
Fendt 200 V/F/P Vario



Motor 207 V/F 
Vario

208 V/F 
Vario

209 V/F 
Vario

210 V/F/P 
Vario

211 V/F/P 
Vario

Putere maximă ECE R 120 kW/cp 58/79kW/cp 58/79 62/84 69/94 77/104 84/11462/84 69/94 77/104 84/11462/84 69/94 77/104 84/11462/84 69/94 77/104 84/114
Putere maximă cu ECE R 120 PD kW/cp 91/124
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Fendt 200 V/F/P Vario: 
Pregătiți pentru ziua de mâine.
Rezolvați astăzi provocările de mâine – noul Fendt 200 V/F/P Vario este partenerul dvs. pentru rezultate excepționale, 
atât în prezent, cât și în viitor. Echipat cu funcții și cu software care vă simplifică și vă digitalizează munca – astfel încât 
compania dvs. să poată continua să recolteze roadele succesului în viitor. Conduceți un tractor care este în mediul lui 
în mijlocul culturilor. Fendt 200 V/F/P Vario este un specialist în sarcini solicitante, un profesionist complet flexibil și este 
în largul său în podgorii, livezi și alte culturi specializate. Pentru că meritați tot ce este mai bun.
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Inovație și modularitate perfectă.
În comparație cu modelul anterior, noul Fendt 200 V/F/P Vario are în total 33 de inovații. 21 dintre acestea fac parte din configurația standard, 
Power. Versiunea Profi oferă nouă inovații suplimentare încorporate în terminal, iar Profi+ conectează vehiculul cu biroul prin intermediul unei game 
de opțiuni pentru telemetrie, ghidare GPS, comanda tractorului și agronomie. Tabelul detaliat de mai jos arată toate opțiunile adăugate odată cu noul 
Fendt 200 Vario.

Fendt 200 V/F/P Vario este partenerul potrivit în orice situație, fie că este vorba de vii, livezi, 
culturi de hamei, sere, culturi horticole, amenajări peisagistice sau lucrări pentru primăriile locale. 
Fendt Vario vă oferă soluțiile potrivite pentru problemele dvs.
- Fendt 200 V Vario: tractorul clasic cu ecartament îngust. High-tech cu o lățime de lucru min. 

de 1,07m. Punte față lată opțională, pentru mai multă manevrabilitate.
- Fendt 200 F Vario: Având o lățime exterioară de 1,32 m, Fendt 200 F Vario oferă deja confortul 

unei cabinei mai late cu 10 cm și cu un parbriz înălțat, mai lat.
- Fendt 200 P Vario: tractorul specializat, cu punți mai late și capacități de ridicare crescute, 

de la 1,59 m.

FENDT 200 V/F/P VARIO 

Power – inovații Profi – inovații Profi+ – inovații
Noul model de vârf 211 Vario cu o putere a 

motorului de până la 124 cp (ECE R120), 
DynamicPerformance și 508 Nm 

Aer condiționat standard, ventilație și încălzire Sistemul de management la capătul rândului Aer condiționat standard, ventilație și încălzire Sistemul de management la capătul rândului 
Fendt TI (împreună cu terminalul de 12”)

FendtONE – Noua stație de lucru a 
operatorului – Conectați operațiunile 

tractorului de pe terminal cu sarcinile de 
planificare și monitorizare din birou

Radiator pentru picioare 
(opțional)

Terminal de 12" în plafonul cabinei 
cu comenzi tactile + cu buton, pliabil

Modul de urmărire Fendt Guide: cu pregătirea 
tractorului + aplicația Fendt Guide pentru 

productivitate mai mare la lucrările din câmp 
(la fel ca pe 300-1000 Vario)

Tacheți hidraulici pentru mentenanță redusă Trasee de cabluri încorporate 
în spate și în față

Până la max. 8 supape – fixare optimizată 
a punții intermediare 

Modulul Agronomie: Creați și analizați lucrări 
pe tractor, cu documentația Task Doc și 

controlul Task Manager

Ventilatoare Visctronic comandate electronic 
pentru reglaj precis în funcție de necesități 

Cabină livrată pentru prima dată cu clasa de 
protecție Cat. 4 P (opțional)

Power Beyond la cuplajul central 
(împreună cu pompa LS)

Modul Coordonarea echipamentului: Sistem 
ISOBUS 200 pentru utilaje compatibile ISOBUS 

Tehnologie eficientă pentru tratarea gazelor de 
eșapament pentru conformitate EU Stage 5

FendtONE – panoul de comandă care include 
joystickul multifuncțional; buton și configurare 

a tastelor cu cod de culoare

V/F: dispozitiv de ridicare spate cu comandă 
pentru eliberarea sarcinii și reglarea presiunii 

asupra solului

Modul de telemetrie: Fendt Connect: cea mai 
bună analiză și coordonarea opțională a flotei

Rezervor motorină (68 litri sau opțional 80 litri), 
ușor de alimentat, la stâlpul A

Terminal TFT de 10”, configurabil, montat central 
pe panoul de bord, cu navigare prin apăsarea pe 

butoane și patru taste rapide 

V/F: Sistem de prindere cu decalaj cu 
monitorizare electronică a înclinării

Filtru de aer poziționat sub capătul 
din față al capotei

Joystick multifuncțional cu 2 căi, cu comandă 
hidraulică proporțională; setările vitezei 

de croazieră pe butonul de comandă

Joystick 3L pentru comanda funcțiilor hidraulice, 
inclusiv butonul pentru mersul cu spatele 1

Tractor Management System TMS cu 
Limit Load 2.0 automat cu mod Kickdown 

pentru accelerație standard

Debit crescut, cu pompă LS și un total maxim 
de 119 l/min

Întrerupătoare basculante, cu cod de culoare

Cabină nouă cu 4 stâlpi, cu parbriz înălțat; 
fără deschidere fereastră frontală

P: Sistem de prindere hidraulic față 
cu sistem de eliberare a sarcinii pentru 
o ghidare excelentă a utilajelor atașate 

pe teren accidentat și în pantă (P)

Coloană de direcție și tablou 
de bord reglabile pe înălțime și ca înclinare 

prin intermediul pedalei

Sarcină utilă mai mare: cu +100 kg mai mare – 
GVW autorizată mai mare 

de 4,800 kg (VF) 5,600 kg (P)

Faruri bi-halogen și lumini de zi LED opționale
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Gamele de echipare Power, Profi, Profi+
Puteți opta între 2 setări diferite pentru fiecare variantă de echipare. 
Ilustrațiile arată diversele linii cu accesorii opționale.

Profi Setting 2
- Joystick 3L
- 2 module liniare (pereche basculantă)
- Terminal 12”

Profi+ Setting 1
- Manetă în cruce
- 2 module liniare (pereche basculantă)
- Terminal 12”

Power Setting 2
- Manetă în cruce
- Fără modul liniar (pereche basculantă)

Profi+ Setting 2
- Joystick 3L
- 2 module liniare (pereche basculantă)
- Terminal 12”

Profi Setting 1
- Manetă în cruce
- 2 module liniare (pereche basculantă)

 MODULARITATE
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CABINA CONFORTABILĂ DE PE FENDT 200 V/F/P VARIO

Cabină confortabilă: 
inovație la îndemână.

Atenția la detalii face toată diferența
Bucurați-vă de cele două trepte late și de acces liber, 
fără carcasa cutiei de viteze care să vă stea în cale. 
O serie de detalii inteligente vă aduc mai multă bucurie 
în fiecare zi. Acestea includ compartimentul de 
depozitare din stânga, precum și spațiul de depozitare 
și conexiunea USB de sub cotieră. Dispunerea 
ingenioasă a cablurilor în partea din față și din spate 
face ca fiecare cablu să fie așezat foarte bine din 
exterior înspre interior, chiar și cu fereastra închisă. 
Praful, zgomotul și apa rămân afară. 

Pentru cei care au nevoie de mai mult – 
modularitate completă
Fiecare lucrare este diferită. De aceea, oferim o 
varietate extraordinară de opțiuni. Deoarece aveți 
nevoie de un echipament care să se integreze fluid în 
afacerea dumneavoastră. Cu cele trei game de echipare 
ale noastre – Power, Profi și Profi+ – și flexibilitatea a 
peste 160 de opțiuni, precum și 80 de tipuri de anvelope 
și șenile, puteți configura tractorul perfect pentru 
cerințele dumneavoastră. De la versiunea standard de 
înaltă calitate Power la versiunea complet digitalizată 
Profi+ Hightech cu terminal de 12”, precizie de ghidare 
de 2 cm, documentație și telemetrie încorporate.

Cabină confortabilă cu vizibilitate și ergonomie 
perfecte
 Nu numai că promitem inovație, o îmbinăm cu 
exploatarea intuitivă. Cu noua cabină confortabilă cu 
4 stâlpi, parbrizul înălțat și FendtONE, vă puteți aștepta 
la o stație de lucru a operatorului complet nouă, chiar 
mai spațioasă. Bucurați-vă de spațiu și de o bună 
vizibilitate. Parbrizul înălțat vă oferă, de asemenea, o 
vizibilitate deplină asupra utilajelor atașate care 
lucrează la înălțime, precum tăietorul de frunze. Tabloul 
de bord digital, reglabil, vă arată dintr-o privire tot ceea 
ce aveți nevoie să vedeți. Coloana de direcție este ușor 
reglabilă de la pedala de picior, pentru poziția perfectă 
de lucru. Consola de comandă dispune de joystick 
multifuncțional și taste liber configurabile, pentru o 
ergonomie perfectă. Bucurați-vă de spațiu pentru 
picioare exclusiv, fără carcasa cutiei de viteze care să 
vă stea în cale.

Opțional, cabină cu sistem de protecție cu filtru cat. 4
Noua cabină înseamnă că sistemul de filtrare a aerului 
din cabină poate fi convertit din fabrică la categoria de 
protecție 4. În configurația sa de bază, respectă toate 
standardele unei cabine din categoria de protecție 2, 
dar sistemul de filtrare poate fi modernizat și la 
categoria de protecție 4 în conformitate cu standardul 
UE EN15695, cu protecție împotriva prafului și a 
particulelor provenite din pulverizarea îngrășămintelor 
lichide. Fendt 200 V/F/P Vario respectă toate cerințele 
pentru utilizarea de erbicide, astfel încât operatorul se 
află în siguranță. Odată finalizată lucrarea, sistemul de 
filtrare poate fi convertit ușor de la terminal.
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Conversații telefonice hands-free 
la cea mai bună calitate audio – 
acestea sunt posibile pe Fendt 
200 Vario datorită microfonului 
„gât de lebădă” flexibil și mobil. 

Spațiu de lucru perfect reglabil
Pentru ca operatorul să conducă într-o poziție optimă, volanul și postul 
de comandă trebuie să fie la o înălțime potrivită și la un unghi de înclinare 
optim. Ambele au reglaj fin simplu și rapid prin intermediul pedalei. 
Beneficii: vizibilitate excelentă și fără reflexii în postul de comandă; 
se pliază rapid pentru intrare și ieșire rapide.

Sistemul de climatizare 
Conceptul sofisticat de ventilație și aer condiționat oferă un flux de aer Conceptul sofisticat de ventilație și aer condiționat oferă un flux de aer 
excelent prin coloana de direcție și plafonul cabinei. Opt fante de aer excelent prin coloana de direcție și plafonul cabinei. Opt fante de aer 
distribuie aerul exact acolo unde doriți în cabină. Pentru lucrări în timpul distribuie aerul exact acolo unde doriți în cabină. Pentru lucrări în timpul 
iernii, alegeți sistemul opțional de încălzire suplimentară, cu două guri iernii, alegeți sistemul opțional de încălzire suplimentară, cu două guri 
adiționale în zona picioarelor.

Fendt oferă o soluție inteligentă pentru 
cablurile care trec din spatele sau din fața 
tractorului în cabină. Cablurile de orice 
dimensiune pot fi ghidate cu ajutorul 
sistemelor de cablaj speciale. Geamul din 
spate poate fi închis, astfel încât praful, 
ploaia și zgomotul rămân afară.
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FUNCȚIONARE, PANOU DE COMANDĂ ȘI TERMINALE

Un loc de muncă în care 
vă simțiți ca acasă. 
Tablou de bord – consola de comandă – 
terminal de 12” – taste liber configurabile

Terminal tactil de 12" – funcții suplimentare, 
zonă de afișaj și comandă tactilă 
Pentru prima oară, Fendt 200 V/F/P Vario are un 
terminal reglabil de 12” cu comandă tactilă sau prin 
butoane, în funcție de configurație. Comenzile 
tractorului și ale utilajelor atașate, funcțiile camerei 
opționale, precum și ghidarea automată și documentația
sunt complet integrate. Pe fiecare pagină de meniu a 
terminalului sunt afișate până la 6 ecrane liber 
configurabile. Toate meniurile pentru reglajele vehiculului, 
precum și sistemele suplimentare de asistență 
sunt afișate aici. Apoi, avem ingeniosul sistem de 
management la capătul rândului Fendt TI, sistemul 
de comandă ISOBUS 200, precum și sistemul complet 
de ghidare în rânduri de la Profi+.

Manetă în cruce clasică sau joystick 3L 
Maneta clasică a schimbătorului de viteze controlează 
2 supape și circuitele 3 și 4. Joystick-ul 3L controlează 
4 supape și are un buton liber configurabil, pe care îl 
puteți aloca circuitului 3, de exemplu, astfel încât să 
puteți ține mâna dreaptă pe joystick în orice moment.

Setări și vedere de ansamblu în tabloul de bord
Aici este ilustrat tabloul de bord digital principal, unde 
puteți configura cu ușurință principalele grupe de 
funcții. Informațiile referitoare la deplasarea pe drumuri 
publice sunt afișate permanent în stânga și în dreapta. 
Pe modelele fără terminalul de 12", veți găsi setările 
pentru grupurile principale în mijloc: sistemele de 
prindere, sistemul hidraulic, motorul și transmisia, 
computerul de bord cu ratele de consum, ventilația, 
luminile, suspensia punții față, atribuirea butoanelor, 
precum și informațiile despre service și diagnoză. 
Dețineți control total cu ajutorul noului buton cu 
apăsare din dreapta coloanei de direcție. Acesta vă 
dă acces la zonele de afișaj și la diverse meniuri. Există 
un buton de comandă separată pentru aer condiționat 
și ventilație. 

Joystick multifuncțional – butoane liber configurabile
Atunci când am proiectat noul concept al comenzilor, 
ne-am axat pe operarea intuitivă, precum și pe 
ergonomie. Am îmbunătățit ergonomia joystickului 
multifuncțional bidirecțional, de exemplu, printr-o 
cotieră îmbunătățită și patru taste liber configurabile 
cu funcții adăugate, făcând mai ușoară operarea 
diverselor utilaje atașate fără să fie necesar să vă 
schimbați poziția. Noul joystick are în total 18 taste, 
inclusiv 2 butoane proporționale. 13 dintre acestea 
pot fi liber configurabile.
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Butoanele de comandă pentru 
sistemul de tracțiune integrală și 
diferențialele blocabile se află în 
stânga, iar setările pentru sistemele 
de prindere, în dreapta.

La nivelul de comandă din mijloc, 
începând din partea stângă, avem 
următoarele: Balansiere de reglare 
1 și 2 (liber configurabile), 
acționarea prizei de putere, precum 
și sisteme de prindere față și spate 
cu reglarea înălțimii.

Setări interval pentru 
accelerația de mână și 
pedala de accelerație

La fel ca la bine-cunoscuta operare 
cu maneta în formă de trifoi, noul 
joystick multifuncțional include 
două comenzi pentru supapele 
proporționale, precum și patru taste 
albe liber configurabile.

Maneta în cruce dispune de 
comenzi precise, fără a fi necesar 
să ajungeți la peste două supape de 
comandă. Funcțiile complexe ale 
utilajelor atașate pot fi controlate 
cu al treilea și al patrulea circuit 
hidraulic opțional. Acestea sunt 
activate și controlate de butoanele 
de pe maneta în cruce.

Terminal de 12", pivotant, 
cu comenzi tactile și prin 
butoane

Utilizați butonul central pentru a decide ce doriți să se afișeze pe Fendt 200 Vario. Acesta include patru 
taste de acces rapid pentru Back, Launchpad, Overview, Individual Operation Manager (IOM) și comutarea 
între terminal și tabloul de bord. De asemenea, puteți comuta între diverse terminale.

Aici puteți gestiona cu ușurință funcțiile obișnuite pentru transmisie și 
conducerea tractorului, cu ajutorul butoanelor: două programe pentru turația 
motorului, două setări pentru tempomat și o nouă setare pentru tempomat 
activ comandată prin intermediul unui buton de comandă.

Compartiment de 
depozitare pliabil cu 
mufe USB

Comenzi pentru prizele 
de putere față și spate
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Noul ventilator Visctronic cu control digital se adaptează extrem de sensibil la cerințele de răcire. 
Acest lucru aduce o economie de combustibil de până la 1,4% și funcționează mai silențios decât un Acest lucru aduce o economie de combustibil de până la 1,4% și funcționează mai silențios decât un 
ventilator controlat în mod convențional. De asemenea, se reduc lucrările de reparații și se măresc ventilator controlat în mod convențional. De asemenea, se reduc lucrările de reparații și se măresc 
intervalele de service, chiar și pentru exploatare în medii cu praf. 

MOTOR – TRANSMISIE – ALCĂTUIREA VEHICULULUI

Ușor, puternic, inteligent 
și cu impact redus.

Bucurați-vă de puterea suplimentară adusă de Vario – 
economii de timp de până la 7% și consum de motorină 
redus cu până la 9%
Transmisia continuu variabilă Vario combină confortul 
maxim în timpul deplasării cu acoperirea fără egal a 
suprafețelor. Această putere suplimentară dată de 
Fendt Vario provine din faptul că sistemul lucrează 
întotdeauna cu precizie, la turația perfectă și 
randamentul optim pentru a asigura acoperirea maximă 
a suprafeței. De la 20 m/h la 40 km/h. Chiar și pe 
pantele extreme puteți frâna în mod continuu până la 
oprire; asigurați tractorul în pantă folosind controlul 
activ al opririi, iar apoi puteți porni din nou fără 
probleme. În acest mod solul este protejat, iar dvs. 
conduceți în siguranță. Beneficiază de rezerve de 
energie pe care schimbătoarele de viteze tradiționale 
pur și simplu nu le au. Acest lucru face posibile 
economii cu până la 7% din orele de lucru și cu până la 
9% motorină, față de situația în care se utilizează 
schimbătoare de viteză.

Bine echilibrat și eficient cu TMS 
Pentru un tractor specializat, lucrările de efectuat 
se schimbă frecvent pe parcursul unei zile. Cu TMS, 
trebuie doar să specificați viteza dorită. Fie pentru 
transport, fie pentru lucrări în vii sau în livezi, 
Fendt 200 V/F/P Vario a fost proiectat pentru 
performanțe ideale, consum scăzut de combustibil 
și uzură redusă a componentelor.

DynamicPerformance (DP), conceptul Fendt de adaos 
de putere pentru o acoperire mai mare a suprafețelor 
și productivitate crescută
Fendt 211 V/F/P Vario are o putere maximă a motorului 
de 114 cp. Inovatorul concept de adaos de putere DP 
asigură cu până la 10 cp mai mult atunci când este 
nevoie. În mod normal, puterea este distribuită către 
consumatori precum priza de putere, sistemul hidraulic, 
ventilatoare și sistemul de aer condiționat. Sistemul 
detectează dacă anumite componente au nevoie de mai 
multă putere și le-o transmite prin comenzi inteligente. 
DP funcționează și în cazul lucrărilor staționare cu priza 
de putere – de exemplu, cu un amestecător – la fel ca în 
timpul deplasării. DP pornește și în timpul lucrului pe 
teren, precum și în timpul activităților de transport cu 
viteză redusă, în funcție de puterea pe care o necesită 
unitățile consumatoare active. Puterea suplimentară de 
10 cp este binevenită în fermele care au nevoie de un 
tractor specializat și cu rezerve de putere.

Controlul emisiilor cu DPF pasiv, DOC și SCR 
Tehnologia SCR, împreună cu filtrul de particule diesel 
(DPF), se dovedește a realiza economii de combustibil, 
aceasta deoarece DPF-ul nu necesită injecție de 
motorină în timpul regenerării. Soluția de uree AdBlue 
injectată reduce oxizii de azot. Adăugând catalizatorul 
de oxidare diesel (DOC), emisiile sunt reduse în mod 
eficient, iar tractorul este conform cu cele mai recente 
norme de emisii (Stage 5/Tier 4f).
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Sunt disponibile două configurații pentru evacuare, 
în funcție de cerințele dumneavoastră. Configurația 
1 are eșapamentul în partea de jos, iar configurația 
2 are eșapamentul în partea de sus atunci când se 
utilizează utilaje cu prindere la mijlocul tractorului, 
în partea stângă a cabinei.în partea stângă a cabinei.

Pedală de condus sau comandă prin joystick: Modul de 
deplasare poate fi selectat individual. Viteza poate fi 
controlată fie de la pedală, fie de la joystick. Modificați 
direcția de deplasare fie cu ajutorul joystickului, fie cu ajutorul 
manetei de marșarier cu funcția „stop and go” încorporată.

Rezervorul de motorină de 68 litri sau de 83 litri 
(opțional) de la stâlpul A asigură un timp lung de lucru 
și este ușor de umplut. Apoi, mai este rezervorul de 
AdBlue de 16 litri în față, la capătul capotei. Lucrați 
mai mult fără realimentare.

Ventilator reversibil: pentru condiții speciale, 
cum ar fi tăierea frunzișului
Ventilatorul reversibil opțional curăță rapid 
și ușor răcitorul, fără perioade de oprire, 
pentru a vă eficientiza munca.

Compresor 

Ventilator 

Priză de putere 

Lumini 

Aer condiționat 

Puterea motorului 

Transmisie 

Sistem hidraulic 

Până la 2,7 % Până la 2,7 % 

Până la 6% Până la 6% 

Până la 2%

Până la 9,5 %Până la 9,5 %
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GRAD RIDICAT DE ADAPTABILITATE: RIDICĂTOR FAȚĂ ȘI SPATE – SISTEMUL HIDRAULIC

Cu un mare pas înainte în tot ceea 
ce contează. Astăzi și mâine.

Atașare a punții intermediare cu echipament hidraulic 
de înaltă performanță și conexiune Power Beyond
Datorită lățimii mari a cavității, de până la 45 cm, puteți 
ghida în mod clar utilajele până la punctul de atașare 
a punții intermediare. Cu ajutorul celor cinci supape cu 
acțiune dublă din dreapta și a celor două supape din 
stânga, împreună cu circuitul de retur și legătura 
hidraulică încrucișată, puteți controla în mod optim 
toate combinațiile hidraulice avansate. Conectorul 
Power Beyond central furnizează cu ușurință ulei 
utilajelor atașate care necesită putere. Aceasta 
înseamnă că aveți posibilitatea de a utiliza trei utilaje 
atașate în combinații avantajoase din punctul de vedere 
al timpului și al costului. Beneficiu: cel mai mare impact 
și protecția solului, precum și eficiență economică 
ridicată.

Dispozitiv de ridicare frontal cu poziție de confort 
pentru reglaje perfecte (P) 
Fendt 200 P Vario este prevăzut cu o poziție specială de 
confort a dispozitivului de ridicare și cu o comandă de 
eliberare a sarcinii. Puteți conduce o cositoare frontală 
în poziția „flotant” la o presiune asupra terenului 
definită, urmând conturul solului cu precizie. Toate 
acestea ajută la optimizarea calității lucrărilor. Nu este 
nevoie de limitatoare de presiune convenționale. 
Greutatea transferată de la utilajul atașat la puntea față 
mărește tracțiunea și previne, în consecință, deraparea 
în pantă.

Comenzi hidraulice puternice, cu până la opt supape 
și Power Beyond
În funcție de configurație, sistemul hidraulic inteligent 
proiectat de pe Fendt 200 V/F/P Vario oferă până la 
opt supape de control, două circuite de control, debit 
reglabil independent, Power Beyond, o funcție de 
prioritizare și funcții liber configurabile. Reglați setările 
cu ușurință pe tabloul de bord sau pe terminalul 
opțional de 12".

Sistem hidraulic puternic, cu alimentare cu ulei 
separată și cu un debit de până la 119 l/min 
Modelele Fendt 200 V/F/P Vario dispun de sistem 
hidraulic load-sensing și de până la 8 supape. Două 
pompe cu debit fix furnizează cantitatea exactă de 
ulei hidraulic necesar – până la 76 l/min cu însumarea 
debitului și până la 119 l/min pentru versiunea LS. 
Pentru utilajele atașate, purtate sau tractate, este 
disponibil un maxim de 25 de litri de ulei hidraulic. 
Alimentarea cu ulei pentru transmisie și sistemul 
hidraulic este separată. Acest lucru permite utilizarea 
uleiurilor bio în sistemul hidraulic, fără nicio problemă.
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Sistemul de prindere hidraulic față este 
complet integrat vehiculului. Iar aceasta 
face ca utilajele atașate să fie ușor de 
manevrat. Tiranții inferiori sunt ușor de 
demontat și se rabatează în poziția 
parcare. Burdufurile protejează cilindrii 
de ridicare la impactul cu pietrele.

Avantaje practice privind reglarea 
înclinării: Cu ajutorul a doi cilindri 
hidraulici (la cerere), unitatea din spate 
poate compensa panta în mod continuu. 
Avantaje practice privind reglarea pe 
lateral: Utilajul atașat este ghidat exact 
în rând prin intermediul a doi cilindri 
hidraulici care fixează cuplele inferioare.

Dispozitivul de ridicare pivotant superior de la Fendt se adaptează 
complet hidraulic terenului. Prin reglarea continuă a înclinării și 
deplasării orizontale a dispozitivului de ridicare din scaunul șoferului, 
tractoarele noastre Fendt 200 V/F oferă avantaje enorme la lucrul cu 
cultivatoare, utilaje de tăiat sau stivuitoare. 

Sistem de prindere hidraulic spate cu comandă pentru eliberarea 
sarcinii (V/F)
Utilajul atașat din spate (de ex. un mulcer) urmează conturul solului cu 
precizie, la o presiunea asupra solului prestabilită. Pe teren neuniform, 
utilajul este menținut la aceeași înălțime de lucru pentru rezultate perfecte. 
Excelent la trecerea de la pantă la teren orizontal (și invers). Transferul de 
greutate de la utilaj la vehicul pe pantă asigură tracțiune și capacitate de 
urcare și mai bune.
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TEHNOLOGIE – CONSTRUCȚIE – SUSPENSIE – AGILITATE – STABILTITATEA VALORII 

Când experiența și progresul se 
unesc, se întâmplă lucruri mari. 

Frână precisă de înaltă performanță – 
durată lungă de viață
Sistemul de frânare practic fără întreținere, pe patru 
roți, înseamnă că siguranța la conducere este 
excelentă, atât în pantă, cât și pe drum. Acesta se 
bazează pe două frâne cu discuri multiple integrate 
pentru roțile din spate, precum și pe un pachet de 
discuri pe roțile din față pentru acționarea tracțiunii 
integrale. De fiecare dată când frânați, frânele sunt 
pulverizate automat cu ulei proaspăt, pentru a reduce la 
minimum sarcina termică.

Transmisie integrală inteligentă și blocare automată 
a diferențialului
Sistemul de direcție automat și sistemul dependent 
de viteză pentru transmisia integrală și blocarea 
diferențialul multidisc spate sunt de un real ajutor la 
capătul rândului. În funcție de cerințe, ambele sisteme 
sunt pornite sau oprite în funcție de unghiul de virare 
sau de viteză. În consecință, rezultă o putere de 
tracțiune ridicată și o bună protecție a solului, cu un 
nivel ridicat de manevrabilitate.

Manevrabilitate incredibilă, siguranță optimă și 
tracțiune maximă
Modul de proiectare excelent al punții față combină 
manevrabilitatea și robustețea cu utilizarea în 
siguranță. Astfel, treceți ușor la rândul următor, atunci 
când ajungeți la capătul unui rând. Unghiul de virare de 
58°, designul de tip clepsidră, suspensia punții față cu 
control anti-balans și sarcinile utile mari ale punților 
constituie baza pentru performanțe maxime, atât ale 
operatorului cât și ale tractorului. Funcția VarioActive 
vă permite să realizați blocarea completă a direcției 
cu o singură rotire a volanului.

Suspensie pe puntea față cu stabilizator – 
o acoperire a suprafeței cu până la 7% mai mare, 
confortabilă și sigură.
Suspensia pe puntea față cu reglare automată a 
nivelului, cu o cursă de 80 mm, asigură o tracțiune 
optimă și mărește acoperirea suprafeței cu până la 7%. 
Toate cele patru roți au contact permanent cu solul. 
Stabilizatorul încorporat și puternica transmisie Vario 
asigură siguranță deplină în timpul lucrului și stabilitate 
anti-răsturnare, inclusiv în cazul lucrărilor cu utilaje 
atașate în pantă. 

Confort excepțional la conducere și la operare 
Combinația inteligentă a trei sisteme asigură un confort 
maxim în timpul deplasării și al efectuării lucrărilor: 
suspensia punții față cu reglare automată a nivelului și 
control anti-balans, cabina montată pe rulmenți cu bile 
și stabilizarea activă a sarcinii la șocuri. Acest lucru 
reduce la minimum fiecare impact și fiecare denivelare 
de pe drum și de pe câmp – cu până la 20%. Reglarea 
automată a nivelului oferă o suspensie excelentă tot 
timpul, chiar și cu sarcini utile mari.
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Tracțiune și capacitate de urcare în pantă excelente
Secretul constă în sistemul de prindere cu decalaj (Fendt 200 V/F Vario) și în punctul de tracțiune din 
fața punții spate. Cu cât este mai puternică forța de tracțiune necesară, cu atât mai multă greutate 
este transferată pe puntea față. Adăugând tracțiunea integrală inteligentă, tehnologia de blocare a 
diferențialului și suspensia pe puntea față, sunt asigurate o mai bună tracțiune și o capacitate mai 
mare de deplasare în pantă, precum și o protecție mai bună a solului, deoarece se reduce derapajul.

Suspensia atunci când se lucrează cu un utilaj de desfrunzit
Pentru tăierea frunzelor, suspensia cu reglare automată a nivelului, cu stabilizator, 
oferă întotdeauna o foarte bună amortizare pe teren accidentat. Înălțimea de lucru și 
înclinarea orizontală sunt menținute constante. Beneficiu pentru operator: confort, 
fără a fi nevoie de reglaj constant.

Viraje rapide cu direcția VarioActive
La capăt de rând beneficiați de direcția VarioActive*, efectuând 
o rotire completă a roții cu o singură rotire a volanului. Sistemul 
de direcție suprapus este nelimitat până la 8 km/h, iar de la 8 la 
18 km/h efectul de suprapunere este liniar.

Deplasarea de-a lungul rândurilor în deplin confort 
Nivelul ridicat de confort în timpul condusului se datorează combinației inteligente 
a trei sisteme: suspensia pe puntea față cu reglare automată a nivelului, cabina 
montată pe rulmenți cu bile și sistemul activ de stabilizare a sarcinilor de șoc spate. 
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Asistență și productivitate crescute, cu tehnologia 
de urmărire Fendt Guide
În mod curent, în culturile specializate sunt necesare 
până la 20 de treceri într-un an. Acest lucru presupune 
un efort uriaș atât pentru oameni, cât și pentru 
echipamente, care la rândul lor influențează rezultatele. 
Cu sistemul de ghidare Fendt, puteți naviga cu precizie 
pe parcelă sau puteți fi ghidat cu precizie de-a lungul 
rândului, menținând întotdeauna o distanță ideală între 
mulcer/aparatul de erbicidat și cultură și evitând 
dublurile nedorite. Pe măsură ce lucrați, aveți o imagine 
de ansamblu constantă a rândurilor pe care le-ați 
acoperit deja.

Utilizare practică 1: Înregistrarea datelor privind poziția 
la plasarea plantelor și a grămezilor
În culturile specializate, datele-cheie privind localizarea 
sunt înregistrate digital. Aceste date pot fi apoi 
importate într-o bază de date a parcelei sau a viei, 
pentru lucrări de întreținere ulterioare. Cu sistemul de 
documentare al lucrării Fendt Task Doc, acum aveți 
posibilitatea să gestionați comenzile și documentația 
într-un mod care economisește timpul și costurile.

Ghidare automată și management 
la capătul rândului.

FENDT SMART FARMING

Receptorul Fendt Guide este bine 
protejat și integrat în structura 
acoperișului. 

Utilizare practică 2: Documentarea protecției plantelor 
Documentarea erbicidării și evitarea tratamentului 
dublu este foarte importantă. Cu documentația 
încorporată în pachetul de bază Agronomie, puteți 
înregistra fără efort lucrările efectuate în câmp. Datele 
sunt trimise atunci când doriți, prin USB sau prin 
rețeaua mobilă. 

Managementul tractorului la capătul rândului devine 
simplu cu Fendt TI 
Acest sistem de asistență inteligent are beneficii reale 
în cazul proceselor repetate, mai ales la capetele de 
rând. Sistemul nostru de management la capătul 
rândului Fendt TI face posibilă efectuarea cu până la 
1.920 mai puține mișcări ale mâinii zilnic, în 160 de 
manevre de întoarcere. Atât pe loc, cât și în timpul 
deplasării, puteți înregistra manual toate funcțiile ca 
secvență și le puteți salva în terminal. După aceea, este 
suficientă o simplă apăsare de buton pentru activarea 
secvențelor automate la intrarea sau ieșirea din capătul 
de rând. Lucrați fără a fi nevoie să vă repoziționați. 
5 factori declanșatori (traseu, timp, sistem de prindere 
hidraulic față, sistem de prindere hidraulic spate și 
manual) și 13 grupuri de funcții vă ajută să comandați 
toate funcțiile-cheie. Treceți în mod lin de la un pas al 
secvenței la celălalt.

Profilurile de lucru pot fi stocate pentru a avea 
echipamente perfect reglate, chiar și atunci când, 
pe același tractor, lucrează mai mulți operatori 
Cu aceste profiluri de lucru, puteți salva fiecare utilaj 
atașat cu setările proprii. Aceasta înseamnă că nu mai 
este necesar să faceți setări de fiecare dată. Iar dacă 
sunt operatori diferiți pe același tractor, aceștia pot 
lucra eficient și optimizat fără a reconfigura setările.
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FENDT SMART FARMING

FendtONE – unește biroul 
și tractorul în mod unitar.

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.)

Puteți alege dintre patru module
Sunt disponibile patru module, dintre care puteți 
alege în funcție de nevoi:
- Sistem de ghidare
- Agronomie
- Coordonarea echipamentului
- TelemetrieTelemetrieT
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.

Croit pentru nevoile dumneavoastră
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
• Simplu și intuitiv
• Informații actualizate despre parcelă și gestionate într-un singur loc
• Mai puțină muncă pentru operator
• Productivitate ridicată și consum scăzut

• Sunt disponibile receptoare diferite 
(NovAtel sau Trimble)

• Fendt Contour Assistant
• Fendt TI (în dotarea standard 

pe terminal) 
• Fendt TI Auto

Pachet de bază pentru agronomie
• Include aplicația Fendt Task Doc
• 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 sau rețele mobile, la alegere

• Next Machine Management*
• agrirouter*

* Software extern

Pachet de bază telemetrie
• Pentru cea mai bună analiză și coordonarea flotei 
• 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 
• Date transmise prin rețeaua mobilă

• Planificare fiabilă, cu cele mai bune ferestre pentru aplicații și randament al 
echipamentului

• 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 

intermediul conexiunilor ISOBUS 200 din cabină și de la priza 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

• Fendt Section Control (SC)
• Fendt VariableRateControl (VRC)
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Cel mai bun produs, cu cea mai 
bună îngrijire și cel mai bun service.

Cu un Fendt 200 V/F/P Vario, aveți un produs de top, 
care va face față celor mai dificile provocări. Astfel, 
vă puteți aștepta la acel ceva în plus din partea 
reprezentanților certificați Fendt, care sunt foarte 
eficienți, atunci când vine vorba despre servicii:

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

- Disponibilitate 24/7 pentru piese de schimb 
pe tot parcursul campaniei

- Garanție de 12 luni pentru piesele originale 
Fendt și montarea acestora

Distribuitorii Fendt sunt întotdeauna prezenți atunci 
când aveți nevoie de ei și au un singur obiectiv, acela 
de a se asigura că echipamentele Fendt sunt gata de 
acțiune în orice moment. Dacă ceva nu merge bine în 
timpul recoltării, trebuie doar să apelați linia de urgență 
din cadrul centrului de service certificat 24/7.

calitate 100%. service 100%: Service-ul Fendt
Vă oferim servicii remarcabile pentru a asigura 
fiabilitatea și eficiența optime pentru tractorul 
dvs. Fendt:

- Service Fendt Demo
- Cursuri de formare Fendt Expert
- AGCO Finance – contracte de finanțare și leasing
- Fendt Care – extensii de service și garanție
- Fendt Certified – Program pentru echipamentele 

rulate

SERVICE-UL FENDT
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Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

FENDT 200 V/F/P VARIO

Variante de echipare.*

200 V
Power

200 V
Profi

200 V
Profi+

200 F
Power

200 F
Profi

200 F
Profi+

200 P
Power

200 P
Profi

200 P
Profi+

Motor
Ventilator reversibil c c c c c c c c c

Preîncălzirea motorului c c c c c c c c c

Transmisie
Sistem de management al tractorului Vario TMS g g g g g g g g g

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

Tempomat g g g g g g g g g

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

Standard Trimble / NovAtel c c c

RTK Trimble / NovAtel c c c

TI Auto c c c

Contour Assistant c c c

Agronomie
Pachet de bază pentru agronomie c c c

Telemetrie
Pachet de bază telemetrie c c c

Control mașină
Comanda utilajului ISOBUS 200 (în cabină) c c c c c c

SectionControl (SC) c c c

VariableRateControl (VRC) c c c

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

g g g g g g g g g

Joystick 3L c c c c c c

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

Tablou de bord digital de 10” g g g g g g g g g

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

Direcție Fendt Active c g c g c g

Cabină
Cabină confort g g g g g g g g g

Sistem de filtre de aer în cabină Categoria 4 c c c c c c

Scaun confort cu suspensie pneumatică g g g g g g g g g

Volan cu înălțime și înclinare reglabile g g g g g g g g g

Aer condiționat g g g g g g g g g

Sistem automat de climatizare încorporat c c c c c c c c c

Parbriz dintr-o singură bucată și portieră în dreapta g g g g g g g g g

Spălător/ștergător de lunetă c c c c c c c c c

Oglindă retrovizoare telescopică c c c c c c c c c

Suport pentru dispozitive auxiliare c c c c c c c c c

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

Sistem de direcție Fendt Reaction g g g g g g g g g

Semnalizatoare cu oprire automată g g g g g g g g g

Dispozitiv blocare manetă de frână c c c c c c c c c

Comutator pentru deconectarea bateriei c c c c c c c c c

Iluminat
Faruri Bi-halogen g g g g g g g g g

Lumini auxiliare față c c c c c c c c c

Lumini de lucru cu leduri pe pilonul A c c c c c c c c c

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

Lumini de lucru față pe plafon c c c c c c c c c

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

Lumini spate cu LED g g g g g g g g g

Lumină de zi c g g c g g c g g

Girofaruri cu leduri c c c c c c c c c
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200 V
Power

200 V
Profi

200 V
Profi+

200 F
Power

200 F
Profi

200 F
Profi+

200 P
Power

200 P
Profi

200 P
Profi+

Șasiu
Suspensie punte față autonivelantă, cu funcție anti-balansare, blocabilă c c c c c c c c c

Sistem de aer comprimat sistem cu 2 circuite c c c c c c c c c

4WD / blocarea diferențialului
Tracțiune integrală automată și blocarea diferențialului cu senzori pentru unghiul de virare g g g g g g g g g

Diferențial față autoblocabil g g g

Diferențial spate/fata cu blocare 100% a discurilor și senzori pentru unghiul de direcție g g g g g g

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

Sistem de ridicare față Confort cu simplă acțiune, cu reglarea poziției și comenzi externe c c c

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

c c c

Sistem de prindere hidraulic spate cu comandă externă g g g g g g g g g

Sistem de prindere hidraulic EPC cu simplă acțiune, cu sistem de stabilizare a sarcinilor de șoc g g g g g g g g g

Sistem de prindere hidraulic oscilant, cu reglare pe lateral și reglarea înclinării g g g g g g

Sistem de prindere hidraulic oscilant, cu reglare pe lateral și reglarea înclinării c c c c c c

Dispozitiv de ridicare spate cu comandă depresurizare c c c c

Sistem de prindere înclinat c c c c c c c c c

Priză de putere
Față: 540E rpm c c c c c c c c c

Față: 1000 rpm c c c c c c c c c

Priză de putere spate PTO 540/WZW/750 rpm c c c c c c c c c

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

Comenzi externe pentru priza de putere spate g g g g g g g g g

Sistem hidraulic
Manetă în cruce pentru acționarea supapelor hidraulice, joystick multifuncțional g g g g g g g g g

Modul liniar pentru acționarea supapelor hidraulice (balansier) g g g g g g

Pompă hidraulică în tandem, radiator de ulei hidraulic (42+ 33 l/min) g g g

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (48+71 l/min) c g g c g g c g g

Prima și a doua supapă hidraulică centru dreapta și spate g g g g g g g g g

A treia supapă hidraulică centru dreapta și spate c c g c c g c c g

A patra supapă hidraulică centru dreapta și/sau spate c c c c c c c c c

Supapa hidraulică 1 în partea centrală stânga/spate c c c c c c

Supapa hidraulică 2 în partea centrală stânga c c c c c c

A șaptea și a opta supapă hidraulică centru stânga c c c c c c

Alimentare hidraulică cu retur liber c c c c c c

Retur în partea mediană dreapta g g g g g g g g g

Retur în partea din spate g g g g g g g g g

Cuplă CUP spate c c c c c c c c c

Ulei hidraulic bio c c c c c c c c c

Echipamente suplimentare
Cârlig de remorcare manual g g g g g g g g g

Cârlig de remorcare automat fără telecomandă, spate c c c c c c c c c

Greutăți față, dimensiuni diverse c c c c c c c c c

Greutăți pentru roți, roți spate c c c c c c c c c

Placă de montare utilaje c c c c c c c c c

* Vă rugăm să consultați Settings pentru variantele echipamentelor
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FENDT 200 V/F/P VARIO

Specificații tehnice.

207 V 207 F 208 V 208 F
Motor
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 53/72 53/72 60/82 60/82
Putere nominală cu ECE R 120 PD (valoare de omologare) kW/cp
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 58/79 58/79 62/84 62/84
Putere maximă cu ECE R 120 PD kW/cp
Nr. de cilindri Număr 3 3 3 3
Capacitate cilindrică cm³ 3300 3300 3300 3300
Turație nominală rpm 2100 2100 2100 2100
Cuplu maxim la 1600 rpm Nm 328 328 348 348
Cuplu maxim cu PD la 1600 rpm Nm
Creșterea cuplului % 37.0 37.0 28.0 28.0
Capacitate combustibil litri 68.0 68.0 68.0 68.0
Capacitate rezervor de carburant opțional litri 80.0 80.0 80.0 80.0
Rezervor AdBlue litri 16.0 16.0 16.0 16.0

Transmisie și priză de putere
Tip transmisie ML70 ML70 ML70 ML70
Intervalul de viteză înainte km/h 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40
Intervalul de viteză marșarier km/h 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25
Priză de putere spate 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
Priză de putere spate opțională (inclusiv priză de putere cu turație variabilă) 540/540E/5,8 540/540E/4,8 540/540E/5,4 540/540E/4,8540/540E/5,8 540/540E/4,8 540/540E/5,4 540/540E/4,8540/540E/5,8 540/540E/4,8 540/540E/5,4 540/540E/4,8540/540E/5,8 540/540E/4,8 540/540E/5,4 540/540E/4,8
Priză de putere față opțională 1000 1000 1000 1000
Priză de putere față opțională 2 540 E 540E 540 E 540E

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă hidraulică dublă l/min 33+42 33+42 33+42 33+42
Pompă cu debit variabil l/min 48+71 48+71 48+71 48+71
Presiune de lucru/presiune de comandă bar 200 200 200 200
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Power Număr 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Profi / Profi+ Număr 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4
Volum maxim ulei hidraulic disponibil litri 25 25 25 25
Capacitatea max. de ridicare a sistemului de prindere hidraulic spate daN 2775 2417 2775 2417
Capacitatea maximă de ridicare a sistemului de prindere hidraulic față daN 2380 2380 2380 2380

Anvelope
Anvelope față (standard) 7.5L - 15 280/70R20 280/70R16 280/70R20
Anvelope spate standard 280/85 R 24 340/85R28 320/85R24 340/85R28
1. Anvelope față opționale 265/70R16 11LR16 7.5L-15 11LR16
1. Anvelope spate opționale 12.4 R24 420/70R24 280/85R24 420/70R24
2. Anvelope față opționale 280/70R16 280/70R20 280/70R16 280/70R20
2. Anvelope spate opționale 360/70R24 420/70R24 360/70R24 420/70R24
3. Anvelope față opționale 320/65R16 320/65R18 320/65R16 320/65R18
3. Anvelope spate opționale 440/65 R24 420/70R24 440/65R24 420/70R24

Dimensiuni
Ecartament față (anvelope standard) mm 794 1064 852 1064
Ecartament spate (anvelope standard) mm 777 1000 831 1000
Lățime totală cu anvelope standard mm 1070 1367 1151 1367
Lungime totală mm 3708 3813 3708 3813
Înălțime totală - cabină confort mm 2310 2470 2400 2470
Gardă la sol maximă mm 266 323 266 323
Ampatament mm 2290 2290 2290 2290

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer) kg 3060.0 3140.0 2860.0 3140.0
Greutate totală maximă admisă kg 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0
Sarcină verticală maximă pe cârligul de remorcare kg 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0
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209 V 209 F 209 P 210 V 210 F 210 P 211 V 211 F 211 P

67/91 67/91 67/91 73/99 73/99 73/99 77/105 77/105 77/105
84/114 84/114 84/114

69/94 69/94 69/94 77/104 77/104 77/104 84/114 84/114 84/114
91/124 91/124 91/124

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
389 389 389 428 428 428

508 508 508
28.0 28.0 28.0 30.0 30.0 30.0 33.0 33.0 33.0
68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70 ML70
0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40
0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25

540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,5 540/540E/4,8 540/540E/4,7540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,5 540/540E/4,8 540/540E/4,7540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,5 540/540E/4,8 540/540E/4,7540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,5 540/540E/4,8 540/540E/4,7540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,5 540/540E/4,8 540/540E/4,7540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,5 540/540E/4,8 540/540E/4,7540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,5 540/540E/4,8 540/540E/4,7540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,5 540/540E/4,8 540/540E/4,7540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,4 540/540E/4,8 540/540E/4,7 540/540E/5,5 540/540E/4,8 540/540E/4,7

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
540E 540E 540E 540E 540E 540E 540E 540E 540E

33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42
48+71 48+71 48+71 48+71 48+71 48+71 48+71 48+71 48+71

200 200 200 200 200 200 200 200 200
0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4
0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4

25 25 25 25 25 25 25 25 25
2775 2417 3134 2775 2417 3134 2775 2417 3134
2380 2380 2540 2380 2380 2540 2380 2380 2540

280/70R16 280/70R20 280/70R20 280/70R16 280/70R20 280/70R20 280/70R16 280/70R20 280/70R20
320/85R24 340/85R28 380/85R28 320/85R24 320/85R28 380/85R28 360/70R24 340/85R28 420/70R28

7.5L-15 11LR16 11LR16 7.5L-15 11LR16 11LR16 280/70R16 11LR16 11LR16
280/85R24 420/70R24 420/70R24 280/85R24 420/70R24 420/70R24 320/85R24 420/70R24 420/70R24
280/70R24 280/70R20 280/70R20 280/70R16 280/70R20 280/70R20 320/65R16 280/70R20 280/70R20
360/70R24 420/70R24 420/70R28 360/70R24 420/70R24 420/70R28 380/70R24 420/70R24 380/85R28
320/65R16 320/65R18 340/65R18 320/65R16 320/65R18 340/65R18 320/65R16 320/65R18 340/65R18
440/65R24 420/70R24 480/65R28 440/65R24 420/70R24 480/65R28 440/65R24 420/70R24 480/65R28

852 1064 1212 852 1064 1212 852 1064 1212
831 1000 1288 831 1000 1288 857 1000 1288

1151 1367 1680 1151 1367 1680 1217 1367 1720
3708 3813 3831 3708 3813 3831 3708 3813 3831
2400 2470 2500 2400 2470 2500 2400 2470 2500
266 323 318 266 323 318 266 323 318

2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290

3080.0 3140.0 3360.0 3080.0 3140.0 3360.0 3090.0 3140.0 3380.0
4800.0 4800.0 5600.0 4800.0 4800.0 5600.0 4800.0 4800.0 5600.0
1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0
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It’s Fendt. Pentru că înțelegem agricultura.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

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

RO/2001

www.fendt.com 




