
Fendt seria E 5225



Motor 5225 E 5225 E Rice
Putere max. (ECE R 120) kW/cp 160 / 218 160 / 218
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Vă puteți baza întotdeauna pe familia dumneavoastră. La fel și pe noua generație a seriei Fendt E. Aceste combine sunt  
echipate cu elemente componente testate și verificate care se regăsesc la seriile mai mari și, prin urmare, sunt obișnuit să  
lucreze din greu. Robuste, fiabile și eficiente, acestea garantează performanțe excelente în campanii, 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.

Familia mea – câmpurile mele – 
combina mea Fendt.
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Campania de recoltat solicită performanțe maxime atât din partea oamenilor, cât și din partea mașinilor. Acest lucru  
necesită o concentrare maximă, cu omul și mașina lucrând în armonie. Noua cabină confortabilă oferă suficient spațiu  
în acest sens. Dispozitivele de comandă sunt dispuse în mod ergonomic. Dimensiunile generoase ale suprafețelor  
vitrate ale cabinei și oglinzile laterale mari garantează o vizibilitate optimă spre heder, miriște și lateralele mașinii.  
În plus, datorită manetei multifuncționale, combina 5225 E este ușor de comandat în orice moment.

Transformă munca  
grea într-o plăcere.
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MEDIUL DE LUCRU

Lucrați eficient  
într-o atmosferă plăcută.

Cu Agritronic Plus
Prin intermediul centrului de control și comandă 
Agritronic Plus, aveți întotdeauna combina dvs. Fendt 
sub control. Sistemul este ușor de operat și furnizează 
toate informațiile importante pe un singur element de 
comandă organizat cu precizie. Fie că reglați turația 
bătătorului, fie că monitorizați capacitatea la hectar 
sau configurați controlul automat al înălțimii de tăiere 
– sunteți asistat de Agritronic Plus, care face parte din 
dotarea standard.

Ajutorul dvs. de nădejde, consola laterală
Folosind consola laterală organizată clar, puteți 
activa mecanismul de treierat, hederul și descărcarea 
electrohidraulică a buncărului de boabe. De asemenea, 
puteți regla contrabătătorul, suflanta, tracțiunea 
integrală și alte funcții de bază cu o singură mișcare a 
mâinii.

Poziție relaxată la volan
Poziția de șezut confortabilă este esențială, mai 
ales în zilele lungi de lucru. Scaunul șoferului cu 
suspensie pneumatică, în combinație cu volanul 
reglabil, garantează o poziție de lucru confortabilă în 
permanență. Căptușeala moale permite și pasagerului 
să stea așezat în mod confortabil.

Comandă precisă
Maneta multifuncțională cu formă ergonomică permite 
comanda foarte precisă a transmisiei hidrostatice. 
Aveți nevoie de o singură mână pentru a avea lanul de 
recoltat sub control, în permanență.
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Vizibilitate asupra hederului 

Totul în câmpul vizual: datorită celor mai bune raze vizuale,  
întreaga unitate de tăiere poate fi văzută din interiorul cabinei.

Maneta multifuncțională

Comandați cu o singură mână direcția de deplasare, reglajele hederului, reglajele 
rabatorului, turația rabatorului și pivotarea tubului de descărcare a buncărului de 
boabe.

Lucrul pe timpul nopții – luminat excelent de faruri

Cu puternicul pachet de lumini, puteți lucra eficient  
până târziu în noapte.

Agritronic Plus

Pe monitorul sistemului Agritronic 
Plus sunt afișate în permanență, 
central, toate informațiile importante 
privind combina, iar dvs. aveți o 
vedere de ansamblu excelentă.

Oglindă cu unghi larg

Oglinzile mari, reglabile electric și încălzite, 
plus oglinda cu unghi larg opțională, oferă o 
vizibilitatdee excepțională de jur-împrejur.

7



HEDERELE

Două hedere pentru  
un randament ridicat.

Alegeți modul de alimentare potrivit pentru culturile dvs.
Indiferent de heder, FreeFlow sau PowerFlow, veți tăia 
în condiții optime, deoarece alimentarea cu material 
recoltat este uniformă, iar randamentul ridicat. Chiar 
și în condiții dificile de recoltare, de exemplu când 
recoltați plante culcate la sol.

Hederul superior PowerFlow
Hederul Fendt PowerFlow, ușor de adaptat oricărei 
culturi, permite o productivitate maximă la recoltarea 
cerealelor, a rapiței sau a soiei. Distanța mare dintre bara 
de tăiere și șnec facilitează tăierea culturilor înalte, cu o 
lățime de lucru de 5,50 m. Rezultatul: Fluxul armonios 
al materialului recoltat asigură încărcarea uniformă a 
unității de treierat cu alimentare frontală pentru toate 
tipurile de culturi.

Hederul fiabil FreeFlow
Cu o lățime de lucru de la 4,80 m la 7,60 m, hederul 
FreeFlow poate face față oricăror condiții. Este deosebit 
de stabil și ușor de întreținut, deoarece componentele 
sunt fixate pe acesta cu buloane. Cu 1.254 de tăieturi 
pe minut, viteza mare a barei de tăiere asigură o tăiere 
curată și un necesar de putere redus. Șnecul mare de 
alimentare, cu un diametru de 610 mm, deplasează 
materialul recoltat rapid și uniform spre transportorul 
înclinat – condiții ideale pentru o acoperire maximă 
a suprafeței și pentru cele mai bune rezultate ale 
recoltării. 

Comandă automată ingenioasă pentru heder
Concentrați-vă asupra condusului. Fendt 5225 E 
se ocupă de tăierea perfectă. Comanda automată 
TerraControl pentru heder funcționează în două 
intervale diferite. În primul interval, tălpile de glisare 
reglează înălțimea de tăiere de la 50 mm la 180 mm. 
Al doilea interval pentru înălțimea de tăiere (de la 
100 mm până la 500 mm) este controlat de un senzor de 
pe transportorul înclinat. Ghidarea opțională AutoLevel 
pentru heder compensează în mod automat denivelările 
solului cu până la opt la sută.
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Benzile PowerFlow

Benzile PowerFlow conduc uniform materialul  
recoltat la șnecul de alimentare.

Sistemul de cuțite

Cu 1.254 tăieturi pe minut, lamele aranjate alternativ,  
cu uzură mică, asigură cea mai curată tăiere.

Șnecul de alimentare

Pe hederul FreeFlow, degetele dispuse pe întreaga 
lățime a șnecului de încărcare asigură o alimentare 
fiabilă și eficientă.

Cuțite pentru rapiță

Hederul PowerFlow poate fi adaptat rapid și  
ușor pentru recoltarea rapiței, cu ajutorul cuțitelor  
electrice opționale pentru rapiță.

Multicuplă

Toate racordurile pentru heder pot fi cuplate simultan  
folosind multicupla.

Fendt CornFlowTM

Hederul de porumb Fendt recoltează porumbul în mod  
extrem de eficient și fără pierderi și este impresionant  
prin durabilitate, fiabilitate și necesități reduse de întreținere.
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BĂTĂTOR, CONTRABĂTĂTOR ȘI SCUTURĂTOARE DE PAIE

Mai mult cuplu motor  
și mai puține boabe sparte.

Bătător de mare capacitate
Bătătorul de pe 5225 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.

Contrabătător robust pentru cereale
Cu una dintre cele mai mari suprafețe ale 
contrabătătorului din clasa sa de putere, combina 
5225 E asigură recoltarea unor volume ridicate 
într-un timp scurt. 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 late dintre bare, în partea din spate a 
contrabătătorului, permit o capacitate de separare mai 
mare.

Contrabătător demontabil
Pe lângă contrabătătorul robust standard, este 
disponibil un contrabătător demontabil pentru a 
adapta rapid combina 5225 E pentru diverse tipuri de 
culturi. Segmentul din față al contrabătătorului poate 
fi înlăturat cu ușurință și poate fi schimbat prin grătarul 
pentru pietre deschis.

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.
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Afișarea reglajelor curente

Reglajele exacte ale contrabătătorului sunt afișate în 
partea stângă a scaunului șoferului.

Treptele scuturătoarelor de paie au pereți posteriori activi

Așa-zișii pereți activi, deschiși, din spate ai treptelor 
îmbunătățesc și mai mult separarea.

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.

Reglajele față și spate ale contrabătătorului pot fi efectuate automat

Partea din față este perfectă, la fel și partea din spate: deschiderile din față 
și din spate ale contrabătătorului pot fi reglate independent și electric. Puteți 
adapta unitatea de treierat la orice condiții de recoltare posibile, din confortul 
cabinei.

Grăbește recoltarea și este delicat cu boabele

Boabele dvs. prețioase sunt pe mâini bune cu noua generație de combine Fendt 5225 E. Indiferent dacă 
recoltați cereale, rapiță sau porumb – bătătorul mare, de 600 mm, cu capacitate ridicată, în combinație cu 
suprafața mare a contrabătătorului, garantează operațiuni intensive, dar delicate, de treierat și separare.
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TOCĂTORUL ȘI CURĂȚAREA

Tocare buna,  
material recoltat curat.

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.

Sistem de retur inteligent
Sistemul de retur introduce materialul netreierat înapoi 
în bătător. Această operațiune se realizează delicat 
și uniform, deoarece melcul de deasupra bătătorului 
distribuie materialul pe întreaga lățime a unității de 
treierat.

Extensie site
Platformă de pregătire

Suflantă

Șnec boabe

Șnec treierătoare

Sită inferioară

Site de mare capacitate (Site HC)

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 ridicate. Puteți configura 
lungimea de tocare după cum doriți și nu trebuie să vă 
mai faceți griji legate de obținerea unor rezultate de 
tocare perfecte.

Nimeni nu curăță mai bine
Combina Fendt 5225 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 lucrului pe teren deluros. 
Împreună cu ghidarea fluxului de aer în secțiunile 
individuale de curățare, acesta permite mașinii să 
lucreze la capacitate maximă de curățare.
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Platforma de tocare reglabilă, cu suprafață ondulată  

și fină, poate fi reglată în 3 poziții

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

Plăci deflectoare reglabile electric

Mereu o opțiune: deflectoarele de paie reglabile electric.

Împrăștietor de pleavă

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

Schimbare rapidă 

Operatorii pot comuta rapid și ușor între modurile „balotare”  
și „tocare paie”, prin simpla acționare a unei manete.

Pierderile, la vedere

Pierderile scuturătoarei de paie și ale sitelor sunt 
afișate sub formă de bară în Agritronic Plus.

Cel mai bun acces

Designul combinei Fendt 5225 E garantează un acces bun la 
scuturătoare, datorită pivotării ușoare înainte și înapoi. 
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BUNCĂR DE BOABE ȘI MOTOR

Buncăr de boabe cu volum mare, 
acționare puternică.

Motor AGCO Power
Combina Fendt 5225 E este dotată cu un motor modern 
cu 6 cilindri de la AGCO Power. Cu o cilindree de 7,4 
l, sistem de injecție common rail de înaltă presiune și 
tehnologie cu 4 supape, acesta asigură o putere maximă 
de 218 CP (160 kW). Pentru cel mai mic consum de 
combustibil și putere fiabilă, chiar și la sarcină maximă.

SCR – economic și ecologic
Pentru 5225 E, ne bazăm pe tehnologia pentru 
economisirea combustibilului SCR (reducție catalitică 
selectivă) pentru a respecta cele mai noi standarde 
privind emisiile (Tier 4 final/Stage 4). Emisiile sunt post-
tratate cu o soluție de uree. Aceasta reduce semnificativ 
emisiile de pulberi sedimentabile și, drept urmare, 
emisiile de CO2, reduce consumul de combustibil și 
mărește durata de viață a întregului motor.

Eficiență permanentă
Având 6.500 de litri, buncărul de boabe al combinei 
Fendt 5225 E are una dintre cele mai mari capacități 
de pe piață – și, drept urmare, numeroase beneficii. 
Deoarece, cu cât faceți mai puține opriri în timpul 
recoltării, cu atât veți fi mai sigur că veți putea strânge 
boabele valoroase cât timp sunt uscate. Iar atunci când, 
în cele din urmă, mergeți să descărcați după o lungă 
perioadă de condus: combina este deja pregătită pentru 
funcționare după aproximativ 80 de secunde, datorită 
șnecului de mari dimensiuni al buncărului de boabe cu 
o capacitate de descărcare de 85 l/sec.

Descărcare facilă prin partea de sus
Sistemul de descărcare prin partea de sus al combinelor 
din seria E permite încărcarea fără probleme a 
remorcilor cu o înălțime de până la 4,20 m. Geamul 
mare de pe peretele din spate al cabinei permite 
monitorizarea vizuală permanentă, și prin urmare un 
control suplimentar al calității boabelor din buncărul de 
boabe. Prin orificiul de inspecție se pot lua rapid mostre 
de recoletă, iar dacă se deschide capacul protejat 
împotriva pătrunderii ploii al buncărului de boabe, 
se poate ajunge cu ușurință la trapele de întreținere din 
interiorul acestuia.
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Mostră buncăr de boabeVedere în buncărul de boabe, din scaunul șoferului

Motor 5225 E 5225 E
Rice

Cilindri număr 6 6
Cilindree litri 7.4 7.4
Putere max. (ECE R 120) kW/cp 160 / 218 160 / 218
Capacitate rezervor de combustibil litri 450 450
Capacitate rezervor de AdBlue litri 80 80

15



SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

Lubrifiați,  
verificați și gata.

Cel mai bun acces
Toate punctele de întreținere ale noii serii E pot fi 
accesate cu ușurință și sunt prevăzute cu panouri de 
deschidere cu dimensiuni generoase. Niplurile de 
ungere individuale au fost aduse la un loc în bare de 
ungere centralizate, la care se poate ajunge de la sol. 
Autocolantele cu date de întreținere oferă informații 
despre intervalele de ungere. Unitatea electronică 
centrală este ușor de accesat de pe platforma șoferului.

Durată de viață mare
Noua serie Fendt E convinge din punct de vedere tehnic 
și economic, în timp. Rezistența ridicată a acestora, 
intervalele de întreținere mari și costurile reduse de 
reparații fac din aceste combine o investiție sigură 
pentru fermele familiale și, prin urmare, un membru al 
familiei în toată regula.
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FENDT SERIA E

Specificații tehnice.

Echipament standard și opțional
Standard:  g 

Opțional:  c 

5225 E 5225 E
Rice

Heder
Lățimile hederului FreeFlow de la - la m 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60
Lățimile hederului PowerFlow de la - la m 5.50
Ghidaj heder TerraControl g g

Comandă heder AutoLevel c c

Cuțit electric pentru rapiță c

Multi-cuplă g g

Heder porumb
Fendt CornFlow™ c

Rânduri (rigid) număr 6
Tocător de tulpini c

Șnec de încărcare g

Transportor înclinat
Lanțuri transportoare număr 3 3
Inversor mecanic g g

Sistem de treierat
Unitate de treierat convențională g g

Lățime bătător mm 1340 1340
Diametru bătător mm 600 600
Turație bătător rpm 380 - 1100 380 - 1100
Unghi de înfășurare contrabătător grade 106.0 106.0
Suprafață totală contrabătător m² 0.83 0.99
Reglare independentă contrabătător față/spate g g

Bare contrabătător număr 12 12
Contrabătător demontabil c

Unitate de treierat pentru orez c g

Kit echipare porumb c c

Separarea boabelor reziduale
Diametru post-bătător mm 380 380
Scuturătoare de paie număr 5 5
Trepte număr 4 4
Suprafață scuturător de paie m² 5.73 5.73
Suprafață de separare totală m² 6.72 6.72

Curățare
Sistem de curățare demontabil g g

Suprafață transportor oscilant m² 2.57 2.57
Suprafață totală site m² 4.67 4.67
Ventilator radial g g

Turație ventilator rpm 350 - 1050 350 - 1050
Turație ventilator redusă rpm 270 - 840 270 - 840
Setare ventilator electric g g

Retur spre bătător g g

Site HC g g

Reglare electrică a sitelor c c

Indicator retur c c

Buncăr de boabe
Capacitate buncăr de boabe litri 6500 6500
Descărcare turelă g g

Debit descărcare l/s 85 85
Înălțime max. de descărcare m 4.2 4.2

5225 E 5225 E
Rice

Tocător de paie
Tocător de paie g g

52 cuțite zimțate g g

Distribuitor de pleavă c c

Deflectoare de paie reglabile electric c c

Comutare rapidă (tocare/așezare pe rânduri) g g

Motor
Motor AGCO Power g g

Emisii Tier4final/Stage 4 g g

Cilindri număr 6 6
Cilindree litri 7.4 7.4
Putere max. (ECE R 120) kW/cp 160 / 218 160 / 218
Capacitate rezervor de combustibil litri 450 450
Capacitate rezervor de AdBlue litri 80 80

Șasiu
Transmisie hidrostatică g g

Trepte de viteză număr 3 3
Schimbător de viteze mecanic g g

Viteza max. de deplasare* km/h 20 20
Tracțiune integrală c

Cabină
Aer condiționat g g

Încălzire g g

Oglinzi exterioare încălzite reglabile electric g g

Oglindă cu unghi larg suplimentară c c

Lumină de lucru suplimentară c c

Cameră marșarier c c

Răcitor c c

Faruri c c

Indicator pierderi g g

Volan reglabil g g

Fendt Variotronic
Măsurare productivitate și umiditate c c

Cartografiere lan c c

Greutăți și dimensiuni
Lungime fără heder m 8.7 8.7
Greutate mașină de bază, fără heder, fără dotări opționale kg 11900
Înălțime m 4.0 4.0

Anvelope
Anvelope punte motoare (standard) 620/75R30
Anvelope punte directoare (standard) 400/70R20
Lățimi de transport
800/65R32 mm 3490 3490
650/75R32 mm 3281 3281
620/75R30 mm 3170 3170

* = în funcție de țară - este posibil să se aplice limitări legale suplimentare
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Siguranță și service 
non-stop.

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
Configuratorul de Vehicule Fendt vă ajută să 
alegeți dintre toate variantele de echipare 
disponibile și să vă configurați vehiculul dotat 
optim, în concordanță cu nevoile din 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 permanență – 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. 

facebook.com/FendtGlobal
Urmăriți-ne pe Facebook și aflați ce este nou în 
lumea Fendt. Veniți să aruncați o privire!

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

Cât de bună este disponibilitatea pieselor de 
schimb 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 
închirierea unei alte combine. Întrebați 
reprezentanța Fendt despre „Promisiunea 
pentru recoltă”.  

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 dumneavoastră. 

Unde sunt proiectate și 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.  

 

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.

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.

Nr. max. de ore 3.000

Nr. max. de ani 1 + 4

Protecție (cu excepția uzurii) Protecție completă

Excedent Í
   Opțional 

Pachete Bronze Silver

Întreținere Întreținere obișnuită, 
costuri de întreținere fixe

Protecție împotriva riscului de reparații 
(cu excepția uzurii)

Avantaje
Costurile de întreținere 

pot fi planificate
Protecție 

împotriva daunelor majore 

Protecție 
împotriva 

daunelor grave 
și moderate 

Protecție 
împotriva tuturor 

riscurilor de reparații 
neprevăzute

Tip utilaj Toate Toate Toate Toate
Întreținere obișnuită    
Costuri de reparații   
Excedent   Í
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Liderii conduc Fendt!

AGCO GmbH – Fendt-Marketing 
87616 Marktoberdorf, Germany

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.




