Fendt seria E 5185

Familia mea – câmpurile mele –
combina mea Fendt.
Motor
Putere max. (ECE R 120)
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5185 E
kW/cp

129 / 175

Vă puteți baza întotdeauna pe familia dumneavoastră. La fel și pe noua generație a seriei Fendt E. Aceste combine sunt
echipate cu componente testate și verificate care se regăsesc la seriile mai mari și care, prin urmare, sunt folosite pentru lucrări
dificile. Robuste, fiabile și eficiente, acestea garantează performanțe ridicate în sezon, atunci când aveți cea mai mare nevoie.
Aceste caracteristici le fac să fie un ajutor de care nu veți dori să vă lipsiți, mai ales în fermele familiale.
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Oglindă cu unghi larg
Oglinzile mari, reglabile electric
și încălzite, plus oglinda cu
unghi larg opțională, oferă
o vizibilitate excepțională de
jur-împrejur.

Vizibilitate spre unitatea de tăiere - totul la vedere
Totul în câmpul vizual: datorită celor mai bune raze vizuale,
întreaga unitate de tăiere poate fi văzută din interiorul cabinei.

MEDIUL ERGONOMIC AL OPERATORULUI

Zona mea de confort
pentru zile lungi.
Spațioasă și bine organizată – seria mea E
Zilele dumneavoastră de lucru încep și se termină
cu bine, dvs. veți fi relaxat și mulțumit, în cabina
confortabilă a combinei Fendt seria E. Suprafețele
vitrate mari și curbate și montanții înguști vă oferă
vizibilitate completă înspre exterior. În interiorul cabinei
este suficient spațiu pentru a efectua, confortabil,
etapele de lucru.

Combina sub control perfect
Toate elementele de operare sunt bine proiectate și
dispuse în mod ergonomic, astfel încât puteți comanda
combina ușor și precis. Puteți să specificați viteza și
să operați hederul și tubul de descărcare cu maneta
multifuncțională. Aveți toate elementele de operare
importante la îndemână pe consola din partea dreaptă,
de exemplu pentru turația bătătorului. Computerul
de bord digital afișează turația, nivelul de combustibil
din rezervor și viteza de înaintare. Monitorul ajustează
strălucirea ecranului datorită modurilor de zi și de
noapte.

Recoltatul devine o relaxare
Poziția de șezut confortabilă este esențială, mai ales în
zilele lungi de lucru. Scaunul cu suspensie al șoferului
amortizează șocurile. Puteți regla poziția de lucru ideală
cu coloana de direcție care se reglează ușor.

Senzori pentru cea mai bună monitorizare
Senzorii electronici suplimentari oferă o detecție mai
bună, cu informații detaliate cu privire la rezultatele
recoltării. Senzorul de pierdere determină pierderile
scuturătoarelor, care sunt afișate mai apoi pe ecran.
Reglarea electrică a sitelor permite reglarea lor
convenabilă, din cabină.

Maneta multifuncțională
Comandați direcția de deplasare, reglajele hederului, reglajele rabatorului,
turația rabatorului și pivotarea tubului de descărcare a buncărului de boabe.
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Consola de comandă practică
Puteți controla întreaga combină folosind consola laterală a combinei Fendt seria E. Computerul de bord digital afișează
datele mașinii în funcțiune. Pe lângă schimbarea vitezelor, de aici puteți să comandați și luminile, precum și turația
motorului, a bătătorului și a suflantei.
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Reglajele față și spate ale contrabătătorului pot fi efectuate automat
Perfect în față, perfect și în spate: deschiderile față și spate ale
contrabătătorului pot fi reglate independent. Puteți adapta unitatea de
treierat la orice condiții de recoltare posibile din confortul cabinei.

HEDERUL ȘI MECANISMUL DE TREIERAT

Mai mult cuplu motor
și mai puține boabe sparte.
Hederul fiabil FreeFlow
Cu o lățime de lucru de la 4,20 m la 6,00 m, hederul
FreeFlow poate aborda orice fel de condiții.
Este deosebit de stabil și ușor de întreținut, deoarece
componentele sunt fixate pe acesta cu buloane.
Cu 1.220 de tăieturi pe minut, viteza mare a barei de
tăiere asigură o tăiere curată și o cerință redusă de
energie. Șnecul de alimentar de dimensiuni mari, cu un
diametru de 580 mm, deplasează materialul recoltat
rapid și uniform spre transportorul înclinat – cele mai
bune condiții pentru o acoperire maximă a suprafeței și
pentru cea mai bună calitate a recoltării.

Bătător de mare capacitate
Bătătorul de pe 5185 E are un diametru de 600 mm,
pentru inerție și performanțe ridicate. Opt bare de
treierat contrarotative separă în mod eficient boabele
în timpul procesului de treierat. Boabele și paiele sunt
manevrate foarte delicat, iar fărâmițarea este redusă la
minimum.

Variante de contrabătător demontabil
de 14 și 24 mm
Sunt disponibile două segmente frontale
pentru contrabătătorul demontabil cu
schimbare rapidă:
Cu spațiere de 14 mm pentru recoltarea
grâului și de 24 mm pentru recoltarea
porumbului.

Contrabătător robust pentru cereale
Cu una dintre cele mai mari suprafețe ale
contrabătătorului din clasa sa de putere, combina 5185 E
asigură recoltarea celor mai mari volume în cel mai scurt
timp. Spațiile diferite dintre barele contrabătătorului
sunt motivul principal al acestei performanțe: În timp ce
spațiile dintre bare sunt înguste în partea din față pentru
a asigura treieratul intensiv, spațiile mai largi dintre
bare, în partea din spate a contrabătătorului, permit o
capacitate de separare mai mare.

Scuturătoare de paie închise, de înaltă performanță
După mecanismul de treierat, paiele sunt înfoiate
eficient cu ajutorul scuturătoarelor de paie cu lungimea
de 4,30 m, cu o cursă de 150 mm. Patru trepte înalte de
250 mm creează o pătură de paie necompactă, ceea
ce permite separarea perfectă a boabelor de cereale
rămase în zona mare de separare. Scuturătoarele de
paie închise distribuie boabele în mod uniform pe
întreaga lățime a platformei de pregătire pentru o
separare eficientă.

Multi-cupla opțională permite efectuarea rapidă a Sistemul de cuțite Schuhmacher este cel mai
bun din industrie. Cu 1.220 de tăieturi pe minut,
operațiunilor la schimbarea terenurilor.
este dotat cu auto-curățare, iar cuțitele rămân
întotdeauna ascuțite.
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Hederul FreeFlow are degete de alimentare pe
întreaga lățime, care măresc debitul șnecului de
alimentare și garantează o alimentare activă,
rapidă, spre transportorul înclinat.

Așa-zișii pereți posteriori activi deschiși ai
treptelor îmbunătățesc și mai mult separarea
reziduală.
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Motor
Cilindri
Cilindree
Putere max. (ECE R 120)
Capacitate rezervor de combustibil
Capacitate rezervor de AdBlue

5185 E
număr
litri
kW/cp
litri
litri

4
4.9
129 / 175
450
80

TOCĂTORUL ȘI CURĂȚAREA

Tocare bună,
material recoltat curat.
Nimeni nu curăță mai bine
Combina Fendt 5185 E are una dintre cele mai mari
suprafețe ale sitei din clasa sa de putere – prin urmare
asigură o capacitate maximă de curățare. Sistemul de
curățare demontabil, cu separatoarele sale înalte de pe
sita superioară și cea inferioară, distribuie amestecul
de boabe-pleavă în mod uniform pe întreaga suprafață
de curățare, chiar și în timpul deflectării pe teren în
pantă. Împreună cu ghidarea fluxului de aer în secțiunile
individuale de curățare, acesta permite mașinii să
lucreze la capacitate maximă de curățare.
Site HC
Suprafața specială a sitelor HC (de mare capacitate)
permite un flux optimizat al curenților de aer și cea mai
mare eficiență a curățării. Sitele HC au așadar un interval
de toleranță mare și rareori trebuie reglate. Chiar și
paiele scurte și fragile sunt separate eficient. Opțional,
aceste site pot fi reglate electric din confortul cabinei.

Tocare de înaltă performanță
Noua serie Fendt E are în dotarea standard un tocător
de paie cu 4 rânduri și un total de 52 cuțite. S-au montat
cuțite dublu zimțate, cu un contracuțit cu posibilități
infinite de reglare (de asemenea zimțat), pentru o
tocare uniformă, cu performanțe bune. Puteți configura
lungimea de tocare după cum doriți și nu trebuie să vă
mai faceți griji legate de obținerea unor rezultate de
tocare perfecte.

Putere eficientă și economică a motorului
Motorul fiabil AGCO Power în 4 cilindri propulsează
combina Fendt 5185 E cu putere și cuplu mari.
Tehnologia motorului este adaptată ideal cerințelor
pentru Fendt seria E și oferă o robustețe impresionant
de ridicată, menținând, în același timp, costurile de
funcționare scăzute. Datorită post-tratării gazelor
de eșapament SCR, Fendt seria E respectă emisiile
Stage 4 / Tier 4 final.

Extensie site

Site de mare capacitate (Site HC)
Platformă de pregătire

Sită inferioară
Suflantă

Dublu suplimentar: distribuitorul de pleavă multi-reglabil
cu rotor dublu (opțional).

Precizia ca standard: Platforma de tocare cu placă ondulată
reglabilă este în dotarea standard și asigură o lungime
uniformă a paielor tocate.

Operatorii pot comuta rapid și ușor între modul de balotare
și cel de tocare, prin simpla acționare a unei manete.

Șnec paie
Șnec boabe
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Echipare standard și opțională
Standard: g
Opțional: c

FENDT SERIA E

Specificații
tehnice.
5185 E
Heder
Lățimile hederului FreeFlow de la - la
Lățimile hederului PowerFlow de la - la
Comandă heder AutoLevel
Cuțit electric pentru rapiță
Multi-cuplă
Lanțuri în elevatorul de recoltă

m
m

4.20 - 6.00

c

Lanțuri transportoare
Inversor mecanic

3
g

Sistem de treierat
Unitate de treierat convențională
Lățime bătător
Diametru bătător
Turație bătător
Unghi de înfășurare contrabătător
Reglare independentă contrabătător față/spate
Bare contrabătător
Contrabătător demontabil
Unitate de treierat pentru orez
Kit echipare porumb

g

mm
mm
rpm
grade

1346
600
380 - 1210
106.0
g

număr

12
c
c

Diametru post-bătător
Suprafață de separare activă totală
Scuturătoare de paie
Trepte
Suprafață scuturător de paie
Suprafață de separare totală

mm
m²
număr
număr
m²
m²

380
0.99
5
4
5.73
7.62

g

m²
m²

2.57
4.67

rpm
rpm

350 - 1050
270 - 840

g

Motor AGCO Power
Emisii Tier4final/Stage 4
Cilindri
Cilindree
Putere max. (ECE R 120)
Capacitate rezervor de combustibil
Capacitate rezervor de AdBlue

g
c

g

g
g

număr
litri
kW/cp
litri
litri

4
4.9
129 / 175
450
80

Șasiu
Transmisie hidrostatică
Trepte de viteză
Schimbător de viteze mecanic
Viteza max. de deplasare*
Tracțiune integrală

g

număr

3
g

km/h

Aer condiționat
Încălzire
Oglinzi exterioare încălzite reglabile electric
Oglindă cu unghi larg suplimentară
Lumină de lucru suplimentară
Cameră marșarier
Răcitor
Computer de bord digital
Indicator pierderi
Volan reglabil

20

Greutăți și dimensiuni
Lungime fără heder
Greutate mașină de bază, fără heder, fără dotări opționale
Înălțime

c

g

l/s
m

72
4.2

g

facebook.com/FendtGlobal
Urmăriți-ne pe Facebook pentru a afla noutăți
din lumea Fendt. Veniți să aruncați o privire!

Ce face ca Fendt Service să fie diferit?
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 dumneavoastră
economic. Garantăm pentru produsele noastre,
pe care le-am dezvoltat pentru cele mai înalte
cerințe și pentru funcționare pe termen lung.
Service-ul nostru este aspectul de parteneriat
pentru munca dumneavoastră.

c
c

Nr. max. de ore

c

Nr. max. de ani

c

Protecție (cu excepția uzurii)

g

Excedent

c

Anvelope punte motoare (standard)
Anvelope punte directoare (standard)
Lățimi de transport
800/65R32
650/75R32
620/75R30

c
c

m
kg
m

8.7
10600
4.0

Pachete
Întreținere

620/75R30
400/70R20
mm
mm
mm

3390
3340

10

3.000
1+4
Protecție completă

Í


Asigurați-vă că utilajul dvs. Fendt este pe deplin operațional și își păstrează valoarea cu avantajele
oferite de Fendt Service. Vă puteți bucura de servicii de primă clasă, inclusiv reparații și întreținere la
tarife fixe atractive.

Avantaje

Întreținere obișnuită
Costuri de reparații
Excedent

* = în funcție de țară - este posibil să se aplice limitări legale suplimentare

instagram.com/fendt.global
Urmăriți-ne pe Instagram și deveniți fan Fendt.
Acolo vă așteaptă articole fascinante despre
Fendt.

opțional

g

Anvelope
5200

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.

c

c

litri

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

g

Măsurare productivitate și umiditate
Cartografiere lan

g
g

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.

Unde sunt fabricate combinele Fendt?
Combinele Fendt sunt create în Breganze, Italia,
la Centrul European de Excelență pentru
Tehnologia Recoltării. Aici, combinele sunt
supuse, de asemenea, la numeroase teste
intensive înainte de a părăsi fabrica, astfel încât
să poată recolta cât mai bine în ferma
dumneavoastră. Certificarea regulată în
conformitate cu standardele ISO confirmă înalta
calitate a întregului proces de producție, până
la livrare.

Fendt Variotronic

g

Buncăr de boabe
Capacitate buncăr de boabe
Descărcare turelă
Debit descărcare
Înălțime max. de descărcare

g

Cabină

Curățare
Sistem de curățare demontabil
Suprafață transportor oscilant
Suprafață totală site
Ventilator radial
Turație ventilator
Turație ventilator redusă
Setare ventilator electric
Retur spre bătător
Site HC
Reglare electrică a sitelor
Indicator retur

Tocător de paie
52 cuțite zimțate
Distribuitor de pleavă
Deflectoare de paie reglabile electric
Comutare rapidă (tocare/așezare pe rânduri)

c

Separarea boabelor reziduale

Cât de bună este disponibilitatea pieselor
pentru combinele Fendt?
Datorită rețelei dense de dealeri și de depozite
cu piese originale, suntem în măsură să oferim
o gamă largă de piese de schimb, 24 de ore din
24, 7 zile pe săptămână, în timpul campaniilor
de recoltat. Ca parte a promisiunii noastre
pentru recoltă, livrăm piesele de schimb cerute
în cel mult o zi sau rambursăm costurile pentru
o mașină înlocuitoare. Întrebați reprezentanța
Fendt despre „Promisiunea Recoltei”.

5185 E

Motor
număr

Date de
contact Fendt.

Tocător de paie

număr

Transportor înclinat

Siguranță și Service
non-stop.

Bronze

Silver

Întreținere obișnuită,
costuri de întreținere fixe

Protecție împotriva riscului de reparații
(cu excepția uzurii)
Protecție
împotriva
daunelor grave
și moderate

Protecție
împotriva tuturor
riscurilor de reparații
neprevăzute







Í

Costurile de întreținere
pot fi planificate

Protecție
împotriva daunelor majore







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.
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Liderii conduc Fendt!

www.fendt.com
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 ilustrate nu prezintă dotările
specifice unei anumite țări.
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