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Solul este valoros.  
Protejați-l cu Fendt.
Solul formează baza culturilor sănătoase și a producției ridicate. Îngrijirea sa eficientă și atentă asigură succesul  
economic pe termen lung. Pe lângă eficiență și confort, protecția solului este principala noastră prioritate atunci  
când proiectăm tractoarele. Dacă doriți o bună aderență și totodată doriți să protejați solul, optați pentru Fendt.
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Relația perfectă.  
Fendt 900 Vario MT
Fendt 900 Vario MT combină cele mai bune opțiuni. Experiența câștigată prin montarea a peste 250.000 de cutii  
de viteze Vario și cei peste 30 de ani de lucru cu tractoarele pe șenile, alături de postul de conducere Fendt și de  
funcțiile Fendt Smart Farming, fac din acest tractor pe șenile unul modern și inovator.

5



Motor 938 MT 940 MT 943 MT
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 279/380 298/405 317/431
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Inteligență și performanță combinate. Puterea de 
tracțiune fără egal se întâlnește cu Farming 4.0.
Nu mai este suficientă doar puterea tractorului pentru cultivarea eficientă a suprafețelor mari. Există un potențial  
enorm în planificarea și documentarea lucrărilor, controlul automat al lățimilor parțiale și al cantităților de semințe  
utilizate. Fendt Smart Farming vă pune la dispoziție funcțiile și interfețele de care aveți nevoie.
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Tot ceea ce ați putea aștepta de la un Fendt.
Spre deosebire de celelalte tractoare cu șenile, Fendt 900 
Vario MT nu are la bază un tractor standard. A fost proiectat, 
încă de la început, ca tractor pe șenile, nu a fost adaptat 
ulterior, iar acest lucru se simte. Fendt 900 Vario MT este 
ideal pentru orice provocări.

- Motor AGCO-Power de 9,8 l, cu șapte cilindri,  
de până la 431 CP.

- Conceptul de lucru la turație redusă a motorului Fendt iD 
- Fendt Concentric Air System (Sistem Concentric de Aer)
- Conceptul de transmisie Fendt VarioDrive
- Tractor pe șenile, cu șasiu SmartRide și suspensie role 

ConstantGrip
- Suspensie cabină Fendt
- Funcții Fendt Smart Farming 
- Debit în sistemul hidraulic de până la 440 l/min
- Sistem de cuplare standard cat. III/IV cu putere de  

ridicare de 11.500 daN
- Arbore priză de putere cu 2 trepte 1000 și 1000E

Fendt 900 Vario MT:  
Experiență și inovație pentru succesul dvs.
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Experiență și inovație pentru succesul dvs.
Singurul mod de a beneficia cu adevărat de toate 
avantajele unui tractor cu șenile este să alegeți 
Fendt 900 Vario MT. Acesta combină experiența și 
inovarea, ceea ce vă va ajuta să avansați, pe dv. și 
afacerea dv.
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ȘENILE FENDT 900 VARIO MT 

Beneficiați de configurația perfectă, 
datorită experienței noastre.

Contact complet pentru cea mai bună aderență
Cele trei role ale șasiului joacă un rol decisiv în ceea ce 
privește transmisia permanentă a puterii. Pe Fendt 900 
Vario MT, acestea sunt montate pe cadrul șasiului 
printr-un sistem special boghiu în boghiu. În acest mod 
se obține o distanță considerabilă de oscilare și o 
flexibilitate de adaptare a șenilei la conturul solului. Prin 
urmare, greutatea este întotdeauna distribuită pe o 
suprafață maximă de contact și întreaga șenilă este 
întotdeauna în contact cu terenul. În acest mod, puterea 
este transmisă constant.

Cea mai mare varietate de opțiuni
Șenilele stabilesc contactul dintre tractor și teren. 
Aceasta este cheia pentru transferul puterii la teren. 
Pentru Fendt 900 Vario MT este disponibilă o gamă 
largă de șenile. Există două tipuri de șenile care sunt 
special concepute pentru uz agricol, iar una dintre 
versiuni este îmbunătățită pentru utilizări speciale.

Toate avantajele într-un singur vehicul
Sistemul de șenile al noului Fendt 900 Vario MT 
reprezintă rezultatul a peste 30 de ani de experiență în 
crearea tractoarelor pe șenile. Ampatamentul a fost 
mărit la 2.565 mm, fiind cu 13 cm mai lung față de 
versiunile anterioare. Suprafața totală de contact  
cu solul este de 3,25 m² la șenilele de 25" lățime, de 
3,90 m² la șenilele de 30" lățime și de 4,42 m² la șenilele 
de 34". Aceasta înseamnă: mai multă tracțiune, mai 
puțină presiune asupra solului și o distribuire optimă a 
greutății pe întreaga suprafață de contact, chiar și în 
cazul unei încărcături grele. Și, bineînțeles, confort 
optimizat în timpul condusului.

Sistem de suspensie unic
Fendt 900 Vario MT oferă un confort la deplasare  
fără egal pentru un tractor cu șenile, pe care îl puteți 
constata atât la lucrul pe câmp, cât și la deplasarea pe 
drumurile publice. Acest lucru se datorează în principal 
sistemului inovator de suspensie SmartRide. Aici, bara 
rigidă este montată pe cadru folosind arcuri elicoidale, 
amortizoare de șoc și blocuri de cauciuc silențioase și 
are o cursă considerabilă a arcului, de 217 mm în total. 
Suportul central poate oscila cu 11°, pentru cea mai 
bună adaptare la teren. O tijă de cuplare (bara Panhard) 
împiedică orice mișcare laterală și stabilizează șenilele 
pe direcție longitudinală.
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Rolelor de ghidare din față  
li se pot adăuga greutăți de  
până la 1.580 kg.

Roțile motoare de pe puntea  
din spate, care antrenează 
șenilele, asigură o transmisie 
optimă a puterii.

Rolele centrale sunt oscilante și sunt adaptate la conturul solului,  
astfel încât să nu se piardă contactul cu solul, iar puterea să poată  
fi transmisă permanent.

Puntea spate rezistentă la uzură este construită pentru cea mai lungă 
durată de viață. Nivelul intern al uleiului poate fi verificat cu ușurință 
prin intermediul vizoarelor de inspecție.
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ȘENILE FENDT 900 VARIO MT

Tracțiune constantă,  
pentru o propulsie continuă.

Design unic: Role realizate din poliuretan
O altă caracteristică unică, ce vă permite să 
experimentați avansul șenilelor, sunt rolele oscilante. 
Cele trei role au diametrul de 380 mm și sunt montate 
pe șasiu printr-un sistem unic de suspensie boghiu în 
boghiu, denumit ConstantGrip. Stratul de acoperire 
special din poliuretan al inelului de prindere din interiorul 
rolelor împiedică în mod constant generarea de căldură, 
chiar și în timpul funcționării continue la viteze mari. De 
asemenea, protejează blocurile de ghidare din interiorul 
căilor de rulare.

Asigură avansul: Pinionul de antrenare
În cea mai recentă etapă de îmbunătățire a șenilelor, 
pinionul de antrenare a fost din nou perfecționat. 
Acesta măsoară 1.550 mm în diametru și este acoperit 
cu un strat de cauciuc, cu model în zigzag. Suprafața 
are proprietăți bune de autocurățare și, prin urmare, 
previne acumularea murdăriei. În acest mod se obține  
o tracțiune sigură. Apărătoarea opțională din interior 
împiedică murdărirea jantei după fiecare rotire.

În permanență sub tensiune
Șenilele rulează fără probleme, fără nici un fel frecare. 
O tracțiune perfectă între roata canelată de antrenare  
și calea de rulare asigură transformarea puterii de la 
Fendt 900 Vario MT în propulsie permanentă. Un 
cilindru hidraulic montat pe cadrul șasiului împinge 
rolele de ghidare înainte creând tensiune, astfel încât 
tracțiunea să nu se piardă niciodată. Deoarece sistemul 
de tensionare funcționează într-o direcție, rulmenții 
sunt protejați în mod fiabil, datorită forțelor care 
acționează simetric. Acumulatorul hidraulic reglează 
automat presiunea corectă. Acest lucru este afișat clar 
pe computerul Varioterminal de 10,4”.

Funcționare permanent aliniată: Rola de ghidare
Rola de ghidare frontală menține direcția de deplasare  
a tractorului Fendt 900 Vario MT. Aceasta are diametrul 
de 950 mm. Rola de ghidare este furnizată cu două 
lățimi diferite, pentru lățimi diferite ale șenilelor. 
Lățimea corectă susține autocentrarea șenilelor. 
Suprafața de cauciuc a rolelor de ghidare asigură un 
contact sigur cu banda.

12

Chiar și la capătul rândurilor, tractorul își arată valoarea și nu creează urme adânci.

Datorită conceptului inovator al suspensiei SmartRide,  
Fendt 900 Vario MT asigură un confort fără egal în timpul  
conducerii tractorului cu șenile.

Rolele centrale, roțile de antrenare și rolele de ghidare au lățimi diferite, 
pentru o virare perfectă, în funcție de lățimea căii de rulare.
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MOTORUL FENDT 900 VARIO MT

Transformă fiabil fiecare picătură  
de combustibil în putere eficientă.

Economic, cu emisii reduse, ecologic
Fendt 900 Vario MT respectă cerințele stricte privind 
emisiile Stage V/Tier 5. La o presiune de injecție de 
2.000 bari, combustia este foarte curată. Cu un volum 
redus de particule. Recircularea gazelor de eșapament 
controlate electronic și răcite introduce din nou în 
circuitul de combustie o mică parte din gazele de 
eșapament. Tratarea gazelor de eșapament este 
asigurată, parțial, de un nou sistem de evacuare „all-in-
one”, care include un catalizator de oxidare a motorinei 
și un filtru de particule de motorină. Scăderea presiunii 
pe filtru măsoară cantitatea de particule care trec prin 
sistem. Urmează catalizatorul SCR, care se află în 
partea superioară a țevii de eșapament. Țeava de 
eșapament este amplasată în partea dreaptă a 
vehiculului, astfel încât vizibilitatea la înaintare nu  
este obstrucționată.

Întreținere ușoară, pentru perioade lungi de 
funcționare
Nu va trebui să pierdeți timp pentru o întreținere 
prelungită. Beneficiați de intervale lungi între operațiile 
de întreținere și de o accesibilitate perfectă. Aerul 
proaspăt este aspirat în partea din față. Sistemul 
Venturi al filtrului de aer împiedică aspirația particulelor 
de murdărie. În plus, un sistem de extracție a prafului, 
care este acționat de vidul din CAS, asigură eficiența 
filtrului de aer pe perioade de timp mai lungi. Un senzor 
de contaminare monitorizează permanent starea 
filtrului și indică dacă este cazul să se efectueze 
întreținerea. Dezvoltarea continuă a motoarelor AGCO 
Power împreună cu efortul redus pe care îl necesită 
întreținerea fac ca Fendt 900 Vario MT să fie o mașină 
de lucru extrem de fiabilă.

Conceptul de lucru la turație redusă a motorului  
Fendt iD
Sub capota Fendt 900 Vario MT se găsește un motor 
AGCO Power cu 7 cilindri, puternic și extrem de eficient. 
Cu o cilindree de 9 litri, motorul generează până la 
317kW/431 CP la o turație nominală de doar 1.700 rpm. 
Două turbocompresoare în linie, cu geometrie fixă, 
asigură o generare constantă de energie. Cuplul maxim 
de 1.921 Nm este atins la o turație de doar 1.450 rpm 
datorită conceptului Fendt iD, cuplu maxim la minim  
de turație. Intervalul de turații ale motorului este  
cuprins între 1.000 și 1.700 rpm. Turația la mers în gol  
a motorului este de doar 800 rpm. Beneficiați de o 
putere neîngrădită și puteți munci extrem de eficient  
în timpul fiecărei utilizări, cu ajutorul Fendt iD.

Sistem unic de răcire
Răcirea eficientă este asigurată de ventilatorul proiectat 
în mod special și de conceptul de răcire cu Sistem 
Concentric de Aer (Concentric Air System - CAS). Aici, 
un ventilator cu tiraj forțat de înaltă performanță este 
poziționat în fața unității de răcire, de unde aspiră aerul 
rece dens, îl accelerează prin capota concentrică și îl 
împinge prin răcitor. Sistemul CAS are propria acționare 
hidrostatică, astfel că poate să asigure întotdeauna 
puterea de răcire ideală pentru fiecare componentă în 
funcție de necesități, independent de turația motorului. 
Ventilatorul este înclinat în sus, ceea ce împiedică 
aspirarea resturilor de recoltă de pe sol.
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Un intercooler mare, cu un schimbător  
de căldură ca răcitor intermediar,  
asigură o temperatură perfect controlată  
a aerului aspirat.

Conceptul de Sistem Concentric de Aer 
asigură o capacitate de răcire ridicată cu 
maximum de eficiență.

Filtrul de combustibil este foarte ușor 
accesibil, pentru întreținerea de rutină.

Două turbocompresoare cu geometrie 
fixă și cu comandă electronică a 
supapei wastegate asigură un cuplu 
enorm pe întregul interval de turații.
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FENDT 900 VARIO MT VARIODRIVE

Fendt VarioDrive:  
Transmisia unei noi generații.

Automat în intervalul optim
Datorită transmisiei Fendt VarioDrive, puteți să vă 
deplasați automat în intervalul de viteze cel mai eficient. 
Fendt 900 Vario MT atinge o viteză de deplasare de  
40 km/h la o turație redusă, de 1.550 rpm. Renumitul 
sistem de management al tractorului TMS împreună  
cu sistemul automat de control al încărcării maxime îi 
permit lui Fendt 900 Vario MT să asigure de fiecare 
dată cele mai eficiente rezultate, fără a fi necesare 
reglaje elaborate din partea dv. Împreună cu conceptul 
de turație redusă a motorului Fendt iD, beneficiați de 
putere pură, cu cel mai mic consum posibil.

Totul sub un singur acoperiș
Nu a fost niciodată mai ușor să controlați în mod 
perfect un tractor. Pentru Fendt 900 Vario MT, mottoul 
este: Luați loc și porniți. Selectați strategia de 
conducere preferată de la cotieră: Puteți conduce Fendt 
900 Vario MT utilizând fie joystickul, fie pedala de 
accelerație. În cadrul procesului, TMS menține un 
raport optim între rpm și viteza de deplasare. De 
asemenea, puteți regla turația motorului cu pedala de 
accelerație și viteza cu joystickul. Dacă TMS este 
dezactivată, puteți controla viteza și turația motorului 
absolut independent una față de cealaltă.

Cutii de viteze Vario de ultimă generație
Transmisia revoluționară Fendt VarioDrive de la 
tractorul standard Fendt 1000 Vario a fost adaptată în 
mod aprofundat și optim pentru modelul Fendt 900 
Vario MT. Rezultatul a fost o transmisie inovatoare și 
eficientă, continuu variabilă, pentru tractoarele cu 
șenile, care îndeplinește toate cerințele practice. Prin 
urmare, puteți conduce într-un mod variabil continuu  
cu distribuirea puterii, într-un interval de viteze cuprins 
între 20 m/h și 40 km/h, fără a fi nevoie să schimbați 
manual treptele de viteză. Prin urmare, puteți lucra 
întotdeauna într-un interval de turație optim, cu o 
valoare minimă a alunecării, atunci când folosiți Fendt 
900 Vario MT. Astfel beneficiați de o transmisie  
enormă a puterii și de cel mai bun confort la deplasare, 
fără zguduituri.

Dispozitive hidrostatice de înaltă performanță
Nucleul transmisiei VarioDrive este format din dispozitive 
hidrostatice extrem de mari și de puternice. Fiecare 
asigură o capacitate de 370 cm3. Motoarele hidraulice 
pot pivota independent unul față de celălalt. În acest fel, 
transmisia VarioDrive atinge eficiența maximă în fiecare 
situație. Pentru a mări în continuare eficiența, un  
motor hidraulic este decuplat la viteze mai mari  
(peste 20 km/h), imediat după ce se învârtește înapoi.
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Performanță maximă pe teren și pe șosea: Fendt Vario 900 MT asigură un mod de a conduce complet nou, 
datorită Fendt VarioDrive.

Dispozitivele hidrostatice de înaltă performanță din  
Fendt VarioDrive asigură o accelerație lină și o deplasare 
eficientă, fără șocuri.

Unitate de pivotare

Transmisia pentru priza  
de putere

Tijă actuator

Set planetare

Intrare de la motor

Pompă hidraulică

Motor hidraulicTransmisie pentru puntea spate

Motor hidraulic

17



SISTEMUL HIDRAULIC/DISPOZITIVELE DE CUPLARE/PRIZA DE PUTERE FENDT 900 VARIO MT

Niciun compromis atunci când  
este vorba de performanțe și de 
posibilități.

Unitate de ridicare completă
Puteți cupla echipamentele atașate în trei puncte pe 
Fendt 900 Vario MT la fel de comod ca și pe un tractor 
standard. Dispozitivul de ridicare spate are o capacitate 
de ridicare de 11.500 kN. Pe lângă putere, beneficiați  
de cel mai mare confort: sistemul de prindere din spate 
poate fi acționat de la ambele apărători de noroi din 
spate. Stabilizarea și amortizarea șocurilor pentru 
încărcătură, la deplasarea pe șosea, contribuie la 
confortul sporit al deplasării și la siguranța rutieră. 
Senzorii de presiune ai cutiei de viteze sunt utilizați 
pentru controlul sistemului de prindere. Puteți controla 
perfect echipamentele atașate prin modulul comod 
pentru ridicător, situat pe cotieră.

Transmisia directă a puterii
Pentru a transmite eficient puterea motorului AGCO 
Power la echipamentele atașate acționate de priza de 
putere, aceasta este cuplată aproape direct la arborele 
cotit. Între acestea se află doar un singur nivel de 
angrenare. Acest lucru oferă o eficiența ridicată. Aveți 
la dispoziție două turații: Priza de putere 1000 cu  
1.650 rpm sau priza de putere 1000E cu o turație 
avantajoasă de 1.255 rpm. Turația poate fi preselectată 
în mod simplu și fără complicații, prin atingerea unui 
buton din cabină. Priza de putere este activată în mod 
similar. Ca alternativă, poate fi activată și de la ambele 
apărători de noroi din spate.

Echipamente atașate aflate sub control complet
Sistemul hidraulic a fost conceput pentru a se potrivi 
puterii și performanței Fendt 900 Vario MT, precum și 
pentru performanțe maxime. Puteți alege fie o pompă 
cu debit de 220 l/min, fie una de 400 l/min. Versiunea 
de volum mare este prevăzută cu două circuite 
separate, cu un debit de 220 l/min fiecare. Ambele 
variante asigură un randament maxim la 1.700 rpm. 
Cantitatea maximă de ulei ce poate fi extrasă este de 
100 de litri. Iar alimentarea cu ulei hidraulic este 
separată de alimentarea cu ulei de transmisie. Acest 
lucru evită amestecarea uleiului și producerea de 
probleme sistemului. Sistemul de direcție are circuitul 
său separat. Acest lucru înseamnă că aveți suficient 
ulei la dispoziție pentru echipamentele atașate.

Interfețele din partea din spate
Ambele pompe hidraulice își împart perfect activitatea; 
una dintre pompe este cuplată direct la blocul de 
supape din stânga și alimentează supapele 1-3 și 
racordul Power Beyond. Cea de a doua alimentează 
blocul de supape din dreapta cu supapele 4-6 și 
ridicătorul puternic. În total, în partea din spate sunt 
disponibile maximum șase supape. Beneficiați de 
flexibilitate cu racordurile tip cartuș: cuplele de 1/2" 
asigură un debit de până la 140 l/min. Cupla de 3/4" 
precum și cupla convențională cu „față plană”  
(Flat Face Coupler - FFC) permit un debit de până la  
170 l/min. Toate supapele din spate pot fi cuplate  
sub presiune pe ambele laturi (DUDK).
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Frânele pneumatice cu dublu 
circuit acționează, de asemenea, 
asupra remorcii când se aplică 
frâna de parcare.

Selectați dintre două turații ale 
prizei de putere: 1000 și 1000E.

Puteți acționa comod sistemul de 
prindere din spate, priza de putere 
și unitatea de comandă de la 
apărătorile de noroi din spate.

Sistemul hidraulic este proiectat 
pentru performanțe maxime și 
asigură debite de până 440 l/min 
la 1.700 rpm.

Racordurile hidraulice sunt 
marcate cu culori. În acest fel, 
puteți cupla dispozitivele rapid și 
în siguranță.
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CABINA FENDT 900 VARIO MT

Locul de muncă pe care vi l-ați  
dorit dintotdeauna.

Creați o atmosferă plăcută
Cabina Fendt asigură o vizibilitate excelentă în toate 
direcțiile, datorită liniilor laterale joase, barelor înguste 
și țevii de eșapament, plasate ergonomic, cu catalizator 
de oxidare a motorinei (DOC), filtru de particule pentru 
motorină (DPF) și convertizor catalitic SCR. Cu un 
parbriz de 6,27 m², aveți asigurat cel mai bun loc din 
incintă, transformând cabina de 3,06 m³ și echipamentul 
acesteia într-un loc de muncă luminos și prietenos. În 
plus, este certificată ROPS.

Interior rafinat
Pentru zile lungi de lucru, cabina oferă numeroase 
compartimente de depozitare și un conector USB de 
12V pentru încărcarea telefoanelor mobile și a 
tabletelor. Scaunul operatorului este disponibil în trei 
variante și poate fi ușor curățat, datorită husei de piele. 
Chiar și scaunul instructorului este capitonat cu piele și 
asigură un confort de primă clasă. Dacă este necesar, 
poate fi rabatat și folosit ca suport pentru băuturi.  
Dacă lumina soarelui este prea puternică, parasolarele 
de pe toate cele patru laturi protejează șoferul  
împotriva strălucirii.

Bine ați venit acasă!
Oricine va ocupa un loc în cabina Fendt 900 Vario MT  
se va simți ca acasă! Conceptul de funcționare este 
comun tuturor mașinilor Fendt autopropulsate. Acest 
lucru îi ajută pe șoferi să se acomodeze rapid. Toate 
setările se pot efectua cu ușurință și în mod rapid, iar 
echipamentele atașate sunt acționate în siguranță.

Noul confort în timpul deplasării
Cu suspensia în 2 puncte a cabinei, Fendt 900 Vario MT 
oferă o cursă a arcurilor între șofer și sol care nu se 
compară cu a niciunui un alt tractor cu șenile. Arcurile 
elicoidale robuste cu amortizoare integrate din spate  
și două blocuri de arcuri silențioase din față absorb 
vibrațiile pe câmp și pe șosea. Cursa arcului din spate 
este de 98 mm. Elementele de amortizare funcționează 
precis și sensibil, pentru a vă face activitatea cât mai 
plăcută, chiar și în zilele lungi de lucru.

Sunt disponibile trei locuri 
diferite, pentru a se potrivi 
cerințelor dv. individuale.
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Puteți urca în cabina spațioasă cu 
ajutorul unei scări care se poate 
rabata și extinde în mod automat.

Sistemul de sunet de înaltă calitate asigură 
divertismentul.

Racordurile de alimentare pentru consumatorii externi 
sunt dispuse în mod ordonat și sunt accesibile în zona 
acoperișului.

Numeroasele opțiuni de 
depozitare sunt importante în 
zilele lungi de lucru. Cu ajutorul 
acestora puteți menține cabina 
ordonată.

Iată tot ce trebuie să știți: Compartimentul de depozitare din cotieră 
oferă suficient spațiu.

Scaunul de piele pentru instructor 
oferă un confort ridicat.
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FENDT 900 VARIO MT: FUNCȚIONAREA

Confortul la deplasare poate  
fi obținut atât de ușor.

Dispozitiv de cuplare spate complet
Fendt 900 Vario MT este livrat cu dispozitiv de ridicare 
spate complet. Și este atât de ușor de reglat din cotieră. 
Modulul de acționare a dispozitivului de cuplare spate 
este situat direct lângă joystickul multifuncțional și 
lângă maneta în cruce pentru supapele hidraulice.

Sisteme hidraulice și butoane
Puteți acționa supapele hidraulice puternice utilizând 
un comutator din cotieră, care este ușor accesibil și 
este structurat în mod clar. Reacția comutatoarelor 
poate fi adaptată la necesitățile dv. În plus, direct lângă 
joystickul cu care puteți acționa două supape, este 
disponibil un joystick pentru acționarea sistemului 
hidraulic. Supapele pot fi atribuite în mod liber. Printr-o 
simplă apăsare a butonului, acestea pot fi selectate pe 
Varioterminal. Tot de aici puteți regla ușor duratele și 
cantitățile debitului și puteți controla echipamentele 
atașate pentru a obține cele mai bune rezultate.

Un concept de funcționare standard
În Fendt Vario 900 MT vă așteaptă un loc de muncă 
modern și confortabil. Cotiera multifuncțională Fendt, 
de încredere, vă oferă acces rapid și ușor la toate 
funcțiile tractorului care sunt necesare în timpul 
lucrului. Înălțimea și poziția sa pot fi reglate. 
Varioterminalul 10,4" afișează permanent toate setările 
importante, sistemul de direcție sau echipamentele 
atașate, astfel încât să puteți supraveghea în mod 
continuu toate datele mașinii.

Totul într-un singur loc
Folosind doar un singur joystick multifuncțional, puteți 
controla toate funcțiile importante ale tractorului. Pe 
lângă viteza și direcția de deplasare, puteți controla, de 
asemenea, accelerația în patru trepte. Cu ajutorul a 
două butoane, puteți selecta direct două comenzi 
diferite pentru tempomat sau puteți activa o viteză 
memorată a motorului. Activați sistemul de întoarcere 
la capătul rândului VariotronicTI folosind butoanele  
Go și End. În acest mod aveți controlul asupra unor 
echipamente complexe și puteți să beneficiați de 
facilitarea activității la capetele de rând. Un avantaj 
deosebit este reprezentat de ușurința programării 
secvențelor la capăt de rând în repaus sau chiar și  
în mișcare.
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Joystickul opțional Profi este 
prevăzut și cu butoane ce asigură 
reglarea a două supape 
hidraulice.

Reglați setările cutiei de viteze, ale sistemului hidraulic și ale prizei de 
putere folosind tastele cu membrană de pe cotieră.

Folosiți joystickul multifuncțional 
(dotare standard) pentru a regla 
viteza, tempomatul, memorarea 
turației motorului și sistemul de 
întoarcere la capătul rândului.

Comenzile pentru sistemul de aer 
condiționat extrem de puternic se 
găsesc pe panoul de bord.

Activați farurile și luminile  
de lucru din partea stângă a 
panoului de bord.

Reglați poziția volanului cu 
ajutorul pedalei.

Volanul exclusivist cu spițe 
asigură și comenzile pentru 
sistemul audio.

23



FENDT 900 VARIO MT – SMART FARMING

Soluțiile inteligente duc la o putere 
de tracțiune considerabilă.

Sistemul de telemetrie Fendt Connect
Pachetul nostru de telemetrie de bază este cel mai  
bun mod de a analiza și gestiona flota. Fendt Connect 
poate citi, stoca și analiza datele tractorului ca parte  
a pachetului de servicii achiziționat. Acest lucru vă 
ușurează planificarea timpilor de utilizare și a 
capacității tractorului, ceea ce în final vă ajută să 
îmbunătățiți eficiența economică a vehiculelor dv. Pe 
computerul sau pe dispozitivul inteligent puteți accesa 
numeroase informații referitoare la tractor: - Poziția și 
ruta vehiculului (vizualizarea hărții) - Consumul de 
combustibil - Viteza - Orele de lucru- Capacitatea 
vehiculului- Mesaje de eroare- Intervalele viitoare de 
service Și altele.

Afișare în timp real cu ajutorul Smart Connect
Aplicația opțională Smart Connect vizualizează 
parametrii vehiculului în timp real fără a stoca date. De 
asemenea, puteți seta intuitiv sistemul de control al 
încărcării maxime pe baza datelor preluate din aplicația 
Smart Connect. Securitatea datelor este foarte 
importantă pentru Fendt, în calitate de marcă de 
încredere pentru tehnologii agricole. Utilizarea 
dispozitivelor digitale Fendt se face în baza standardelor 
stricte de securitate europene în domeniul IT.

Pe drumul cel bun - Fendt VarioGuide Contour 
Assistant
Folosind VarioGuide - sistemul central de ghidare 
pentru tractoarele Fendt - lucrați întotdeauna cu cea 
mai mare precizie. Alegeți dintre două opțiuni pentru 
receptor (NovAtel® sau Trimble®) și o varietate de 
semnale de date de corecție. Fendt VarioGuide Contour 
Assistant vă ajută să lucrați și mai eficient și mai ușor 
folosind noile funcții: tipuri de traiectorii VarioGuide, 
„segmente de contur” și „cărare tehnologică unică”. 
Folosind funcția „segmente de contur” puteți folosi 
diferite traiectorii în același timp. Tractorul comută 
automat pe traiectoria corectă, pe baza direcției și a 
poziției sale curente. Sistemul de ghidare este de un 
real folos la capătul rândului.

Sistemul automat de întoarcere la capătul rândului 
VariotronicTI 
Pe computerul Varioterminal de 10,4” puteți face toate 
setările principale pentru alegerea căii tehnologice și  
a altor sisteme. De aici puteți seta, de asemenea, 
sistemul inovator și extins pentru întoarcere la capătul 
rândului, VariotronicTI. Secvențele pot fi programate atât 
de la autovehiculul staționar (editare offline), cât și în 
timpul deplasării. Secvențele stocate pot fi optimizate 
în mod suplimentar de pe vehiculul staționar, în orice 
moment. Sistemul detectează automat capătul rândului 
datorită unui semnal GPS și execută complet automat 
secvența memorată.

Gestionare bazată pe cerințe cu ajutorul 
SectionControl și VariableRateControl
Cu ajutorul computerului Varioterminal pot fi 
configurate atât funcția complet automată 
SectionControl, cât și funcția specifică secțiunii  
pentru aplicarea materialelor, VariableRateControl.
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Echipamentul ISOBUS și direcția automată  
Fendt VarioGuide sunt afișate ca prezentare  
generală pe Varioterminal.

Capăt de rând perfect: Grație Fendt VariotronicTI, 
aveți controlul chiar și asupra manevrelor complexe.

Cu Fendt VarioGuide puteți lucra cu precizia  
dorită an de an.
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J	Există un compartiment de 
depozitare sub scaunul șoferului. 
Astfel, ordinea în cabină este 
asigurată.

J	Parasolarele de pe toate laturile protejează operatorul împotriva luminii 
soarelui și se rulează în capitonajul plafonului.

J	Există, opțional, un spațiu  
de depozitare inclusiv în spatele 
scaunului operatorului.

J	Scaunul instructorului, cu 
centură de siguranță, servește ca 
suport pentru sticle atunci când 
este rabatat.

F	 Iluminarea cu pachetul de lumini 
cu leduri este strălucitoare, chiar și 
în partea din față.

F	Datorită oglinzilor cu unghi larg, 
puteți supraveghea în permanență 
echipamentele atașate.

J	Există opțiuni de depozitare 
chiar și în zona de intrare.

FENDT 900 VARIO MT

Echipamentele în detaliu

J	Pachetul de iluminare cuprinzător transformă noaptea în zi.

F	La cerere, vi se poate pune la 
dispoziție un set de faruri cu leduri.
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J	Conexiunea de 12 V din spatele 
mașinii alimentează cu energie 
consumatorii externi.

Echipare standard și opțională
Standard:  J	

Opțională:  c	

J	Funcționalitatea ISOBUS completă vă oferă noi opțiuni.

c	Presiunea pentru pre-tensionarea 
căii de rulare poate fi reglată comod 
din lateral, prin intermediul unei 
conexiuni.

c	Sistemul de reglare a lățimii 
ecartamentului face ca Fendt 900 
Vario MT să fie perfect pentru 
culturile pe rânduri.

J	Folosind VarioGuide aveți la dispoziție o gamă completă de opțiuni pentru receptoare și semnale.
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Cel mai bun produs, cu cea mai bună 
întreținere și cel mai bun service.

Având un Fendt, dețineți un produs ultra-modern, care 
va face față celor mai dificile provocări. Astfel, vă puteți 
aștepta la acel ceva în plus din partea reprezentanților 
certificați Fendt, care sunt foarte eficienți, atunci când 
vine vorba despre servicii:

- Linii rapide de comunicare între dvs. și echipa  
noastră de service specializată.

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

- Garanție de 12 luni pentru piesele de schimb  
Fendt originale și pentru instalarea acestora

Dealerii dvs. Fendt sunt întotdeauna alături de dvs. atunci 
când aveți nevoie de ei și au un singur scop - să se asigure 
că utilajele dvs. Fendt sunt gata de acțiune în orice 
moment. În cazul în care intervine ceva în timpul 
recoltatului, este suficient să sunați la centrul dvs. de 
service certificat, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe 
săptămână, pe linia telefonică de urgență.

Calitate 100%. Service 100%: Fendt Services
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
- Instruire pentru operatori Fendt Expert
- AGCO Finance – acorduri de finanțare și leasing
- Fendt Care – prelungiri pentru contractele de  

service și pentru garanție

FENDT SERVICES
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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.

Instruire pentru operatori 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
Investițiile în tehnologie presupun o cheltuială inițială  
de capital considerabilă. Un contract de finanțare a 
creditelor de la AGCO Finance oferă condiții atractive  
și termeni flexibili. De la plata inițială în avans  
până la ratele lunare și până la termenul de plată - 
dumneavoastră stabiliți termenii generali pentru 
finanțarea vehiculului 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 Care – prelungiri pentru contractele de service  
și pentru garanție
Pentru ca tractorul dv. să fie în permanență pregătit 
pentru funcționare, vă oferim un serviciu de întreținere 
și de reparații personalizat, în afara garanției legale. 
Acesta acoperă doar riscul de reparații în cazul unui 
tractor nou în primele 12 luni de la 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.

FENDT SERVICES

Puteți fi siguri că tractorul dvs. va  
fi gata să intre în 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 dvs. personale de 
acces sunt disponibile de la reprezentanța Fendt.

Fendt Care Bronze Silver
Întreținere Întreținere obișnuită, 

costuri de întreținere 
fixe

Protecție împotriva riscurilor de reparație  
(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

Întreținere obișnuită

Costuri de reparații

Excedent 490€ 190€ 0€

Control complet asupra costurilor și  
fiabilitatea planificării.

8 ani / 10.000 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 900 VARIO MT

Service rapid și simplu.

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

Filtrul de aer este ușor de înlocuit și are un senzor de murdărie,  
care oferă informații despre starea filtrului.

Există o conexiune pentru aer comprimat în partea din față  
a mașinii, pentru a curăța murdăria din radiator.

Compartimentul motorului poate fi accesat cu ușurință,  
având panouri laterale detașabile.

32

Ce putem să  
facem pentru 
dumneavoastră?

Date de contact 
Fendt.

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

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

fendt.tv
Fendt în orice clipă – Fendt Media Library 
face acest lucru posibil. Postul nostru  
TV (pe Internet) vă oferă știri și informații 
despre Fendt 24 de ore din 24, 7 zile pe 
săptămână.

Test drive-uri
Accesați site-ul fendt.com și selectați 
„Fendt Services” de pe pagina „Service”, 
apoi selectați „Demo Service” și înscrieți-
vă pentru un test drive 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, iar investiția dvs., pe viitor, se 
menține la fel de actualizată cum era în 
prima zi când ați achiziționat-o. Contactați 
reprezentanța Fendt pentru detalii.

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

ÎNTREBĂRI FRECVENTE TOTUL DESPRE FENDT.
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Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

FENDT 900 VARIO MT

Variante de echipare.

Motor
Ventilator reversibil c

Preîncălzirea motorului c

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

Transmisie
Sistem de management al tractorului Vario TMS g

Funcție inversor, funcție stop-and-go g

Tempomat g

Sistem de ghidare
Sistem de ghidare în pachetul de bază g

Standard Trimble / NovAtel c

Contour Assistant c

Agronomie
Pachet de bază pentru agronomie c

Telemetrie
Pachet de bază telemetrie g

Smart Connect c

Control mașină
Pachet de bază pentru controlul mașinii (ISOBUS) g

Section Control (SC) c

Variable Rate Control (VRC) c

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

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

c

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

Cabină
Suspensie mecanică pentru cabină c

Scaun confort cu suspensie pneumatică g

Scaun super-confort cu suspensie pneumatică c

Scaun instructor g

Volan cu înălțime și înclinare reglabile g

Încălzire cu ventilatoare cu reglare continuă g

Aer condiționat g

Sistem automat de climatizare încorporat c

Jaluzea spate c

Jaluzea dreapta c

Ștergătoare față paralele g

Spălător/ștergător de lunetă g

Oglindă retrovizoare exterioară reglabilă electric, încălzită g

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

Senzor radar g

Iluminat
Faruri cu halogen g

Lumini de lucru spate g

Lumini de lucru pe stâlpul A g

Lumini de lucru cu leduri pe pilonul A c

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

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

3. Lumini frână g

Girofaruri cu leduri g

Șasiu
Suspensie ConstantGrip g

Sistem de suspensie SmartRide g

Reglare continuă a șenilelor g

Bandă rulantă cu proiectare standard g

Bandă rulantă cu ranforsare c

Sistem de aer comprimat sistem cu 2 circuite

Sistem de prindere hidraulic
Comandă forță tracțiune și mixtă variabilă g

Sistem de prindere hidraulic spate cu comandă externă g

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

Comenzi externe pentru priza de putere spate g

Sistem hidraulic
Modul liniar pentru acționarea supapelor hidraulice g

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (220 l/min) g

Sistem load-sensing cu 2 pompe cu piston axial (220+220 l/min) c

Până la 6 supape proporționale electrice c

Alimentare hidraulică cu retur liber c

Debit retur spate nepresurizat c

Cuple hidraulice spate cu garnitură plată FFC c

Manetă dublă cuplaje sub presiune cuplaje spate g

Echipamente suplimentare
Cârlig de remorcare automat fără telecomandă, spate g

Bară de tractare categoria 4 g

Bară de tractare categoria 4 cu adaptor categoria 3 c

Greutăți față, dimensiuni diverse c

Marcaj pentru vehicule late c
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FENDT 900 VARIO MT

Specificații tehnice.

938 MT 940 MT 943 MT
Motor
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 279/380 298/405 317/431
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 279/380 298/405 317/431
Nr. de cilindri Număr 7 7 7
Alezaj/cursă cilindri mm 111/145 111/145 111/145
Capacitate cilindrică cm³ 9800 9800 9800
Turație nominală rpm 1700 1700 1700
Cuplu maxim la 1450 rpm Nm 1698 1806 1921
Capacitate combustibil litri 681.0 681.0 681.0
Rezervor AdBlue litri 71.0 71.0 71.0
Gama de putere constantă rpm 1600-1700 1600-1700 1600-1700

Transmisie și priză de putere
Tip transmisie TA 300T TA 300T TA 300T
Viteză maximă km/h 40 40 40
Priză de putere spate 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E
Rpm motor la turația nominală a prizei de putere spate (1000 PTO) rpm 1650 1650 1650
Rpm motor la turația nominală a prizei de putere spate (1000E PTO) rpm 1255 1255 1255

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă cu debit variabil l/min 220 220 220
Pompă cu debit variabil opțională 1 l/min 440 440 440
Presiune de lucru/presiune de comandă bar 200 200 200
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Număr 0/0/6 0/0/6 0/0/6
Nivel maxim ulei hidraulic litri aproximativ 125 125 125
Volum maxim ulei hidraulic disponibil litri 100 100 100
Debitul supapelor de comandă (toate supapele) litri 140 140 140
Capacitatea max. de ridicare a sistemului de prindere hidraulic spate daN 11500 11500 11500

Caracteristici electrice
Curent transferabil maxim cuplă ISOBUS A 60 60 60

Șenile
Suspensie grindă centrală SmartRide SmartRide SmartRide
Unghiul de pivotare al suspensiei centrale grade 11 11 11
Deplasarea suspensiei pe roata directoare din față mm 260 260 260
Suspensie șasiu ConstantGrip ConstantGrip ConstantGrip
Lățimea totală a roții motoare mm 225 225 225
Lățimea totală a rolei de șenilă mm 224 224 224
Șenilă în dotarea de serie 25" Standard AG 25" Standard AG 25" Standard AG
1. Șenilă opțională 25" Extreme AG 25" Extreme AG 25" Extreme AG
2. Șenilă opțională 25" Extreme APP 25" Extreme APP 25" Extreme APP
3. Șenilă opțională 30" Extreme AG 30" Extreme AG 30" Extreme AG

Dimensiuni
Lățimea șenilei (pentru șenila din dotarea de serie) mm 2032 2032 2032
Lățimea minimă a șenilei (pentru șenila din dotarea de serie) mm 2032 2032 2032
Lățimea maximă a șenilei (pentru șenila din dotarea de serie) mm 2235 2235 2235
Lățimea totală a șenilei din dotarea de serie mm 2667 2667 2667
Lungime totală mm 5993 5993 5993
Înălțime totală - cabină confort mm 3515 3515 3515
Gardă la sol maximă mm 368 368 368
Ampatament (de la roata motoare la roata directoare din față) mm 2565 2565 2565

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer) kg 15169.0 15169.0 15169.0
Greutate totală maximă admisă kg 20900.0 20900.0 20900.0
Sarcină verticală maximă pe cârligul de remorcare kg 3628.0 3628.0 3628.0
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It’s Fendt.  Pentru că înțelegem agricultura.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

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

RO/1901

www.fendt.com 




