
 Fendt 700 Vario 



Motor 714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
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Perfecționat pentru orice tip de lucrare.
Acest tractor ușor adaptabil, având între 144 și 237 CP, este partenerul dvs. puternic pentru toate operațiile – de la cele simple, pe 
pajiști, până la cele de transport sau până la cele mai dificile lucrări pe câmp sau ale contractorilor. Noua stație de lucru a 
operatorului stabilește noi standarde în ceea ce privește funcționalitatea, personalizarea și ergonomia. Noul principiu de 
funcționare FendtONE este de asemenea unic, conectând unitar, pentru prima dată, biroul cu echipamentele din câmp.
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Perfecționați-vă. Cu tractorul Fendt 700 Vario.

Perfecționați-vă munca de zi cu zi.
Noul tractor 700 Vario le are pe toate – putere, agilitate, 
precizie, fiabilitate, funcționalitate și confort.

- Intervalul de putere 144 - 237 CP
- Suspensie pe puntea față cu reglare automată a nivelului
- Sistem de prindere hidraulic față cu comandă pentru 

eliberarea sarcinii
- A treia supapă a încărcătorului frontal pentru a activa 

simultan 3 funcții
- Modul TMS cu pedală care reglează decelerația prin 

detectarea apăsării
- Blocare automată a punții directoare a remorcii
- Blocare 100% a diferențialului pentru punțile față și spate
- Capacitate de ridicare crescută, de 10.360 daN
- Greutatea totală admisă 14 t
- Sarcină utilă mare, de până la 6.200 kg
- Pompă load-sensing cu debit de 109 l/min pentru varianta 

standard, 152 l/min sau 193 l/min pentru varianta opțională.
- Priză de putere spate cu 4 trepte
- Priză de putere economică 1000E
- Racord ISOBUS în partea din față și din spate
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Mai bine decât cel mai bine.
Noua stație de lucru a operatorului reprezintă un spațiu 
modern, având funcționalitate, personalizare și 
ergonomie la cel mai înalt nivel.

- Noua cotieră cu elementele familiare Fendt
- Încorporează până la 3 opțiuni de afișare:

- Tablou de bord digital
- Terminal de 12” pe cotieră
- Terminal suplimentar în căptușeala plafonului

- Personalizați terminalele
- Noul joystick multifuncțional, cu și mai multe funcții
- Alocare flexibilă a tastelor, cu Individual Operation 

Manager (IOM)
- Cod de culori stabilit în mod logic
- Pachet Infotainment
- Sistem de sunet Premium
- Noul principiu de funcționare end-to-end FendtONE
- 4 porturi USB pe cotieră
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FENDT 700 VARIO

Am testat mișcarea de mii de ori.

A treia supapă a încărcătorului frontal pentru mai 
multe opțiuni
Cu a treia supapă pentru încărcătoarele frontale 
Fendt Cargo, puteți comanda până la 3 funcții în 
același timp. Acest lucru este util atunci când 
utilizați furci pentru baloți rotunzi, de exemplu. 
Coborâți încărcătorul frontal, extindeți furcile pentru 
baloți și deschideți-le în același timp.

Sistem de prindere hidraulic față cu comandă pentru eliberarea sarcinii
Cu acest sistem de atașare frontală simplu de utilizat, cu comandă pentru eliberarea sarcinii, 
puteți transfera pe puntea față o parte din greutatea utilajului atașat. Reglajul fin al gradului de 
eliberare a sarcinii este realizat de o supapă specială cu dublă acționare de la ridicătorul 
frontal. Aceasta garantează atât manevrarea în siguranță a tractorului, cât și faptul că utilajul 
atașat frontal aplică doar presiunea necesară pentru lucrarea pe care o efectuează.

Interfețe ISOBUS
Un racord ISOBUS este disponibil atât în 
partea din spate, cât și în partea din față, 
pentru a comanda utilajele compatibile 
ISOBUS. Toate dispozitivele de comandă de 
care aveți nevoie se află pe cotieră.
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 Cuplu 
 Nm 
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750

 rpm 1100 1300 1500 1700 1900 2100

 Putere 
 kW 
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110

 rpm 1100 1300 1500 1700 1900 2100

 Cuplu  Cuplu 
 Nm  Nm 
12001200
11501150

 Putere  Putere 
 kW  kW 
200200
190190

Transmisie Vario
Transmisia Fendt Vario este de tip hidrostatic-mecanică cu divizarea 
puterii. Mărind turația, partea din puterea mecanică transmisă prin setul 
planetar crește. Dispozitivele hidrostatice pot pivota la 45 de grade și au 
o presiune de funcționare ridicată de max. 550 bari, ceea ce asigură o 
eficiență excepțională.

Blocarea automată a punții directoare
Blocarea automată a punții de direcție (dotare opțională) are rol în 
deblocarea automată a punții de direcție la o viteză predefinită, în cazul 
remorcilor dotate cu punți cu direcție automată. Pe porțiunile de drum 
drept, puntea rigidă cu direcție automată asigură stabilitatea manevrării. 
Operatorii nu trebuie să blocheze manual puntea cu direcție automată 
atunci când se află în afara intervalului de viteză predefinit și atunci 
când se deplasează cu spatele.

Proprietățile motorului
Motorul de 6 litri, cu 6 cilindri, furnizează între 144 și 237 cp. 
Modelul de vârf, tractorul Fendt 724 Vario, atinge cuplul maxim 
de 1,058 Nm la doar 1,450 rpm. Aceasta face posibile 
economii de combustibil și reduce nivelul zgomotului.
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FENDT 700 VARIO.

Un loc de muncă în care vă simțiți ca 
acasă.

Echipat complet
Ca să puteți lucra în mod profesionist și confortabil, 
puteți organiza stația de lucru a operatorului de pe 
tractorul Fendt 700 Vario conform cerințelor 
dumneavoastră. Acordând atenție cu prioritate ușurinței 
în utilizare.

Opțiuni de afișare
Pe lângă noul terminal de 12" de pe cotieră (din dotarea 
standard), acum și tabloul de bord de 10" este digital. 
Lucrul extraordinar legat de aceasta este faptul că, pe 
lângă datele privind conformitatea cu reglementările 
rutiere, puteți vizualiza și informații despre tractor 
atunci când vă aflați în câmp. Pentru mai mult spațiu de 
afișare, utilizați terminalul de 12" de pe plafon. Pe 
acesta îl puteți monta pe jumătate în căptușeala 
plafonului. Informațiile despre sistemele de aer 
condiționat sau Infotainment sunt afișate în continuare 
pe jumătatea vizibilă, în partea de jos a terminalului.

Pachet Infotainment cu sunet excelent
Patru boxe și un subwoofer de înaltă calitate oferă o 
calitate superioară a sunetului în cabină. Bucurați-vă de 
muzica de pe smartphone-ul dvs., redată prin USB, 
AUX-IN și Bluetooth. FM/AM/DAB+/HD și două antene 
cu căutarea permanentă a canalelor asigură, de 
asemenea, o recepție radio excelentă. Puteți efectua 
apeluri telefonice în Fendt 700 Vario cu un set 
„handsfree”, de excelentă calitate: Cele 8 microfoane 

amplasate în căptușeala plafonului garantează o 
acustică perfectă, captându-vă vocea în orice moment. 
Comenzile se află pe terminal sau pe cotieră.

Sistem 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. 
Vizualizați datele despre tractorul dvs. pe calculatorul 
dvs. sau pe un dispozitiv inteligent, inclusiv:
- Poziția și traseul utilajului (vizualizarea pe hartă)
- Consumul de combustibil
- Viteza
- Timpul de funcționare
- Capacitatea vehiculului
- Mesajele de eroare
- Intervalele de service care urmează
- Și altele.
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Sistem Infotainment: Volum/silențios

Comandă funcții ale mecanismului de acționare

Dispozitiv cu butoane
Prin intermediul dispozitivului cu butoane 
puteți utiliza manual terminalele, în locului 
utilizării ecranului tactil. De asemenea, 
puteți comuta între terminale. Există niște 
taste pentru navigarea rapidă.

Butoane liber configurabile
Butoanele sunt pregătite pentru a primi funcții. Astfel, puteți personaliza tractorul Fendt 700 Vario 
după cum doriți, având la îndemână toate acele acțiuni de care aveți nevoie. Sistemul inteligent de 

iluminare vă oferă un memento (reminder) vizual privind funcțiile care au fost realocate altor 
butoane. Aceasta înseamnă că tractorul va fi exploatat cu ușurință, fără erori ale operatorului.

Terminal 12”
Pe terminalul standard, de 12", sunt afișate până la 6 
ecrane care pot fi liber configurate.

Comandă dispozitiv de ridicare 
față/spate

Comandă Aircon

Manetă în cruce / Joystick 3L
În funcție de configurație, poate avea o manetă în cruce sau un joystick 3L pentru a comanda 
unitățile hidraulice 3 şi 4, precum și încărcătorul frontal. Joystick-ul 3L vă pune la dispoziție până 
la 27 de funcții, distribuite pe până la 3 niveluri de comandă („3L” vine de la 3 niveluri). Utilajele 
ataşate compatibile ISOBUS sunt compatibile și cu acesta. Acum, puteți utiliza a 3-a supapă 
împreună cu joystick-ul 3L și cu încărcătoarele frontale Fendt, pentru a comanda 3 funcții în 
același timp. Având un buton suplimentar pentru mersul cu spatele, schimbarea direcției se 
realizează lin și confortabil.

Simplitatea în exploatare adusă la un nou 
nivel.

Atribuiți funcțiile pe care le doriți 
(setare de bază: comandă supapă 
hidraulică)

Totul se află sub control – joystick 
multifuncțional

Amplasat ergonomic pe cotieră, noul joystick 
multifuncțional poate fi ținut într-o poziție 

relaxată întreaga zi. Are toate elementele cu 
care v-ați familiarizat deja, precum cele 2 unităţi 
de comandă auxiliară și sistemul de gestionare 

a tractorului la capătul rândurilor. Comandă 
pentru supapele hidraulice proporționale. De 

asemenea, joystick-ul are butoane liber 
asignabile, pentru a-i oferi operatorului o și mai 

mare flexibilitate.

FENDT 700 VARIO
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Game de echipare.
Pentru ca cel mai bun loc de muncă să vă îndeplinească toate cerințele, avem patru variante de echipare diferite:
Power, Power+, Profi, Profi+
Alegeți Setting 1 sau Setting 2:

Power Setting 1
- Fără manetă în cruce
- O pereche de comutatoare basculante (modul 

liniar) pentru comanda supapelor hidraulice

Power Setting 2
- Manetă în cruce
- Nicio pereche de comutatoare basculante 

(modul liniar) pentru comanda supapelor 
hidraulice

Power+ Setting 1
- Manetă în cruce
- O pereche de comutatoare basculante (modul 

liniar) pentru comanda supapelor hidraulice

Power+ Setting 2
- Joystick 3L
- O pereche de comutatoare basculante (modul 

liniar) pentru comanda supapelor hidraulice

Profi Setting 1/ Profi+ Setting 1
- Manetă în cruce
- Două perechi de comutatoare basculante 

(modul liniar) pentru comanda supapelor 
hidraulice

Profi Setting 2/ Profi+ Setting 2
- Joystick 3L
- Două perechi de comutatoare basculante 

(modul liniar) pentru comanda supapelor 
hidraulice

FENDT 700 VARIO

Alle Abbildungen zeigen  
Serienausstattung

11



FENDT SMART FARMING

FendtONE – unește biroul și 
tractorul în mod unitar.

Puteți alege dintre 4 module
Sunt disponibile 4 module, dintre care puteți alege în 
funcție de nevoi: 
- Sistem de ghidare
- Agronomie
- Telemetrie
- Coordonarea echipamentului
Fiecare modul include un pachet de bază cu aplicațiile 
specifice de care aveți nevoie. De asemenea, puteți 
extinde modulele cu aplicații suplimentare opționale.

Principiu de funcționare consecvent și intuitiv
Pentru prima dată, noua platformă FendtONE reunește 
echipamentele din teren și biroul dvs. într-o singură 
unitate de comandă. FendtONE combină funcționarea 
familiară a tractorului cu terminalul pentru planificarea 
sau monitorizarea activităților, ceea ce, în mod normal, 
are loc în birou. Puteți programa informațiile din teren și 
comenzile pe computer sau pe dispozitivul smart, 
oriunde v-ați afla, și le puteți transmite tractorului. 
Imaginea din cabina operatorului și cea online (din birou 
sau de oriunde altundeva) este întotdeauna aceeași. 
FendtONE vă ajută să vă conformați cerințelor 
legislației în vigoare și optimizează întregul proces de 
lucru.

Avantaje practice pe scurt: 
- Operare intuitivă și uniformă (aceleași butoane în 

același loc, cu aceleași pictograme)
- Păstrare centralizată a datelor de referință (date 

despre parcele, echipamente agricole etc.)
- Transmitere simplă a datelor la terminalul tractorului 

și viceversa – oriunde, oricând.
- Sistem deschis și independent de producător, cu 

opțiunea de gestionare a flotelor mixte
- Clienții au dreptul de proprietate asupra datelor

Se poate utiliza oriunde vă aflați, de pe orice dispozitiv (tabletă, 
telefon mobil, PC)

Grație transferului de date unitar, se pot gestiona traseele sau se pot 
crea noi comenzi, indiferent de locul în care vă aflați. 

Pe tractor (terminal)
Pregătiți pentru viitor cu noul terminal de 12”! Pentru mai mult 
spațiu de afișare, integrare și flexibilitate.

De câte ori achiziționați un 
produs sau un serviciu cu logoul 
Fuse, vă puteți bucura de 
conectivitate deschisă garantată 
și de compatibilitate cu gamele 
noastre de bază, precum și cu 
produsele altor fabricanți. Pentru 
a afla mai multe, vizitați
www.FuseSmartFarming.com
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Modul Fendt Smart Farming Beneficii Opțional
Pachet de bază Sistem de ghidare
• Echipează tractorul pentru ghidare automată în rânduri și pentru aplicația 
Fendt Guide

• Lucrări în câmp mai eficiente
• Indispensabil pentru lucrări de protecția plantelor și pentru toate celelalte lucrări în 
câmp
• Ușor și intuitiv
• Informații actualizate despre parcelă și gestionate într-un singur loc
• Mai puțină muncă pentru operator
• Mai puține suprapuneri în timpul deplasării pe trasee paralele 
• Productivitate mai mare și eficiență a combustibilului crescută
• Capacități complete pentru ghidarea automată

•   Sunt disponibile receptoare diferite, 
la alegere (NovAtel sau Trimble)
• Fendt Contour Assistant
•  Fendt TI
•  Fendt TI Headland (Fendt TI Auto)

Pachet de bază pentru agronomie
• Include aplicațiile Fendt Task Doc și Fendt Task Manager
• Creați comenzi și urmăriți rapoartele de pe tractor
• Sumarizarea lucrărilor efectuate

• Sumarizarea sarcinilor și lucrărilor
• Documentație simplificată a activităților și a lucrărilor din câmp
• Documentație completă a lucrărilor din câmp
• Pregătit pentru raportări viitoare 
• Transfer flexibil de date: USB, Bluetooth sau rețele mobile

• Next Machine Management
• agrirouter

Pachet de bază telemetrie
• Pentru cea mai bună analiză și coordonarea flotei (opțional) 
• Utilizați Fendt Connect pentru a afișa și a stoca informații precum poziția 
tractorului, consumul de combustibil, viteza și codurile de eroare
• Stocarea informațiilor pentru evaluarea proceselor de lucru și a stării 
tractorului 
• Datele sunt transmise prin rețeaua mobilă, astfel încât să puteți verifica 
datele tractorului de oriunde v-ați afla

• O foarte bună planificare, având cele mai bune ferestre pentru aplicații și 
caracteristici ale echipamentului
• Eficiență crescută a vehiculului
• Accesați datele tractorului de oriunde v-ați afla 
• Coordonare facilă a flotei 
• Evitați perioadele de nefuncționare prin identificarea codurilor de eroare imediat după 
apariția acestora
• Service îmbunătățit al distribuitorului

Pachet de bază Coordonarea echipamentului
• Condiție prealabilă pentru funcții ISOBUS suplimentare
• Comandă simplă și intuitivă a utilajelor atașate compatibile ISOBUS, prin 
interfața comună mai multor producători, ce respectă Standardului ISO 11783
• Terminalul tractorului și utilajul atașat sunt conectate prin intermediul 
racordului din partea din spate

• Utilizare mai eficientă a echipamentelor și a resurselor
• O calitate mai bună a muncii
• Vă ajută să vă încadrați lucrările pentru fiecare sub-secțiune
• Vă ajută să economisiți erbicide, îngrășăminte și semințe, orientând lucrările pentru 
fiecare sub-secțiune (VRC, SC)
• Gamă maximă de funcții pentru gestionarea utilajelor compatibile ISOBUS
• Comanda mai ușoară a utilajelor atașate complexe
• Nu este nevoie de hardware ISOBUS suplimentar pentru protecția plantelor, datorită 
joystick-ului Fendt 3L cu 27 de funcții

•  Fendt Section Control (SC)
•  Fendt VariableRateControl (VRC)

Croit pentru nevoile dumneavoastră
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Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

FENDT 700 VARIO

Variante de echipare.*

Po
we

r

Po
we

r+

Pr
of

i

Pr
of

i+

Motor
Pre-filtru de combustibil (încălzit) c c c c

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

Frână de eșapament c c c c

Transmisie
Funcție inversor, funcție stop-and-go g g g g

Semnal sonor la mersul înapoi c c c c

Sistem de ghidare
Sistem de ghidare în pachetul de bază g g

Standard Trimble / NovAtel c c

RTK Trimble / NovAtel c c

TI Auto c

Contour Assistant c c

Agronomie
Pachet de bază pentru agronomie c g

Telemetrie
Pachet de bază telemetrie c c g

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

Controlul echipamentelor atașate în față (ISOBUS) c c

Section Control (SC) c

Variable Rate Control (VRC) c

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

g g g g

Joystick 3L c c c

Individual Operation Manager – alocare flexibilă a tastelor g g g g

Tablou de bord digital g g g g

Terminal de 12'' cu comandă prin ecran tactil și taste g g g g

Al doilea terminal de 12" pe plafon c c

Direcție Fendt Active g g g g

Imobilizator electronic g g g g

Fără imobilizator c c c c

Cabină
Filtru cu carbon activ c c c c

Suspensie pneumatică pentru cabină g g g g

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

c c

Scaun super-confort cu centură de siguranță cu prindere în 3 puncte c c c c

Scaun confort cu suspensie pneumatică g g g g

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

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

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

Scaun instructor confort g g

Aer condiționat g g g g

Sistem automat de climatizare încorporat c c c c

Parbriz din două bucăți și portieră dreapta c c c c

Parbriz continuu g g g g

Lunetă încălzită c c c c

Ștergătoare față pe segmente g g c c

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

Spălător/ștergător de lunetă c c c c

Oglindă retrovizoare și oglindă cu unghi larg reglabile electric, încălzite c c

Suport pentru dispozitive auxiliare c c c c

Suport universal pentru telefon mobil c c c c

Suport universal pentru tabletă c c c c

* Vă rugăm să consultați Settings pentru variantele echipamentelor

Po
we

r

Po
we

r+

Pr
of

i

Pr
of

i+

Cabină
Kit de montare a unității radio, cu două difuzoare stereo g g g g

Pachet Infotainment c c c c

Pachet Infotainment + sistem de sunet 4.1 c c

4 conexiuni pentru cameră (digitale/analogice) c c c c

4 porturi USB c c

Senzor radar c c

Șasiu
Suspensie față autonivelantă, blocabilă g g g g

Frână direcție c c c

Blocare automată a punții directoare a remorcii c c

Cuplaj aer comprimat Duomatic c c c c

4WD / blocarea diferențialului
Diferențial spate/fata cu blocare 100% a discurilor și senzori pentru unghiul de 
direcție

g g g g

Sistem de prindere hidraulic
Sistem de prindere hidraulic față cu acționare simplă, comenzi externe 
(supapă separată)

c c c c

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

c c c c

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

c c c c

Sistem de prindere electrohidraulic cu acționare dublă (EHR) cu comenzi 
externe

c c

Stabilizator lateral al tirantului inferior hidraulic c c

Priză de putere
Față: 1000 rpm c c c c

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

c c c c

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (109 l/min) g g

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

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (193 l/min) c c

Alimentare hidraulică cu retur liber c c c c

Retur în partea din spate g g g g

Debit retur spate nepresurizat c c c c

Manetă dublă cuplaje sub presiune cuplaje spate c c c c

Cuplă CUP spate g g g g

Ulei hidraulic bio c c c c

Echipamente suplimentare
Cârlig de remorcare manual c c c c

Cârlig de remorcare automat cu telecomandă, spate g g g g

Cuplaj cu bilă, reglabil pe înălțime c c c c

Cuplaj cu bilă scurt în cârligul inferior c c c c

Cuplaj cu bilă lung în cârligul inferior c c c c

Cârlig de remorcare c c c c

Bară de tracțiune c c c c

Piton-fix c c c c

Balast pentru greutate față (nu este disponibil cu sistem de ridicare hidraulic 
față)

c c c c

Greutăți pentru roți, roți spate c c c c

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

Apărătoare de noroi roată față pivotantă g g g g

Cuple ABS remorcă c c

Încărcător frontal
Piese pentru cuplarea încărcătorului frontal c c c c

Încărcător frontal Cargo 4X/85 c c c c

Încărcător frontal Cargo 5X/85 c c c c

Încărcător frontal Cargo 5X/85 da - a treia supapă c c c

Încărcător frontal Cargo 5X/90 c c c c

Încărcător frontal Cargo 5X/90 da - a treia supapă c c c
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714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
 Motor 
 Putere nominală ECE R 120  kW/cp  106/144  120/163  133/181  148/201  163/222  174/237 
 Putere maximă ECE R 120  kW/cp  110/150  126/171  138/188  154/209  168/228  181/246 
 Nr. de cilindri  Număr  6  6  6  6  6  6 
 Alezaj/cursă cilindri  mm  101/ 126  101/ 126  101/ 126  101/ 126  101/ 126  101/ 126 
 Capacitate cilindrică  cm³  6056  6056  6056  6056  6056  6056 
 Turație nominală  rpm  2100  2100  2100  2100  2100  2100 
 Cuplu maxim la 1500 rpm  Nm  664  739  818  911  1002  1072 
 Creșterea cuplului  %  43.0  40.0  39.0  39.0  39.0  38.0 
 Capacitate combustibil  litri  400.0  400.0  400.0  400.0  400.0  400.0 
 Rezervor AdBlue  litri  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0 

 Transmisie și priză de putere 
 Tip transmisie    ML 140  ML 140  ML 180  ML 180  ML 180  ML 180 
 Intervalul de viteză 1  km/h  0,02-28  0,02-28  0,02-28  0,02-28  0,02-28  0,02-28 
 Intervalul de viteză 1 - marșarier  km/h  0,02-17  0,02-17  0,02-17  0,02-17  0,02-17  0,02-17 
 Intervalul de viteză 2  km/h  0,02-50  0,02-50  0,02-50  0,02-50  0,02-50  0,02-50 
 Intervalul de viteză 2 - Marșarier  km/h  0,02-33  0,02-33  0,02-33  0,02-33  0,02-33  0,02-33 
 Viteză maximă  km/h  50  50  50  50  50  50 

 Priză de putere spate    540/ 540E / 1000/ 
1000E 

 540/ 540E / 1000/ 
1000E 

 540/ 540E / 1000/ 
1000E 

 540/ 540E / 1000/ 
1000E 

 540 / 540E / 1000/ 
1000E 

 540 / 540E / 1000/ 
1000E 

 Priză de putere față opțională    1000  1000  1000  1000  1000  1000 

 Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic 
 Pompă cu debit variabil  l/min  109  109  109  109  109  109 
 Pompă cu debit variabil opțională 1  l/min  152  152  152  152  152  152 
 Pompă cu debit variabil opțională 2  l/min  193  193  193  193  193  193 
 Presiune de lucru/presiune de comandă  bar  200+20  200+20  200+20  200+20  200+20  200+20 
 Nr. maxim supape (față/centru/spate) Power / Power+  Număr  1/0/4  1/0/4  1/0/4  1/0/4  1/0/4  1/0/4 
 Nr. maxim supape (față/centru/spate) Profi / Profi+  Număr  2/0/5  2/0/5  2/0/5  2/0/5  2/0/5  2/0/5 
 Volum maxim ulei hidraulic disponibil  litri  64  64  64  64  64  64 
 Capacitatea max. de ridicare a sistemului de prindere hidraulic spate  daN  10360  10360  10360  10360  10360  10360 
 Capacitatea maximă de ridicare a sistemului de prindere hidraulic față  daN  4418  4418  4418  4418  4418  4418 

 Anvelope 
 Anvelope față (standard)    480/70R28  540/65R28  540/65R28  540/65R30  540/65R30  540/65R30 
 Anvelope spate standard    580/70R38  650/65R38  650/65R38  650/65R42  650/65R42  650/65R42 
 1. Anvelope față opționale    540/65R30  540/65R30  540/65R30  600/65R28  600/65R28  600/65R28 
 1. Anvelope spate opționale    580/70R42  580/70R42  650/65R42  710/70R38  710/70R38  710/70R38 

 Dimensiuni 
 Ecartament față (anvelope standard)  mm  1950  1950  1950  1950  1950  1950 
 Ecartament spate (anvelope standard)  mm  1920  1920  1920  1920  1920  1920 
 Lățime totală cu anvelope standard  mm  2550  2550  2550  2550  2550  2550 
 Lungime totală  mm  5240  5240  5240  5240  5240  5240 
 Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard fără Fendt Guide  mm  2946  2946  3050  3050  3050  3050 
 Înălțimea totală a cabinei cu anvelope standard cu Fendt Guide  mm  2980  2980  3099  3099  3099  3099 
 Gardă la sol maximă  mm  506  506  506  506  506  506 
 Ampatament  mm  2783  2783  2783  2783  2783  2783 

 Greutăți 
 Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer)   kg  7735.0  7735.0  7790.0  7980.0  7980.0  7980.0 
 Greutate totală maximă admisă până la 40 km/h - aprobare necesară pentru 
excepție specifică țării  kg  12500.0  12500.0  14000.0  14000.0  14000.0  14000.0 

 Greutate totală maximă admisă până la 50 km/h - aprobare necesară pentru 
excepție specifică țării  kg  12500.0  12500.0  14000.0  14000.0  14000.0  14000.0 

 Sarcină verticală maximă pe cârligul de remorcare  kg  2000.0  2000.0  2000.0  2000.0  2000.0  2000.0 

 FENDT 700 VARIO 

 Specificații tehnice. 
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 It’s Fendt.    Pentru că înțelegem agricultura. 

 AGCO GmbH – Fendt-Marketing 
 87616 Marktoberdorf, Germania 

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

 RO /2001

 www.fendt.com  


