficiați în prezent de anumite 
caracteristici pe care ați ales să nu le achiziționați în 
trecut? Perfect, deoarece ați ales Fendt dotat cu 
Variotronic! Indiferent dacă este vorba despre 
VariableRateControl, de SectionControl, de sistemul de 
întoarcere automat la capătul rândului VariotronicTI sau 
de VarioDoc Pro – puteți actualiza toate aceste 
caracteristici! Acest lucru garantează performanțe 
maxime și păstrarea valorii tractorului.

De la actualizare până la modernizare
Fendt Variotronic vă ține mereu la curent, acum și în 
viitor. Cum se poate face acest lucru? Datorită 
actualizărilor unice de software, care vă oferă noi funcții 
suplimentare, pe care Fendt le oferă gratuit de una sau 
două ori pe an. Cel mai simplu este ca dealerul dvs. să 
actualizeze dispozitivul Variotronic în timpul lucrărilor 
de service (veți plăti costurile lucrării). În acest mod se 
garantează că utilajul dvs. Fendt este avansat din punct 
de vedere tehnologic, își păstrează valoarea și oferă o 
profitabilitate a investiției pe viitor, la fel cum era în 
prima zi când l-ați achiziționat.

Beneficii pentru întreaga viață
Bucurați-vă de beneficii pe întreaga durată de 
funcționare, în calitate de client Fendt. Acest lucru 
începe atunci când achiziționați dispozitivul Variotronic 
și continuă de-a lungul vieții utilajului dvs., pe măsură 
ce realizăm noi funcții pentru utilajele existente 
construite în prezent sau în trecut (dacă hardware-ul 
este compatibil), în loc să le restricționăm pentru 
modelele din viitor. Siguranța de operare, impactul și 
ușurința la utilizare nu își pierd importanța niciodată.
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Varioterminalul vă informează cu privire la 
următoarele date de inspecție și service și are 
chiar și o funcție de reamintire.

21



ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL FENDT CARGO

Dacă tractorul și încărcătorul frontal 
lucrează perfect împreună, este cu 
siguranță vorba despre Fendt Cargo.

Concept optim al interfeței de utilizare
Niciodată nu a fost atât de simplu de utilizat – 
controlarea încărcătorului Fendt Cargo e un joc de copii, 
cu comenzile integrate perfect în cotiera dreaptă și în 
Varioterminal. În timp ce mâna dreaptă controlează 
maneta în cruce și, cu aceasta, încărcătorul frontal, 
mâna stângă este liberă să controleze volanul și 
maneta inversorului. Controlați viteza cu piciorul. 
CargoProfi reprezintă vârful absolut în ceea ce privește 
încărcătoarele frontale.

Funcții inteligente ale încărcătorului CargoProfi
Noul încărcător Fendt CargoProfi* reprezintă rezultatul 
evoluției tractoarelor și încărcătoarelor frontale. Noile 
sisteme cu senzori de măsurare și de înclinare, precum 
și un computer de gestionare a activităților, permit 
accesarea unor noi funcții. Există o funcție de cântărire 
individuală și totală, de exemplu pentru monitorizarea 
încărcării de sare sau pietriș, precum și o funcție de 
memorare, pentru salvarea pozițiilor brațului și 
atașamentului și, de asemenea, o funcție de scuturare. 
Setările sunt ușor de ajustat și de vizualizat prin 
intermediul dispozitivului Varioterminal.
* opțiune disponibilă pentru modelele 5X/85 și 5X/90 de încărcător frontal

Încărcare rapidă și ușoară? Este la îndemână.
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 de 
marșarier puteți schimba direcția de deplasare rapid și 
ușor, fără uzură. Capacitatea hidraulică înaltă a 
tractorului Fendt 700 Vario asigură încărcare și 
descărcare rapide: Pompa cu senzor de sarcină are un 
debit de până la 193 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 
înguste, 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 în 
caroseria tractorului.

Tastatură cu membrană pentru 
atașarea accesoriilor și activarea 
amortizării.

Cuple multiple standard, pentru 
montare și demontare rapide.
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Pe Fendt CargoProfi, de exemplu, unghiul de înclinare poate fi limitat 
atunci când se încarcă remorci foarte înalte. Funcția Memo este 
deosebit de utilă în cazul secvențelor repetitive de operații, de exemplu, 
poziția orizontală inferioară poate fi programată în mod automat. 
Funcția de cântărire vă oferă mai mult control asupra greutății 
încărcăturii.

Încărcător frontal Fendt Cargo 4X/85² 5X/85¹ 5X/90¹

A Adâncime de săpare (în funcţie de anvelope) mm 130 250 250

B Înălţime de excavare (în funcţie de anvelope) mm 4150 4460 4460

C Lăţime de aşezare la înălţimea de 3,5 m (în funcţie de 
anvelope) mm 1610 1910 1910

C Lăţime de săpare (în funcţie de anvelope) mm 980 1080 1080

D Unghi de basculare grade 55 55 55

E Unghi de înclinare înapoi grade 48 48 48
Capacitatea de ridicare continuă daN 2600 2600 2950
Capacitate max. de ridicare daN 3000 3000 3460

¹ Aceleași valori se aplică pentru Fendt CargoProfi
² Fendt 700 Vario (până la un Ø max. al anvelopelor de 1450 mm)

Al 3-lea și al 4-lea circuit opțional, de 
asemenea cu cuplă multiplă

Gamă largă de 
accesorii atașate 
Fendt, adaptate în mod 
optim la Fendt Cargo

Cargo-Lock cu blocare semi-automată

Ansamblu supape integrat în 
traversă

Suporturi de parcare montate compact 
pe braț
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CONCEPTUL DE OPERARE FENDT

Fendt 700 Vario Power/PowerPlus.

Totul la îndemână: Joystick multifuncțional
Cu joystickul multifuncțional puteți controla tractorul  
cu ușurință și precizie. Joystickul multifuncțional cu  
4 direcții accelerează tractorul Fendt 700 Vario fără 
trepte de viteză. 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 desemnate liber cu Varioterminalul și declanșate 
printr-o simplă apăsare pe joystickul multifuncțional.

Varioterminal 7"
Varioterminal 7” cu iluminare de fundal cu LED unește 
toate funcțiile tractorului și ale utilajului atașat într-un 
singur terminal. Utilajele atașate compatibile ISOBUS 
pot fi de asemenea controlate direct prin Varioterminal. 
Puteți să navigați cu ușurință datorită ierarhiei plate a 
meniului și afișajului foarte clar. Pur și simplu atingeți 
elementul corespunzător din meniu direct pe ecranul 
tactil sau apăsând o tastă. Ecranul LCD cu aspect de 
smartphone are culori strălucitoare și o rezoluție mare, 
de 480 x 800 de pixeli. Este extrem de rezistent la 
zgârieturi și ușor de curățat. Ecranul se întunecă 
automat noaptea, pentru un plus de confort vizual.

Modulul de comandă a ridicătorului (EPC) pentru sistemul de 
cuplare spate include un comutator pentru ridicare rapidă, controlul 
adâncimii și un sistem de acționare a prizei de putere (opțional 
pentru sistemul de prindere față)

Manetă multi-funcțională cu 4 
direcții, cu butoane funcționale 

suplimentare pentru unitățile 3 și 4 
de comandă hidraulică și sistem 

VariotronicTI pentru întoarcerea la 
capătul rândului

Manetă în cruce pentru unitățile 
auxiliare de comandă hidraulică 1 
și 2 și încărcătorul frontal

Varioterminal 7”

Tastatură cu membrană pentru activarea TMS, VariotronicTI, 
selecția intervalului de viteză, tracțiune integrală și cuplarea 
blocării diferențialului, suspensia punții față, selecția turației 
prizei de putere și VarioGuide cu PowerPlus.

Butoane pentru viteza de croazieră

Taste de memorare a turației motorului

Accelerator 
manual

Gradații pentru pedală
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Fendt 700 Vario Profi/ProfiPlus.

25 de memorii pentru utilajele atașate
Toate setările din Varioterminal pot fi salvate sub un 
nume unic și deschise ulterior. De exemplu, dacă ați 
setat turația motorului sau viteza de croazieră, sau dacă 
ați configurat sistemul hidraulic și cel de cuplare, 
aceste setări pot fi reîncărcate și reglate ușor, dacă este 
necesar. Desigur, operatorii pot de asemenea să își 
salveze propriile setări personalizate.

Terminal 4-în-1: Varioterminal 10,4"
Dispozitivele de comandă și control ale tractorului și 
utilajului atașat, funcțiile camerei, precum și ghidarea și 
documentarea sunt complet integrate în Varioterminalul 
10.4”. Dispunerea necomplicată a elementelor pe ecran 
este practică și poate afișa ferestre pe tot ecranul sau 
pe o jumătate de ecran, precum și patru imagini 
individuale, fiecare cu o funcție diferită. Ecranul tactil de 
înaltă calitate, fabricat din sticlă rezistentă la zgârieturi 
are o rezoluție de 800 x 600 de pixeli și 16 milioane de 
culori pentru o imagine extrem de clară, chiar și în 
modul nocturn. Operarea tactilă reacționează sensibil și 
repede. Operarea prin taste este de asemenea 
disponibilă.

Manetă în cruce pentru unitățile auxiliare  
de comandă hidraulică 1 și 2

Modul electrohidraulic pentru sistemul de cuplare spate, cu comutator pentru 
ridicare rapidă, control al adâncimii și sistem de acționare a prizei de putere 
(opțional și pentru sistemul de cuplare frontal)

Gradații pentru pedală

Tastatură cu membrană pentru activarea TMS, 
VariotronicTI, selecția intervalului de viteză, 
tracțiune integrală și cuplarea blocării 
diferențialului, suspensia punții față, selecția 
turației prizei de putere și VarioGuide.

Accelerator manual

Comenzi hidraulice 5 – 7

Butoane pentru viteza de croazieră

Taste de memorare a turației motorului

Manetă multi-funcțională cu 
butoane funcționale 
suplimentare pentru unitățile 3 
și 4 de comandă hidraulică și 
sistem VariotronicTI pentru 
întoarcerea la capătul rândului

Varioterminal 10,4”
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J	Cabina Fendt oferă numeroase 
spații și compartimente de 
depozitare, astfel încât toate își au 
locul lor.

F	Volanul, inclusiv coloana de 
direcție, poate fi reglat individual pe 
înălțime.

F	Scaunul instructorului poate fi 
rabatat și devine măsuță, având și o 
clemă pentru documente.

F	Un radio cu funcții CD și MP3, 
precum și patru difuzoare stereo, 
asigură o calitate ideală a sunetului 
în cabină.

F	Trapa integrată în căptușeala 
acoperișului oferă un plus de 
ventilare în zilele călduroase.

F	Sistemul integrat de aer 
condiționat asigură răcire optimă și 
confort – controlat manual în 
varianta Power, controlat complet 
automat în variantele Fendt 700 
Vario PowerPlus, Profi și ProfiPlus.

Microfonul flexibil, de tip "gât de 
lebădă", permite efectuarea de 
conversații telefonice "hands-free" 
cu cea mai bună calitate audio.

Sunt disponibile numeroase prize pentru consumatorii externi de curent.

F	Suportul telefonului poate fi 
reglat pentru a se adapta la diverse 
modele de telefoane.

F	Acces facil, suspensie optimă, dispunerea ergonomică a comenzilor, 
vizibilitate excelentă și spațiu suplimentar grație parbrizului panoramic, 
ștergătorul la 300°, conceptul de iluminare LED și multe altele – aceasta este 
cabina Fendt VisioPlus.

Poziția Varioterminalului poate fi 
reglată în orice direcție datorită noii 
console cu articulație sferică.

FENDT 700 VARIO

Cabina.
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F	Suspensia pneumatică a cabinei, 
cu compensare la frânare și la 
zdruncinături, reduce la minimum 
vibrațiile și asigură un confort ridicat 
pe durata deplasării. Aceasta este 
susținută în trei puncte și are 
integrată o opțiune de echilibrare 
automată. (disponibilă pentru Fendt 
700 Vario Profi și ProfiPlus). 

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

J	Suspensia pneumatică a cabinei reduce cu eficacitate vibrațiile și asigură un confort ridicat în timpul 
deplasării. Aceasta este susținută de patru puncte și dispune de un sistem integrat de echilibrare: cabina este 
așezată pe doi rulmenți conici în partea din față și pe două arcuri pneumatice în partea din spate.

F	Scaunul super-confortabil cu 
suspensie pneumatică este 
prevăzut cu spătar reglabil, încălzire 
scaun, suspensie cu frecvență 
redusă, suport lombar pneumatic și 
reglarea ușoară a cotierelor. Este 
disponibilă o centură de siguranță 
cu prindere în trei puncte.

F	Pe lângă caracteristicile 
scaunului confortabil Dual Motion 
Evolution, scaunul super-confortabil 
Evolution dynamic Dualmotion oferă, 
de asemenea, suspensie activă. 
Husa scaunului este disponibilă fie 
din tapițerie neagră, fie din piele 
neagră, netedă, în combinație cu un 
volan îmbrăcat în piele.

F	Scaunul confortabil al 
pasagerului, cu spătar și cu centură 
de siguranță, oferă pasagerilor 
siguranța și confortul de care au 
nevoie în zilele de lucru mai lungi.

Echipare standard și opțională
Standard:  J	

Opțională:  F	
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F	Clapetele cu închidere automată 
ale supapelor de pe cuplajele  
DCUP oferă protecție sigură 
împotriva contaminării cu  
murdărie sau cu apă.

F	Conductă de presiune și 
conductă de control power beyond 
pentru controlul mai eficient al 
utilajului atașat.

J	Racordurile hidraulice de pe Fendt 700 Vario pot fi întotdeauna cuplate sub presiune (CUP). Cuplele DCUP (cuplare 
dublă sub presiune) cu două laturi fac ca instalarea și demontarea utilajelor atașate să fie mult mai ușoară.

J	Priză de putere spate cu viteze de 540, 540E, 1000 și 1000E rpm. 
Acționare facilă a prizei de putere spate din exterior.

Sistemul hidraulic și  
zonele de montare.

FENDT 700 VARIO
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F	Priză ISOBUS pentru racordarea 
unităților de comandă ale utilajului 
atașat.

F	Folosind comenzile de pe apărătorile de noroi de pe ambele laturi, puteți 
acționa priza de putere, sistemul de atașare posterior și o unitate de 
comandă la alegerea dvs. în portbagajul tractorului.

Interfețele din partea din spate includ Priză semnal ISOBUS, tirant superior hidraulic, cinci supape de comandă cu 
dublă acționare, retur nepresurizat, frână cu aer comprimat, circuit Power Beyond, frână hidraulică pentru remorcă, 
priză cu 7 pini, opritoare tirant inferior, cuplă ABS, priză de putere spate (540 / 540E / 1.000 / 1.000E), cuplaj remorcă, 
sistem de atașare inferior și punte de direcție automată.

Interfețele din partea din față: Tirant superior, două supape de comandă 
cu dublă acționare, retur față nepresurizat, cuplă cu 7 pini, priză de putere 
față (1.000 rpm), supapă de oprire, opritor tirant inferior, tirant inferior 
detașabil, sistem de cuplare frontal EPC inclusiv stabilizare la șoc a sarcinii

Echipare standard și opțională
Standard:  J	

Opțională:  F	
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J	Vă întoarceți acasă în siguranță: 
Sistemul integrat de iluminare la 
oprire permite operatorului să 
coboare în siguranță din tractor, 
chiar și pe timp de noapte. Farurile 
vor continua să lumineze pentru o 
perioadă după ce tractorul este 
oprit.

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.

FENDT 700 VARIO

Iluminat.

J	Luminile pot fi setate și reglate 
cu ușurință, datorită modului de 
dispunere ușor de înțeles. Prin 
intermediul sistemului cu un singur 
buton, toate luminile de lucru setate 
anterior pot fi activate sau 
dezactivate ușor și rapid, prin 
simpla apăsare a unui buton de pe 
tastatura cu membrană.

F	Datorită luminilor montate pe 
colțuri, veți putea vedea întreaga 
arcadă a roții, chiar și pe timp de 
noapte. Luminile montate în colțuri 
sunt disponibile și în versiunea cu 
LED, foarte luminoase.

F	Fasciculele luminilor de lucru sunt „încrucișate”. Acest lucru previne 
formarea de umbre și reflexii, astfel încât operatorii să beneficieze de un 
câmp vizual iluminat în mod optim.

Cu Fendt 700 Vario, puteți lucra în mod sigur și eficient și pe întuneric. Conceptul cu lumini LED la 360° vă oferă mai multă lumină în timpul lucrului, cu o 
intensitate luminoasă având un total de 49.900 lumeni. Luminile de pe treptele de acces în cabină oferă un sentiment de siguranță. Dacă tractorul este echipat 
cu faruri cu LED, este ca și când noaptea devine zi. Faza scurtă și faza lungă ale farurilor cu LED-uri duble oferă o vizibilitate sporită și un plus de siguranță pe 
șosea. Aceste faruri asigură o putere de iluminare extrem de mare, un consum redus de putere și o durată mare de viață.
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Echipare standard și opțională
Standard:  J	

Opțională:  F	

FENDT 700 VARIO

Confort ridicat în timpul deplasării  
și sisteme de atașare.

Opțiunea de blocare automată a punții de direcție are rol în 
deblocarea automată a punții de direcție la o viteză predefinită în 
cazul remorcilor dotate cu punți cu direcție automată. Pe bucățile de 
drum drept, puntea rigidă 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 
și atunci când se deplasează cu spatele.

Modul de proiectare al suspensiei 
asigură un confort maxim în timpul 
deplasării, atât pe câmp, cât și pe 
șosea. Combinația dintre suspensia 
punții față, suspensia cabinei și 
suspensia scaunului, care oferă o 
senzație similară celei din 
autoturisme, a fost adoptată de la 
tractoarele de mare putere.

J	Puntea față are un sistem de suspensie standard, cu caracteristicile 
suspensiei adaptate special pentru tracțiunea dificilă de pe teren. Evitând 
constant variațiile de putere, puterea de tractare de pe puntea față poate fi 
crescută cu până la 7% (ceea ce nu se poate realiza fără suspensie).

Stabilizarea în caz de șocuri la 
nivelul sarcinii previne 
dezechilibrarea tractorului și a 
utilajelor atașate prin contracararea 
activă a mișcărilor prin utilizarea 
sistemului hidraulic. Aceasta ajută 
la reducerea amplitudinii 
dezechilibrelor, astfel încât dvs. să 
beneficiați de siguranță la virare și 
de mai mult confort în timpul 
condusului.

În comparație cu setarea standard, cu VarioActive sunt necesare cu 60% mai 
puține rotiri ale volanului pentru același unghi al roții. Cu VarioActive, 
beneficiați de reacția mai rapidă a direcției în timpul manevrelor de viraje 
strânse la capăt de rând sau în timpul lucrului cu încărcătorul frontal. Din 
motive de siguranță, acesta poate fi utilizat numai între 0 - 25 km/h.

Fără VarioActive
1 rotire a volanului = 26,6°

Cu VarioActive
1 rotire a volanului = 43,3°

Cursă de +/– 50 mm a suspensiei Unghi de oscilare de 8°
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Cel mai bun produs,  
cu cea mai bună întreținere  
și cel mai bun service. 

Fendt vă oferă un produs de înaltă tehnologie care face 
față și celor mai dure 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 de ei, având un singur scop: acela de a se 
asigura că utilajele dvs. Fendt sunt gata de acțiune în 
orice moment. Dacă apar probleme în timpul perioadei de 
recoltare, 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 oferi cea mai bună 
fiabilitate de utilizare posibilă și cea mai mare eficiență 
a utilajului dvs. Fendt:

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

și pentru garanție
- Fendt Certified – Program pentru utilaje rulate

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

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

Finanțare individuală și modele de leasing
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, dvs. stabiliți termenii generali ai 
finanțării pentru utilajul dvs. Fendt. Dacă aveți nevoie de 
resurse suplimentare de urgență sau doriți să utilizați 
tractoare pentru o perioadă mai lungă fără a le 
achiziționa, dealerul dvs. Fendt vă poate oferi soluția 
ideală, cu pachete de leasing personalizate.

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

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

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

Fendt Care – prelungiri pentru contractele de service și 
pentru garanție
Pentru ca utilajul dvs. să fie gata să intre în acțiune în 
orice moment, Vă oferim un serviciu de întreținere și de 
reparații personalizat, care trece de garanția 
comercială, care acoperă doar riscurile de reparații 
pentru o mașină nouă în primele 12 luni după livrare. 
Aici apare Fendt Care. Cu durate și rate flexibile, cu și 
fără excedent, echipamentul poate fi garantat chiar 
după primul an.
Dealerul dvs. Fendt va monta numai piese de schimb 
Fendt originale. Acestea au un standard dovedit de 
calitate și sunt testate în ceea ce privește siguranța. În 
acest mod se asigură cea mai bună păstrare a valorii 
pentru utilajul dvs. Fendt.

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. Vă rugăm să contactați 
reprezentanța dumneavoastră Fendt pentru datele 
dumneavoastră de acces personal.

Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Întreținere Întreținere obișnuită, 

costuri de întreținere 
fixe

Protecție împotriva riscului de reparații (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 pot permite să 

cumpere instrumente

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. Platinum este disponibil numai la dealerii care au aderat.

Control complet asupra costurilor și fiabilitatea planificării.

8 ani / 8.000 de 
ore de operare

Cu noile nostre rate Fendt Care, Fendt oferă o acoperire extensivă a riscurile legate de fiabilitate și de 
reparații pentru utilajele noi. Fendt Care vă oferă un control complet al costurilor, cu servicii 
excepționale. De la un simplu contract de service, până la pachetul complet „carefree”, care include 
înlocuirea utilajului, Fendt are o soluție flexibilă și personalizată pentru flota dvs.
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FENDT 700 VARIO

Service rapid și simplu.

Bonusuri Fendt.
Bonusurile Fendt sunt o adăugire importantă la utilajul 
dvs. Fendt. Puteți alege dintr-o gamă largă de produse, 
inclusiv lubrifianți, AdBlue, kituri de întreținere, accesorii 
pentru cabină și multe altele. Toate bonusurile pot fi 
cumpărate exclusiv de la dealerul dvs. Fendt.

De asemenea, este ușor să se ajungă la radiator atunci când este nevoie 
să fie curățat.

Capota cu pivotare în sus și panouri laterale detașabile asigură un 
acces excelent la compartimentul motorului. Aceasta înseamnă că 
puteți scoate filtrul de aer în mod rapid și ușor.
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Ce putem să  
facem pentru 
dumneavoastră?

Date de  
contact Fendt.

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

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

fendt.tv
24/7 Fendt – Este posibil, cu soluțiile 
noastre multimedia. Postul nostru TV 
oferit prin Internet vă oferă știri și 
informații despre Fendt 24 de ore din 24, 7 
zile pe săptămână.

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

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

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

Ce este Fendt Expert?
Deveniți un profesionist Vario urmând 
cursurile noastre de formare pentru 
operatori Fendt Expert: Știți totul despre 
funcțiile pe care le aveți la dispoziție? 
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

Frână de eșapament 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

Controlul utilajului cu Variotronic pentru 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

Sistem de documentație VarioDoc Pro g

SectionControl c

VariableRateControl c

Imobilizator electronic g g g g

Fără imobilizator c c c c

Cabină
Filtru cu carbon activ c c c c

Suspensie pneumatică pentru cabină g g g g

Suspensie pneumatică pentru cabină, în 3 puncte cu auto-echilibrare 
încorporată

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 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 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 c c c

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

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

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

Stabilizator lateral al tirantului inferior hidraulic c c

Priză de putere
Față: 1000 rpm c c c c

Spate: Priză de putere cu flanșă 540/540E/1000/1000E rpm g g g g

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

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (109 l/min) g g

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (152 l/min) c c g g

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (193 l/min) 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 c c c c

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

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 g g g g

Cuple ABS remorcă c c

Încărcător frontal
Piese pentru cuplarea încărcătorului frontal c c c c

Încărcător frontal Cargo 4X/85 c c c c

Încărcător frontal Cargo 5X/85 c c c c

Încărcător frontal Cargo Profi 5X/85 c c

Încărcător frontal Cargo 5X/90 c c c c

Încărcător frontal Cargo Profi 5X/90 c c

Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

FENDT 700 VARIO

Variante de echipare.
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714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Motor
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 110/150 126/171 138/188 154/209 168/228 181/246
Nr. de cilindri Număr 6 6 6 6 6 6
Alezaj/cursă cilindri mm 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126
Capacitate cilindrică cm³ 6056 6056 6056 6056 6056 6056
Turație nominală rpm 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Cuplu maxim la 1450 rpm Nm 650 725 804 911 988 1072
Creșterea cuplului % 43.0 40.0 39.0 39.0 39.0 38.0
Capacitate combustibil litri 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
Rezervor AdBlue litri 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0

Transmisie și priză de putere
Tip transmisie ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180
Intervalul de viteză 1 km/h 0,02-28 0,02-28 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 0,02-17 0,02-17
Intervalul de viteză 2 km/h 0,02-50 0,02-50 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 0,02-33 0,02-33
Viteză maximă km/h 50 50 50 50 50 50

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

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

Priză de putere față opțională 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă cu debit variabil l/min 109 109 109 109 109 109
Pompă cu debit variabil opțională 1 l/min 152 152 152 152 152 152
Pompă cu debit variabil opțională 2 l/min 193 193 193 193 193 193
Presiune de lucru/presiune de comandă bar 200+20 200+20 200+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 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 2/0/5 2/0/5
Volum maxim ulei hidraulic disponibil litri 64 64 64 64 64 64
Capacitatea max. de ridicare a sistemului de prindere hidraulic spate daN 10360 10360 10360 10360 10360 10360
Capacitatea maximă de ridicare a sistemului de prindere hidraulic față daN 4418 4418 4418 4418 4418 4418

Anvelope
Anvelope față (standard) 480/70R28 540/65R28 540/65R28 540/65R30 540/65R30 540/65R30
Anvelope spate standard 580/70R38 650/65R38 650/65R38 650/65R42 650/65R42 650/65R42
1. Anvelope față opționale 540/65R30 540/65R30 540/65R30 600/65R28 600/65R28 600/65R28
1. Anvelope spate opționale 580/70R42 580/70R42 650/65R42 710/70R38 710/70R38 710/70R38

Dimensiuni
Ecartament față (anvelope standard) mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Ecartament spate (anvelope standard) mm 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Lățime totală cu anvelope standard mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Lungime totală mm 5240 5240 5240 5240 5240 5240
Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard fără VarioGuide mm 2946 2946 3050 3050 3050 3050
Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard cu VarioGuide mm 2980 2980 3099 3099 3099 3099
Gardă la sol maximă mm 506 506 506 506 506 506
Ampatament mm 2783 2783 2783 2783 2783 2783

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer) kg 7735.0 7735.0 7790.0 7980.0 7980.0 7980.0
Greutate totală maximă admisă până la 40 km/h - aprobare necesară pentru 
excepție specifică țării kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Greutate totală maximă admisă până la 50 km/h - aprobare necesară pentru 
excepție specifică țării kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Sarcină verticală maximă pe cârligul de remorcare kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

FENDT 700 VARIO

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

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

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

RO/1901

www.fendt.com 




