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Fendt 1100 Vario MT.
Get it done.
Performanță fără egal, protecția solului și stabilitate. Tot confortul și manevrabilitatea  
unui tractor pe roți. Noul Fendt 1100 Vario MT este starul seriei noastre de tractoare.  
Un tractor care îndeplinește chiar și cele mai înalte cerințe privind transferul puterii. Și  
este alegerea potrivită pentru a avea performanțe extraordinare, zi de zi.
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Motor 1151 Vario MT 1156 Vario MT 1162 Vario MT 1167 Vario MT
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 376/511 415/564 455/618 495/673
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Deoarece performanța schimbă lucrurile complet.
Fendt 1100 Vario MT.
Suntem un lider global în construirea de tractoare cu șenile, cu o experiență de peste 30 de ani. Combinând această  
experiență cu inovația, am creat noul Fendt 1100 Vario MT, pentru a vă ajuta să aveți cele mai bune rezultate  
posibile, zi de zi. Puteți alege dintre trei modele, care au de la 511 până la 618 CP. Iar dacă doriți și mai mult de atât,  
avem și modelul high-end Fendt 1167 Vario MT. Acest lucru vă oferă un plus de 55 CP pentru consumatorii auxiliari  
cu cerințe mari în ceea ce privește puterea, precum sistemul hidraulic sau priza de putere.
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FENDT 1100 VARIO MT

Caracteristici principale  
Fendt 1100 Vario MT.  
Special. Mai bun.
Cele mai bune caracteristici pentru succesul dumneavoastră. Noul Fendt 1100 Vario MT nu este doar un tractor cu șenile, ci este elementul vital  
pentru rezultate remarcabile. Această prezentare generală prezintă soluțiile speciale Fendt – Caracteristicile principale Fendt – care schimbă totul  
și pur și simplu vă fac munca mai bună în fiecare zi.

1. Sistem de propulsie VarioDrive
-  Raport de transmisie indiferent de turația motorului: două 

hidromotoare independente, pivotante, pentru eficiență  
maximă în orice situație de conducere

- Special adaptat la cerințele tractoarelor cu șenile
- Nu este necesar selectorul intervalului de deplasare
- Reglare optimă motor/transmisie împreună cu conceptul Fendt iD  

de lucru la turație redusă

3. Conceptul de lucru la turație redusă a motorului Fendt iD
- Toate componentele vehiculului sunt perfect aliniate la vitezele 

potrivite, inclusiv motorul, cutia de viteze, ventilatoarele, sistemul 
hidraulic și toate unitățile auxiliare

- Atingeți cel mai ridicat cuplu la turații reduse
- Consum redus de combustibil constant
- Durată de viață extinsă

4. Suspensie șasiu SmartRide+
- Confort superior în timpul condusului, atât în câmp,  

cât și pe drumuri publice
- 100% fără întreținere
- Sistem de autoreglare a nivelului: Șasiul este poziționat orizontal 

chiar și pentru utilaje atașate grele -> suspensie optimizată în  
ambele direcții

2. Bară de tractare cu pivotare
- Puteți alege între o bară de tractare cu pivotare hidraulică sau cu 

pivotare liberă, care poate fi rotită la 28° în ambele direcții
- Pentru utilaj atașat în trei puncte: Este disponibil un ridicător spate
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8. Cabină spațioasă, care include suspensia
- Stație de lucru a operatorului Fendt cu logică de  

funcționare dovedită
- Primul tractor cu șenile cu o suspensie a cabinei în  

2 puncte oferă un confort remarcabil
- Vizibilitate excelentă în toate direcțiile

5. Sistem hidraulic de înaltă performanță
- Sistem hidraulic cu 2 circuite, cu până la 440 l/min
- Fără pierderi de accelerație, pentru mai multă putere
- Transmisie separată și alimentare cu ulei hidraulic
- Costuri reduse de întreținere datorită intervalelor lungi  

de întreținere (2.000 de ore sau doi ani)

6. Opțiuni de balastare flexibile
- Opțiuni de balastare flexibile în față, pe rola de ghidare și pe 

roțile motoare, precum și pe cadrul șasiului
- Balastare perfectă în funcție de lucrarea de efectuat și de 

condițiile solului
- Reglați centrul de greutate al tractorului cu SmartRide+
- Greutatea din față este simplu de atașat și de detașat cu  

ajutorul SmartRide+

7. Sistem de ghidare în rânduri VarioGuide
- Pachet de bază al sistemului de ghidare în rânduri în dotarea 

standard: Tractorul este echipat pentru ghidarea în rânduri și 
pentru aplicația VarioGuide

- Puteți alege dintre două receptoare de înaltă performanță: 
NovAtel sau Trimble

- Semnale de corecție diferite, cu o acuratețe de până la 2 cm
- VarioGuide Contour Assistant opțional
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Răcire
Ventilatorul pentru răcire acționat 
hidraulic are propriul circuit 
hidraulic. Ventilatorul împinge 
aerul spre deflectorul de căldură. 
Acest lucru direcționează aerul 
cald spre orificiile de aerisire din 
capotă. Căldura de la răcitor nu 
ajunge în apropierea 
compartimentului motorului. 
Acest lucru face posibil ca 
elementele motorului să rămână 
în stare de funcționare chiar și la 
temperaturi scăzute.

FENDT 1100 VARIO MT – MOTOR

Un tractor extrem  
de puternic.

Un uriaș impecabil
Putere concentrată, dimensiuni gigantice și, totodată, 
fără greșeli tehnice. Fendt 1100 Vario MT respectă 
standardul EU Stage V privind emisiile. Post-tratarea 
gazelor de eșapament este asigurată de un catalizator 
de oxidare pentru motorină (COD), un filtru de particule 
de motorină (DPF) și un sistem SCR (reducție catalitică 
selectivă).

Impuls suplimentar de putere
Pentru că știm că forța nu înseamnă doar putere, am 
echipat noul nostru Fendt 1100 Vario MT cu un rezervor 
de motorină de 1.350 litri. Iar rezervorul AdBlue, cu o 
capacitate de 135 de litri, oferă suficient spațiu pentru 
sesiuni de lucru mai lungi, fără realimentare. Toate 
punctele de alimentare se află aproape unul de altul, 
pentru a ajuta la realimentare și întreținere. Există un 
suport pentru duza de umplere pe platforma cabinei, 
astfel încât să puteți depozita în siguranță și accesați 
cu ușurință accesoriile rezervorului.

Senzația puterii
Un motor de neegalat: motorul MAN cu 6 cilindri în  
linie asigură o capacitate cubică mare, de 15,2 litri, la 
modelele Fendt 1151 Vario MT, 1156 Vario MT și 1162 
Vario MT. Modelul de vârf Fendt 1167 Vario MT, având o 
capacitate de 16,2 litri, asigură o putere imbatabilă de 
673 CP pentru consumatorii auxiliari, cu cerințe extrem 
de mari privind puterea. Sistemul Common Rail cu o 
presiune de injecție de până la 2.500 de bari și 
turbocompresorul cu geometrie variabilă a turbinei 
(GTV) furnizează o putere distribuită uniform și 
dinamic, chiar și la turații reduse ale motorului.

Conceptul de lucru la turație redusă a  
motorului Fendt iD
Fendt iD combină cerințele de putere mare cu viteze 
mici. Deoarece fiecare componentă a vehiculului, cum 
ar fi motorul, cutia de viteze, ventilatoarele, sistemul 
hidraulic și toți utilizatorii secundari, este proiectată să 
se potrivească perfect cu turațiile reduse ale motorului. 
Intervalul de cuplul constant al tractorului Fendt 1100 
Vario MT este cuprins între 800 rpm și 1.700 rpm. Fendt 
iD este instrumentul dvs. pentru performanțe ridicate, 
economie de combustibil și o durată lungă de viață.
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Proprietățile motorului
Cu ajutorul conceptului de viteză redusă Fendt iD, Fendt 1100 Vario MT își eliberează 
deja cuplul în intervalul mai mic de viteză. Atinge cuplul maxim la doar 1.100 -  
1.450 rpm. Acest lucru face posibilă economisirea combustibilului și prelungirea  
duratei de viață a tractorului.

Putere ECE R 120
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*Putere suplimentară pentru consumatorii auxiliari, precum  
sistemul hidraulic și priza de putere
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FENDT 1100 VARIO MT – VARIODRIVE

Vario, pentru că meritați.

VarioDrive
VarioDrive este o unitate variabilă alimentată de 
hidromotoare acționate independent. Trenul de rulare 
funcționează cu o diviziune hidrostatică /mecanică a 
puterii. Motorul diesel acționează setul planetar. 
Coroana dințată, la rândul său, acționează pompa 
hidraulică. Pompa hidraulică alimentează două motoare 
hidraulice. Puntea motoare este, de asemenea, 
acționată mecanic. Aceasta înseamnă că Fendt 
VarioDrive asigură tracțiune permanentă și 
funcționează eficient chiar și la viteze mai mari. Al 
doilea motor hidraulic este decuplat, pentru eficiență 
maximă. Întreaga putere este cartografiată într-un 
interval de viteză, fără să fie nevoie de un selector de 
interval de deplasare.

Transmisie continuă pe sisteme cu șenile
Fendt este Vario. Vario este Fendt. De aceea, tractorul 
cu șenile Fendt 1100 Vario MT este acum dotat cu 
grupul motopropulsor VarioDrive pentru prima dată. 
Fendt 1100 Vario MT este primul tractor pe șenile din 
această clasă de CP care are o transmisie continuă. Am 
revizuit cutia de viteze și am adaptat-o exact la cerințele 
speciale ale unui tractor cu șenile. Transmisie continuă 
între 0,02 și 40 km/h, pentru o plăcere a condusului.  
Dar asta nu este totul. Sistemul de management al 
tractorului (TMS) garantează o conducere optimă din 
punctul de vedere al costurilor, în orice moment. 
Reglarea perfectă a motorului și a cutiei de viteze 
înseamnă că sunteți 100% eficient din punctul de 
vedere al consumului de combustibil – singurul lucru pe 
care trebuie să îl faceți este să setați viteza dorită.

Motorul și transmisia în armonie
Întotdeauna cea mai bună viteză de conducere – la 
orice viteză a motorului. Cutia de viteze Fendt Vario cu 
TMS garantează că motorul și transmisia sunt perfect 
armonizate. Tempomatul și regimul de lucru automat  
al motorului 2.0 automatizează funcționarea în funcție 
de sarcină, ceea ce înseamnă nu numai că Fendt 1100 
Vario MT este deosebit de eficient din punctul de 
vedere al consumului de combustibil, ci și faptul că 
puteți conduce lin, fără smucituri, fără să existe frecare 
atunci când treceți de la mersul înainte la mersul în 
marșarier.
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Figură care prezintă Fendt VarioDrive

Pompă hidraulică

Motor Diesel

Hidromotor 1

Hidromotor 2

Pompă hidraulică

Unitate de pivotare

Transmisia pentru priza de putere

Hidromotor

Transmisie pentru puntea spate

Intrare de la motor

Set planetare

Hidromotor

Setul planetar (distribuția puterii)

Priză de putere

Cuplare pentru hidromotorul 2

Viteză Turaţia motorului (rpm) Consum specific de carburant (g/kWh)

Dispozitivele hidrostatice de  
înaltă performanță din Fendt VarioDrive 

asigură o accelerație lină și mișcări 
eficiente, fără șocuri.

Cum funcționează sistemul de 
management al tractorului (TMS)
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FENDT 1100 VARIO MT – SISTEM CU ȘENILE

Experiența noastră pentru  
succesul dumneavoastră.

Forță excepțională – roata motoare
Sistemul cu șenile al tractorului Fendt 1100 Vario MT 
funcționează fără frecare. Roata motoare este 
acționată de arborele de antrenare, iar forța este 
transferată către banda de rulare prin frecare. Suprafața 
de rulare a roții motoare are un strat de cauciuc cu un 
model în zigzag. Suprafața are proprietăți excelente de 
autocurățare, pentru tracțiune fiabilă.

Mereu pe drumul cel bun – rola de ghidare
Rola de ghidare menține direcția dreaptă a benzii de 
rulare a tractorului Fendt 1100 Vario MT. Rola de 
ghidare este furnizată cu două lățimi diferite, pentru 
lățimi diferite ale șenilelor. Lățimea corectă susține 
autocentrarea șenilelor. Rola de ghidare este acționată 
de mișcarea benzii de rulare. Și aici, un strat de cauciuc 
de pe suprafața de rulare a rolei de ghidare asigură un 
contact fiabil cu banda de rulare.

Variante ale benzii de rulare pentru orice cerințe
Șenilele stabilesc contactul dintre tractor și teren. 
Aceasta este cheia pentru transferul puterii la teren. 
Fendt 1100 Vario MT oferă cea mai largă selecție de 
benzi de rulare de pe piață. Deci, nu căutați mai departe 
pentru banda de rulare potrivită pentru afacerea dvs. 
agricolă.

Toate avantajele într-un singur vehicul
Sistemul cu șenile al noului tractor Fendt 1100 Vario MT 
este rezultatul a peste 30 de ani de experiență în 
crearea tractoarelor cu șenile. Sistemul nostru de 
acționare are un șasiu cu suspensie, pentru confort 
100%. Ampatamentul de 3.000 mm promite o suprafață 
de contact extrem de mare. Aceasta înseamnă: mai 
multă tracțiune, mai puțină presiune asupra solului și o 
distribuire optimă a greutății pe întreaga suprafață de 
contact, chiar și în cazul unei încărcături grele. Și, 
bineînțeles, confort optimizat în timpul condusului.

Role Fendt Longlife
Cele patru role ale acționării pe șenile sunt cheia 
transmisiei continue. Acestea sunt conectate la șasiu 
cu ajutorul unui sistem de suspensie unic. În acest  
mod se obține o distanță considerabilă de oscilare și  
o flexibilitate de adaptare a șenilei la conturul solului. 
Prin urmare, greutatea este întotdeauna distribuită pe o 
suprafață maximă de contact și întreaga șenilă este 
întotdeauna în contact cu solul. Prin urmare, puterea 
poate fi transmisă și permanent. În plus, rolele noastre 
brevetate Fendt Longlife au un strat special de 
poliuretan în interior. Acest lucru previne în mod eficient 
generarea de căldură, chiar și la funcționarea continuă 
la viteze mari. Blocurile de ghidare din interiorul benzilor 
de rulare sunt și ele protejate. Cu rolele noastre 
Longlife, beneficiați de o durată de viață extinsă a 
componentelor.
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Roată direcție

Suportul central

Axul motor

Role Fendt Longlife
Suspensie SmartRide+

Rola de ghidare

Ecartament standard
Lățimea standard a 

ecartamentului este cuprinsă 
între 2.286 și 2.502 mm. Lățimea 
de transport de 3 m este ușor de 

întreținut cu o setare a 
ecartamentului de 2.286 mm în 
combinație cu benzile de rulare 

de 698 mm.

Ecartament lat
Sunt disponibile ecartamente de 
la 2.235 m până la 3.251 m.

Bandă de rulare specială
Pentru condiții extreme. Echipată 
cu o carcasă groasă și un strat 
suplimentar al curelei. Rezistă la 
sarcini grele de tracțiune.

Bandă de rulare extremă
Pentru cele mai dificile condiții  
și pentru pante. Profilul înalt al 
benzii de rulare asigură o durată 
de viață extinsă a acesteia, 
precum și tracțiune îmbunătățită 
pe teren umed.

Bandă de rulare standard
Tracțiune maximă, durată de viață 
foarte lungă. Pentru uz universal 
și extrem de puternică.
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FENDT 1100 VARIO MT – SISTEM CU ȘENILE

Descoperiți diferența  
cu SmartRide+.

Unică pe piață – Suspensia SmartRide
Suspensia SmartRide oferă un confort de neegalat,  
atât pe parcelă, cât și pe stradă. Suspensia SmartRide 
conectează suportul central la șasiu. Arcurile bobinelor, 
amortizoarele și blocurile silențioase promit o 
suspensie extrem de ridicată. Suportul central poate 
balansa 11° pentru a se menține cât mai aproape de sol 
posibil. O tijă de cuplare (bara Panhard) împiedică orice 
mișcare laterală și stabilizează șenilele pe direcție 
longitudinală. Un alt beneficiu este faptul că sistemul 
nu necesită, deloc, întreținere zilnică.

Sistem de tensionare care nu necesită întreținere
O tracțiune perfectă între roata canelată de antrenare  
și calea de rulare asigură transformarea puterii de la 
Fendt 1100 Vario MT în propulsie permanentă. Un 
cilindru hidraulic montat pe cadrul șasiului împinge 
rolele de ghidare înainte pentru a crea tensiune, astfel 
încât tracțiunea să nu se piardă niciodată. Deoarece 
sistemul de tensionare funcționează într-o direcție, 
rulmenții sunt protejați în mod fiabil, datorită forțelor 
care acționează simetric. Nu este nevoie de nicio setare 
– totul este efectuat automat de partea hidraulică. Însă 
puteți monitoriza în continuare presiunea prin 
Varioterminal 10.4".

Mențineți o geometrie perfectă cu SmartRide+
Cei doi cilindri hidraulici pot fi acționați din cabină pentru a vă asigura  
că Fendt 1100 Vario MT este întotdeauna în poziție perfectă. Acest lucru 
este excelent atunci când lucrați cu utilaje atașate grele – dacă centrul de 
greutate al tractorului se deplasează în spate datorită cerințelor ridicate de 
tracțiune, puteți restabili nivelarea corectă apăsând un buton de pe cotieră. 
Deplasarea suspensiei SmartRide+ este, de asemenea, optimizată în  
ambele direcții – pentru un confort superior în timpul condusului.
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Apărătoarea de noroi
Apărătoarea de noroi previne 

căderea oricărui material  
între role. Panourile din plastic 

pot fi înlocuite cu ușurință în  
caz de uzură.

+ schimbă lucrurile complet – SmartRide+ cu sistem 
de autoreglare a nivelului
Dacă doriți chiar mai mult decât poate oferi suspensia 
SmartRide, alegeți SmartRide+. SmartRide+ utilizează 
un sistem de autoreglare a nivelului. Acest lucru vă 
ajută să echilibrați Fendt 1100 Vario MT în ceea ce 
privește înălțimea. Cum funcționează? Este simplu – 
cilindrii speciali atașați la arcurile cu șurub ale 
suspensiei SmartRide+ pot fi retractați sau extinși. 
Operatorul poate face reglajele necesare pe tastatura 
cu membrană de pe cotieră, în funcție de utilajul atașat.
Cum beneficiați de SmartRide+:
- Chiar și pentru utilaje atașate grele, tractorul  

rămâne la nivel constant -> tracțiune maximă
- Un confort mai bun la volan, cu o excelentă  

suspensie, în ambele direcții de mers
- Greutatea din față este mai ușor de atașat  

și de detașat

Deoarece tractorul dvs. merită
Dacă alegeți apărătoare de noroi (dotare opțională), le 
veți putea regla exact după lățimea benzii de rulare, în 
două poziții. Avantajul acestui lucru este faptul că puteți 
preveni în mod activ infiltrarea între role a murdăriei, a 
reziduurilor de material recoltat sau a altor materiale. 
Ca urmare, uzura suprafețelor interioare ale șenilei este 
complet uniformă pe ambele părți. Acest lucru crește 
durata de viață a rolelor, precum și a tuturor 
componentelor de rulare.
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Sistem hidraulic cu 2 circuite
Două circuite hidraulice separate oferă un debit de volum  
de până la 440 l/min la 1.700 rpm.

FENDT 1100 VARIO MT – SISTEMUL HIDRAULIC ȘI DE REMORCARE

Perfectă pentru utilajele  
dvs. atașate.

Utilajul atașat potrivit pentru fiecare conectare
În segmentul de performanță al tractorului Fendt 1100 
Vario MT, cele mai multe utilaje atașate sunt tractate cu 
ajutorul unei bare de tractare. Fendt 1100 Vario MT este 
livrat împreună cu o bară de tractare de Cat 5. Dar puteți 
reduce cu ușurință dimensiunea bulonului la Cat. 4 cu 
ajutorul unui adaptor – un proces simplu, care nu 
necesită unelte. Pentru a vă asigura că Fendt 1100 Vario 
MT se potrivește perfect afacerii dvs. și cerințelor 
acesteia, există diferite bare de tractare dintre care 
puteți alege:
- Bară de tractare cu rabatare liberă
- Bară de tractare cu pivotare hidraulică
- Bară de tractare pentru utilizarea împreună cu un 

dispozitiv de ridicare spate pentru o prindere în  
trei puncte

Ax al prizei de putere pentru transmisia  
directă a puterii
Pentru a utiliza în mod eficient puterea motorului MAN 
pentru utilajele atașate acționate de priza de putere, 
aceasta este conectată direct la arborele cotit. Există 
un singur nivel de angrenare între acestea. Pentru o 
eficiență maximă. Aveți la dispoziție trei turații: 1.000 la 
1.614 rpm, 1.000E la 1.255 rpm și 1.300 la 1.631 rpm. 
Turația poate fi preselectată în mod simplu și fără 
complicații, prin atingerea unui buton din cabină. Priza 
de putere este activată în mod similar. Alternativ, există 
comutatoare de activare la ambele apărătoare de noroi 
spate.

Sistem hidraulic flexibil
Puteți alege între o pompă unică de 220 l/min sau un 
sistem hidraulic cu 2 circuite, cu până la 440 l/min  
(220 + 220 l/min). Sistemul hidraulic opțional cu 2 
circuite permite alimentarea pentru două unități, cu 
debite diferite de ulei și cu presiuni diferite. Deci, pentru 
o semănătoare bob cu bob, aveți un racord cu cerințe 
scăzute de ulei și unul cu cerințe ridicate de ulei. Cu 
sistemul hidraulic cu 2 circuite, acum puteți partaja 
conexiunile între cele două pompe. Fiecare pompă 
livrează doar cantitatea de ulei necesară și nu există 
pierderi prin strangulări. Fendt 1100 Vario MT oferă 
racorduri spate pentru până la 8 ECU. Toate racordurile 
de cuplare sunt simplu de manevrat. Rezervorul uleiului 
de transmisie este separat de alimentarea cu ulei 
hidraulic, astfel încât este evitată contaminarea 
încrucișată. Iar pentru costuri de întreținere deosebit  
de mici, am mărit intervalul de întreținere la 2.000 de 
ore sau la doi ani.
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Deplasare înainte uniformă  
cu bară de tractare
Forțele sunt echilibrate.

Bară de tractare rabatabilă
Bara de tractare poate fi rotită la 
28° spre stânga și spre dreapta.

Comandă a direcției cu bară  
de tractare rigidă
Punctul de pivotare real al tractorului este 
departe de punctul său de pivotare natural -> 
mai multă tracțiune necesară

Comandă a direcției cu bară  
de tractare pivotantă
Punctul de pivotare real al tractorului este mai 
aproape de punctul său de pivotare natural -> 
mai puțină tracțiune necesară, pentru 
economie de combustibil și uzură mai mică

De ce să utilizăm o bară de tractare pivotantă?
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FENDT 1100 VARIO MT – BALASTARE

Mereu echilibrat.

Balastarea devine simplă
Cu Fendt 1100 Vario MT, aveți o gamă largă de greutăți 
de lestare din care puteți alege. În funcție de aplicație, 
puteți alege dintre următoarele greutăți:
- Greutăți față
- Greutățile rolei de ghidare
- Greutăți pentru cadrul benzii
- Greutăți pentru roțile motoare
Toate greutățile sunt extrem de simplu de atașat și de 
detașat. Un alt beneficiu este faptul că greutățile sunt 
transferate direct la sol fără a utiliza șasiul, puntea sau 
suportul central.

O altă opțiune de balastare este SmartRide+ cu  
sistem de autoreglare a nivelului
În plus față de greutățile de balast, sistemul de 
autoreglare a nivelului vă ajută și să echilibrați tractorul 
perfect. Cu ajutorul cilindrilor hidraulici atașați la 
suportul central, alinierea tractorului poate fi reglată în 
jos sau în sus. Aceasta înseamnă că Fendt 1100 Vario 
MT respectă conturul solului chiar și cu cele mai grele 
utilaje atașate. Puteți utiliza și funcția de reglare a 
nivelului pentru a crește și a reduce greutatea față,  
fără a utiliza echipamente de ridicare.

Fabricate ca tractoare cu șenile
Distribuția greutății tractoarelor cu șenile căi este 
fundamental diferită de cea a tractoarelor standard. 
Distribuția ideală a greutății pentru utilizarea pe teren 
este de 60% în partea din față și de 40% în partea din 
spate. Centrul de greutate al tractorului se schimbă în 
funcție de utilajul atașat cu care lucrați. Cu ajutorul 
acestor opțiuni flexibile de balastare, puteți restabili 
distribuția ideală a greutății. Fendt 1100 Vario MT este 
perfect balastat sub sarcină atunci când banda de 
rulare – de la rolei de ghidare până la roata motoare – 
este în contact cu solul. Numai atunci aveți cea mai 
mare suprafață de contact posibilă pentru cea mai 
bună transmisie a forței de tracțiune.

Adaptat la utilizarea în câmp
Distribuția ideală a greutății 
pentru tractoarele cu șenile este 
de 60% în partea din față și de 
40% în partea din spate.
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Greutățile rolei de ghidare
Și greutățile suplimentare ale rolei de ghidare echilibrează greutatea, 
chiar dacă greutatea maximă din față este deja montată în față.

Greutățile roților motoare spate
Pentru a crește și mai mult greutatea totală a 
Fendt 1100 Vario MT, puteți utiliza greutățile 
pentru roțile motoare. Un alt mod de a îmbunătăți 
transmisia forței de tracțiune și mai mult. 

Greutăți pentru cadrul benzii
Aceste greutăți se află chiar în centrul de 
greutate. Ele împiedică, de asemenea, 
infiltrarea murdăriei între rolele Fendt Longlife. 
Astfel, componentele sunt protejate, iar durata 
lor de viață este extinsă.

Greutăți față
Deoarece greutatea frontală este 
montată cu mult în fața centrului de 
greutate al tractorului, aceasta ajută la 
echilibrarea greutății. De asemenea, 
asigură o suprafață uniformă a benzii 
de rulare pentru transferul final al 
puterii la sol. 
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FENDT 1100 VARIO MT – CABINA

Poftiți înăuntru și simțiți-vă bine.

Sisteme hidraulice și butoane
Puteți acționa supapele hidraulice puternice prin 
intermediul modulelor liniare, ușor accesibile și clar 
structurate, dispuse pe cotieră. Reacția modulelor 
liniare poate fi adaptată la necesitățile dumneavoastră. 
În plus, direct lângă maneta în cruce cu care puteți 
acționa două supape, este disponibil un joystick pentru 
acționarea sistemului hidraulic. Supapele pot fi atribuite 
în mod liber. Printr-o simplă apăsare a butonului, 
acestea pot fi selectate pe Varioterminal. Tot de aici 
puteți regla ușor duratele și cantitățile debitului și puteți 
controla echipamentele atașate pentru a obține cele 
mai bune rezultate.

Un concept de funcționare standard
În Fendt Vario 1100 MT vă așteaptă un loc de muncă 
modern și confortabil. Cotiera multifuncțională Fendt, 
de încredere, vă oferă acces rapid și ușor la toate 
funcțiile tractorului care sunt necesare în timpul 
lucrului. Înălțimea și poziția sa pot fi reglate. 
Varioterminalul 10,4" afișează în mod continuu toate 
setările importante, sistemul de direcție sau 
echipamentul atașat, astfel încât să puteți supraveghea 
constant toate datele tractorului.

Totul într-un singur loc
Folosind doar un singur joystick multifuncțional, puteți 
controla toate funcțiile importante ale tractorului. Pe 
lângă viteza și direcția de deplasare, puteți controla,  
de asemenea, accelerația în patru trepte. Cu ajutorul  
a două butoane, puteți selecta direct două comenzi 
diferite pentru tempomat sau puteți activa o viteză 
memorată a motorului. Activați sistemul de întoarcere 
la capătul rândului VariotronicTI folosind butoanele Go  
și End. În acest mod aveți controlul asupra unor 
echipamente complexe și puteți să beneficiați de 
facilitarea activității la capetele de rând. Un avantaj 
deosebit este reprezentat de ușurința programării 
secvențelor la capăt de rând în repaus sau chiar și  
în mișcare.
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Folosiți joystickul multifuncțional 
(dotare standard) pentru a regla 
viteza, tempomatul, memorarea 
turației motorului și sistemul de 
întoarcere la capătul rândului.

Joystickul multifuncţional 
opțional este prevăzut și cu 
butoane ce asigură reglarea  
a două supape hidraulice.

Suspensie opțională a cabinei
Pentru o suspensie suplimentară și un 
confort și mai mare în timpul condusului. 
Suspensia cabinei, cu doi cilindri de 
suspensie, minimizează vibrațiile.

Suspensie a cabinei în 2 puncte  
în dotarea standard
Patru arcuri elicoidale reduc vibrațiile în  
mod eficient, pentru un confort ridicat  
al suspensiei.
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FENDT SMART FARMING

Sistem de ghidare
Pentru cei care preferă precizia.

Receptor Trimble®

NovAtel® Standard
Semnal de corecție: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15-30 cm precizie între trasee; ± 150 cm precizie repetabilă

NovAtel® – semnale de corecție care pot fi extinse
Semnal de corecție: TerraStar-L
± 15 cm precizie între trasee; ± 50 cm precizie repetabilă
Semnal de corecție: TerraStar-C Pro
± 2 cm precizie între trasee; ± 2 cm precizie repetabilă

RTK
Semnal de corecție: RTK
± 2 cm precizie între trasee; ± 2 cm precizie repetabilă

Rețea mobilă / 
radio

Trimble® Standard
Semnal de corecție: SBAS (Egnos & Waas)
± 15-30 cm precizie între trasee; ± 150 cm precizie repetabilă

Trimble® – semnale de corecție care pot fi extinse
Semnal de corecție: RangePoint® RTX
± 15 cm precizie între trasee; ± 50 cm precizie repetabilă
Semnal de corecție: CenterPoint® RTX și CenterPoint® RTX Fast 
± 2 cm precizie între trasee; ± 2 cm precizie repetabilă

RTK
Semnal de corecție: RTK
± 2 cm precizie între trasee; ± 2 cm precizie repetabilă

Satelit

15-30 cm

2-15 cm

2 cm

15-30 cm

2 cm

2-15 cm

Satelit

Satelit Satelit

Rețea mobilă / 
radio

Receptor NovAtel®

Deoarece receptoarele sunt instalate sub trapa din acoperiș, sunt protejate complet împotriva furtului, a fenomenelor meteo și a deteriorării. 
Doi factori principali sunt decisivi în agricultură:
- Acuratețea de la un rând la altul: Arată cât de precise sunt contactele de la un rând la altul
- Acuratețea repetabilă: Arată cât de precis puteți repeta un traseu existent sau o limită de câmp existentă din anul precedent.

Puteți configura sistemul de ghidare în rânduri Fendt pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră.  
Echipați-vă sistemul cu un receptor de satelit NovAtel sau Trimble. 
În funcție de cerințele lucrării și de cele individuale, puteți alege dintre semnalele de corecție cu diferite niveluri de precizie.
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Sistemul de întoarcere la capătul rândului VariotronicTI

Salvați procesele recurente și activați-le  
atunci când doriți:
- Creați manual cea mai bună secvență de procesare 

din poziția oprit sau înregistrați-o și salvați-o în timp 
ce conduceți

- Activați secvența de lucru definită la apăsarea  
unui buton

- VariotronicTI în combinație cu VarioGuide (VariotronicTI 
automat): Introduce automat toți pașii înregistrați la 
capătul rândului, cu detectarea poziției

Întoarcere automată: VariotronicTI Turn Assistant
VariotronicTI Turn Assistant adaugă automat secvența 
de întoarcere automată la sistemul automat de 
întoarcere la capătul rândului VariotronicTI. Dvs. 
selectați banda de contact pe care doriți să o începeți și 
puteți procesa interiorul parcelei fie în modul U-Turn, fie 
în modul Part Field. Turn Assistant vă simplifică munca 
pe cât posibil, cu precizie și eficiență. De asemenea, 
economisiți resurse și timp la întoarcere, protejând în 
același timp solul cu mișcări de întoarcere perfecte.

Obțineți și mai mult de la sistemul de ghidare în 
rânduri. Fendt TI Headland
Fendt TI Headland combină cele două produse 
VariotronicTI automat și VariotronicTI Turn Assistant 
într-un pachet complet. Secvențele de lucru sunt 
stocate și activate în combinație cu sistemul de 
urmărire VarioGuide, ceea ce simplifică mult 
gestionarea capătului rândului, ușurându-vă munca. 

VarioGuide Contour Assistant
Opțiunea de software VarioGuideContour Assistant 
adaugă Segmente de contur și Rânduri individuale  
la tipurile de trasee existente:
Traseele pentru Segmentele de contur
Puteți utiliza traseele pentru Segmentele de contur 
pentru a înregistra fiecare segment și fiecare traseu 
într-o circumnavigație unică a câmpului, sau le puteți 
aplica direct de pe limita existentă a câmpului.
- Nu este nevoie să înregistrați trasee diferite  

pentru a procesa diferite secțiuni ale parcelei
- Nu este nevoie să comutați manual între trasee  

în timp ce lucrați parcela
- Rezumatul tuturor traseelor relevante pentru  

o singură unitate
- Contour Assistant detectează automat  

traseul adecvat
Traseul Rând individual (Single Track)
Folosiți Rând individual pentru a înregistra un  
traseu aproape infinit, cu contur deschis:
- Ideal pentru protecția plantelor, deoarece  

puteți înregistra un singur traseu și îl puteți  
aplica întregii parcele
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VarioDoc Pro: uitați de hârțogărie
În viața dvs. de zi cu zi, deja foarte plină, este imposibil 
să evitați hârțogăria – un lucru enervant, dar necesar. 
Vestea bună este că tractorul dvs. Fendt vă va ajuta să 
vă documentați munca de pe parcelă în cel mai bun 
mod posibil. 

Agronomie
Economisiți timp la birou.

FENDT SMART FARMING

Cu sistemul de documentație conform comenzii 
VarioDoc Pro, tractorul dvs. colectează toate datele 
necesare în timp ce lucrați. Apoi, puteți transfera datele 
ca fișier standardizat într-o hartă de câmp – printr-un 
stick USB, prin Bluetooth sau wireless prin rețeaua 
mobilă. Sistemul de documentare este complet integrat 
în conceptul de operare Fendt, ceea ce face navigarea 
mai ușoară atât pentru începători, cât și pentru cei mai 
experimentați.
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FENDT SMART FARMING

Telemetrie
Optimizați utilizarea echipamentului.

Fendt Connect
Transmiterea mobilă a datelor 
înseamnă că puteți verifica datele 
tractorului în timp real, de oriunde 
v-ați afla: de pe computer, de pe 
tabletă sau de pe smartphone.

Accesați datele combinei de oriunde: Fendt Connect
Fendt Connect este soluția de telemetrie centrală 
pentru echipamentele Fendt. Cu Fendt Connect, datele 
echipamentelor sunt colectate și evaluate, astfel încât 
fermierii și contractorii să poată monitoriza, analiza și 
optimiza starea și modul de utilizare ale acestora.
Fendt Connect vă informează în legătură cu 
următoarele:
- Poziția și ruta echipamentului
- Consumul de carburant și nivelul de AdBlue
- Viteza și timpul de lucru
- Capacitatea echipamentului
- Mesajele de eroare
- Intervalele de service viitoare
- etc.

Totul la vedere – Fendt Smart Connect
Fendt Smart Connect afișează parametrii tractorului  
pe iPad-ul dumneavoastră. Cu tractorul echipat cu 
pachetul de bază telemetrie, puteți afișa date specifice 
despre tractor în aplicația gratuită Fendt Smart 
Connect. Datele sunt trimise prin Wi-Fi. Cu Fendt Smart 
Connect, operatorul are un afișaj suplimentar, 
personalizabil pentru parametrii tractorului, cum ar  
fi consumul de combustibil și viteza de deplasare. 
Sistemul nu stochează permanent date.
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Conectorul ISOBUS

Cum beneficiați de SectionControl
- Economii de materiale de până la 15%, prin  

evitarea suprapunerilor nedorite
- Reduce amenințarea apariției bolilor, a dăunătorilor și 

a buruienilor prin evitarea culturilor prea dense și a 
porțiunilor omise

- Mai puțin efort pentru operator, pentru ca acesta să se 
poată concentra asupra monitorizării utilajului atașat

- Îmbunătățește calitatea lucrului, prin lucrări 
corespunzătoare la capătul rândului

- Modul de lucru la capătul rândului/Headland: 
Opțiunea de a lucra întâi partea interioară a parcelei,  
și ulterior capătul rândului

ISOBUS este o interfață standardizată plug & play între 
tractor și utilajul atașat: Trebuie doar să conectați 
conectorul ISOBUS la priza ISOBUS, iar ecranul de 
comandă al utilajului atașat apare în terminal.

Precizie extremă: SectionControl
SectionControl (SC) oferă un control automat al 
secțiunilor pentru utilajele atașate ISOBUS. 
SectionControl susține până la 36 de lățimi parțiale. 
Standardul ISOBUS promite manipulare intuitivă: 
Ecranul de comandă apare automat în terminal atunci 
când conectați ISOBUS la priză. Trebuie doar să apăsați 
butonul de pornire.

Coordonarea echipamentului
Interacțiune perfectă între tractor și utilajul atașat.

FENDT SMART FARMING
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Cu SectionControl
Contacte curate, chiar și pe parcele secționate inegal.

Beneficiați din plin de potențialul tractorului 
dumneavoastră: VariableRateControl
VariableRateControl controlează volumul necesar al 
resurselor (semințe, erbicide, îngrășăminte) pentru 
fiecare subsecțiune a parcelei. Pentru a beneficia de 
această soluție inteligentă, aveți nevoie de VarioDoc 
Pro și de o licență standard ISOBUS TC-GEO.
Cum beneficiați de VariableRateControl:
- Creșteți eficiența: Maximizați productivitatea, 

economisind resurse
- Economisiți timp: Utilizați raportul lucrării ca bază  

de raportare pentru îndeplinirea cerințelor legale  
(de ex., reglementările privind îngrășămintele)

- Flexibilitate: Compatibil cu fișierele ISO XML și Shape

Cum funcționează
VariableRateControl funcționează cu ajutorul unei hărți  
a parcelei, care oferă volumul de producție cel mai bun 
pentru diferitele zone ale parcelei și le arată în culori 
diferite. Creați această hartă într-un sistem de 
management al fermei înainte de a începe lucrul (de ex. 
NEXT Machine Management). Puteți porni de la propriile 
informații referitoare la parcelă sau puteți utiliza datele 
provenite din mostrele de sol, datele din satelit etc., iar 
apoi să utilizați rețeaua mobilă sau Bluetooth pentru a 
trimite harta parcelei către Varioterminal ca fișier 
standardizat ISO-XML. Controlerul de operațiuni TC-GEO 
verifică automat volumul de producție, în funcție de 
poziție. După ce parcela a fost lucrată, puteți trimite un 
raport înapoi către sistemul de management al fermei, 
pentru a vă documenta munca în mod clar. 
VariableRateControl poate gestiona până la cinci  
produse diferite simultan.
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Bară de tractare pivotantă 
hidraulică
- Rotație ±28°
- Sarcină verticală 6,800 kg

Dispozitiv de ridicare spate cu bară de 
tractare pivotantă
- Pivotare bară de tractare ±11.5°
- Sarcină verticală 6,800 kg

Prindere în trei puncte
- Disponibilă pentru toate modelele
- Bară de tractare cat. 5
- Capacitate de ridicare mare, de 9.072 kg
- Disponibilă doar împreună cu tirant superior mecanic

FENDT 1100 VARIO MT

Sisteme de remorcare.

Bară de tractare cu pivotare
- Rotație ±28°
- Sarcină verticală 4,990 kg

Bara de tractare perfectă pentru nevoile dumneavoastră.
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1.345 kg: 32 de greutăți în exteriorul cadrului benzii 
(câte 16 pentru fiecare bandă); apărătoare de noroi 
în interior

1.427 kg: greutate bază + două 
greutăți suplimentare în interior

907 kg: 16 greutăți ale rolei 
de ghidare (câte 4 pentru 
fiecare rolă de ghidare)

2.690 kg: 64 de greutăți în interiorul și în exteriorul 
cadrului benzii de rulare (câte 32 pentru fiecare 
bandă de rulare)

1.588 kg: 28 de greutăți  
ale rolei de ghidare (câte  
7 pentru fiecare rolă de 
ghidare)

2.041 kg: 36 de greutăți  
ale rolei de ghidare (câte  
9 pentru fiecare rolă de 
ghidare)

Suport greutate frontală  
cu 330 kg și greutăți în 
compartiment cu un total  
de 915 kg

Suport greutate frontală  
cu 330 kg și greutăți în 
compartiment cu un total  
de 1.645 kg

Suport greutate frontală  
cu 330 kg și bloc unic cu 
2.000 kg

519 kg: greutate bază în interior 519 kg: greutate bază în exterior

1,039 kg: greutate bază în interior 
și în exterior

973 kg: greutăți bază + o 
greutate suplimentară în interior

FENDT 1100 VARIO MT

Balastare.

973 kg: greutăți bază + o 
greutate suplimentară în 
exterior

1.427 kg: greutate bază + două 
greutăți suplimentare în exterior

Greutăți față Greutăți pentru roțile motoare spate

Greutățile rolei de ghidare

Greutăți pentru cadrul benzii de rulare
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Cel mai bun produs, cu cea mai bună 
îngrijire și cel mai bun service.

Cu Fendt, aveți parte de un produs de ultimă oră, care 
va depăși cele 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:

- cu linii rapide de comunicare între dv. și echipa 
noastră de service instruită.

- 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 combina 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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Service Fendt Demo
Este o nouă achiziție? Vă vor plăcea extrem de mult 
soluțiile și eficiența Fendt. Lăsați service-ul Fendt 
Demo să vă ușureze decizia.

Cursuri de formare Fendt Expert
Vă ajutăm să beneficiați la maximum de utilajul 
dumneavoastră. Cu ajutorul cursurilor de formare 
exclusive Fendt Expert, puteți optimiza și mai mult 
eficiența utilajului dvs. Fendt, învățându-i toate funcțiile, 
pentru a vă ușura mult munca zilnică. Echipa noastră de 
formatori profesioniști vă va sfătui cum să utilizați 
întregul potențial al utilajului dvs. Fendt.

Finanțare individuală și modele pentru închiriere  
prin leasing
Investiția în tehnologie înseamnă o investiție de capital 
considerabilă. Contractul de finanțare prin credit de la 
AGCO Finance oferă condiții atractive și termene 
flexibile. De la plata acontului, până la plata ratelor 
lunare și la cea finală, stabiliți termenii generali ai 
finanțării pentru utilajul dv. Fendt. Dacă aveți nevoie de 
resurse suplimentare de urgență sau doriți să utilizați 
tractoare pentru o perioadă mai lungă fără a le 
achiziționa, dealerul dv. Fendt vă poate oferi soluția 
ideală, cu pachete de leasing personalizate.

Fendt Certified – Program pentru echipamentele rulate
Liderii aleg Fendt – inclusiv cu utilaje agricole rulate. 
Utilajele agricole rulate, care respectă cele mai înalte 
standarde de calitate, verificate și certificate Fendt sunt 
soluția ideală pentru fermierii care vor să facă economii 
sau pentru o flotă în creștere.
Beneficii:
- Certificare conform unor standarde de calitate stricte
- Verificări complexe (tehnologie, uzură, aspect)
- Piesele uzate beneficiază de un service complet
- Dacă este nevoie, înlocuirea, curățarea și vopsirea 

componentelor
- Garanție de un an (cu opțiunea extensiei)

Fendt Care – extensii de service și garanție
Pentru a vă menține utilajul pregătit pentru acțiune în 
orice moment, oferim un serviciu personalizat de 
întreținere și reparații dincolo de garanția legală. Acesta 
acoperă doar riscul de reparație al unui utilaj nou în 
primele 12 luni de la livrare. Aici apare Fendt Care. Cu 
durate și rate flexibile, cu și fără plăți suplimentare, 
echipamentul poate fi garantat chiar și după primul an.
Distribuitorul dvs. Fendt va instala doar piese Fendt 
originale. Acestea au un standard de calitate verificat și 
sunt testate în ceea ce privește siguranța. Acest lucru 
asigură cea mai bună păstrare a valorii pentru utilajul 
dvs. Fendt.

SERVICE-UL FENDT

Fiți fără grijă, deoarece combina dvs. 
va fi gata de acțiune mâine.
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Folosind aplicația pentru smartphone „AGCO 
Parts Books to go”, puteți găsi rapid și ușor piese 
de schimb Fendt și le puteți comanda direct. 
Aplicația poate fi descărcată din App Store și din 
Google Play Store. Datele dvs. personale de acces 
sunt disponibile de la reprezentanța Fendt.

Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Service Întreținere obișnuită, 

costuri de întreținere 
fixe

Protecție împotriva riscului de reparații (cu excepția uzurii) Toate costurile 
acoperite (cu excepția 

uzurii)

Costurile și 
disponibilitatea 

acoperite (cu excepția 
uzurii)

Beneficii Fiabilitate la utilizare Acoperire în caz de 
daune majore

Acoperire completă în 
condiții excelente

Protecție completă în 
timp ce păstrați 

costurile sub control

Protecție împotriva 
tuturor riscurilor de 
intrare în reparații, 
inclusiv a tuturor 

costurilor secundare

Pentru clienții care nu 
își pot permite să 
întrerupă lucrul

Întreținere obișnuită

Costuri de reparații

Excedent €490 €190 €0 €0 €0

Costuri de deplasare, de 
recuperare/remorcare, de depanare 
cu instrumente de diagnosticare 
suplimentare, teste de 
performanță, uleiuri și filtre, dacă 
motorul/cutia de viteze este 
reparată

Suprataxă după program și în 
weekend

Mașină înlocuitoare

¹ Valabil pentru Regatul Unit, Germania și Franța. Platinum este disponibil doar la distribuitorii participanți.

Control deplin asupra costurilor și fiabilitatea planificării

8 ani / 8.000 de 
ore de operare

Cu noile noastre tarife Fendt Care, Fendt oferă o acoperire extinsă pentru fiabilitatea și riscurile de 
reparație ale utilajelor noi. Fendt Care vă oferă un control complet al costurilor, cu service excepțional. 
De la un simplu contract de service, până la pachetul complet „carefree”, care include înlocuirea 
utilajului, Fendt are o soluţie flexibilă și personalizată pentru flota dvs.
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Echipare standard și opțională
Standard:  g 

Opțională:  c 

FENDT 1100 VARIO MT

Variante de echipare.
Iluminat
Faruri cu halogen g

Lumini de lucru spate g

Lumini de lucru pe stâlpul A g

Lumini de lucru cu leduri pe pilonul A c

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

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

3. Lumini frână g

Girofaruri cu leduri g

Șasiu
Suspensie ConstantGrip g

Sistem de suspensie SmartRide g

Sistem de suspensie SmartRide+ c

Reglare continuă a șenilelor g

Bandă rulantă cu proiectare standard g

Bandă rulantă cu ranforsare c

Sistem de aer comprimat sistem cu 2 circuite g

Sistem de prindere hidraulic
Comandă forță tracțiune și mixtă variabilă c

Sistem de prindere electrohidraulic cu acționare simplă (EHR) c

Sistem de prindere hidraulic spate cu comandă externă c

Priză de putere
Spate: Priză de putere cu flanșă 1.000/1.000E/1.300 rpm c

Comenzi externe pentru priza de putere spate c

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

Sistem load-sensing cu pompă cu piston axial (220 l/min) g

Sistem load-sensing cu 2 pompe cu piston axial (220+220 l/min) c

Până la 8 supape proporționale electrice c

Alimentare hidraulică cu retur liber c

Debit retur spate nepresurizat c

Manetă dublă cuplaje sub presiune cuplaje spate g

Echipamente suplimentare
Cat. 5 bară de tracțiune pivotantă g

Cat. 5 bară de tracțiune reglabilă hidraulic c

Cat. 5 - Cat. 4 adaptor bară de tracțiune c

Greutăți față, dimensiuni diverse c

Motor
Preîncălzirea motorului c

Transmisie
Sistem de management al tractorului Vario TMS g

Funcție inversor, funcție stop-and-go g

Tempomat g

Sistem de ghidare
Sistem de ghidare în pachetul de bază g

Standard Trimble / NovAtel c

RTK Trimble / NovAtel c

Contour Assistant c

Agronomie
Pachet de bază pentru agronomie c

Telemetrie
Pachet de bază telemetrie g

Smart Connect g

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

SectionControl (SC) c

VariableRateControl (VRC) c

Operare Vario
Manetă de comandă a vitezei cu tempomat și memorie a turației motorului, moduri automate g

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

c

Varioterminal 10.4'' cu comandă prin ecran tactil și taste g

Cabină
Suspensie mecanică pentru cabină c

Scaun confort cu suspensie pneumatică g

Scaun super-confort cu suspensie pneumatică c

Scaunul operatorului din piele Deluxe c

Scaun instructor g

Volan cu înălțime și înclinare reglabile g

Încălzire cu ventilatoare cu reglare continuă g

Aer condiționat g

Sistem automat de climatizare încorporat c

Jaluzea spate c

Jaluzea dreapta c

Ștergătoare față paralele g

Spălător/ștergător de lunetă g

Oglindă retrovizoare exterioară reglabilă electric, încălzită g

Radio CD MP3 cu sistem de vorbire „mâini libere” c

Senzor radar c

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
Cu Configuratorul de Vehicule Fendt, puteți 
să alegeți dintre toate variantele de 
echipare disponibile și să asamblați 
vehiculul echipat optim pentru ferma 
dumneavoastră. Configuratorul Fendt este 
disponibil online pe www.fendt.com, unde 
veți găsi un link rapid la acesta, direct pe 
pagina de start.

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

Test drive-uri
Accesați site-ul fendt.com și selectați 
„Fendt Services” de pe pagina „Service”, 
selectați „Demo Service”, apoi înscrieți-vă 
pentru un test de drum cu tractorul pe care 
îl doriți.
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FENDT 1100 VARIO MT

Specificații tehnice.
1151 Vario MT 1156 Vario MT 1162 Vario MT 1167 Vario MT

Motor
Putere nominală ECE R 120 kW/cp 376/511 415/564 455/618 495/673
Putere maximă ECE R 120 kW/cp 376/511 415/564 455/618 495/673
Nr. de cilindri Număr 6 6 6 6
Alezaj/cursă cilindri mm 138/170 138/170 138/170 142/170
Capacitate cilindrică cm³ 15200 15200 15200 16200
Turație nominală rpm 1730 1730 1730 1730
Cuplu maxim la 1450 rpm Nm 2500 2700 2900 3100
Capacitate combustibil litri 1320.0 1320.0 1320.0 1320.0
Rezervor AdBlue litri 135.0 135.0 135.0 135.0
Gama de putere constantă rpm 1450 - 1700 1500 - 1700 1550 - 1700 1550 - 1700

Transmisie și priză de putere
Tip transmisie TA 400T TA 400T TA 400T TA 400T
Viteză maximă km/h 40 40 40 40
Rpm motor la turația nominală a prizei de putere spate (1000 PTO) rpm 1614 1614 1614 1614
Rpm motor la turația nominală a prizei de putere spate (1000E PTO) rpm 1255 1255 1255 1255

Sistemul de prindere hidraulic și circuitul hidraulic
Pompă cu debit variabil l/min 220 220 220 220
Pompă cu debit variabil opțională 1 l/min 440 440 440 440
Presiune de lucru/presiune de comandă bar 200 200 200 200
Nr. maxim supape (față/centru/spate) Număr 0/0/8 0/0/8 0/0/8 0/0/8
Nivel maxim ulei hidraulic litri aproximativ 125 125 125 125
Volum maxim ulei hidraulic disponibil litri 100 100 100 100
Debitul supapelor de comandă (toate supapele) litri 140 140 140 140

Caracteristici electrice
Curent transferabil maxim cuplă ISOBUS A 60 60 60 60

Șenile
Suspensie grindă centrală SmartRide SmartRide SmartRide SmartRide
Unghiul de pivotare al suspensiei centrale grade 8 8 8 8
Lățimea totală a roții motoare mm 225 225 225 225
Lățimea totală a rolei de șenilă mm 224 224 224 224
Șenilă în dotarea de serie 27,5" Standard AG 27,5" Standard AG 27.5" Standard AG 27.5" Standard AG
1. Șenilă opțională 27,5" Extreme AG 27,5" Extreme AG 27.5" Extreme AG 27.5" Extreme AG
2. Șenilă opțională* 30" Extreme AG 30" Extreme AG 30" Extreme AG 30" Extreme AG
3. Șenilă opțională* 30" Extreme APP 30" Extreme APP 30" Extreme APP 30" Extreme APP

Dimensiuni
Lățimea șenilei (pentru șenila din dotarea de serie) mm 2286 2286 2286 2286
Lățimea totală a șenilei din dotarea de serie mm 2985 2985 2985 2985
Lungime totală** mm 6758 6758 6758 6758
Înălțime totală - cabină confort mm 3546 3546 3546 3546
Gardă la sol maximă mm 359 359 359 359
Ampatament (de la roata motoare la roata directoare din față) mm 3000 3000 3000 3000

Greutăți
Greutate la gol (tractor de bază cu cabină - rezervoarele pline, fără șofer) kg 18805.0 18805.0 18805.0 18805.0
Greutate totală maximă admisă kg 27000.0 27000.0 27000.0 27000.0

*** = Echipament specific în funcție de țară  /  ** = Pentru lățimi ale curelei mai mari de 27,5" și ecartamente mai mari de 2.286 mm, 
nu se mai aplică lățimea externă de 3 m. În caz de lățimi exterioare mai mari de 3 m, pe drumurile publice, pot exista  limitări 
specifice țării respective.
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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 




