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Superior.  
Până la ultimul detaliu.
Fendt 800 Vario este binecunoscutul tractor din clasa de mare putere, care se remarcă prin natura  
sa compactă, flexibilitate și performanță. Cu până la 287 CP, nu este puternic doar în câmp, ci este  
de asemenea superior pentru activitatea de transport. Superior până la ultimul detaliu, cu tehnologii  
inteligente și de consolidare a eficienței, precum sistemul de reglare a presiunii în anvelope VarioGrip,  
ghidarea automată și multe altele.
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Motor 822 Vario 824 Vario 826 Vario 828 Vario
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 166/226 181/246 195/265 211/287
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Viteză superioară.  
Fără efort.
Fermele de mari dimensiuni care caută soluții flexibile pentru muncile agricole și transport aleg,  
în mod evident, tractorul 800 Vario. În Europa de Vest, peste o treime dintre toate tractoarele de 200 CP  
și peste sunt tractoare Fendt Vario. Niciun alt producător nu are o poziție atât de solidă în acest segment,  
de mare putere. Și acest lucru nu este o coincidență, deoarece Fendt oferă soluții profesionale  
complete pentru profesioniști. 
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Deplasare eficientă
Dinamic, puternic și cu un mod de proiectare simplu,  
Fendt 800 Vario este remarcabil pe șosea și pe câmp.

- Sistem de reglare a presiunii în anvelope  
Fendt VarioGrip încorporat

- TMS cu sistem de reglare automată a  
regimului motorului 2.0

- Greutate fără încărcătură de 9,5 t și o  
greutate totală admisă de până la 16 t

- Sarcină utilă mare, de până la 6,5 t
- Cabină x5 cu spațiu util de 3,5 m³ și cu  

parbriz panoramic
- VariableRateControl (VRC)
- SectionControl automat
- Curățare automată a radiatorului prin  

intermediul ventilatorului reversibil
- Design al farurilor LED de ultimă generație

Performanță superioară.  
Perfecțiune în detalii.
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Testat pentru eficiență
Fendt este sinonim cu eficiența și consumul  
redus de combustibil. Cea mai bună dovadă este 
testul practic DLG PowerMix. Conform acestuia, 
tractorul 828 Vario este unul dintre cele mai 
economice tractoare din clasa de mare putere  
care a fost vreodată testat, cu rezultatele sale 
pentru consumuri* de 248 g/kWh motorină și  
14,1 g/kWh AdBlue.
*  Rezultate pentru Fendt 828 Vario conform testului DLG PowerMix pentru categoria de la  

178 kW/240 cp până la 220 kW/300 cp, publicate în revista profi (12/2014)
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O ABORDARE INTEGRALĂ, REZULTATĂ DIN EXPERIENȚĂ

Tracțiune superioară.

Greutate redusă, cu sarcină utilă ridicată
Fie că utilizați tractorul dvs. Fendt 800 Vario în principal 
pentru lucrări pe terenuri arabile, de transport sau 
specializate – puteți folosi întotdeauna o greutate mică 
fără sarcină, de doar 9,5 t. Pe de o parte, aveți rezerve 
ridicate de sarcină utilă, de până la 6,5 t, și, pe de altă 
parte, nu trebuie să transportați o greutate inutilă. Un 
concept de lestare personalizat este ideal pentru lucrul 
în condiții grele.

Putere de tracțiune prin intermediul suspensiei cu 
autoreglare a punții față
Alinierea suspensiei punții față a tractorului Fendt 800 
Vario a fost optimizată pentru lucrul în condiții grele. 
Acest lucru permite un transfer cu 7% mai mare al 
tracțiunii față de o punte fără suspensie, deoarece roțile 
se adaptează perfect la sol, ceea ce împiedică 
alunecarea roților din cauza frecării insuficiente.

Performanță superioară integrată
Modelului Fendt 800 Vario i-au fost aduse inovații 
fundamentale, care îi îmbunătățesc și mai mult 
eficiența. Manevrabilitate mai bună până la 60 km/h, 
datorită unei dinamici mai mari, unui cuplu mai mare și 
unei disponibilități sporite de putere. În același timp, 
soluții inteligente, cum ar fi sistemul de management al 
tractorului TMS, asigură un consum redus, atât de 
combustibil, cât și de AdBlue. Sistemul de reglare a 
presiunii în anvelope VarioGrip sporește eficiența, 
aceasta transferându-se direct pe teren.

Sistem de reglare a presiunii în anvelope Fendt 
VarioGrip încorporat
Avantajele presiunii optime în anvelope sunt clare: 
Conform unor testări, presiunea ideală în anvelope 
economisește cu până la 8% combustibil și mărește 
zona de acoperire cu până la 8%.* Puterea de tracțiune 
poate fi mărită, de asemenea, cu până la 10%.* În plus, 
se reduce tasarea solului și, prin urmare, se reduc la 
minim pierderile de producție. La deplasarea pe șosea, 
o presiune mai mare a aerului asigură o manevrare mai 
stabilă și micșorează de asemenea rezistența la rulare, 
ceea ce reduce consumul de combustibil și uzarea 
anvelopelor. VarioGrip poate fi automatizat cu sistemul 
de întoarcere la capătul rândului VariotronicTI.
* Universitatea de Științe Aplicate în Agricultură, Westphalia de Sud, Soest
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Sistemul de reglare a presiunii în anvelope VarioGrip încorporat 
adaptează presiunea în anvelope de la 0,6 la 2,5 bari în cel mai scurt 
timp - chiar şi în timpul deplasării. Acest lucru se realizează pe toate 
roțile, prin unitatea de alimentare rotativă încorporată, care este 
proiectată să dureze pe întreaga durată de funcționare a tractorului. 
Aerul este introdus printr-un compresor dublu răcit cu apă, precum și 
prin echipamentul cu supape al vehiculului.

Folosind Varioterminal, presiunea în anvelopele tractorului poate fi 
controlată cu doar o apăsare de buton. Sistemul de asistență 
informează șoferii despre presiunea prea mică sau prea mare din 
anvelope.

Sistemul complet integrat VarioGrip de reglare a presiunii în anvelope 
controlează presiunea în anvelope de la 0,6 la 2,5 bari în câteva minute. 
O presiune optimă în anvelope economisește combustibil, protejează 
solul și mărește forța de tracțiune.
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Soluția de nivel înalt pentru cele mai mici costuri de exploatare: 
combinația dintre recircularea externă a gazelor de eșapament (AGRex), 
filtrul pentru particule de motorină pentru regenerare pasivă (CSF) și 
tehnologia SCR.

TEHNOLOGIE PENTRU MOTOARE ȘI GAZE DE EȘAPAMENT

Performanță superioară.  
Perfecțiune în detalii. 

Rezultate mai bune cu răcitorul intermediar dublu
Aerul care a fost precomprimat în turbocompresor este 
răcit de un răcitor intermediar al aerului de admisie 
suplimentar, înainte de a fi comprimat în continuare în 
turbocompresorul de presiune înaltă. Așadar, motorul 
poate prelua o masă de aer mai mare cu același volum, 
ceea ce înseamnă de asemenea mai mult oxigen. Acest 
lucru are ca rezultat o combustie mai eficientă a 
combustibilului și o performanță îmbunătățită.

Soluție optimă pentru emisii Stage V
Soluția inteligentă pentru conformitatea cu noul 
standard Stage V pentru emisii este decisivă pentru 
economia trenului de rulare. Acesta este motivul pentru 
care Fendt a dotat motorul cu un sistem de post-tratare 
a gazelor de eșapament care permite cel mai scăzut 
consum de combustibil și AdBlue. Post-tratamentul 
gazelor de eșapament este o combinație între 
tehnologia SCR, filtrul pasiv pentru particule de 
motorină și sistemul extern de recirculare a gazelor  
de eșapament AGRex.

Dinamică și stabilitate a vitezei mai mari datorită 
turbocompresorului dublu
Cu o putere maximă de 287 cp, Fendt 800 Vario asigură 
performanțe înalte. Motorul Deutz de șase cilindri, 
prevăzut cu un sistem de injecție sub presiune cu 
rampă comună și o capacitate cubică de 6,06 litri, 
asigură vigoarea și dinamica. O presiune de injecție 
ridicată de 2.000 bari asigură pulverizarea fină și drept 
urmare cea mai bună combustie în motor.

Eficiență în consumul de combustibil datorită turației 
nominale scăzute
Performanța motorului permite reducerea turației 
nominale la 2.100 rpm. Astfel, nu este îmbunătățită 
doar eficiența consumului de combustibil, ci și nivelul 
de zgomot, fiind redus pentru a crea un mediu plăcut.
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Caracteristicile motorului – Fendt 828 Vario
Datorită curbei cuplului bine echilibrată, este disponibilă o putere 
mai mare în domeniul inferior de viteze. De asemenea, domeniul 
de putere constantă asigură un interval mai larg de turații ale 
motorului în care se poate solicita puterea maximă. În acest 
interval, puterea nominală este echivalentă cu puterea maximă.

Ventilatorul reversibil poate inversa fluxul de aer în mod automat – 
acum și ca secvență pentru întoarcerea la capătul rândului – astfel încât 
elementele de răcire să fie curățate eficient. Ce anume este special: În 
funcție de cerințele de răcire, poziția palelor ventilatorului este reglată 
pentru a crește eficiența răcirii. Acest lucru economisește combustibil.

Cuplu
Nm
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850

rpm 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Putere
kW
240
220
200
180
160
140
120
100
80

rpm 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Gama de putere constantă
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TEHNOLOGIE SUPERIOARĂ PENTRU TRANSMISIE

Eficiență continuă.  
Transmisie Vario pentru  
tractoarele Fendt.

Optim în mod automat
Transmisia continuă include funcții automate 
importante care optimizează și mai mult coordonarea 
motorului și transmisia și reduc volumul de muncă al 
operatorului. Cea mai importantă funcție a acesteia 
este regimul de lucru al motorului complet automat, 
generația 2.0. Acesta reglează raportul de transmisie în 
funcție de viteza presetată și de necesarul de putere, 
astfel încât turația motorului să fie redusă la intervalul 
de consum optim de combustibil. Există diverse valori 
optime ce pot fi setate ca limită de încărcare pentru 
operațiuni diferite, de exemplu transport, activități de 
tractare în condiții grele sau lucrul cu utilajele atașate 
acționate de priza de putere. Tractorul setează automat 
limita de încărcare ideală. Așadar, operatorii nu trebuie 
să regleze în mod activ regimul de lucru al motorului 
pentru fiecare operațiune. Iar interacțiunea dintre motor 
și transmisie este perfect potrivită pentru orice tip de 
operație. În mod alternativ, operatorii pot seta și manual 
regimul de lucru al motorului.

Transmisie variabilă continuă Vario ML 220
De ani de zile, transmisiile variabile continue și-au 
dovedit eficiența și performanța de top și au devenit 
prima alegere. Operatorii vor lucra întotdeauna la viteză 
optimă, ceea ce înseamnă că există un potențial 
considerabil de economisire. Economisiți timp de lucru 
valoros în diverse operațiuni datorită zonei mai mari de 
acoperire și profitați de asemenea de consum redus de 
combustibil. Având rezervoare de ulei separate pentru 
uleiul de transmisie și cel hidraulic, murdăria nu poate 
pătrunde în uleiul de transmisie.

Setări și strategii de condus perfecte
Datorită presetărilor inteligente, activitatea de lucru  
se execută ușor. De exemplu, turația motorului și 
vitezele de croazieră pot fi programate în prealabil  
în Varioterminal și activate cu ușurință în timpul 
funcționării folosind maneta multifuncțională – 
deosebit de util pentru lucrul cu priza de putere, de 
exemplu. Diversele strategii de condus sunt de 
asemenea adaptate operațiunilor și preferințelor 
individuale. Șoferii pot controla viteza, fie utilizând 
maneta cu patru trepte de viteză, fie cu pedala.
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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.

Carcasa interioară a unității de transmisie a fost 
ranforsată. Aceasta suportă presiuni mai ridicate și este 
concepută pentru solicitări din ce în ce mai mari.
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CABINA FENDT X5

Detalii care sunt  
o plăcere.

Siguranță unică datorită sticlei laminate securizate
Parbrizul tractorului Fendt 800 Vario este realizat din 
sticlă laminată securizată. Fendt a introdus această 
inovație ingenioasă la echipamentele agricole pentru  
a spori siguranța șoferilor și pasagerilor deopotrivă. 
Parbrizul nu se poate fărâmița, fiind ținut compact 
întotdeauna de stratul de laminare când este deteriorat. 
Banda de nuanță verde de pe marginea superioară a 
parbrizului protejează împotriva strălucirii soarelui. 
Parbrizul cu geam din sticlă laminată securizată are,  
de asemenea, un încălzitor încorporat.

Scaune confortabile și numeroase elemente ajutătoare 
practice
Suspensia mecanică în trei puncte a cabinei reduce 
vibrațiile la minim și asigură confort maxim la condus. 
Apogeul absolut în materie de confort în timpul 
deplasării este combinația dintre suspensia punții  
din față, suspensiile pneumatice pentru cabină și 
suspensia activă pentru scaunul șoferului. Câteva  
mici detalii din cabină sunt pur și simplu o plăcere: un 
compartiment de răcire, diverse spații de depozitare și 
multe altele sunt ajutoarele dvs. practice de zi cu zi.

Spațiu mai mult. Vizibilitate mai mare. Ergonomie  
mai mare.
Fendt 800 Vario vă oferă un mediu de lucru cu  
suficient spațiu disponibil. Din scaunul șoferului  
puteți monitoriza toate procedurile de lucru cu noul 
VariotronicTI și aveți totul în raza vizuală. Funcțiile 
automate vă mențin performanțele și capacitatea de 
concentrare la un nivel ridicat, pe toată durata zilei  
de lucru.

Un paradis de 3,5 m³ pentru șofer, cu vedere 
panoramică
Luați loc în cabina mare x5, care oferă un spațiu 
generos și o vizibilitate excepțională prin geamurile 
mari – o adevărată vedere panoramică. Sistemul 
automat de climatizare asigură în permanență o 
temperatură plăcută în spațiul de lucru, iar băuturile din 
cutia de păstrare la rece vă stau la îndemână. În zilele 
reci, încălzitorul de scaune oferă un confort suplimentar 
pe care nu vreți să-l ratați. Iar atunci când nu lucrați 
singuri, aveți la dispoziție un scaun confortabil pentru 
pasagerul dvs.
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Comanda automată a climatizării în cabina x5 
asigură temperaturi plăcute din interiorul cabinei.

Ștergătorul la 300° mărește 
câmpul vizual și păstrează 
fereastra curată, chiar și în 
condițiile cele mai nefavorabile, 
astfel încât să aveți întotdeauna 
vedere liberă pe întreaga față a 
tractorului și asupra pasajelor de 
roată.

Pentru a extinde domeniul de funcționare și mai mult, Fendt oferă o stație de 
mers înapoi pentru șofer, instalată din fabrică și dotată cu toate funcțiile. 
Sunt necesari doar câțiva pași pentru a întoarce scaunul șoferului, inclusiv 
volanul, cotiera multifuncțională și toate elementele de comandă, cu 180 de 
grade.

Oglinda opțională cu unghi larg extinde câmpul vizual, ceea ce oferă siguranță sporită. Zona de pericol, 
care de obicei se află în unghiurile moarte, este mai ușor de văzut și situațiile neprevăzute pot fi evitate.

Conversațiile telefonice "hands-free" sunt posibile  
cu cea mai bună calitate audio, datorită microfonului 
flexibil, mobil, de tip "gât de lebădă".
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SOLUȚII INTELIGENTE PE FENDT 800 VARIO

Comanda tractorului  
și a utilajului atașat  
prin Varioterminal.

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.

Perfect pentru toate operațiile
Interfața ISOBUS este legătura decisivă cu utilajele 
atașate. Controlul echipamentului agricol atașat prin 
intermediul Variotronic reprezintă un mod rapid și 
simplu de a monitoriza toate echipamentele agricole 
atașate compatibile cu ISO 11783 de pe Varioterminal; 
acest lucru poate fi realizat și cu ajutorul joystickului 
multifuncțional, dacă există în dotare. Modelul Fendt 
800 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.

Meniu cu structură ierarhică simplă și totul la vedere
Varioterminalul are numeroase funcții încorporate. 
Datorită meniului cu structură ierarhică plată și 
afișajului foarte clar, operatorii pot învăța rapid să îl 
utilizeze, având întotdeauna totul la vedere. Ecranul  
de mare rezoluție, anti-strălucire, are aspect de 
smartphone și toți indicatorii de funcții se adaptează în 
mod automat la condițiile de lumină ambiantă. Modul 
nocturn anti-strălucire asigură condiții optime de lucru 
pe timp de noapte.

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 o rezoluție clară de 480 x 800 de pixeli 
și culori strălucitoare. Este extrem de rezistent la 
zgârieturi și ușor de curățat.
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Cu sistemul de întoarcere la capătul rândului  VariotronicTI, șoferii pot crea și memora secvențe pentru 
întoarcere, inclusiv din mers. În sistemul de întoarcere la capătul rândului  puteți efectua și vizualiza ușor 
setările pentru motor și transmisie, supapele hidraulice și sistemele de cuplare față și spate, priza de putere 
față și spate, precum și sistemul de ghidare automat și sistemul de reglare a presiunii în anvelope, împreună 
cu funcțiile individuale ale acestora.

Manetă multifuncțională cu 4 direcții, cu butoane suplimentare de 
operare pentru unitățile 3 și 4 de comandă hidraulică auxiliară, butoane 
pentru viteza de croazieră și memorie pentru turația motorului, precum 
și pentru activarea sistemului de întoarcere la capătul rândului 
VariotronicTI.

Varioterminal 7” este un 
companion ușor de mânuit și 
funcțional pentru operațiunile 
tractorului și comanda ISOBUS a 
utilajelor atașate.

Funcțiile pentru controlul utilajului atașat ISOBUS și 
pentru sistemul de întoarcere la capătul rândului pot 
fi atribuite manetei multifuncționale în funcție de 
necesități. În combinație cu sistemul de direcție 
automată VarioGuide, VariotronicTI vă permite să 
acționați în mod automat secvențele de întoarcere 
la capătul rândului.

Atuul dispozitivului Varioterminal 10.4” este 
aspectul său de smartphone și suprafața tactilă 
optimizată. Face parte din dotarea standard la 
nivelul echipării ProfiPlus. Este disponibil de 
asemenea în versiunea Profi, la cerere.
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SOLUȚII INTELIGENTE PE FENDT 800 VARIO

Urmărire precisă, aplicare perfectă, 
producție mai mare.

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.

Economii automatizate
Cu sistemul SectionControl complet automat pentru 
utilajele atașate compatibile ISOBUS puteți semăna, 
aplica îngrășământ sau erbicide fără suprapuneri, cu 
până la 36 de lățimi de secțiune. Acest lucru previne 
tratamentul dublu și zonele lucrate în afara limitelor 
câmpului. Cu ajutorul sistemului de asistență 
SectionControl, puteți seta rapid și ușor valorile de 
corecție pentru fiecare utilaj atașat. Punctele de pornire 
și oprire pot fi setate precis chiar de la început, ceea ce 
are automat ca rezultat aplicarea economică a 
materialelor.

Întotdeauna pe drumul ideal
Cu Fendt VarioGuide puteți să conduceți fiabil și precis, 
chiar și în zone cu condiții de semnal redus. Fendt 
VarioGuide permite cea mai înaltă utilizare posibilă a 
echipamentelor dumneavoastră, deoarece puteți lucra 
fără să trebuiască să virați activ, chiar și noaptea sau 
pentru lățimi de lucru mari. Cu VarioGuide, tractorul 
menține automat linia ideală, astfel încât vă puteți 
concentra complet asupra utilajului atașat. 
Suprapunerea este redusă și, în funcție de procedura de 
lucru, se poate ajunge la economii de trei până la zece 
la sută. În funcție de aplicație, puteți lucra cu două 
niveluri de precizie diferite: cu abateri de aprox. 20 cm 
(VarioGuide Standard) sau cu precizie de 2 cm 
(VarioGuide RTK).

Selectare a receptorului extrem de flexibilă 
Cu Fendt VarioGuide, acum sunt disponibile două 
sisteme diferite de receptoare: NovAtel® și Trimble®.  
Sistemul de direcție automată VarioGuide asigură 
rezultate optime și confort maxim. Cu receptorul 
NovAtel, sunteți întotdeauna pe calea cea bună cu 
semnalele de corecție SBAS, TerraStar-L & -C și RTK. 
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.
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Avantajele dvs.: Software-ul Fendt este actualizat în timpul service-ului 
în atelier, inclusiv caracteristicile noi suplimentare.

Sistemul de control al utilajului atașat ISOBUS este perfect integrat în 
Varioterminal 7” și Varioterminal 10.4”, nefiind necesar niciun alt 
terminal pentru  comanda și controlul echipamentului.
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TRANSFER DE DATE ȘI DOCUMENTARE

Conectivitate care  
adaugă mai multă valoare.

Aplicare variabilă cu VariableRateControl (VRC)
Transferul de date cu VarioDoc Pro permite acum 
aplicarea cu rate variabile, bazată pe nevoile solului sau 
plantelor, economisind astfel materiale precum 
semințe, îngrășăminte etc. Având drept sursă VarioDoc 
Pro, este disponibilă o 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 cu ajutorul bazei 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, lucru care permite o reacție 
imediată. Aceasta crește timpul de răspuns și de 
operare a întregii flote, prin 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.

Documentație în timp real: Fendt VarioDoc Pro
Mai multe opțiuni cu documentația Fendt VarioDoc Pro. 
Cu înregistrările GPS și setările specifice trimise prin 
rețeaua mobilă, datele-cheie sunt documentate pe loc 
și în mod direct. Acesta permite schimbul automat, fără 
întrerupere, cu software-ul de management al terenului 
compatibil cu ISOXML și cartografierea. Date precum 
timpul rămas, suprafața rămasă și combustibilul 
necesar sunt trimise și sunt afișate pe Varioterminal în 
timpul lucrului.
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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.

Cu VariableRateControl (VRC), puteți cultiva pământul, conform 
hărților de aplicații specifice amplasamentului, în funcție de sol și 
de cultură. În acest mod puteți face economie de materiale agricole 
(input-uri).
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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 garantează tehnologie de ultimă 
oră, mulți ani după achiziționarea produselor. Puteți 
chiar să adăugați funcții după achiziționare. Cum este 
posibil 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 
echipamentul 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
Client Fendt pe viață. 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. Beneficiați de performanțe 
maxime și de păstrarea proactivă a valorii.
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Varioterminalul vă informează cu privire la 
următoarele date de inspecție și service și are 
chiar și o funcție de reamintire.
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Virajele cu FSC

DINAMICĂ A CONDUSULUI ÎN SIGURANȚĂ ȘI CONFORT

Rapid, flexibil - superior.

Transportați cu 37 de tone mai mult pe zi
Modelul Fendt 800 Vario are o viteză maximă de  
60 km/h la o turație a motorului de numai 1.750 rpm, 
ceea ce îi asigură o capacitate de transport mai mare 
cu până la 16%* și consum mai redus de carburant. 
Acestea sunt avantajele care fac diferența la sfârșitul 
zilei: de exemplu, un Fendt 800 Vario cu o capacitate de 
transport totală de 230 tone, în 10 ore transportă cu  
37 tone în plus, datorită vitezei mai mari. Iar când Fendt 
800 Vario este condus la 50 km/h și la o turație a 
motorului de 1.450 rpm, economisește și mai mult 
combustibil.
* măsurare proprie

Siguranță maximă la condus pe șosea și pe câmp
Șasiul asigură funcționare optimă pe șosea și pe câmp. 
Cu sistemul unic de control al stabilității FSC (Fendt 
Stability Control), aveți întotdeauna un sentiment de 
siguranță când conduceți, chiar și la intrarea în curbe.  
În același timp, sistemul de frânare care practic nu 
necesită întreținere, alcătuit din frâne cu discuri umede 
pe arborele cardanic și pe roțile din spate, oferă o 
siguranță ridicată în timpul deplasării. Modul de 
proiectare al șasiului asigură cel mai bun confort în 
timpul condusului, precum și o ergonomie optimă.

Există nouă caracteristici ce asigură senzația 
excepțională din timpul condusului:
- Suspensie pe puntea față cu autoreglare a nivelului
- Fendt Stability Control (FSC)
- Sistem de direcție Fendt Reaction
- Sistemul de direcție activă VarioActive
- Stabilizarea sarcinilor de șoc
- Suspensia cabinei
- Suspensia scaunului
- Blocarea automată a punții directoare
- Control inteligent al luminilor la frânare

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

Fendt 800 Vario are în dotarea standard suspensia cu autoreglare a 
punții față. Are o cursă de 120 mm a suspensiei, suficient ca să 
compenseze denivelările. Unghiul de pivotare de +/- 8° asigură 
stabilitate în timpul deplasării. Unghiul maxim de bracare de 50° al 
punții față garantează o manevrabilitate maximă. Întreaga cursă a 
suspensiei poate fi realizată manual atunci când utilajul este staționar, 
de ex. pentru a ridica o greutate frontală fără sistemul de cuplare 
frontal.

Unghi de pivotare ± 8°Cursa suspensiei ± 60 mm

Fără VarioActive
1 viraj
= 23,6°

Cu VarioActive
1 viraj
= 40,3°
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Priza de putere are o eficiență 
extraordinară, deoarece puterea 
către axul prizei de putere 
urmează o linie directă de la 
transmisia Vario. În același timp, 
turațiile nominale sunt atinse  
deja la o turație a motorului sub 
2.000 rpm, ceea ce are un efect 
pozitiv asupra consumului de 
combustibil.

ZONE DE MONTARE ÎN PARTEA DIN FAȚĂ ȘI DIN SPATE

Tehnologie inteligentă în partea  
din față și din spate.  
Potrivit pentru fiecare aplicație.

Sistem hidraulic puternic
Datorită tehnologiei sale load-sensing, tractorul Fendt 
800 Vario este dotat corespunzător pentru lucrul 
solicitant. În funcție de domeniul de utilizare, vă puteți 
echipa Fendt 800 Vario cu o pompă pentru sistemul 
Load-sensing, ce poate avea un debit de 152 sau  
205 litri pe minut. Rezervoarele de ulei separate pentru 
uleiul de transmisie și cel hidraulic înseamnă că 
modelul 800 Vario va fi compatibil cu utilizarea uleiului 
bio în circuitul hidraulic. Cu până la 80 de litri, Fendt 800 
Vario are un volum ridicat de ulei disponibil, care poate 
satisface cerințele oricărui utilaj atașat, oricât de mare 
ar fi necesitățile de ulei.

Prize de putere cu funcție de economisire
Prizele de putere pot fi ușor comandate prin intermediul 
cotierei multifuncționale. Comenzile externe sunt de 
asemenea disponibile în partea din spate. Turațiile 
prizei de putere (540E/1000 sau 1000/1000E) din spate 
permit lucrul la turații reduse ale motorului, ceea ce 
înseamnă consum de carburant mai redus. Priza de 
putere față (1000 rpm) permite funcționarea cu o gamă 
largă de utilaje atașate în partea din față a tractorului.

Flexibilitate prin intermediul racordurilor
Fendt 800 Vario oferă mai multe interfețe decât oricare 
alt tractor din clasa sa de performanță: șase supape 
electrohidraulice cu dublă acționare în spate plus două 
în față, sistem tip „Power Beyond", conexiune ISOBUS și 
multe altele. În total, Fendt 800 Vario are peste 24 de 
racorduri, amplasate în mod practic atât în partea din 
față, cât și în partea din spate. Acestea asigură o mare 
varietate de operații și atașarea fără probleme a tuturor 
utilajelor – pentru a forma o echipă de lucru eficientă 
alcătuită din tractor și utilajul atașat.

Capacitate de ridicare mare
Dispozitivul electrohidraulic de cuplare spate, cu o 
capacitate maximă de ridicare de 11.110 daN, asigură 
ridicarea la înălțime maximă, fără nicio problemă, chiar 
și a celui mai greu utilaj agricol atașat în spate, pentru 
această clasă de putere. O capacitate de ridicare 
maximă de până la 5.040 daN în față permite utilizarea 
de utilaje atașate grele, montate în față. Sistemul de 
cuplare turnat frontal este integrat în structura 
tractorului, astfel încât punctele de cuplare sunt 
aproape de vehicul.
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Tiranții inferiori spate pot fi ridicați, în poziția de 
parcare, astfel încât să fie mai mult spațiu pentru bara 
de tractare.

Sistemul de cuplare frontal confortabil de pe Fendt 800 Vario dispune, 
opțional, de comanda pentru eliberarea sarcinii. Aceasta permite ca greutatea 
utilajului atașat să fie transferată tractorului, la o presiune predefinită. Acest 
lucru este deosebit de avantajos când se lucrează cu o cositoare frontală sau 
cu utilaje atașate de întreținere pe timp de iarnă, deoarece greutatea este 
transferată pe puntea din față, fapt ce îmbunătățește performanța direcției.

Interfețele din partea din față:
Tirant superior, două supape de comandă cu dublă 
acționare, retur față nepresurizat, cuplă cu 7 pini 
pentru remorcă, priză de putere față, opritor tirant 
inferior, suport pentru arcuri (nu se arată)

Interfețele din partea din spate includ:
Priză de semnal, conexiune ISOBUS, tirant central, cuplaj Duomatic, șase supape de 
comandă cu dublă acționare, linie preaplin ulei, retur spate nepresurizat, frână 
pneumatică, conductă de comandă power beyond, conductă de presiune power beyond, 
frână hidraulică pentru remorcă, cuplă cu 7 pini pentru remorcă, opritoare pentru tiranții 
inferiori, cuplă pentru remorcă, priză de putere spate, cuplă de remorcare inferioară
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F	Suspensia cabinei cu resorturi pe aer asigură că vibrațiile cabinei sunt 
reduse la minim. Diferența mare de înălțime și distanța lungă dintre arcurile 
pneumatice ale cabinei x5 împiedică, de asemenea, instabilitatea verticală și 
asigură un confort maxim pe durata călătoriei.

F	La Fendt, geamurile cabinei sunt 
lipite, nu prinse cu cleme. Acest 
lucru nu doar îmbunătățește câmpul 
vizual al operatorului, ci în special 
previne scârțâielile și infiltrarea 
apei. De asemenea, este încălzit.

J	 Într-o cabină Fendt veți găsi 
numeroase spații și compartimente 
de depozitare, astfel încât toate au 
locul lor.

Tractorul Fendt 800 Vario a fost adaptat pentru o vizibilitate optimă. Capota a fost menținută cât se poate de îngustă, 
astfel încât șoferii să aibă o vizibilitate optimă asupra apărătoarelor roților și a utilajelor atașate montate în față.

FENDT 800 VARIO

Cabina Fendt x5.

F	Actele importante, cum ar fi 
manualul de utilizare, pot fi 
depozitate în siguranță și bine 
protejate în mapa pentru 
documente.

F	Telefoanele mobile sunt păstrate 
într-un loc fix cu ajutorul unui 
suport. Suportul poate fi reglat 
pentru a se adapta la diverse 
modele de telefoane.

F	Băuturile răcoritoare pentru o zi 
de lucru lungă își găsesc locul în 
cutia frigorifică externă spațioasă. 
De asemenea, cutia frigorifică poate 
menține mâncarea caldă, dacă este 
necesar.

F	 În cabină sunt disponibile numeroase prize, de exemplu mai multe prize 
de 12 volți, priză ISOBUS, mufă de semnal.

F	 În compartimentul de răcire 
climatizat există spațiu pentru 
mâncare și o băutură răcoritoare.
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J	Fendt oferă o soluție inteligentă pentru cablurile ce traversează porțiunea 
de la partea din spate a tractorului la cabină. Cablurile pot fi dirijate prin 
sistemul de direcționare, indiferent de secțiunea lor transversală. Fereastra 
din spate poate fi închisă, astfel încât să nu pătrundă praful, murdăria, apa și 
zgomotul.

F	Scaunul super-confortabil cu 
suspensie pneumatică Evolution 
active Dualmotion este cel mai high-
tech model de scaun. Operatorii 
beneficiază de suspensia activă 
suplimentară. Husa scaunului este 
disponibilă fie din tapițerie neagră, 
fie din piele neagră, netedă, în 
combinație cu un volan îmbrăcat în 
piele.

F	Scaunul confortabil cu 
suspensie pneumatică Dual Motion 
Evolution Dynamic are un spătar 
reglabil, încălzire scaun, suspensie 
cu frecvență redusă, suport lombar 
pneumatic și reglarea cotierelor. 
Husa scaunului este disponibilă din 
tapițerie neagră sau din piele 
neagră, netedă, în combinație cu un 
volan îmbrăcat în piele.

J	Scaunul super-confortabil are 
suspensie pneumatică, iar cotiera 
se poate regla ușor.

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	

Modulul pentru comanda cuplajelor spate cu comutator rapid de ridicare, comanda adâncimii și acționarea 
prizei de putere (opțional pentru dispozitivul de ridicare față)

Accelerație de mână

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

Gradații pentru pedală

Tastatură cu membrană pentru activarea sistemului TMS, VariotronicTI, pentru 
selectarea gamei de turații, cuplarea transmisiei integrale și a blocajului diferențial, 
suspensie pe puntea față, selectarea turației pentru priza de putere, funcțiile 
automate pentru sistemul de cuplare și priza de putere, precum și modul „offroad” 
ABS.Elemente de comandă pentru unitățile 

hidraulice auxiliare de la 5 la 8.
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J	Luminile pot fi setate și reglate 
cu ușurință, datorită modului de 
dispunere ușor de înțeles. Cu 
sistemul cu un buton, puteți aprinde 
toate luminile de lucru deodată, la 
apăsarea unui buton de pe 
tastatură.

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. Treptele pentru intrare de pe 
tractorul Fendt 800 Vario au lumini 
practice. Acestea sunt poziționate 
pe rezervor astfel încât treptele să 
fie perfect iluminate și șoferii să 
poată urca și coborî în siguranță.

Sistem de iluminare de ultimă generație: Conceptul de proiectare a iluminării 360° de pe tractorul Fendt 800 Vario a 
fost perfecționat și este de ultimă generație. Faza scurtă și faza lungă au cele mai recente becuri Bi-LED cu 
capacitate de echilibrare a fasciculului. Luminile de lucru și lămpile de poziție sunt de asemenea prevăzute cu becuri 
cu LED. Acest lucru permite controlul exact al iluminării și asigură vizibilitate excepțională asupra utilajelor atașate și 
asupra pasajelor de roată, chiar și pe întuneric. Luminile cu LED au, în special, un consum redus de putere, o durată 
foarte mare de viață și furnizează un flux luminos total de până la 49.900 lumeni.

F	Raza de acțiune a luminii 
farurilor cu LED se poate adapta la 
situația concretă, de exemplu în 
cazul deplasării pe șosea.

J	 Iluminarea interioară pe Fendt 800 Vario este concepută perfect pentru 
zonele principale în care lucrați. Indiferent că este zi sau noapte, cele mai 
importante elemente funcționale sunt retroiluminate în mod plăcut. 
Intensitatea luminii de fundal este controlată automat din Varioterminal prin 
intermediul unui senzor de lumină, în funcție de condițiile de luminozitate.

FENDT 800 VARIO

Iluminat.
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Echipare standard și opțională
Standard:  J	

Opțională:  F	

F	Fendt 800 Vario este ideal pentru operațiunile efectuate în marșarier, 
deoarece întreaga stație a șoferului poate fi rotită cu 180°.

J	Cu comenzile externe puteți acționa dispozitivul de ridicare spate, o 
supapă și priza de putere de pe aripa spate. Cu ajutorul comenzilor externe 
pentru priza de putere din spate, se poate obține automat o turație-țintă a 
motorului. Eliminați așadar pașii inutili, de exemplu atunci când umpleți 
rezervorul de nămol.

F	Cuplele DCUP (cuplare dublă sub 
presiune) cu două laturi fac ca 
instalarea și demontarea utilajelor 
atașate să fie mult mai ușoară. 
Clapetele cu închidere automată ale 
supapelor oferă o protecție eficientă 
împotriva contaminării și permit 
conectarea cu o singură mână a 
unei linii hidraulice.

FENDT 800 VARIO

Sistemul hidraulic și  
confortul în timpul deplasării.
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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 tractorului 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 echipamente 
agricole la mâna a doua. Mașinile 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 echipamentul dvs. să fie gata să intre în 
acțiune în orice moment, vă oferim un serviciu de 
întreținere și de reparații personalizat, care depășește 
garanția legală ce 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 echipamentul 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. Datele dv. personale de 
acces sunt disponibile de la reprezentanța Fendt.

Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Întreținere Întreținere obișnuită, 

costuri de întreținere 
fixe

Protejați-vă împotriva riscurilor de reparație (cu excepția uzurii) Toate costurile sunt 
acoperite (cu excepția 

uzurii)

Sunt acoperite costurile 
și disponibilitatea (cu 

excepția uzurii)

Avantaje Fiabilitate în utilizare Protecție împotriva 
daunelor majore

Acoperire completă, în 
condiții excelente

Acoperire completă, în 
timp ce mențineți 

costurile sub control

Vă protejează împotriva 
tuturor riscurilor de 

reparații neprevăzute, 
inclusiv toate costurile 

secundare

Pentru clienții care nu 
își permit să se 

oprească din lucru

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 Germania, Regatul Unit 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 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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Service rapid și simplu.

Produse complementare Fendt.
Produsele complementare Fendt sunt o adăugire 
importantă la echipamentul dvs. Fendt. Puteți alege 
dintr-o gamă largă de produse, inclusiv lubrifianți, 
AdBlue, kituri de întreținere, accesorii pentru cabină și 
multe altele. Toate acestea pot fi cumpărate exclusiv de 
la dealerul dvs. Fendt.

Filtrul de aer poate fi scos rapid și ușor.

Atunci când este necesar, filtrul cabinei poate fi accesat ușor, din zona 
portierei, și poate fi curățat cu ușurință.

și acces ușor la radiator când trebuie să fie curățat.

Capota cu pivotare în sus și panourile laterale care pot fi detașate ușor 
asigură un acces excelent la compartimentul motorului.
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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
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 echipamentul 
dvs. Fendt este dotat întotdeauna cu cea 
mai recentă tehnologie. În acest mod se 
garantează că echipamentul 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 expert în ceea ce privește Vario 
Profi urmând cursurile de formare pentru 
șoferi 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.

37



Po
we

r

Po
we

rP
lu

s

 P
ro

fi

Pr
of

iP
lu

s

Motor
Ventilator reversibil c c c c

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 c

Operare Vario
Manetă de comandă a vitezei cu tempomat și memorie a turației motorului g g

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

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 g

VariotronicTI - sistem de management la capătul terenului 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 mecanică pentru cabină g g g g

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

c c c c

Scaun super-confort cu suspensie pneumatică g g g g

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

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

Scaun super-confort Evolution active DuMo/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 c

Scaun instructor confort c c c c

Sistem automat de climatizare încorporat g g g g

Parbriz din sticlă laminată securizată, încălzit c c c c

Lunetă încălzită c c c c

Jaluzea spate c c c c

Ștergătoare față 300° (cu parbriz continuu) g g g g

Spălător/ștergător de lunetă c c c c

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

Tahograf CE c c c c

Sistem de direcție Fendt Reaction g g g g

Senzor radar c c c c

Comandă marșarier c c c c

Răcitor c c c c
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Șasiu
FSC Fendt Stability Control c c c c

Suspensie față, cursă suspensie +/- 60 mm g g g g

Frână direcție c c c c

Sistem de frânare simplu circuit, 1 pedală g g g g

Sistem de frânare simplu circuit, 2 pedale și frână direcție c c c c

Sistem de frânare dublu circuit cu sistem de control al stabilității FSC Fendt 
Stability Control

c c

Blocare automată a punții directoare a remorcii c c c c

Cuplaj aer comprimat Duomatic c c c c

Sistem de reglare a presiunii în anvelope VarioGrip c c c c

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

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

c c

Stabilizator lateral al tirantului inferior hidraulic c c c c

Blocaj capăt tirant inferior cat. 4 c c c c

Priză de putere
Față: 1000 rpm c c c c

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

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

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

Modul liniar pentru acționarea supapelor hidraulice g g g g

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

g g g g

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

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (205 l/min) c c 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

Cuple hidraulice spate cu garnitură plată FFC 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)

g g g g

Greutăți pentru roți, roți spate c c c c

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

Marcaj pentru vehicule late c c c c

Apărătoare de noroi roată față pivotantă g g g g

Cuple ABS remorcă c c c c

Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

FENDT 800 VARIO

Variante de echipare.
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822 Vario 824 Vario 826 Vario 828 Vario
Motor
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 166/226 181/246 195/265 211/287
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 166/226 181/246 195/265 211/287
Nr. de cilindri Număr 6 6 6 6
Alezaj/cursă cilindri mm 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126
Capacitate cilindrică cm³ 6057 6057 6057 6057
Turație nominală rpm 2100 2100 2100 2100
Cuplu maxim la 1450 rpm Nm 960 1054 1125 1217
Creșterea cuplului % 32.0 31.0 31.0 30.0
Capacitate combustibil litri 505.0 505.0 505.0 505.0
Rezervor AdBlue litri 50.0 50.0 50.0 50.0

Transmisie și priză de putere
Tip transmisie ML 220 ML 220 ML 220 ML 220
Intervalul de viteză 1 km/h 0,02-35 0,02-35 0,02-35 0,02-35
Intervalul de viteză 1 - marșarier km/h 0,02-20 0,02-20 0,02-20 0,02-20
Intervalul de viteză 2 km/h 0,02-60 0,02-60 0,02-60 0,02-60
Intervalul de viteză 2 - Marșarier km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
Viteză maximă km/h 60 60 60 60
Priză de putere spate 540E/ 1000 540E/ 1000 540E/ 1000 540E/ 1000
Priză de putere spate opțională 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E
Priză de putere față opțională 1000 1000 1000 1000

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă cu debit variabil l/min 152 152 152 152
Pompă cu debit variabil opțională 1 l/min 205 205 205 205
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 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Profi / Profi Plus Număr 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6
Volum maxim ulei hidraulic disponibil litri 80 80 80 80
Capacitatea max. de ridicare a sistemului de prindere hidraulic spate daN 11110 11110 11110 11110
Capacitatea maximă de ridicare a sistemului de prindere hidraulic față daN 5040 5040 5040 5040

Anvelope
Anvelope față (standard) 540/65R30 540/65R30 540/65R34 540/65R34
Anvelope spate standard 650/65R42 650/65R42 650/85R38 650/85R38
1. Anvelope față opționale 540/65R34 540/65R34 600/70R30 600/70R30
1. Anvelope spate opționale 650/85R38 650/85R38 710/70R42 710/70R42

Dimensiuni
Ecartament față (anvelope standard) mm 2000 2000 2000 2000
Ecartament spate (anvelope standard) mm 1970 1970 1970 1970
Lățime totală cu anvelope standard mm 2750 2750 2750 2750
Lungime totală mm 5667 5667 5667 5667
Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard fără VarioGuide mm 3280 3280 3280 3280
Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard cu VarioGuide mm 3314 3314 3314 3314
Gardă la sol maximă mm 575 575 575 575
Ampatament mm 2950 2950 2950 2950

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer) kg 9370.0 9370.0 9520.0 9520.0
Greutate totală maximă admisă până la 40 km/h (sistem de frânare dublu circuit) kg 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0
Greutate totală maximă admisă până la 50 km/h (sistem de frânare dublu circuit) kg 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0
Greutate totală maximă admisă până la 60 km/h kg 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0
Sarcină verticală maximă pe cârligul de remorcare kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

FENDT 800 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 




