
Seria C Fendt



Motor 5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 5275 C Rice 6335 C 6335 C PL 6335 PLI 6335 C Rice
Putere max. cu PowerBoost (ECE R 120) kW/cp 225/306 225 / 306 225 / 306 225 / 306 265 / 360 265 / 360 265 / 360 265 / 360
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Recoltați inteligent.  
Creșteți eficiența!

Seria C înseamnă eficiență maximă, tehnologie de vârf și flexibilitate. Cu numeroasele sale funcții,  
redefinește segmentul de combine premium din clasa medie-superioară de putere. Sistemul  
de ghidare VarioGuide, noul aspect și tocătorul de paie pe 6 rânduri sunt doar câteva dintre dotările  
cele mai importante.
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Spațiu și vizibilitate cu Skyline
Cabina de dimensiuni generoase oferă mult spațiu, 
pentru confortul dumneavoastră. Aveți o vizibilitate 
perfectă asupra hederului, a miriștii, a șnecului de 
descărcare și, datorită oglinzilor mari reglabile electric 
sau datorită funcției camerei de filmat din dotarea 
standard din Varioterminal 10.4”, asupra zonei din spate 
a combinei.

Confort maxim pentru un loc de muncă relaxant
Combinele noastre sunt echipate cu cea mai nouă 
generație de scaune. Suspensia pneumatică face parte 
din dotarea standard și există mai multe opțiuni ce pot 
satisface cerințele dumneavoastră. Volanul reglabil 
în 3 poziții simplifică găsirea unei poziții relaxante în 
timpul lucrului. Sub scaunul pasagerului se află un 
compartiment voluminos pentru depozitare și răcire.

Lumini de lucru puternice
Conceptul de iluminare de pe Seria C Fendt oferă 
iluminare puternică, la distanță, atât pe teren, cât și 
pe drum. Sistemul de iluminat din dotarea standard 
extinsă, cu lumini de lucru reglabile, asigură, de 
asemenea, o iluminare excelentă pe timp de noapte. 
De asemenea, este disponibil, opțional, un sistem de 
iluminare pentru rândurile de recoltat.

Lucrați în liniște
Cabina Skyline are grijă de auzul dv. având un nivel de 
zgomot foarte redus, astfel încât vă puteți concentra la 
munca dumneavoastră, chiar și după multe ore de lucru. 
Acest lucru este posibil prin utilizarea celei mai recente 
tehnologii din domeniul sticlei laminate pentru parbriz.

LUCRĂRI EFICIENTE – PE TIMP DE ZI ȘI DE NOAPTE

Un loc de muncă  
pentru profesioniști.
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Oglinzile mari, reglabile electric și încălzite,  
sunt ușor de reglat și oferă o vizibilitate  
excepțională în partea din spate și lateral.

Vizibilitate excelentă asupra zonei de descărcare,  
pentru o descărcare rapidă de până la 105 l/sec.

Datorită camerei, vizibilitatea asupra hederului și a miriștii,  
precum și asupra modelului de împrăștiere al tocătorului de paie, 
este foarte bună și asigură performanțe optime pe teren.

Conceptul cuprinzător de iluminare asigură condiții bune de lucru – chiar și pe timp de noapte.Climatizarea automată reglează temperatura în mod 
automat, pentru un mediu de lucru plăcut.

Vizibilitate bună asupra luminilor de lucru  
activate de pe panoul iluminat al operatorului.
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FENDT VARIOTRONICTI

Simplificarea muncii –  
clar și ușor.

Totul la vedere
Varioterminalul 10.4” de dimensiuni mari, cu ecran color, 
are meniuri intuitive și poate afișa până la 4 aplicații 
diferite, astfel încât să aveți o privire de ansamblu 
asupra a tot ceea ce vă doriți în orice moment. Puteți 
alege aspectul ecranului în mod flexibil și în funcție de 
nevoile dumneavoastră. Cu până la 2 camere integrate, 
puteți vedea în zone suplimentare – de exemplu, atunci 
când mergeți în marșarier sau la descărcare.

Setări automate ale combinei
Varioterminalul vă permite să salvați până la zece setări 
personalizate ale combinei pentru toate principalele 
tipuri de culturi. Făcând clic pe setările salvate, combina 
le adoptă automat. 

Fendt VariotronicTI

La fel ca la tractoarele noastre, cotiera structurată clar 
este cea mai importantă unitate de operare. De aici 
puteți efectua toate reglajele necesare ale combinei. 
De asemenea, suprafața moale a cotierei vă oferă un 
maximum de confort.

Comandă inteligentă 
Elementul de comandă central pentru combina dv. 
Fendt este la îndemână, în siguranță. Maneta noastră 
multifuncțională se află în partea din față a cotierei 
VariotronicTI și conține toate elementele de operare 
necesare pentru comanda celor mai importante zone 
ale combinei, în timpul recoltării. Cotiera poate fi 
ajustată pe înălțime și lungime, astfel încât să puteți găsi 
poziția de șezut ideală.
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1 Poziția hederului
2 Opritor heder
3 Poziție rabator
4 Activare VarioGuide
5 Controlul automat al înălțimii de tăiere
6 Descărcare buncăr de boabe activată/dezactivată
7 Tub de descărcare buncăr de boabe activat/dezactivat
8 Turație rabator

1 Turație bătător
2 Distanță față/spate contrabătător
3 Viteză ventilator
4 Deschidere sită sus/jos
5 Model de împrăștiere al tocătorului de paie (opțional)
6 Deschidere/închidere buncăr de boabe
7 Dispozitiv de tăiere lateral pornit/oprit
8 Mod de transport/Standby VarioGuide

1 Unitate treierat pornită/oprită
2 Heder pornit/oprit
3 Tracțiune 4x4 pornită/oprită
4 Frână de mână

Meniurile Info Plus pot fi afișate în zona 
inferioară a Varioterminalului. Aici puteți alege 
sub-meniuri care oferă informații suplimentare 
cu privire la diferitele zone ale utilajului. 
VarioGuide poate fi afișat în această zonă.

Pagina principală de informații, în partea din 
stânga sus, arată turația motorului și viteza 
de deplasare. Alături sunt afișajele pentru 
combustibil, AdBlue, ulei și temperatura 
motorului. Graficul indică starea curentă a 
sistemului de descărcare a buncărului și a 
șnecului de descărcare al combinei.

Datele curente și cele pre-setate, cum ar fi 
înălțimea de tăiere, pierderile de boabe de la 
scuturătoare și de la sită, precum și volumul de 
retur, sunt afișate în meniul principal. Mai jos 
sunt setările pentru viteza bătătorului, distanța 
contrabătătorului, viteza ventilatorului și 
deschiderea sitei. Acestea pot fi reglate cu ajutorul 
tastelor de acces rapid de pe ecran.

Pot fi afișate în partea de jos a ferestrei 
terminalului până la 2 vederi ale camerei 
în același timp. Dacă doriți, puteți selecta 
ca imaginea camerei să fie afișată continuu 
sau doar în anumite situații, de ex. în cazul 
deplasării în marșarier. Imaginea poate fi 
extinsă la atingere, astfel încât să umple 
întregul ecran.
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FENDT VARIOGUIDE

Funcționare  
inteligentă.

VarioGuide – mereu pe drumul cel bun
Dispozitivul VarioGuide opțional folosește cele mai 
recente tehnologii pentru a ghida deplasarea precisă 
a utilajului prin culturi. Acest lucru vă oferă o execuție 
mai bună a treieratului, datorită reducerii pauzelor 
inutile și optimizării divizării terenului. Sistemul integrat 
de ghidare automată este reglat din Varioterminal cu 
doar câteva clicuri. Sunt disponibile diferite niveluri de 
precizie: Standard +/– 20 cm, Precizie +/– 5 cm și gama 
RTK +/– 2 cm.

AgCommandTM

Combinele noastre din Seria C pot fi dotate cu 
sistemul de telemetrie AgCommandTM. Această soluție 
inteligentă vă informează mereu asupra locului în care 
se află utilajele dumneavoastră și a locului în care au 
lucrat. Acest lucru vă permite să gestionați întreaga flotă 
perfect și să vă optimizați toate operațiunile. 
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Setările pentru sistemul de dirijare automată 
VarioGuide pot fi reglate ușor în Varioterminal.

Fuse TechnologiesTM de la AGCO oferă fermierilor și contractorilor o integrare 
perfectă și crearea de rețele pentru întreaga flotă de utilaje. Sub numele Fuse 
Technologies, AGCO și Fendt oferă soluții pentru agricultura de precizie,  
care reduc costurile de exploatare și fac operațiunile utilajelor mai eficiente și 
mai profitabile.
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HEDER

Alegerea potrivită  
pentru tipul de cultură.

Hederul FreeFlow
Hederul FreeFlow este disponibil cu lățimi de lucru de 
la 4,80 m până la 7,60 m. Este deosebit de stabil și de 
ușor de întreținut, deoarece componentele sunt fixate 
cu buloane. Cu 1.254 de tăieturi pe minut, viteza mare a 
barei de tăiere asigură o tăiere curată, cu cerințe reduse 
de energie. Șnecul de alimentare, cu un diametru de 
610 mm, deplasează rapid și uniform materialul recoltat 
spre transportorul înclinat – acestea fiind condiții 
ideale pentru o acoperire maximă a suprafeței și pentru 
rezultate optime ale recoltării.

Ghidaj inteligent al hederului
Funcțiile automate, precum comanda nivelului 
hederului AutoLevel, comanda automată a înălțimii 
de tăiere sau comanda automată de coborâre, pot fi 
acționate direct din cabină. Puteți verifica sau modifica 
diferiți parametri în Varioterminal 10.4”, în funcție de 
necesități. Gradul ridicat de confort la operare face 
munca mai ușoară și asigură o activitate lipsită de efort. 
Acesta garantează un ghidaj optim al hederului, chiar și 
în cazul hederelor late.

Proprietarii mașinilor agricole Fendt au posibilitatea 
de a alege
Alimentarea uniformă cu material recoltat este crucială 
pentru o productivitate mare și pentru obținerea 
de rezultate bune în ceea ce privește treieratul. Iar 
aceasta este exact ceea ce oferă hederele FreeFlow și 
PowerFlow.

Heder PowerFlow
Hederul nostru PowerFlow este apreciat pentru 
productivitatea maximă. Distanța mare dintre cuțit 
și șnec permite tăierea culturilor înalte. Covorașele 
transportoare PowerFlow duc apoi materialul recoltat 
direct sub șnec. Astfel, este asigurat încă de la început 
un debit constant de material, pentru toate tipurile de 
culturi, iar performanțele de separare cresc.
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Multi-cupla standard permite efectuarea rapidă  
a modificărilor la schimbarea culturilor.

Hederul FreeFlow are degete de alimentare pe 
întreaga lățime, care măresc debitul șnecului  
de alimentare și garantează o alimentare activă, 
rapidă, spre transportorul înclinat.

Sistemul de cuțite Schumacher este cel mai bun 
din industrie. Cu 1.254 de tăieturi pe minut, 
este dotat cu auto-curățare și cuțitele rămân 
întotdeauna ascuțite.

Valțul de uniformizare PowerFeed conduce 
materialul recoltat în mod foarte uniform,  
de la heder la transportorul înclinat.

Controlul standard AutoLevel al hederului asigură o înălțime de tăiere 
constantă pe toată lățimea.

Șnecul opțional pentru rapiță mărește fluxul 
culturii spre transportorul înclinat în cazul 
culturilor înalte și garantează un debit crescut.

Hederul PowerFlow se comportă excelent în orice condiții, mai ales 
în cazul plantelor culcate la pământ, datorită alimentării active cu 
material de recoltat de la cuțite la șnec.
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2 sisteme într-unul singur
Contrabătătorul separatorului Multi-Culturi (MCS) 
Plus are o zonă de separare foarte mare. Este separată 
o cantitate de boabe cât mai mare posibil înainte ca 
materialul recoltat să ajungă la scuturătoare. Un alt 
lucru special legat de combinele noastre cu MCS Plus 
este faptul că contrabătătorul separatorului poate fi 
rabatat deasupra separatorului rotativ. Un motor electric 
aduce contrabătătorul în poziția dorită – în funcție de 
necesități; nu sunt necesare unelte. 

Bătător greu, cu inerție mare
Greutatea bătătorului este mărită cu 8 greutăți, care 
sunt atașate între barele existente. Inerția masivă 
asigură o funcționare lină și uniformă. Acest lucru 
reduce semnificativ sarcina unităților, precum și 
necesarul de energie și consumul de combustibil.

Contrabătător inteligent
Contrabătătorul are spațieri diferite. Distanța în partea 
din spate a contrabătătorului este de două ori mai mare 
decât cea din zona din față. Această aranjare asigură 
un raport optim între o capacitate bună de treierat 
și o capacitate mare de separare. Pentru a optimiza 
calitatea treieratului, puteți regla contrabătătorul 
independent în față și în spate din confortul cabinei.

SISTEMUL DE TREIERAT FENDT MCS PLUS

Treierat eficient –  
producții mărite.
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Contrabătătorul separatorului este situat complet  
deasupra MCS. Această poziție este recomandată în  
primul rând pentru culturile care necesită doar treierat  
ușor și în condiții de uscăciune.

Contrabătătorul separatorului este rotit dedesubtul 
Separatorului Multi-Culturi (MCS). Această poziție 
îmbunătățește performanța de separare în cazul  
paielor lungi și în condiții de umiditate, permițând  
un debit crescut chiar și în condiții dificile.

Perfect în față, perfect și în spate: deschiderile față și  
spate ale contrabătătorului pot fi reglate independent  
și electric. Puteți adapta unitatea de treierat la orice  
condiții de recoltare posibile din confortul cabinei.
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FENDT CORNFLOWTM

Boabele de porumb  
sunt perfect controlate.

Accesibilitate optimă, protecție mai bună
Pentru a proteja ulterior știuleții de porumb și pentru 
a obține o calitate perfectă a boabelor, capacele și 
vârfurile sunt fabricate din plastic flexibil. Acestea se 
rabatează ușor, permițând accesul rapid la rolele de 
recoltare. De asemenea, sunt echipate cu plăci de uzură 
înlocuibile în zonele în care se înregistrează sarcinile 
cele mai ridicate. Lanțurile de susținere laterale de pe 
CornFlowTM fac parte din dotarea standard, iar viteza 
lor poate fi reglată cu ușurință cu ajutorul manetei 
multifuncționale Fendt. Tocătorul orizontal, care este 
echipat cu două lame tocătoare, este opțional și poate fi 
adăugat sau eliminat după cum este necesar.

Performanțe ridicate, dimensiuni compacte
Hederele Fendt CornFlowTM sunt disponibile cu șase 
sau opt rânduri. Distanța între rânduri este de 70 sau 
de 75 cm. Aceste hedere pentru porumb sunt rigide 
sau rabatabile și chiar și modelul cu opt rânduri se 
încadrează în lățimea de transport de 3,5 m când este 
rabatat, deoarece mecanismul special de rabatare pliază 
hederul în mod foarte compact, atât pe verticală, cât și 
pe orizontală. Prin urmare, operatorul are o vizibilitate 
excelentă în față. Toate funcțiile sunt acționate în mod 
convenabil cu maneta multifuncțională. 

Setări variabile
Valțurile cu contrarotație ale hederului, fiecare cu câte 
patru lame de cuțit, sunt robuste și durabile. Plăcile 
de pe șasiu pot fi reglate pe ambele laturi, astfel încât 
recolta să circule întotdeauna prin mijloc, prin unitatea 
de recoltare. Acest lucru garantează o alimentare fiabilă. 

14

Desigur, fiind un produs Fendt original, se aplică service-ul și garanția Fendt,  
care sunt renumite prin gradul de cuprindere, și la accesoriile atașate CornFlowTM.

Hederele Fendt CornFlowTM se caracterizează printr-un acces excelent  
la toate punctele importante, permițând astfel o curățare și o întreținere  
ușoară în perioadele lungi de recoltare.
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Orez – versiunea specială 
Deoarece recoltarea orezului ridică probleme foarte 
dificile pentru o combină, vă oferim un model proiectat 
special pentru această aplicație. Pentru a minimiza 
uzura materială, multe componente au fost consolidate 
și fabricate dintr-un material foarte rezistent la uzură. 
Am înlocuit șinele bătătorului cu tije, pentru a asigura 
manipularea delicată a boabelor de orez sensibile.  
Pentru recoltarea pe teren foarte umed, modelele 
noastre pentru orez sunt echipate cu șenile. 

GRAD RIDICAT DE ADAPTABILITATE

Grătar contrabătător demontabil 
Pentru fermierii care trebuie să recolteze tipuri 
diferite de culturi, seria C de la Fendt se adaptează cu 
ușurință datorită noului grătar al contrabătătorului. 
Partea frontală a acestuia poate fi îndepărtată cu 
ușurință, și schimbată prin spațiul dispozitivului de 
reținere a pietrelor. Există două segmente frontale ale 
contrabătătorului, unul cu spațiere de 14 mm, pentru 
treieratul intensiv la recoltarea grâului, și altul cu 
spațiere de 24 mm pentru porumb, soia sau floarea-
soarelui. Pentru a mări separarea boabelor, grătarul 
universal are o spațiere de 24 mm în spate.

Sunt disponibile două grătare 
față cu schimbare rapidă pentru 
contrabătător: cu spațiere de 14 mm 
pentru recoltarea grâului și  
de 24 mm pentru recoltarea 
porumbului.

Lucrări cu economii –  
culturi diferite.
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Pentru minimizarea uzurii materialului, cauzată de pătrunderea murdăriei în 
combină, folosim materiale foarte rezistente la uzură în cazul versiunii pentru 
orez a combinei, în special pentru acele componentele ce intră în contact  
direct cu cultura.

Spațierea de 14 mm a contrabătătorului asigură rezultate perfecte la recoltarea grâului.

Pe lângă grătarul pentru contrabătător, este disponibil și  
un echipament pentru recoltarea porumbului.
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CURĂȚAREA ȘI MANIPULAREA BOABELOR

Recoltă de cea mai  
bună calitate.

Curățare optimă – cel mai înalt grad de curățare 
a boabelor 
Calitatea boabelor determină profitul dumneavoastră. 
În procesul de proiectare a scuturătoarelor s-a pus 
accent pe utilizarea sitelor de mare capacitate pentru 
a obține cele mai curate boabe recoltate. Suprafața 
specială a sitelor de mare capacitate (site HC) permite 
un flux optimizat al curenților de aer și cea mai mare 
eficiență a curățării. Pentru a garanta faptul că materialul 
recoltat rămâne distribuit uniform pe site chiar și în 
pantă, de sita superioară sunt atașați pereți despărțitori 
înalți. Sistemul de retur transportă materialul care nu a 
fost treierat optim înapoi la bătător. Acest lucru se face 
într-un mod foarte delicat și uniform, deoarece șnecul 
aflat deasupra bătătorului distribuie materialul pe 
întreaga lățime a unității de treierat.

Buncărul de mare capacitate este golit rapid
Buncărul de boabe are o capacitate mare de umplere, 
9.000 l în versiunea standard și 8.600 l în versiunea 
ParaLevel. Viteza de descărcare de 105 l/sec este 
una dintre cele mai mari din această clasă. De pe 
platformă aveți acces facil la cereale pentru eșantionare. 
De asemenea, pentru un control suplimentar al calității, 
aveți o fereastră mare în cabina Skyline cu vedere 
directă spre buncăr.

Extensie site

Platformă de pregătire

Suflantă

Șnec boabe

Șnec treierătoare

Sită inferioară

Site de mare capacitate 
(Site HC)
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Puteți comanda sitele reglabile electric din interiorul 
confortabil al cabinei dumneavoastră.

Un senzor măsoară volumul de retur, care este afișat apoi în 
Varioterminalul de 10.4” și permite ajustarea rapidă a setărilor.

Este disponibil opțional un împrăștietor de pleavă reglabil, 
cu rotor dublu. 

Camera pentru retur poate fi utilizată pentru a urmări în 
permanență calitatea treieratului și pentru a reacționa rapid  
și ușor la schimbarea stării recoltei.

În condiții foarte umede de recoltare, o platformă de pregătire curată asigură 
întotdeauna un debit ridicat și o calitate optimă a treieratului. De aceea,  
platforma de pregătire la seria Fendt C este ușor și comod de îndepărtat.

Capacitate buncăr de boabe litri
5275 C 9000

5275 C PL 8600

5275 C PLI 8600

5275 C Rice 9000

6335 C 9000

6335 C PL 8600

6335 PLI 8600

6335 C Rice 9000
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GESTIONAREA SPICELOR ȘI A PAIELOR REZIDUALE

Rezultate optime  
ale tocării și împrăștierii.

Separare optimă a spicelor reziduale
Scuturătoarele lungi ale Seriei C au fiecare câte 4 trepte 
cu „pereți posteriori activi”. Secțiunile verticale ale 
treptelor au grilaje deschise, cu înălțimea de 210 mm. 
Puteți fi siguri că până și ultimul bob este separat 
în mod eficient. Manipularea delicată a culturilor 
garantează o structură optimă a paielor.

Tocătorul de paie pe 6 rânduri face parte din dotarea 
standard
Pentru lucrările de prelucrare minimală a solului și 
pentru însămânțarea directă este esențial un material 
tocat foarte scurt, pentru a asigura descompunerea 
rapidă a paielor. Noul tocător de paie pe 6 rânduri a fost 
proiectat special pentru acest scop și asigură 

rezultate optime ale tocării și împrăștierii. Cuțitele 
zimțate asigură o tăiere curată și reduc consumul de 
energie. Contracuțitele reglabile într-o multitudine de 
feluri, placa suplimentară pivotantă, cu adâncituri, și 
deflectoarele de paie reglabile garantează controlul 
complet asupra calității și împrăștierii materialului tocat.

Alegerea dumneavoastră
Cu o singură mișcare a mâinii, controlați dacă paiele 
sunt balotate sau tocate. Paiele sunt manipulate delicat 
în timpul procedurii de treierat, prin urmare obțineți cea 
mai bună calitate a paielor pentru baloți, furaje, așternut 
sau producerea de energie. 
 

Separator Multi-Culturi Plus

Bătător de 600 mm

Contrabătător

Site de înaltă performanță

Post-bătător
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Pereții posteriori activi ai treptelor 
garantează o separare eficientă  
a boabelor. Ne-am pregătit bine  
pentru recoltarea porumbului.

Placa de împrăștiere reglabilă  
este standard și asigură lungimea 
uniformă a paielor tocate.

Plăcile deflectoare reglabile electric sunt  
disponibile opțional. Distribuirea poate fi reglată 
întotdeauna cel mai bine din cabină.

Operatorii pot converti utilajul rapid și ușor  
între modul de balotare și cel de tocare,  
prin simpla acționare a unei manete.
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CONTROLUL PANTEI

Compensare  
inteligentă a pantei.

Extrem de eficient – chiar și în pantă
Combinele noastre Fendt 5275 C și Fendt 6335 C sunt 
disponibile într-o versiune ParaLevel. Sistemul se 
bazează pe un paralelogram și compensează pante 
de până la 20%. Unitatea de treierat și sistemele de 
separare și curățare rămân orizontale, iar întreaga 
putere rămâne disponibilă pentru recoltare. Utilajele 
ParaLevel sunt echipate cu tracțiune 4X4 și asigură 
tracțiune și siguranță mai mari – chiar și în pantă.

Caracteristici optime pe câmp și pe drum
Pe lângă avantajele clasice ale unui sistem de nivelare 
a șasiului, sistemul ParaLevel oferă funcții suplimentare 
avantajoase. De exemplu, puteți alege între modurile 
„lucru” și „transport”. În modul „lucru”, aveți stabilitate 
și siguranță mai mari în pantă, pentru că lățimea 
exterioară este mărită. În modul „transport”, pe de altă 
parte, puntea față este coborâtă, iar lățimea exterioară 
este redusă. Ambele modele de combină – 5275 C PL* și 
6335 C PL** – cu o lățime exterioară de 3,50 metri, sunt 
conforme cu reglementările codului rutier.

* 5 scuturătoare de paie la 800/65 R32.     * 6 scuturătoare de paie la 650/75 R32.

Punțile și acționările sunt conectate între ele printr-o structură în formă de 
paralelogram. Cilindrii hidraulici amplasați în părțile laterale ale punții față 
deplasează paralelogramul. Acest lucru ridică sau coboară puntea față și 
echilibrează combina pe pante.

În pantă, paralelogramul este deplasat în sus sau în jos. Acest lucru poate 
compensa pe deplin pantele de până la +/- 20%.  
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Integrale – echilibrare longitudinală suplimentară
În timp ce puntea față ParaLevel compensează 
înclinarea laterală, Integrale compensează înclinarea 
față-spate. La urcarea pantei, sistemul compensează 
o înclinare de până la 30%, iar în josul pantei, de până la 
10%. Combinația ParaLevel și Integrale face ca mașina 
să poată fi menținută complet orizontal, chiar pe pante 
abrupte.

Aceasta garantează un flux optim și uniform al 
materialului în zona de alimentare, a unității de treierat 
și a scuturătoarelor de paie, iar sistemul de curățare 
garantează un treierat de calitate înaltă și mostre de 
boabe curate. Cu combinele noastre, atingeți aceeași 
productivitate înaltă pe cele mai abrupte pante, precum 
și pe teren plat.

Înclinarea longitudinală a utilajului este nivelată cu ajutorul a 2 cilindri 
hidraulici puternici, care sunt conectați la cadrul separat al punții spate.
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PROIECTARE INTELIGENTĂ

O bună proiectare  
simplifică munca.

Răcire optimă – întreținere rapidă
Unitatea de răcire asigură răcirea sigură a motorului, 
a sistemului hidraulic și a aerului condiționat. Grătarul 
de admisie a aerului de pe unitatea de răcire menține 
curat sistemul – chiar și în condiții de praf mult. Pentru 
o curățare ușoară, trebuie doar să ridicați ecranul 
de admisie. Platforma asigură accesul în condiții de 
siguranță.

Amplasare inteligentă
Cele câteva puncte de lubrifiere pot fi accesate foarte 
ușor pentru întreținere rapidă și ușoară. De asemenea, 
filtrul de aer al motorului, rezervoarele și gâturile de 
umplere pentru diferite lichide de funcționare sunt 
amplasate în mod optim. Panourile laterale mari oferă 
acces facil la componentele utilajului pentru întreținerea 
zilnică sau monitorizarea rapidă.

Fiabilitate și durabilitate
Fiecare componentă a fost proiectată pentru 
durabilitate maximă și o durată lungă de viață. 
În special, componentele care intră în contact direct cu 
plantele de recoltat au fost consolidate și sunt realizate 
din materiale rezistente la uzură.
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Reglaje la tocător

Reglaje MCS Plus 

Alimentare cu combustibil

Curățare filtrul de aer

Verificare nivelurile de umplere

Îndepărtarea sitelor

Distribuitor de lubrifiere

Spațiu generos în compartimentul motorului
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CONSUM REDUS DE COMBUSTIBIL – SERVICE PROFESIONIST

Economie până  
în cele mai mici detalii.

Șenile cu o lățime exterioară de 3,49 m
Fendt oferă sistemul Fendt ATRAK pentru condițiile 
de recoltare în care sunt necesare șenile. Transmisia 
pozitivă a puterii, întinderea automată a șenilelor și 
compactarea redusă a solului, în special în condiții 
umede, sunt doar câteva dintre avantajele acestui 
sistem. Cele patru șenile cu arcuri asigură o suprafață 
de contact mare, care minimizează presiunea asupra 
solului. În plus, combina se deplasează mai lin la 
viteze mai mari, datorită șenilelor; acest lucru asigură 
un confort sporit în timpul deplasării și o orientare 
precisă a hederului. Cu toate acestea, hotărâtoare este 
lățimea externă maximă de 3,49 m a combinei Fendt 
cu șenile de 610 mm lățime. În plus, Fendt oferă mai 
multe anvelope diferite pentru combinele din seria C. 
Tehnologia anvelopelor Ultraflex, în special, creează 
o suprafață de contact mare, cu presiune redusă asupra 
anvelopelor. Acest lucru reduce în mod semnificativ 
riscul de compactare a solului.

Ecologic și economic
Motorul modern AGCO Power cu tehnologie SCR este 
în conformitate cu cele mai recente standarde privind 
emisiile. Noi folosim această tehnologie, una dintre cele 
mai avansate tehnologii ale motoarelor de pe piață, 
atât pentru tractoarele, cât și pentru combinele noastre. 
Aceasta respectă mediul înconjurător și reduce în același 
timp și costurile de operare.

Comportament optimizat al motorului
Gestionarea motorului este proiectată pentru o curbă 
de cuplu optimă. Prin urmare, combina dumneavoastră 
asigură o putere constantă, chiar și sub sarcină. 
În combinație cu acționările cu fricțiune scăzută, 
aceasta duce la un consum foarte redus de carburant 
și, prin urmare, la o utilizare deosebit de eficientă a 
combustibilului.

Transmisiile finale integrate sunt 
proiectate special pentru sarcini 
mari. 4 pale centrale asigură o 
suprafață mare de contact, cu o 
capacitate excelentă de încărcare. 
Suspensia cu blocuri, progresivă și 
integrată, este simplă, dar eficientă 
și oferă un grad excelent de confort 
la deplasare.
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ȘENILE ATRAK

Alegerea dvs. pentru cea mai  
bună protecție a solului.

Asigurați-vă că echipamentul dvs. Fendt este gata de utilizare și păstrați-i 
valoarea cu ajutorul serviciilor StarService. Beneficiați de servicii de primă clasă 
și de servicii de reparații și întreținere la prețuri fixe atractive.

Pentru ca utilajul dvs. să fie în permanență gata de a intra în acțiune, vă oferim un serviciu de întreținere și de reparații 
personalizat, în afara garanției legale. Fendt ProService vă oferă perioade cu o politică flexibilă în funcție de tipul de utilaj 
și prime flexibile cu și fără excedent.

Cel mai performant service
Vă oferim service profesionist la standardele stabilite 
în acest domeniu. În cadrul programelor de formare 
periodice, instruim personalul reprezentantului 
autorizat să mențină un stoc de piese de schimb bine 
asortat, pentru a vă menține întotdeauna utilajele 
în funcțiune în timpul campaniei. Împreună cu 
distribuitorii noștri, suntem gata să vă oferim cel mai 
bun service posibil pentru investiția dumneavoastră.

Nr. max. de ore 3,000

Nr. max. de ani 1 + 4

Acoperire (exclusiv uzura fizică și morală) acoperire completă

Excedent Í
   opțional 

Pachete Bronze Silver

Întreținere Întreținere obișnuită,  
costuri de întreținere 

fixe

Protecție împotriva riscului de reparații  
(cu excepția uzurii)

Avantaje Posibilitatea de a 
planifica  

costurile de 
întreținere

Protecție împotriva  
daunelor majore 

Protecție împotriva  
daunelor majore  

și moderate 

Protecție împotriva  
tuturor riscurilor 

de reparații 
neplanificate

Întreținere obișnuită    

Costuri de reparații   

Excedent   Í
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SERIA C FENDT

Tehnologie  
de vârf.
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 1. Cabina Skyline
 2. Varioterminal 10,4” cu touch screen
 3. Heder PowerFlow
 4. Transportor înclinat cu multi-cuplă
 5.  Valț de uniformizare Power Feed
 6. Bătător
 7. Contrabătător
 8. Post-bătător
 9. Separator Multi-Culturi Plus

10. Scuturătoare de paie
11. Suflantă
12. Sită superioară HC
13. Șnec boabe
14. Șnec treierătoare
15. Tocător de paie pe 6 rânduri
16. Buncăr de boabe
17. Motor AGCO Power
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SERIA C FENDT

Specificații tehnice.

Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțional:  c 

5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 5275 C Rice 6335 C 6335 C PL 6335 PLI 6335 C Rice
Heder
Lățimile hederului FreeFlow de la - la m 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60
Frecvență tăiere FreeFlow tăieri/min 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254
Lățimile hederului PowerFlow de la - la m 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.20 5.50 - 7.70 5.50 - 6.80 5.50 - 6.20
Frecvență tăiere PowerFlow tăieri/min 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Ghidaj heder TerraControl II™ g g g g g g g g

Șnec pentru rapiță c c c c

Cuțit electric pentru rapiță c c c c c c

Multi-cuplă g g g g g g g g

Heder porumb
Fendt CornFlow™ c c g c c c

Rânduri (rabatabil) număr 6 6 6 6 6 6
Rânduri (rigid) număr 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Distanță rânduri cm
Tocător de tulpini c c c c c c

Șnec de încărcare g g g g g g

Transportor înclinat
Rolă de alimentare g g g g g g g g

Lanțuri transportoare număr 3 3 3 3 4 4 4 4
Inversor hidraulic g g g g g g g g

Sistem de treierat
Unitate de treierat MCS Plus g g g g g g g g

Lățime bătător mm 1340 1340 1340 1340 1600 1600 1600 1600
Diametru bătător mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Turație bătător rpm 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210
Unghi de înfășurare contrabătător grade 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0
Suprafață totală contrabătător m² 0.99 0.99 0.99 0.99 1.18 1.18 0.99 1.18
Bare contrabătător număr 12 12 12 12 12 12 12 12
Contrabătător demontabil c c c c c c

Kit echipare porumb c c c c c c c c

Separarea boabelor reziduale
Separator Multi-Culturi Plus (MCS Plus) g g g g g g g g

Suprafață de separare activă totală m² 1.89 1.89 1.89 1.89 2.25 2.25 2.25 2.25
Scuturătoare de paie număr 5 5 5 5 6 6 6 6
Trepte număr 4 4 4 4 4 4 4 4
Lungime scuturător de paie mm 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256
Suprafață scuturător de paie m² 5.73 5.73 5.73 5.73 6.81 6.81 6.81 6.81
Suprafață de separare totală m² 7.62 7.62 7.62 7.62 9.06 9.06 9.06 9.06

Curățare
Sistem de curățare demontabil g g g g g g g g

Platformă de pregătire, în secțiuni și detașabilă g g g g g g g g

Suprafață transportor oscilant m² 2.57 2.57 2.57 2.57 3.06 3.06 3.06 3.06
Suprafață totală site m² 4.67 4.67 4.67 4.67 5.58 5.58 5.58 5.58
Turație ventilator rpm 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050
Turație ventilator redusă rpm 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840
Setare ventilator electric g g g g g g g g

Site HC g g g g g g g g

Reglare electrică a sitelor g g g g g g g g

Indicator retur g g g g g g g g

Cameră retur c c c c c c c

Buncăr de boabe
Capacitate buncăr de boabe litri 9000 8600 8600 9000 9000 8600 8600 9000
Descărcare turelă g g g g g g g g

Debit descărcare l/s 105 105 105 105 105 105 105 105
Lungime tub de descărcare m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Clapetă și jgheab pentru prelevarea mostrelor g g g g g g g g
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5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 5275 C Rice 6335 C 6335 C PL 6335 PLI 6335 C Rice
Tocător de paie
Tocător de paie g g g g g g g g

72 cuțite zimțate g g g g

88 cuțite zimțate g g g g

Distribuitor de pleavă c c c c c c c c

Deflectoare de paie reglabile electric c c c c c c c c

Comutare rapidă (tocare/așezare pe rânduri) g g g g g g g g

Motor
Motor AGCO Power g g g g g g g g

Emisii Tier4final/Stage 4 g g g g g g g g

Cilindri număr 6 6 6 6 6 6 6 6
Cilindree litri 7.4 7.4 7.4 7.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Putere max. cu PowerBoost (ECE R 120) kW/cp 225/306 225 / 306 225 / 306 225 / 306 265 / 360 265 / 360 265 / 360 265 / 360
Capacitate rezervor de combustibil litri 620 620 620 620 620 620 620 620
Capacitate rezervor de AdBlue litri 80 80 80 80 80 80 80 80

Șasiu
Transmisie hidrostatică g g g g g g g g

Trepte de viteză număr 4 4 4 4 4 4 4 4
Schimbător de viteze mecanic g g g g g g g g

Tracțiune integrală c c g g c g

Șenile Atrak c

Compensare pantă ParaLevel g g g g

Compensare pantă ParaLevel Integrale g g

Compensare pantă ParaLevel, transmisie integrală grade 20.0 20.0 20.0 20.0
Compensare pantă ParaLevel, transmisie față grade 15.0 15.0

Cabină
Cabină Skyline g g g g g g g g

Scaun șofer cu suspensie pneumatică g g g g g g g g

Sistem automat de climatizare g g g g g g g g

Încălzire g g g g g g g g

Oglinzi exterioare încălzite reglabile electric g g g g g g g g

Oglindă cu unghi larg suplimentară g g g g g g g g

Lumină de lucru suplimentară c c c c c c c c

Radio c c c c c c c c

Cameră marșarier g g g g g g g g

Compartiment de răcire integrat sub scaunul pasagerului c c c c c g c c

Faruri c c c c c c c c

Indicator pierderi g g g g g g g g

Fendt Variotronic
Fendt Varioterminal 10.4'' g g g g g g g g

Fendt VarioGuide c c c c

AgCommand™ g g g g g g g g

Măsurare productivitate și umiditate c c c c c c c c

Cartografiere lan c c c c c c c c

Greutăți și dimensiuni
Lungime fără heder m 9.04 9.0 9.0 9.04 9.04 9.0 9.0 9.04
Lățime cu heder, anvelope standard m 3.65 3.55 3.55 3.9 3.82 3.87
Greutate mașină de bază, fără heder, fără dotări opționale kg 13500 14800 15200 14000 15300 15700
Înălțime m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Anvelope
Anvelope punte motoare (standard) 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32
Anvelope punte directoare (standard) 460/70R24 540/65R24 540/65R24 460/70R24 540/65R24 540/65R24
Lățimi de transport
Ecartament șenile Atrak (24'' - 610 mm) mm 3490
800/65R32 mm 3490 3490 3490 3490 3770
800/65R32 mm 3645 3550 3550 3645 3900 3823 3870 3900
710/75R32 mm 3400 3400 3400 3400 3700 3683 3700
650/75R32 mm 3280 3290 3315 3280 3485 3498 3485
* = în funcție de țară - este posibil să se aplice limitări legale suplimentare
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www.fendt.com 

Liderii conduc Fendt!

RO/1801

AGCO GmbH – Fendt-Marketing 
87616 Marktoberdorf, Germania

Fendt este o marcă internațională a AGCO. 
Toate datele 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 ilustrate nu prezintă dotările 
specifice unei anumite țări.




