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De nieuwe Fendt 900 Vario
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Kan meer,
werkt beter
De Fendt 900 Vario is sinds 1995 leider op de
markt voor zware trekkers voor grote landbouwen loonwerkbedrijven. De nieuwe 900 Vario kan
met zijn maximumvermogen van 390 pk nóg
meer, en doet dat door de uitgekiende techniek vaak ook beter. Ga dus voor de toonaangevende zware trekker – ga voor de nieuwe Fendt
900 Vario!
Fendt 927 Vario
Fendt 930 Vario
Fendt 933 Vario
Fendt 936 Vario
Fendt 939 Vario
Maximumvermogen volgens ECE R24

270 pk
300 pk
330 pk
360 pk
390 pk

199 kW
221 kW
243 kW
265 kW
287 kW
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De nieuwe Fendt 900 Vario

Groot in prestaties
en dat merk je
Bij grote (landbouw)bedrijven is Fendt onmiskenbaar favoriet. Zo is in Europa nu bijna 1 op de 3
trekkers boven de 200 pk een Fendt Vario. Geen
ander merk heeft in deze vermogensklasse zo’n
sterke positie, namelijk een marktaandeel van
ca. 30 procent! En dat is geen toeval, want Fendt
biedt professionele klanten professionele totaaloplossingen.
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Exclusief bij Fendt

Bewezen prestaties

Kan meer

Geteste efficiëntie

Beleef de nieuwe serie gebalde competentie in
krachtoverbrenging, elektronica, efficiëntie en
robuustheid. Door de toepassing van nieuwe en
unieke technologieën kan de 900 Vario meer en
voert hij de werkzaamheden beter uit.

Fendt staat voor efficiëntie en een laag
brandstofverbruik. Het beste bewijs hiervoor is
de op de praktijk gerichte DLG PowerMix-test.
De beide modellen 936 en 939 Vario, die deel
uitmaakten van de vorige serie 900 Vario, waren
al de zuinigste zware trekkers en daarmee de
wereldkampioenen efficiëntie boven de 300 pk.
Zij hebben als uitgangspunt gediend om de
nieuwe serie nog beter te maken dan de vorige.
De 900 Vario zit boordevol innovaties en werd
al vele malen internationaal onderscheiden:
t [JMWFSPQEF"HSJUFDIOJDB WPPSIFUHFÕOUFHSFFSEF7BSJP(SJQCBOEFOESVLSFHFMTZTUFFN
t [JMWFSPQEF"HSJUFDIOJDB WPPSEFPOUMBTUFOEFGSPOUIFGSFHFMJOH
t EF7BSJPUSPOJDBMTCFTUFHFUFTU)FUJT'FOEU
HFMVLUPNIFFMWFFMGVODUJFTPWFS[JDIUFMJKLJO
EFBSNMFVOJOHPOEFSUFCSFOHFO&OEFNPOJUPSTUFMUNFU[JKONFOVTUSVDUVVSOJFVXFNBBUTUBWFOo7FSHFMJKLJOHA#FEJFOJOHTDPODFQUFOJO
WBLCMBEUPQBHSBS 'FOEUUFTUUSFLLFS
7BSJP

Fendt komt als eerste met een volledig in het voertuigconcept geïntegreerd
bandendrukregelsysteem – VarioGrip. Met dit systeem werkt u altijd met de
juiste bandenspanning.

Met de automatische sectieschakeling ‘SectionControl’ kunt u nauwkeurig
werken en voorkomt u elke verspilling van spuitmiddel. Het systeem is optimaal
in de Variotronic-bediening geïntegreerd.

De 900 Vario is uitgerust met een antiblokkeersysteem (ABS). Dit garandeert
dat deze zware trekker zelfs bij krachtig remmen beter bestuurbaar en
controleerbaar blijft. Een belangrijke plus voor een nóg veiliger rijgedrag.
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MEER uit MINDER
De beste onder de Fendt-machines krijgen van
ons het predicaat Fendt Efficient Technology. Zij
stellen de professionele landbouw in staat om
MEER uit MINDER te halen – meer opbrengst bij
minder verbruik van hulpbronnen zoals brandstoffen, productiemiddelen en tijd. Hiervoor kan
de 900 Vario worden uitgerust met uitbreidingsmogelijkheden zoals het spoorgeleidingssysteem
VarioGuide, de sectieschakeling SectionControl,
het telemetriesysteem AGCOMMAND en het
documentatiesysteem VarioDoc. Een zeer laag
brandstofverbruik is bij Fendt sowieso vanzelfsprekend.
Meer informatie op:
www.fendt.com/efficient-technology



Integrale benadering, op basis van ervaring



Werkt beter
Werkt efficiënter
*OEF7BSJPTFSJF[JKOFMFNFOUBJSFJOOPWBUJFTWFSXFSLU EJFEFFGGJDJÑOUJFWFSEFSWFSCFUFSFO,FONFSLFOEJTWPPSBMEFOJFVXFNPUPSUFDIOPMPHJFJODPNCJOBUJFNFUEFWFSCFUFSEFUSBQMP[F
7BSJPUSBOTNJTTJFoIJFSLPNUIFUCFTUFWBOIFU
CFTUFCJKFMLBBS%PPSEFHSPUFSFEZOBNJFL IFU
HSPUFSFLPQQFMFOEFWFSCFUFSEFCFTDIJLCBBSIFJE
WBOIFUWFSNPHFO CFTDIJLUEF7BSJPPWFSQJUUJHFSJKFJHFOTDIBQQFO5FHFMJKL[PSHFOTMJNNF
PQMPTTJOHFOWPPSFFOMBBHWFSCSVJLWBO[PXFM
CSBOETUPGBMT"E#MVF


)FU7BSJP(SJQCBOEFOESVLSFHFMTZTUFFNCJFEUFGGJDJÑOUJFEJFEJSFDUPQEFPOEFSHSPOEXPSEUPWFSHFCSBDIU%BUMFWFSUNBYJNBBMQSPDFOUNFFSUSFLLSBDIUPQCJKIFU[FMGEFBBOUBMQLT&FOPOEFSTUSFQJOH
WBOEFWPPSTQSPOHJOFGGJDJÑOUJFWBOEF7BSJP&O
NFUCFIVMQWBOEFTMJNNF7BSJPUSPOJDPQMPTTJOHFO
LVOUVIFUHFCSVJLWBOVX'FOEU7BSJPOPHWFSEFS
PQUJNBMJTFSFO5PUEF[FPQMPTTJOHFOCFIPSFOPBEF
OJFVXFTFDUJFTDIBLFMJOH4FDUJPO$POUSPM IFUTQPPSHFMFJEJOHTTZTUFFN7BSJP(VJEFFOEFWPMBVUPNBUJTDIFHSFOTMBTUSFHFMJOH

Meer efficiëntie, betere prestaties

t 5PQNPEFM7BSJPQL
t LNI WPPSQSPDFOUNFFSUSBOTQPSUDBQBDJUFJU
t ( FÕOUFHSFFSECBOEFOESVLSFHFMTZTUFFN7BSJP(SJQ WPPS
NBYJNBBMQSPDFOUNFFSUSFLLSBDIU
t " VUPNBUJTDIFHSFOTMBTUSFHFMJOHWPPSQFSGFDUNPUPSFO
USBOTNJTTJFNBOBHFNFOU
t 4FDUJPO$POUSPMBVUPNBUJTDIFTFDUJFTDIBLFMJOH
t " ($0.."/%UFMFNFUSJFTZTUFFN WPPSIFUPQUJNBBM
JOQMBOOFOWBOVXUSFLLFST

t .
 FUUFDIOJTDI[FFSIPPHXBBSEJHFPQMPTTJOHFOXPSEU
WPMEBBOBBOEFOJFVXFVJUMBBUHBTOPSN5JFS'JOBM 
WPPSEFMBBHTUF5PUBM$PTUPG0XOFSTIJQ

t 4 FRVFOUJFFMHFTDIBLFMEFEVCCFMFUVSCPDPNQSFTTPSFO
EVCCFMFJOUFSDPPMFS

t ( FDPBUSPFUGJMUFS $PBUFE4PPU'JMUFS $4' NFU
HFÕOUFHSFFSEEJFTFMQBSUJLFMGJMUFSNBOBHFNFOU WPPS
QBTTJFGIFSHFCSVJL TQBBSUCSBOETUPG

t 7 MBLLFSFLPQQFMLSPNNFFOWSPFHUJKEJHCFSFJLFOWBO
IFUWPMMFEJHFLPQQFM

t ( FPQUJNBMJTFFSE"E#MVFWFSCSVJLEPPS"(3FY
VJUMBBUHBTSFDJSDVMBUJFFOLFOWFMEHFTUVVSEFJOTQVJUJOH
t 7 FSNJOEFSJOHWBOIFUOPNJOBMFUPFSFOUBM
OBBSUNJO

t 1JUUJHSJKHFESBH

t # SBOETUPGCFTQBSJOHEPPSFYUSBUVTTFOHFWPFHEF
JOUFSDPPMFS
t " VUPNBUJTDIFLPFMFSSFJOJHJOHNFUPNLFFSCBSF
LPFMWFOUJMBUPS
t )ZESBVMJTDITZTUFFNNFUFOFSHJF[VJOJHDPODFQU

Meer comfort

t ; FFSBBOHFOBNFDBCJOF NFU NJOIPVEFO
QBOPSBNB[JDIU

t 7 BSJPUFSNJOBMNFUOJFVXMDEEJTQMBZFOBBOHFOBNF
MFEBDIUFSHSPOEWFSMJDIUJOH

t 7BSJP"DUJWFTOFMTUVVSTZTUFFN WPPSFFOWPVEJHFSLFSFO

t 1 FSGFDUCFEJFOJOHTDPODFQU CFTUBBOEFVJUSFDIUFS
BSNMFVOJOH NVMUJGVODUJPOFMFKPZTUJDLFO7BSJPUFSNJOBM

t # FEJFOJOHWBO7BSJP(VJEFTQPPSHFMFJEJOHTTZTUFFN 
7BSJP%PDEPDVNFOUBUJFTZTUFFN "($0.."/%
UFMFNFUSJFTZTUFFN 7BSJP(SJQ FO[ PQUJNBBM
HFÕOUFHSFFSEJOEF7BSJPUFSNJOBM

t 0 OUMBTUJOHTSFHFMJOHBBOEFGSPOUIFG WPPSHFMJKLNBUJHF
XFSLUVJHTUVSJOH

t /JFVXFUFSNJOBMIPVEFSNFUHSPUFSFJOTUFMIPFL

t #FTUVVSEFSTTUPFMNFUFYUFSOFMVDIUESVLWPPS[JFOJOH



Integrale benadering, op basis van ervaring



Meer doen
en langer,
;XBSFUSFLLFSTMFWFSFOUPQQSFTUBUJFT'FOEUIFFGU
EFUSFLLFST[PSPCVVTUHFNBBLUEBU[FPPLUFHFO
IPHFSFCFMBTUJOHFOCFTUBOE[JKO;P[JKO[FVJUHFSVTUNFUUSBOTNJTTJFPMJFLPFMJOHFOCFTDIJLUEF
NPUPSPWFSFFOHSPPUWFSNPHFOFOWFSTUFSLUFTUBMFO[VJHFST POUXPSQFOWPPSIPHFJOTQVJUESVLLFO
0PLEFUSBQMP[F7BSJPUSBOTNJTTJFJTPOUXPSQFO
WPPSFFOMBOHFMFWFOTEVVS CJKWPPSCFFMENFUFFO
WFSTUFSLUFCFIVJ[JOHFOFFOWFSTUFSLUFLPQQFMJOH
WPPSEFWJFSXJFMBBOESJKWJOH

… maar ook veiliger
/BBTUSFOEFNFOU[JKOPPLDPNGPSUFOWFJMJHIFJE
FSHCFMBOHSJKL0NPPLPQEJUHFCJFEFFOMFJEFOEFQPTJUJFJOUFOFNFO CFTDIJLUEF7BSJP
PWFSUPPOBBOHFWFOEFUFDIOJTDIFFJHFOTDIBQQFO
%FWPPSSVJUWBOHFMBBHEWFJMJHIFJETHMBT ¡WSJK
[JDIUEBOL[JKEFOJFVXFSVJUFOXJTTFS FOEFMFE
LPQMBNQFONFUEZOBNJTDIFIPPHUFWFSTUFMMJOH 
[JKONBBSFOLFMFQVOUFOEJFCJKESBHFOBBOFFO
HSPUFSFWFJMJHIFJE"#4FOIFU'4$TZTUFFN 'FOEU
4UBCJMJUZ$POUSPM [PSHFOWPPSFFOVJUFSTUTUBCJFM
SJKHFESBH POEFSBMMFPNTUBOEJHIFEFO

Meer betrouwbaarheid

Meer voor het milieu

t 7FSCFUFSENPUPSLPFMJOHTDPODFQU

t 7FSTUFSLUCJOOFOXFSLWBOEFUSBOTNJTTJF

t QSPDFOU/0YSFEVDUJFNFUVJUMBBUHBTOPSN5JFS'JOBM

t (SPUFSFLPFMDBQBDJUFJUWBOEFUSBOTNJTTJFPMJFLPFMFS

t 7 BSJPUSBOTNJTTJFNFUWJFSQMBOFFUXJFMFOCJKEF
NPEFMMFOWBOBGQL

t  QSPDFOU/0YSFEVDUJFWBOVJUMBBUHBTOPSN5JFS
*OUFSJNOBBS5JFS'JOBM

t 7 FSTUFSLUFLPQQFMJOHWPPSEFWJFSXJFMBBOESJKWJOHNFU
QSPDFOUHSPUFSPWFSESBDIUTNPNFOU

t  QSPDFOUNJOEFSSPFUEFFMUKFTNFU
VJUMBBUHBTOPSN5JFS'JOBM

t %SJFIPHFESVLJOTQVJUQPNQFO
t 4UBMFO[VJHFSTWPPSMBOHFSFMFWFOTEVVS
t #SBOETUPGWPPSGJMUFSWPPSCFUSPVXCBBSLPVETUBSUFO

t .JOEFS$0QSPEVDUJFEPPSMBHFSCSBOETUPGWFSCSVJL
t 5 PFQBTTJOHWBOCJPMPHJTDIFPMJFJOIFUIZESBVMJTDI
TZTUFFNNPHFMJKL

Meer veiligheid

t 4UBCJFMFSSJKEFOEBOL[JK'4$FO"#4

t ¡WSJK[JDIUEPPSHSPUFSXJTPQQFSWMBL

t * OUFMMJHFOUFWFSUSBHJOHEPPSWFSEFSVJUHFCSFJEF
EVXLSBDIUIFSLFOOJOH

t -FELPQMBNQFONFUIPPHUFWFSTUFMMJOH

t 7 PPSSVJUWBOHFMBBHEWFJMJHIFJETHMBT 
LBOWFSXBSNEXPSEFO
t #VJHTUJKWFHFMJKNEFWPPSSVJU

t -FEXFSLMBNQFOWPPSFOBDIUFS 
WPPSPQUJNBMFWFSMJDIUJOH
t 7FSMJDIUFPQTUBQFO$PNJOH)PNFMJDIU



Alles meerekenen



Fendt Highlights: bijzonder & beter
De integrale aanpak
%FJOUFHSBMFCFOBEFSJOH XBBSCJKEFBG[POEFSMJKLF
DPNQPOFOUFOQFSGFDUTBNFOXFSLFO CFQBBMUIFU
UPUBBMCFFMEWBOEF'FOEU
)JKPOEFSTDIFJEU[JDIEPPSEBUIJKEPPSEFJOHFOJFVSTWBO'FOEUNFUPPHWPPSIFUHFIFFMUPUJOEF
EFUBJMTEPPSEBDIUJT

De componenten van de Fendt 900 Vario

Bijzonder Fendt. Gewoon beter in de details.
%BUIFFGUHFMFJEUPUPQMPTTJOHFOEJFPQIFUFFSTUFHF[JDIUNJTTDIJFOOJFUBMUJKEPQWBMMFO NBBSFS
JOEFQSBLUJKLWPPS[PSHFOEBUVNFFSXFSLWFS[FU-FUPQEF'FOEU)JHIMJHIUToEFCJK[POEFSF
CFUFSFPQMPTTJOHFOoFOFSWBBSXBUFFO'FOEUUPU
FFO'FOEUNBBLU

x5-кабина
De
x5-cabine
Pagina 32

Variotronic
Pagina 38

Technologie
du moteur,
Motor-,
uitlaatgasen de
dépollutio
transmissie-technologie
Seite 16

Агрегатиране
Aanbouwmogelijkheden
Pagina 44

%F'FOEU)JHIMJHIUT EJFAPOHFÑWFOBBSELVOOFOXPSEFOHFOPFNE WJOEU
VJOEFIJFSOBWPMHFOEFIPPGETUVLLFO-FUPQCPWFOTUBBOETZNCPPM EBU
TUBBUWPPSEFTQFDJBMF'FOEUPQMPTTJOHFO
De x5-cabine

Motor en transmissie

De inrichting van de 900 Vario heeft een optimale
overzichtelijkheid. De kap is zo slank mogelijk
gehouden, zodat de bestuurder uitstekend zicht heeft op
wielspoor en frontwerktuig.

Bij zeer lage buitentemperaturen leidt het
brandstofvoorfilter tijdens de koude start de
voorverwarmde brandstof in plaats van naar de tank,
direct terug naar de plaats van inspuiting, totdat de diesel een voldoende hoge temperatuur heeft. Hierdoor
heeft het inspuitproces altijd een betrouwbaar verloop.

Carrosserie van de trekker

Aanbouwmogelijkheden

Naast de opstap van de 900 Vario bevindt zich
een praktisch instaplicht. Dit is zodanig tegen de
tank geplaatst dat de traptreden uitstekend verlicht zijn
en de bestuurder veilig in en uit kan stappen.

De Fendt Vario heeft voor de hefinrichting en de
achterste aftakas tevens een externe bedieningsmogelijkheid. Bovendien kan via de aftakasautomaat
van de achterste aftakas het motortoerental worden verhoogd en kan de aftakas direct met de gewenste snelheid beginnen te draaien. Zo bespaart u tijd.

Строеж van de trekker
Carrosserie
Pagina 24



Motor-, uitlaatgas- en
transmissietechnologie

Presteert meer.
Constant.
In de aandrijflijn van de 900 Vario is het beste
van het beste samengebracht. Dat maakt deze
aandrijflijn zo waardevol en voor u zo zuinig.
Om te voldoen aan de uitlaatgasnorm Tier 4 Final,
heeft Fendt tot in de details de beste technische
oplossingen toegepast, wat een garantie is voor
het hoogste verbruiksrendement en de grootste betrouwbaarheid. Het resultaat is perfect op
elkaar afgestemde motor-, uitlaatgas- en transmissietechnologie, die u op een dynamische en
uiterst efficiënte manier maximaal 390 pk maximumvermogen levert.





Motortechnologie



De modernste techniek – en de beste oplossingen
Meer dynamiek, stabieler toerental
%F7BSJPCJFEUNFU[JKONBYJNVNWFSNPHFO
WBOQLFOPSNWFFMLSBDIU.FUEFOJFVXF[FTDJMJOEFS%FVU[NPUPSNFUDPNNPOSBJMIPHFESVLCSBOETUPGJOTQVJUTZTUFFN FOFFOJOIPVEWBO 
MJUFS CJFEUIJKFFOPOHFLFOEFUSFLLSBDIU%FIPHF
JOTQVJUESVLWBOCBS[PSHUWPPSFFOGJKOFWFSOFWFMJOHFOFGGJDJÑOUFWFSCSBOEJOHJOEFNPUPSSVJNUF

Constant vermogen op een hoog niveau
%FEVCCFMFPQMBEJOHWJBUXFFUVSCPDPNQSFTTPSFO
[PSHUWPPSQVSFEZOBNJFL UFSXJKMNJOEFSCSBOETUPGWFSCSVJLUXPSEU%FLPQQFMDVSWFJTJOEFMBHF
UPFSFOUBMMFOFSHWMBL [PEBUPPLEBBSBMNFFSWFSNPHFOCFTDIJLCBBSJT
#PWFOEJFOCFTDIJLUEFNPUPSPWFSFFOCSFEFDPOTUBOUWFSNPHFOLBSBLUFSJTUJFL
Nog meer efficiëntie door extra
tussengevoegde intercooler
%FJOEFUVSCPDPNQSFTTPSWPPSWFSEJDIUFMVDIU
XPSEUBGHFLPFMEEPPSEFFYUSBUVTTFOHFWPFHEF

Характеристики на двигателя
Motorkarakteristiek
van de Fendt
– Fendt
939 Vario
939 Variо
Vermogen

Nm
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150

kW
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150

g/kWh
220
210
200
190
t/min 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Efficiënt brandstofverbruik
dankzij laag nominaal toerental
%FEPFMNBUJHIFJEWBOEFNPUPSNBBLUFFOWFSMBHJOHWBOIFUOPNJOBMFUPFSFOUBMUPUUNJO
NPHFMJKL%BBSEPPSTQSJOHUEFNPUPSOJFUBMMFFO
FGGJDJÑOUFSPNNFUCSBOETUPG NBBSJTIJKPPLTUJMMFS
Мощен
Sterk
presterende
циркулационен
omkeerbare
вентилатор
koelventilator

Koppel

Brandstofverbruik

JOUFSDPPMFS)JFSEPPSLBOCJKIFU[FMGEFWPMVNFFFO
HSPUFSFMVDIUNBTTBFOEVTNFFS[VVSTUPGOBBSEF
NPUPSXPSEFOHFWPFSE%JUMFJEUUPUFFOOPHFGGJDJFOUFSFWFSCSBOEJOHWBOEFCSBOETUPG FOOØHNFFS
WFSNPHFO

t/min

Automatische reiniging
)FULPFMTZTUFFNWBOEF'FOEU7BSJPJTPOUXPSQFONFUIFUPPHPQQSFTUBUJFT)FUJT[FFSFGGJDJFOU PNEBUFSOJFUWBLFSHFSFJOJHEXPSEUEBO
OPEJHJT%FOJFVXFPNLFFSCBSFLPFMWFOUJMBUPS
NFU1VMTUSPOJDTZTUFFNXFSLUNFUIFUIPHFUPFSFOUBMWBOUNJO JTBBOEFFMFLUSPOJDBWBOEF
NPUPSHFLPQQFMEFOSFJOJHUEFLPFMFSWPMBVUPNBUJTDI&FOVOJFLLFONFSLJTEBUEFTUBOEWBOEF
WFOUJMBUPS[JDIBBOEFLPFMJOHTCFIPFGUFBBOQBTU
*OIFULPFMTZTUFFNJTEVTTUFFETTQSBLFWBOFFO
DPNCJOBUJFWBOHSPUFEPFMNBUJHIFJEFOFFO[FFS
HFSJOHFPOEFSIPVETCFIPFGUF

Три горивонагнетателни
Drie
hogedrukinspuitpompen
помпи

De modernste motortechnologie
t;FTDJMJOEFSNPUPSNFU M
cilinderinhoud en commonrailinspuiting: maximumvermogen
390 pk bij 1800 t/min

Constantvermogenkarakteristiek

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Door de vlakke koppelcurve kan zelfs bij lage toerentallen al meer vermogen worden geleverd. Bovendien is door de constantvermogenkarakteristiek een breder toerentalgebied
beschikbaar waarbij het maximumvermogen kan worden afgegeven. In dit gebied komt het nominale toerental overeen met het maximumvermogen.
Шестцилиндров met
Zescilindermotor
двигател
dubbele
с двойна
turbo-oplading
компресия

Bij zeer lage buitentemperaturen leidt het brandstofvoorfilter tijdens de koude start de voorverwarmde brandstof in plaats van naar de tank, direct terug
naar de plaats van inspuiting, totdat de diesel een voldoende hoge temperatuur heeft. Hierdoor heeft het
inspuitproces altijd een betrouwbaar verloop.

De zuigers van de 900 Vario-motor zijn gemaakt
van duurzaam staal. Daardoor zijn ze sterker en
gaan ze langer mee.

Горивен префилтърvoor
Brandstofvoorfilter,
за сигурен
een zekere
старт
start

Буталаzuigers
Stalen
от стомана

t(SPUFUBOLJOIPVE WPPSMBOHF
werkdagen:
diesel: 600 liter
AdBlue: 36 liter
t"GTMVJUCBSFUBOLEPQ
t.PUPSSFN
t"VUPNBUJTDIFHSFOTMBTUSFHFMJOH
t/JFVXFDJMJOEFSLPQWFSMFOHUEF
levensduur

De 900 Vario is uitgerust met een zescilinder Deutz-motor.
Bepalend voor het pittige en tegelijk zuinige gedrag van de
motor is de dubbele turbo-oplading. De opbouw bestaat
uit een eerste turbocompressor, een tussengevoegde intercooler, een tweede turbocompressor en nog een tweede
intercooler. Daardoor wordt zo veel mogelijk zuurstof naar
de motor gevoerd. En hoe meer zuurstof, des te efficiënter
het verbrandingsproces.

t"GTMVJUCBSFNPUPSLBQ

Bij de 900 Vario wordt door middel van de omkeerbare koelventilator zo veel gereinigd als nodig is,
en zo weinig als mogelijk. De ventilator kan de luchtstroom
automatisch omkeren, zodat de koelerelementen effectief
worden schoongeblazen. Bijzonder is wel dat de stand van
de bladen aangepast wordt aan de koelingsbehoefte, wat
de koeling nóg efficiënter maakt. Dit heeft een positief
effect op de brandstofefficiëntie.

Fendt monteert in plaats van twee nu drie inspuitpompen, zodat de capaciteit met 50 procent is toegenomen.
Tevens zorgt de geringere belasting van de afzonderlijke
pompen voor een langere levensduur.



Uitlaatgastechnologie



Een milieuvriendelijke en intelligente oplossing
Optimaal voldaan aan Tier 4 Final
%FTMJNNFPQMPTTJOHEJFHFWPOEFOJTPNBBOEF
OJFVXFVJUMBBUHBTOPSN5JFS'JOBMUFWPMEPFO JT
EPPSTMBHHFWFOEWPPSIFUSFOEFNFOUWBOEFBBOESJKGMJKO'FOEUIFFGUEFNPUPSNFUFFOTZTUFFN
WPPSEFOBCFIBOEFMJOHWBOVJUMBBUHBTTFOVJUHFSVTUEBUIFU[VJOJHTUFCSBOETUPGFO"E#MVF
WFSCSVJLNPHFMJKLNBBLU)FUVJUMBBUHBTOBCFIBOEFMJOHTTZTUFFNCFTUBBUVJUDPNQPOFOUFOWBOEF
4$3UFDIOPMPHJF IFUQBTTJFWFEJFTFMQBSUJLFMGJMUFS
FOIFUVJUMBBUHBTSFDJSDVMBUJFTZTUFFN"(3FY

AGRex extern uitlaatgasrecirculatiesysteem
)FUVJUMBBUHBTSFDJSDVMBUJFTZTUFFN[PSHUWPPSFFO
FFSTUFSFEVDUJFWBOEFTUJLTUPGPYJEFO WPPSEBU[F
JOIFUVJUMBBUTZTUFFNUFSFDIULPNFO)JFSEPPSJT
FFOHFSJOHFJOTQVJUJOHWBO"E#MVFJOIFUVJUMBBUTZTUFFNBMHFOPFHPNEFVJUTUPPUWBOTUJLTUPGPYJEFOUPU HL8IUFWFSNJOEFSFO)FUMBHFSF
"E#MVFWFSCSVJLIFFGUPQ[JKOCFVSUFFOQPTJUJFWF
VJUXFSLJOHPQIFUSFOEFNFOUFOEFFGGJDJÑOUJFWBO
EFUSFLLFS

Passief dieselpartikelfilter met regeneratiemanagement
/JFVXCJKEF7BSJPJTIFUQBTTJFWFEJFTFMQBSUJLFMGJMUFS $4' $PBUFE4PPU'JMUFS CFEPFMEPNEF
MFWFOTEVVSWBOEFUSFLLFSUFWFSMFOHFOA1BTTJFG
CFUFLFOUJOEJUHFWBMEBUEFSFHFOFSBUJFWBOIFUGJMUFSQMBBUTWJOEUUJKEFOTIFUSJKEFOFO[POEFSEBUBBOWVMMFOEF BDUJFWF JOTQVJUJOHWBOCSBOETUPGJOIFU
VJUMBBUTZTUFFNOPEJHJT'FOEULPPTEJUTZTUFFNPN
PPLJOEJUBTQFDU[PFGGJDJÑOUNPHFMJKLNFUCSBOETUPGPNUFHBBO)FUHFÕOUFHSFFSEFSFHFOFSBUJFNBOBHFNFOU[PSHUWPPSFFOTMJNNFBBOTUVSJOHWBOEF
SFHFOFSBUJFDZDMJ
Система
AGRex
extern
за рециркулация
uitlaatgasrecirculatiesysteem
AGRex

AGRex extern uitlaatgasrecirculatiesysteem

Efficiënte SCR-technologie
%F4$3UFDIOPMPHJFIFFGU[JDICJKEFWPSJHF
7BSJPTFSJFJOEFNBSLUCFXF[FOBMTNFFTU
CSBOETUPGCFTQBSFOEFUFDIOJFL )JFSCJKXPSEUIFU
VSFVNVJUEF"E#MVFWMPFJTUPGJOIFUVJUMBBUTZTUFFNHFTQPUFOFOEFIPFWFFMIFJETUJLTUPGPYJEF
UPUFFONJOJNVNHFSFEVDFFSE0NIFU"E#MVF
WFSCSVJLUFPQUJNBMJTFSFOWJOEUEFJOTQVJUJOHLFOWFMEHFTUVVSEQMBBUT WJBFFO[FTWPVEJHFTQSPFJFS
EJF[FFSGJKOWFSTUVJGU.FUCFIVMQWBOEF[FUFDIOJFLGVODUJPOFFSUEF'FOEU7BSJP[FFSFGGJDJÑOUFO
NJMJFVWSJFOEFMJKL
* 936 Vario in de DLG PowerMix-test, nov. 2011

Филтър за твърди (CSF)
Dieselpartikelfilter
частици(CSF)

De modernste
uitlaatgastechnologie

Onderhoudsvrij passief
dieselpartikelfilter (CSF)

t7PMEBBOBBOVJUMBBUHBTOPSN5JFS
4 Final met de laagst mogelijke
verbruikswaarden voor brandstof en
AdBlue

AdBlue®inspuiting
Reactie:
NH3 + NOx –> H2O + N2
SCR-katalysator

De externe uitlaatgasrecirculatie zorgt ervoor dat de
stikstofoxiden (NOx) worden gereduceerd voordat ze in het
uitlaatsysteem terechtkomen. Dit is een zuinige procedure,
want hierdoor is in het uitlaatsysteem minder AdBlue
nodig om de stikstofoxiden nog verder te reduceren.

De regeneratie van het passieve dieselpartikelfilter
vindt tijdens het rijden plaats en hoeft niet te worden
geactiveerd. Voor de regeneratie is geen extra brandstof
nodig. Het dieselpartikelfilter in de Fendt is bedoeld om
heel lang mee te gaan, vervangen is niet nodig.

Технология SCR
SCR-technologie

Норми в Европа и in
Uitlaatgasnormen
Северна
EuropaАмерика
en Noord-Amerika

Vulopening AdBlue®

Onttrekking en
verwarming van
AdBlue®

Fase

Transportmodule
met filter

De meest hoogwaardige oplossing om tot extreem lage bedrijfskosten te
komen: het combineren van externe uitlaatgasrecirculatie (AGRex), passief
dieselpartikelfilter (CSF) en SCR-technologie.

1 (2000)

2 (2002)

3a (2006)

3b (2011)

4 (2014)

Stikstofoxiden NOx (g/kWh)
Roetdeeltjes (afk. ‘PM’, in g/kWh)

Bij SCR-technologie wordt het uitlaatgas nabehandeld
met AdBlue®, een 32,5%-ureumoplossing, en worden stikstofoxiden (NOx) omgezet in niet-giftige stikstof en water.

t"(3FYSFEVDFFSUEFTUJLTUPGPYJEFO
voordat die het uitlaatsysteem
bereiken
t4$3UFDIOPMPHJFPNUFWPMEPFOBBO
de uitlaatgasnorm Tier 4 Final, en
laag nominaal toerental van 2100
t/min, voor het meest gunstige
brandstofverbruik

Fasen in uitlaatgasnormen
g/kWh
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

AdBlue®-tank

t1BTTJFGEJFTFMQBSUJLFMGJMUFS $4' NFU
regeneratiemanagement, verlengt de
levensduur

In Europa en Noord-Amerika heeft een stapsgewijze
vermindering van de emissie van uitlaatgassen uit
landbouwmachines plaatsgevonden. De fabrikanten
hadden de opdracht om binnen 14 jaar zowel de
uitgestoten massa roetdeeltjes als de uitstoot aan stikstofoxiden met 95 procent te verminderen. In 2014 zal
de uiteindelijke uitlaatgasnorm Tier 4 Final (oftewel
Fase 4) worden bereikt.
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De modernste transmissietechnologie
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Traploos en efficiënt
Traploze Vario-transmissie ML 260
%FUSBQMP[FUSBOTNJTTJFIFFGU[JDIEPPS[JKOFGGJDJFOUJFFOQSFTUBUJFTBMKBSFOCFXF[FOBMTUPPOBBOHFWFOETZTUFFNWBOFFSTUFLFVT%FCFTUVVSEFS
LBOBMUJKENFUEFPQUJNBMFTOFMIFJEXFSLFO XBU
BBO[JFOMJKLFCFTQBSJOHFONPHFMJKLNBBLU%PPSEBU
FSFFOHSPUFSQFSDFFMTPQQFSWMBLCFXFSLULBOXPSEFO CFTQBBSUVXBBSEFWPMMFXFSLUJKE CJKVJUFFOMPQFOEFXFSL[BBNIFEFO#PWFOEJFOQSPGJUFFSUV
WBOIFUMBHFSFCSBOETUPGWFSCSVJL

Automatisch op het optimum
5SBQMP[FUSBOTNJTTJFPNWBUPPLCFMBOHSJKLFBVUPNBUJTDIFGVODUJFT EJFNPUPSFOUSBOTNJTTJFCFUFS
PQFMLBBSBGTUFNNFO [PEBUIFUWFSCSVJLWFSEFS
XPSEUWFSMBBHEFOEFCFTUVVSEFSXPSEUPOUMBTU*O
EJUMJDIUJTEFWPMBVUPNBUJTDIFHSFOTMBTUSFHFMJOH
IFUCFMBOHSJKLTU%F[FSFHFMUIFUNPUPSUPFSFOUBM
NPUPSESVLLJOH JOSFMBUJFUPUIFUHFWSBBHEFWFSNPHFO [PEBUEFNPUPSPQUJNBBMGVODUJPOFFSUXBU
CFUSFGUCSBOETUPGWFSCSVJLFOWPPSBGJOHFTUFMEFSJKTOFMIFJE7PPSWFSTDIJMMFOEFXFSL[BBNIFEFO[PBMT
USBOTQPSU [XBBSUSFLXFSLPGXFSLNFUBGUBLBT

BBOHFESFWFOXFSLUVJHFO [JKOFSVJUFFOMPQFOEF
PQUJNBMFXBBSEFOXBUCFUSFGUEFHSFOTCFMBTUJOH
%FUSFLLFSTUFMUOVBVUPNBUJTDIEFJEFBMFHSFOTMBTU
JO;PIPFGUEFCFTUVVSEFSEFHSFOTMBTUSFHFMJOH
OJFUJOUFTUFMMFOXBOOFFSIJKIFUQFSDFFMPQPG
BGSJKEU&ONPUPSFOUSBOTNJTTJFXFSLFOCJKBMMF
XFSL[BBNIFEFOPQUJNBBMTBNFO*OEJFOHFXFOTU
LBOEFCFTUVVSEFSEFHSFOTMBTUSFHFMJOHPPLIBOENBUJHJOTUFMMFO

Трансмисия Vario met
Vario-transmissie
с 4 планетарни
4 planeetwielen
колела
Motorkoppel

Perfecte instellingen en rijstrategieën
%BOL[JKHPFEEPPSEBDIUFWPPSJOTUFMMJOHFOLVOOFO
XFSL[BBNIFEFOHFNBLLFMJKLXPSEFOVJUHFWPFSE
;PLVOOFOIFUNPUPSUPFSFOUBMFOEFDSVJTFDPOUSPMJOEF7BSJPUFSNJOBMXPSEFOWPPSHFQSPHSBNNFFSEFOUJKEFOTIFUXFSLIFFMFFOWPVEJHWJBEF
NVMUJGVODUJPOFMFKPZTUJDLXPSEFOHFBDUJWFFSEo
CJK[POEFSQSBLUJTDIBMTCJKWPPSCFFMEEFBGUBLBT
JTJOHFTDIBLFME0PLEFWFSTDIJMMFOEFSJKTUSBUFHJFÑO[JKOBBOHFQBTUPQIFUHFCSVJLFOEFJOEJWJEVFMFWPPSLFVSFOWBOEFCFTUVVSEFS;PLBOIJKJO
BDDFMMFSBUJFTUBQQFOEFTOFMIFJESFHFMFOWJBIFU
WPFUQFEBBM PGJOBDDFMMFSBUJFTUBQQFOWJBEFKPZTUJDL

Подсиленbinnenwerk
Versterkt
вътрешен корпус

Commando-as

De modernste
transmissietechnologie

Hydraulische motor

t5SBQMP[F7BSJPUSBOTNJTTJF.- 
voor efficiënt werken, omdat steeds
met optimale snelheid wordt gereden

De transmissie van de topmodellen boven de 330 pk is
bestand tegen zeer hoge belastingen. Zij is uitgerust met
vier planeetwielen, wat tot een betere krachtoverbrenging
leidt en de trekker zeer robuust maakt.

De ML 260 Vario-transmissie heeft een versterkt binnenwerk. Hierdoor is het bestand tegen hoge druk en
berekend op de toenemende eisen.

Автоматично grenslastregeling
Automatische
регулиране на граничното натоварване

Groep I/II

Planetair tandwielstelsel
transmissie

Ringwiel

Vierwielaandrijving
Hydraulische pomp

De Fendt Vario-transmissie is een hydrostatisch-mechanische aandrijving waarbij langs 2 wegen vermogen wordt overgebracht. Met toenemende snelheid neemt het aandeel mechanisch overgedragen vermogen via het planetaire tandwielstelsel toe. Het rendement is uitstekend, dankzij de 45 graden draaibare hydrostaten en de hoge werkdruk van maximaal 550
bar.

t$PNGPSUBCFMFFOFDPOPNJTDIF
automatische functies zoals de
automatische grenslastregeling en TMS
t(SPUFTUBCJMJUFJUEPPSWFSTUFSLU
transmissiehuis, nieuwe
cilinderrollagers en een versterkte
koppeling van de vierwielaandrijving
t-BOHFMFWFOTEVVSEBOL[JKEFHSPUFSF
koelcapaciteit van de transmissieoliekoeler

Aftakassen

%FHFOJBMF'FOEU7BSJPUSBOTNJTTJF

t'MFYJCFMFSJKTUSBUFHJFÑO QFSGFDUWPPS
alle werkzaamheden

De trekker regelt de grensbelasting volautomatisch en past het motortoerental binnen een aangegeven toerentalbereik aan de actuele omstandigheden aan. Deze samenwerking van motor en transmissie bespaart extreem veel
brandstof.
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Carrosserie van de trekker

Werkt sneller,
verzet meer.
In het transport is snelheid pure noodzaak.
Zijn topsnelheid van 60 km/h maakt de nieuwe
900 Vario dan ook bij uitstek geschikt voor
transportwerk! Met de 900 Vario komt u veilig op uw bestemming. De 900 Vario is namelijk
uitgerust met de nieuwste veiligheidsconcepten op trekkergebied, zoals ABS en VarioGripbandendrukregeling. Zo bent u sneller op uw
bestemming en vervoert u meer vracht.
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Carrosserie van de trekker
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Werkt beter
Per dag 37 ton meer transporteren
#JKUSBOTQPSUXFSLXFFUEF7BSJP[JDIEBOL[JK[JKOUPQTOFMIFJEWBOLNVCJKTMFDIUT
UNJOXBBSUFNBLFONFUQSPDFOUNFFSUSBOTQPSUDBQBDJUFJU FOFFOMBBHCSBOETUPGWFSCSVJL%BU
[JKOWPPSEFMFOEJFUFMMFO[PXFFUEF7BSJPCJK
FFOUPUBBMWFSQMBBUTUHFXJDIUWBOUPO JO
VVSUJKEDBUPONÏÏSUFUSBOTQPSUFSFO EBOL[JK[JKOIPHFSFTOFMIFJE&OBMTEF7BSJP
LNISJKEU WFSCSVJLUIJKCJKUNJOOØHNJOEFS
CSBOETUPG

ABS – voor maximale remzekerheid
7FJMJHIFJEIFFGUWPPS'FOEUEFIPPHTUFQSJPSJUFJU
%BBSPNCFTDIJLUEF7BSJPPWFSFFOBOUJCMPLLFFSTZTUFFN "#4 %BUHBSBOEFFSU PQ[PXFMFFO
OBUUFBMTFFOESPHFXFHFO[FMGTCJKLSBDIUJHSFNNFO EBUEFUSFLLFSCFUFSCFTUVVSCBBSFODPOUSPMFFSCBBSCMJKGU.FU"#4SFNUEF7BSJPVJUTUFLFOE PPLPQFFOMPTTFPOEFSHSPOE CJKWPPSCFFME
TUFFOTMBHPGTOFFVX 

Maximale rijveiligheid op de weg en op het land
)FUDIBTTJTHBSBOEFFSUPQUJNBMFHFTDIJLUIFJE
WPPSHFCSVJLPQEFXFHFOJOIFUWFME%FVOJFLF
'FOEUSJKTUBCJMJUFJUTDPOUSPMF'4$[PSHUWPPSFFO
WFJMJHSJKHFWPFM PPLJOCPDIUFO5FWFOTCJFEUIFU
QSBLUJTDIPOEFSIPVETWSJKFSFNTZTUFFN NFUOBUUF
NFFSTDIJKWFOSFNNFOWPPSFOBDIUFS FFOHSPUFSJKWFJMJHIFJEFOFFO[FFSHPFEFWFSUSBHJOH

* Interne meting

Zeven pluspunten voor uw comfort
)FUUPUBMFDIBTTJTDPODFQUNBBLUFFOFYDFMMFOUSJKDPNGPSUPOEFSFSHPOPNJTDIPQUJNBMFPNTUBOEJHIFEFONPHFMJKL%FWPMHFOEFPOEFSEFMFO[PSHFOWPPSFFOGBOUBTUJTDISJKHFWPFM
tEFWPPSBTWFSJOHNFUOJWFBVSFHFMTZTUFFN
tEF[JKXBBSUTFTUBCJMJTBUJF
tIFU'FOEUA3FBDUJPOTUVVSTZTUFFN
tEFCBMBOTDPSSFDUJF
tEFDBCJOFWFSJOH
tEFTUPFMWFSJOH
tEFBVUPNBUJTDIFTUVVSBTCMPLLFSJOH

Активно окачване
Voorasvering
met niveauregelsysteem
на преден мост с регулиране на нивото

ABS

Rijdynamiek in combinatie met
veiligheid en comfort
t5SBOTQPSUTOFMIFJELNICJKWFSMBBHE
motortoerental (1750 t/min)
t"#4FO'FOEU4UBCJMJUZ$POUSPM '4$ 
voor optimale rijveiligheid
De ABS-module meet met behulp van de vier toerentalsensoren voortdurend het aantal omwentelingen van elk afzonderlijk
wiel. Is het aantal omwentelingen van een bepaald wiel te laag, dan opent het ABS de bijbehorende rem, om blokkeren van het
betreffende wiel te voorkomen. Omdat trekkerwielen door hun grootte en gewicht een grote traagheid hebben, communiceert de
ABS-module ook met de regeleenheid van de trekker. Als het openen van de rem niet voldoende mocht zijn om het noodzakelijke
aantal omwentelingen te bereiken, kan deze dan bovendien het desbetreffende wiel via de Vario-transmissie aandrijven. De beide
voorwielen worden gezamenlijk aangestuurd, zodat de stabiliteit van de 900 Vario behouden blijft, ook indien de beide wielen
over een verschillende ondergrond rijden. De achterwielen worden elk apart door de ABS-module aangestuurd.

In de off-road-modus wordt een speciaal remconcept voor rijden op een losse ondergrond geactiveerd. Hierbij staat het ABS-systeem een aangepaste blokkering van de wielen toe, om bijvoorbeeld bij heuvelafwaarts rijden over steenslag toch de betrouwbaarheid van
het remsysteem te kunnen garanderen.

Контрол на стабилността(FSC)
Fendt-stabiliteitscontrole
на движение (FSC)

Управление VarioActive
Snelstuursysteem
VarioActive

t/JWFBVHFSFHFMEFWPPSBTWFSJOHNFU
blokkeringsfunctie
t,SBDIUJHSFNTZTUFFNNFUEVCCFM
circuit
t7BSJP"DUJWFTOFMTUVVSTZTUFFN WPPS
snel en gemakkelijk keren
t5PFMBBUCBBSUPUBBMHFXJDIUUPO
(landspecifiek)

Vanaf 20 km/h blokkeert de Fendt Stability Control (FSC) de compensatie tussen rechter- en linkerkant. Dat zorgt
voor ongekende stuurprecisie, rijstabiliteit en remzekerheid. Daalt de rijsnelheid tot beneden 15 km/u, dan wordt
compensatie tussen linker- en rechterkant weer mogelijk. Dat garandeert dat het contact met de ondergrond in elk
terrein steeds zo groot mogelijk is.

Bij het snelstuursysteem VarioActive kan een snellere
stuurhoekoverbrenging worden geactiveerd. Deze past zich
aan de stuurbeweging en de rijsnelheid aan. Keren op de
kopakker wordt hierdoor een stuk comfortabeler.

De hydropneumatische voorasvering is per wiel uitgerust met boven en onder dwars geplaatste wieldraagarmen,
waardoor de stuurhoek wordt geoptimaliseerd. De volautomatische niveauregeling zorgt voor een links en rechts
gelijkblijvende veerweg (tot acht ton voorasbelasting). Bovendien kan de totale veerweg handmatig doorlopen worden. De draaipunten en lagers bezitten geen smeerpunten en zijn daardoor onderhoudsvrij.

Rijdynamiek in combinatie met veiligheid en comfort



Meer transporteren
VarioGrip – volledig geïntegreerd!
'FOEUCJFEUOV7BSJP(SJQ IFUFFSTUFCBOEFOESVLSFHFMTZTUFFNEBUWPMMFEJHJOIFUWPFSUVJHDPODFQUHFÕOUFHSFFSEJT%FJOEFGBCSJFLFOWBO
'FOEUPOUXJLLFMEFJOTUBMMBUJFNBBLUSFHFMJOHWBO
EFCBOEFOTQBOOJOHUJKEFOTIFUSJKEFONPHFMJKL
%FIPPHUFWBOEFCBOEFOTQBOOJOHXBTBMUJKEFFO
DPNQSPNJTUVTTFOHFCSVJLPQIFUWFMEFOHFCSVJL
PQEFXFH NBBSEBUJTOVWFSMFEFOUJKE7JBEF
7BSJPUFSNJOBMLBOEFCBOEFOTQBOOJOHTOFMFO
FFOWPVEJHXPSEFOHFXJK[JHEEPPSPQFFOLOPQUF
ESVLLFO

Optimale bandenspanning
%FWPPSEFMFOWBOFFOPQUJNBMFCBOEFOTQBOOJOH
[JKOWPMLPNFOEVJEFMJKLWFSMBHJOHWBOEFCBOEFOTQBOOJOHPQIFUWFMEMFJEUUPUFFOHSPUFSDPOUBDUPQQFSWMBLNFUEFPOEFSHSPOE XBUUPUUPFOBNF
WBOEFUSFLLSBDIUFOBGOBNFWBOEFXJFMTMJQMFJEU
%BBSNFFXPSEUWPMHFOTPOBGIBOLFMJKLPOEFS[PFL
QSPDFOUCSBOETUPGCFTQBBSE #PWFOEJFO[BMNJOEFSCPEFNWFSEJDIUJOHPQUSFEFO XBUMFJEUUPUNJOEFSPQCSFOHTUWFSMJF[FO#JKSJKEFOPQEFXFH[PSHU
EFIPHFSFCBOEFOTQBOOJOHWPPSFFOTUBCJFMFSSJKHFESBH#PWFOEJFOJTFSNJOEFSSPMXFFSTUBOE [PEBU
PPLWFSMJF[FO CSBOETUPGWFSCSVJLFOCBOEFOTMJKUBHF
BG[VMMFOOFNFO
VarioGrip управление
VarioGrip-bediening

VarioGrip bij
по време
grondbewerking
на почвообработка,
en het uitrijden
сеитба
vanиmeststoffen
торене

Bandenspanning (bar)

VarioGrip

2

1
Tijd

(SPOECFXFSLJOH
Ook de bediening van het bandendrukregelsysteem is in het totaalconcept van de trekker geïntegreerd. Via de Vario-terminal kan de bandenspanning van
de trekker met één druk op de knop worden geregeld. Via
een hulpsysteem wordt de bestuurder op een te lage of te
hoge bandenspanning gewezen.

Rijden op de openbare weg
Veldwerk
Vul- en insteltijd

VarioGrip-functie
Bandenspanning (bar)
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Tijd

6JUSJKEFOWBONFTUTUPGGFO

Rijden op de openbare weg
Veldwerk
Vul- en insteltijd

Het bandendrukregelsysteem maakt het mogelijk ook tijdens het rijden de bandenspanning te
regelen. Dit vindt plaats via de geïntegreerde draaikoppeling, die positief bijdraagt aan de levensduur van de trekker. De luchtvoorziening wordt gerealiseerd via een gemodificeerde, voertuigeigen
compressor en ventielen. Binnen tien minuten kan de bandenspanning met 1 bar worden verhoogd.
Verlaging van de druk met 1 bar kost slechts 2 minuten.

De leidingen van het VarioGrip-bandendrukregelsysteem
lopen door een radiale, draaibare doorvoer. Via een stuurleiding (groen) en de luchtleiding (blauw) kan men de
band snel oppompen en leeg laten lopen.

De luchtdruk hangt af
van de bandenmaat.

Met VarioGrip stelt u de bandenspanning optimaal in op veldwerk en op rijden op de weg. Kort voordat u de werkzaamheden op het land beëindigt, bijvoorbeeld als u een werktuig inklapt, kan worden
gestart met de drukopbouw voor rijden op de weg. Zo heeft de trekker als u de weg oprijdt al een hogere bandenspanning. Tijdens het rijden verhoogt het VarioGrip-systeem dan de bandenspanning tot de
optimale waarde voor rijden op de weg, zodat slijtage aan de banden tot een minimum beperkt blijft en gezorgd wordt voor een ongekende rijstabiliteit. Voor het begin van de veldwerkzaamheden wordt
de bandenspanning binnen twee minuten weer verlaagd. Het grote voordeel van VarioGrip is dat het laten toe- en afnemen van de bandenspanning tijdens het rijden plaatsvindt.



Carrosserie van de trekker



Meer zien
De modernste verlichting
)FUWFSMJDIUJOHTDPODFQUWBOEF'FOEU7BSJPJT
QFSGFDUVJUHFLJFOEFOCFWBUEFNPEFSOTUFUFDIOPMPHJF%JNFOHSPPUMJDIU[JKOVJUHFSVTUNFUEF
OJFVXTUFCJMFEMBNQFONFUIPPHUFWFSTUFMMJOH
0PLEFXFSLMBNQFOFO$PSOFSMJHIUT[JKOWBOMFEMBNQFOWPPS[JFO.FUEF[FMBNQFOLBOEFWFSMJDIUJOHOBVXLFVSJHXPSEFOHFSFHFMEFOJTIFU[JDIU
PQXFSLUVJHFOFOPQIFUXJFMTQPPSPPLCJKEPOLFS
VJUTUFLFOE%FMFEMBNQFO[PSHFOWPPSFFOMBBH
TUSPPNWFSCSVJLFOIFCCFOFFO[FFSMBOHFMFWFOTEVVS

LED-фарове с настройка
Led-koplampen
met hoogteverstelling
на дължината

De modernste verlichting
t%JNFOHSPPUMJDIUNFUCJMFEMBNQFO
en hoogteverstelling
t5XFFMFEXFSLMBNQFOWPPSFOUXFF
werklampen achter
t-FEDPSOFSMJHIUT WPPSFFOHSPOEJHF
verlichting van het wielspoor
t*OTUBQMJDIUWPPSWFJMJHJOFOVJUTUBQQFO

Coming Home-licht
Home Licht en
и светлина
instaplicht
за стълбата

Veilig thuiskomen: om ook in het donker veilig van
de trekker te stappen, heeft Fendt het zgn. ‘Coming
Home-licht’ geïntegreerd. De werklampen blijven hierbij
na het uitschakelen nog een bepaalde tijd branden.
Naast de opstap van de 900 Vario bevindt zich een praktisch instaplicht. Dit is zodanig tegen de tank geplaatst
dat de traptreden uitstekend verlicht zijn en de bestuurder
veilig in en uit kan stappen.

t$PNJOH)PNFMJDIUCMJKGUOB
uitschakelen van de trekker nog even
branden

Лесно ясно управление
Gemakkelijke
en duidelijke bediening

Dankzij de overzichtelijke bediening kan de verlichting heel gemakkelijk worden ingesteld. Met het
slimme eenknopssysteem kunnen alle van tevoren ingestelde werklampen met één druk op de knop (folietoets)
gemakkelijk en snel worden ingeschakeld.

De bundel van de led-koplampen kan afhankelijk van de werkzaamheden worden aangepast, bijvoorbeeld voor rijden op de weg.
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De Fendt x5-cabine

Kan meer
De 900 Vario biedt u een werkplek met een zee
aan ruimte. Vanaf de bestuurdersplaats stuurt u
via de Variotronic alle werkzaamheden aan, waarbij u overal zicht op hebt. Automatische functies,
airconditioning en vele andere functies zorgen
ervoor dat u geconcentreerd kunt blijven werken
en topprestaties levert – de hele werkdag lang.
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De Fendt x5-cabine
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Meer plaats, meer zien, ergonomisch beter
3,5 m³ ruimte en perfect zicht rondom
/FFNUVQMBBUTJOEFHSPUFYDBCJOFWPMPQ
SVJNUFFOVJUTUFLFOE[JDIUEPPSIFUHSPUFHMBTPQQFSWMBLoFFOFDIUQBOPSBNB[JDIU%FBVUPNBUJTDIFBJSDPOEJUJPOJOH[PSHUWPPSFFOWPPSUEVSFOE
BBOHFOBNFUFNQFSBUVVSPQEFXFSLQMFL FOEF
BDUJFGHFLPFMEFLPFMCPYWPPSLPFMFWFSTOBQFSJOHFOUVTTFOEPPS0QLPVEFEBHFOCJFEUEFTUPFMWFSXBSNJOHIFUDPNGPSUEBUVOJFUHSBBHNFFS
[PVNJTTFO&OPPLVXFWFOUVFMFCJKSJKEFSIFFGU
FFODPNGPSUBCFMFFJHFO[JUQMBBUT

De perfecte werkplek

Unieke veiligheid door het
gelaagde veiligheidsglas
7PPSIFUFFSTUCFTUBBUEFWPPSSVJUWBOEF
7BSJPVJUHFMBBHEWFJMJHIFJETHMBT%BBSNFF
JOUSPEVDFFSU'FOEUFFOCBBOCSFLFOEFJOOPWBUJF
JOEFMBOECPVXNFDIBOJTBUJF EJFEFWFJMJHIFJE
WPPSCFTUVVSEFSFOCJKSJKEFSWFSHSPPU*OHFWBM
WBOFFOCFTDIBEJHJOHCMJKGUEFWPPSSVJUBMUJKEÏÏO
HFIFFMoWFSTQMJOUFSFOJTVJUHFTMPUFO#FTUVVSEFS
FOCJKSJKEFSCMJKWFOEBBSEPPSCJOOFOEFDBCJOF
BMUJKEFOJHT[JOTCFTDIFSNE

По-голяма
Meer
veiligheid
сигурност

По-голяма
Meer
zicht видимост

Bedieningsmogelijkheid voor achterste
hefinrichting met snelhefschakelaar, diepteregeling
en aftakasschakeling (optioneel voor fronthef)

Folietoetsenbord voor TMS,
VariotronicTI, keuze snelheidsbereik, inen uitschakelen vierwielaandrijving
en differentieelslot, voorasvering en
voorkeuze aftakastoerental.

Handgas

Kruishendel voor het 1e en 2e
hydrauliekventiel

Bedieningselementen extra
hydraulische regelventielen 5 t/m 8

Rijpedaalinstelling

De bedieningsmogelijkheden op de rechter armleuning – een sluitend
totaalconcept, bestaande uit Vario-terminal, multifunctionele joystick,
kruishendel en folietoetsenbord – vormen voor de bestuurder samen de
ergonomische schakelcentrale waarmee hij alles onder controle heeft.

De inrichting van de 900 Vario heeft een optimale
overzichtelijkheid. De kap is zo slank mogelijk
gehouden, zodat de bestuurder uitstekend zicht heeft op
wielspoor en frontwerktuig.

De nieuwe ruitenwisser biedt 300° vrij zicht. Om ook in
geval van neerslag vrij zicht op wielspoor en frontwerktuig
te hebben, is het wisoppervlak bijna dubbel zo groot
gemaakt en loopt het door tot aan de motorkap. Met de
intervalschakeling is voor de ruitenwisser altijd de juiste
stand te vinden.

Оптимално вътрешно
Binnenverlichting
geoptimaliseerd
осветление

По-голяма
Meer
overzicht
видимост
met deпосредством
groothoekspiegel
широкоъгълните огледала

Система Rüfa – лесно eenvoudig
Achteruitrijinrichting:
и бързо en snel

Мощна климатична
Airconditioning
met grote
система
capaciteit

Контакти
Contactdozen

De binnenverlichting van de 900 Vario is in elk
belangrijk aspect perfect uitgevoerd. De
belangrijkste bedieningselementen worden op aangename
wijze verlicht, onafhankelijk van het tijdstip. De intensiteit
van de verlichting is afhankelijk van de sterkte van het
omgevingslicht en wordt via een lichtsensor automatisch
geregeld.

De groothoekspiegel (optie) vergroot door het grotere gezichtsveld de veiligheid aanzienlijk. U hebt een beter overzicht,
juist in die gedeelten van het gezichtsveld die zich opzij van de trekker bevinden. De dode hoek is in het algemeen de
gevaarlijkste zone. Met de groothoekspiegel kan veel beter worden waargenomen, wat zich in die zone bevindt. Daardoor
kunnen onvoorziene situaties worden vermeden.

Om de gebruiksmogelijkheden nog meer te verbreden,
levert Fendt de tractor af fabriek met volwaardige
achteruitrijinrichting. In slechts enkele stappen kan
de bestuurderstoel inclusief stuur, multifunctionele
armleuning en alle bedieningselementen, 180 graden
worden gedraaid. Zo kunt u de meest uiteenlopende
werkzaamheden verrichten en benut u het volledige
rendement van uw 900 Vario.

De airconditioning zorgt voor een aangename
temperatuur in de x5-cabine. De capaciteit is verder
uitgebreid, terwijl er juist minder brandstof voor nodig is.

Voor externe stroomverbruikers zijn vele
contactdozen beschikbaar, bijvoorbeeld vier
12V-aansluitingen.

Een bijzonder kenmerk van Fendt-trekkers is de
ingelijmde voorruit. Van buiten niet zichtbaar,
maar toch nuttig voor u, want de ruit is sterker en volledig
dicht. Voor nog meer comfort en veiligheid is ook een
voorruit van gelaagd veiligheidsglas leverbaar, incl.
voorruitverwarming.

Praktisch en aangenaam voor de bestuurder is dat de
armleuning met de stoel mee beweegt. De bestuurder kan
gewoon zijn arm op de armleuning leggen en zich ontspannen met de
bediening bezighouden.
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De Fendt x5-cabine

Комфортна
De
Fendt-comfortstoel
седалка Fendt
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Комфорт наdankzij
Rijcomfort
работаdeблагодарение
cabinevering на окачването на кабината

Zitcomfort en veel praktische extra’s
%FQOFVNBUJTDIFDBCJOFWFSJOHCFQFSLU
USJMMJOHFOUPUFFONJOJNVNFO[PSHUWPPS
FFOHSPPUSJKDPNGPSU)FUBCTPMVUFUPQQVOU
XBUCFUSFGUSJKDPNGPSUJTEFDPNCJOBUJFWBO
HFWFFSEFWPPSBTFODBCJOFWFSJOHFOFFOBDUJFG
HFWFFSEFCFTUVVSEFSTTUPFM%BUWJOEUVCJK
HFFOFOLFMFBOEFSFTUBOEBBSEUSFLLFSoBMMFFO
CJK'FOEU#PWFOEJFO[PSHFOWFMFEFUBJMTWPPS
FFOBBOHFOBBNWFSCMJKGJOEFDBCJOFFFOBDUJFG
HFLPFMELPFMWBL EJWFSTFPQCFSHWBLLFOFOOPH
WFFMNFFSQSBLUJTDIFIVMQNJEEFMFO

De comfortstoel is aangenaam luchtgeveerd, met
eenvoudig verstelbare armleuningen.

Суперкомфортна седалкаn
Fendt-supercomfortstoel
‘Evolution
dynamicDynamic’

Стойка за мобилен телефон
Telefoonhouder

Вградени канали
Geïntegreerde
kabeldoorvoer
за кабели

De Fendt x5-cabine
t3VJNFYDBCJOF
t&SHPOPNJTDIWPSNHFHFWFO
bedieningsconsole aan de rechter
armleuning
t"VUPNBUJTDIFBJSDPTUBOEBBSE
De luchtgeveerde supercomfortstoel ‘Evolution Dynamic’ is
uitgerust met stoelverwarming, draaiadapter, laagfrequente
vering, pneumatische lendensteun en een eenvoudig te
verstellen armleuning. Bovendien is de stoel geventileerd en
uitgerust met dynamisch gedempte vering. Prettig is ook dat
de luchtcompressor voor de demping zich buiten de cabine
bevindt, buiten het gehoorbereik van de trekkerbestuurder.
Суперкомфортна сеution‘Evolution
Fendt-supercomfortstoel
active Active’

De cabinevering met luchtveringselementen zorgt ervoor
dat trillingen maximaal gereduceerd worden. Het grote
hoogteverschil en de afstand tussen de veerelementen
van de x5-cabine voorkomt bovendien duikneigingen,
zodat het rijcomfort maximaal is.

Хладилно отделение
Koelvak

Met de telefoonhouder heeft ook de mobiele
telefoon een vaste plaats in de cabine. De houder is
flexibel instelbaar en geschikt voor diverse gsm-modellen.

Външноkoelbox
Externe
хладилно отделение

Fendt heeft een zeer doordachte oplossing
ontwikkeld voor kabels die vanaf de achterzijde
de cabine binnenkomen. Onafhankelijk van hun diameter
kan elke kabel netjes door de kabeldoorvoer worden
gestoken. Daarbij kan de achterruit gesloten worden,
zodat stof, vuil, water en lawaai buiten blijven.

Много
Veel
bergruimte
отделения за съхранение

t1OFVNBUJTDIFESJFQVOUTDBCJOFWFSJOH
met geïntegreerde niveauregeling
t6OJFLWFSJOHTDPODFQUDBCJOFWFSJOH
plus actief geveerde bestuurdersstoel
in combinatie met voorasvering
t1SBLUJTDIFPQCFSHWBLLFO

Bij de absolute hightech-uitvoering van deze
stoel profiteert u als bestuurder niet alleen van de
geavanceerde functies van de ‘Evolution Dynamic’uitvoering, maar ook van de actieve vering. Op zo’n stoel
blijft iedere bestuurder lang fit!

In het koelvak is plaats voor een maaltijd en een
koel drankje.

Voor de versterking van de inwendige mens op
lange werkdagen is er de grote externe koelbox. De
koelbox is overigens ook geschikt om iets in warm te
houden, bijvoorbeeld een maaltijd.

In een Fendt-cabine is veel bergruimte, zodat alles
een plek kan vinden.

In het documentenvak kunt u de
gebruikshandleiding en andere belangrijke
papieren veilig opbergen.

38

Fendt Variotronic



Integreren leidt tot voorsprong

Vario-терминал10.4
Vario-terminal
10.4-B
B

Fendt Vario-terminal
'FOEUIPVEUDPOTFRVFOUWBTUBBO[JKOÏÏOUFSNJOBMTUSBUFHJF)FUSFTVMUBBUJTFFOVOJFLFJOUFHSBUJF
WBOGVODUJFTJOÏÏOUFSNJOBM"BOEF7BSJPUFSNJOBM
[JKOUPFQBTTJOHFOHFLPQQFMEUSFLLFSCFEJFOJOH *40#64XFSLUVJHBBOTUVSJOH DBNFSBGVODUJF TQPPSHFMFJEJOH EPDVNFOUBUJFFOEFIFMQGVODUJF*OEF7BSJPUFSNJOBM#LVOOFONBYJNBBM
UPFQBTTJOHFOUFHFMJKLXPSEFOXFFSHFHFWFO
7PPSEFFMWPPSVJTEBUEFUFSNJOBMHFHFWFOTWBO
WFSTDIJMMFOEFUPFQBTTJOHFOWPPSBOEFSFGVODUJFT
CFTDIJLCBBSLBOTUFMMFO%BUJTEFUFDIOJTDIFWPPSTQSPOHEPPSJOUFHSBUJF

Platte menustructuur, perfect overzicht
%PPSEFQMBUUFNFOVTUSVDUVVSFOEFPWFS[JDIUFMJKLF
XFFSHBWF[BMJFEFSFCFTUVVSEFSTOFMNFUEF7BSJP
UFSNJOBMLVOOFOXFSLFOFOIFFGUIJKBMMFTJOCFFME
)FUCFFMETDIFSNJTLSBTWBTUFOIFFGUFFOIPHFSFTPMVUJF%FUFSNJOBMTWBOEFOJFVXFHFOFSBUJFIFCCFOIFU
VJUFSMJKLWBOFFOTNBSUQIPOF/FUBMTBMMFGVODUJFBBOEVJEJOHFO QBTUIFUCFFMETDIFSN[JDIBVUPNBUJTDIBBO
EFMJDIUTUFSLUFCVJUFOBBO&ONFUEFOJFUWFSCMJOEFOEF
OBDIUNPEVTJTPPLOBDIUXFSLHFFOQSPCMFFN%FDPNQPOFOUFOWPPSEF7BSJPUFSNJOBMIFCCFO OFUBMTEF
USFLLFST FFOIPPHXBBSEJHFBGXFSLJOHPOEFSHBBO%VT
PPLXBUEFFMFLUSPOJDBCFUSFGUNBHVSFLFOFOPQIPHF
LXBMJUFJUFOCFUSPVXCBBSIFJE

Индивидуалнаpersoonlijk
Vario-terminal
настройкаin
наteVario-терминала
stellen

Fendt Variotronic
t;FTUPFQBTTJOHFOPWFS[JDIUFMJKLJOÏÏOUFSminal
 oUSFLLFSCFEJFOJOH
 o*40#64XFSLUVJHBBOTUVSJOH
 oDBNFSBGVODUJF
 o7BSJP(VJEFTQPPSHFMFJEJOHTTZTUFFN
 o7BSJP%PDEPDVNFOUBUJFTZTUFFN
 oIFMQGVODUJF
De nieuwe Vario-terminal 10.4 B overtuigt door zijn smartphone-uiterlijk en verbeterde touchscreen.
Hij behoort standaard tot de ProfiPlus-uitvoering. Indien gewenst is hij echter ook bij de Profiuitvoering leverbaar.

Vario-терминал7"7“
Vario-terminal

De menu’s stelt u via de Vario-terminal naar keuze in door het
beeldscherm aan te raken of met behulp van de navigatietoetsen.
Zo kunt u met de toetsen of met behulp van de touch-technologie door het
menu navigeren.

Функции
Functies
Vario-terminal
Vario-терминал
Управление на трактора
Trekkerbediening
Управление
25
werktuiggeheugens
на трактора
Управление на трактора
Variotronic-werktuigaansturing
(ISOBUS)
Управление на трактора
SectionControl-sectieschakeling
УправлениеTI-kopakkermanagementsysteem
Variotronic
на трактора
УправлениеTI Automatic
Variotronic
на трактора
Управление на трактора
VarioGuide-spoorgeleidingssysteem
Управление на трактораVarioGuide Light
Spoorgeleidingssysteem
Управление
на трактора
VarioDoc-documentatiesysteem
Управление на трактора
Documentatiesysteem
VarioDoc Pro
Управление на трактора
Nachtmodus
на трактора
2Управление
camera-aansluitingen

De 7" Vario-terminal, met een beeldschermdiagonaal van 17,7 cm, is een handzame en functionele
hulp bij het aansturen van trekker en (via Variotronic) ISOBUS-compatibele werktuigen.

Op de monitor van de Vario-terminal kunnen
maximaal 4 toepassingen tegelijk worden weergegeven. Via de sneltoewijzingstoets kan het beeldscherm aan functies worden gekoppeld. Heel handig is
bovendien de Home-toets, waarmee u direct de vorige
schermweergave oproept.

Индивидуална
Persoonlijk
in teнастройка
stellen terminalscherm
на изгледа на терминала
7"
7“

t7BSJPUSPOJDTIkopakkermanagementsysteem, met optimale instelmogelijkheden
tVariotronicTI Automatic, voor automatische sequentie-activering op de kopakker
t7JFS*OGP TKBCMPOFOWPPSEFTUBUVTWBO
hefinrichting, hydrauliekventielen, brandstofverbruik en kopakkermanagementsysteem

10.4-B
10.4 B

t0QTMBHWPPSNBYXFSLUVJHFO [PEBU
instellingen handig oproepbaar zijn

–
–
–
–
–
–
–

De 7" Vario-terminal omvat de toepassingen voor trekker- en Variotronicwerktuigaansturing. In de tweemaal zo grote Vario-terminal 10.4 B zijn
bovendien de camerafuncties, VarioGuide en VarioDoc geïntegreerd.
= standaard | = optie

Positie en hellingshoek van de Vario-terminal kunnen naar wens worden ingesteld. Door het kogelgewricht in de houder kan de terminal in alle richtingen
worden gedraaid. Hierdoor heeft de bestuurder altijd optimaal zicht op de terminal.

7PMMFEJHTDIFSN

)BMGTDIFSN

,XBSUTDIFSN

In ‘volledig scherm’ hebt u het beste
overzicht over de actuele werkzaamheden. In volledig scherm kunnen
de toepassingen Spoorgeleiding,
ISOBUS-werktuigaansturing en
Camerafuncties worden weergegeven.

In halfscherm kunt u twee toepassingen tegelijk bekijken, bijvoorbeeld
trekker en ISOBUS-werktuig.

Er kunnen maximaal 4 toepassingen tegelijk op het beeldscherm
worden weergegeven. De weergave is flexibel en eenvoudig in
te stellen. En in de nachtmodus is
alles zelfs in het donker nog goed
zichtbaar.

t#FEJFOJOHWBOIFUCBOEFOESVLSFHFMTZTteem
t'FOEU7BSJPUFSNJOBM NFUUPVDIFOUPFUTbediening
t/BDIUNPEVTWPPSPQUJNBMFBBOQBTTJOH
van de terminalverlichting aan de lichtsterkte van de omgeving
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VariotronicTI en ISOBUS-werktuigaansturing
De laatste keer even nauwkeurig keren als de eerste
0NIFULFSFOEFMBBUTUFLFFSOFU[POBVXLFVSJHUF
MBUFOWFSMPQFOBMTEFFFSTUFLFFS JTEF7BSJP
TUBOEBBSEVJUHFSVTUNFUIFULPQBLLFSNBOBHFNFOUQSPHSBNNB7BSJPUSPOJD5*7BSJPUSPOJD5*XPSEU
JOIFUEJTQMBZWBOEF7BSJPUFSNJOBMVJUFSTUPWFS[JDIUFMJKLXFFSHFHFWFO;PCFTQBBSUVUJKEPQEF
LPQBLLFSFOWPPSLPNUVEBUFWFOUVFFMGPVUFO
XPSEFOHFNBBLU [FMGTPQMBOHFXFSLEBHFO

Perfect voor elke toepassing
%FJOUFSGBDF*40#64WPSNUWPPS'FOEU7BSJPUSPOJD
EFWFSCJOEJOHNFUIFUBBOHFLPQQFMEFXFSLUVJH
7JBEF*40#64XFSLUVJHBBOTUVSJOHLBOFMLXFSLUVJHEBUDPNQBUJCFMJTWPMHFOT*40 WJBEF
'FOEU7BSJPUFSNJOBMXPSEFOJOHFTUFME#PWFOEJFO
CJFEUEF7BSJPUSPOJDWFSTDIJMMFOEFNPHFMJKLIFEFO
PNEFCFEJFOJOHBBOIFUBDUVFMFHFCSVJLBBOUF
QBTTFOFOCJKWPPSCFFMEGVODUJFTWJBEFNVMUJGVODUJPOFMFKPZTUJDLBBOUFTUVSFOPGWPPSHFQSPHSBNNFFSEFJOTUFMMJOHFOXFFSPQUFSPFQFO

Управление в обръщателната бразда
Kopakkermanagement

ISOBUS -управление на инвентара
ISOBUS-werktuigaansturing

Управление
Overdracht opс джойстик
rijhendel

ISOBUS-управление на инвентара
ISOBUS-werktuigaansturing
UT = universele terminal. De ISOBUS-werktuigaansturing is in de
terminal geïntegreerd.
AUX-N = Auxiliary Control, maakt werktuigaansturing via de
rijhendel mogelijk
TC-BAS = Task Controller Basis; bij Fendt vertegenwoordigd door
het documentatiesysteem VarioDoc
TC-GEO = Task Controller Geo; bij Fendt overeenkomend met
VarioDoc Pro
TC-SC = Task Controller SectionControl

Bij het kopakkermanagementsysteem VariotronicTI legt de bestuurder bij stilstand of tijdens het rijden van tevoren de gewenste bedieningsvolgorde tijdens het keren vast, en slaat die op.
De instellingen en deelfuncties voor de aansturing van motor en transmissie, hydrauliekventielen, front- en achterhef, aftakassen voor en achter en het spoorgeleidingssysteem, kunnen
heel eenvoudig via het kopakkermanagementprogramma worden doorgevoerd en opgeroepen.

De ISOBUS-werktuigaansturing is in de 7-inch en 10.4inch Vario-terminals perfect geïntegreerd (n.v.t. bij de
Power-uitvoering). De aansturing vindt via terminal en
joystick plaats, een extra terminal is niet nodig. In volledigschermweergave is de Vario-terminal een volwaardige
ISOBUS-terminal.

De functies voor werktuigaansturing en kopakkermanagement kunnen indien gewenst aan de multifunctionele hendel worden gekoppeld. Zo kan elke bestuurder
voor de trekker en werktuigen die hij op dat moment gebruikt
de ergonomisch meest gunstige bediening kiezen. Met
VariotronicTI Automatic is in combinatie met het spoorgeleidingssysteem VarioGuide automatische activering van de
sequenties op de kopakker mogelijk.

Bij de invoering van een standaard zoals ISOBUS is de hele landbouwmechanisatiesector betrokken. Fendt is medeoprichter van de Agricultural Industry
Electronics Foundation (AEF). Hiermee heeft men een onafhankelijke internationale brancheorganisatie op willen richten. De AEF stelt als gebruikersplatform
hulpbronnen en kennis ter beschikking om het gebruik van elektronica in de
landbouw te stimuleren. In eerste instantie zal het zwaartepunt liggen bij belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op ISOBUS. De ISOBUS-functies
van de terminal worden door bepaalde uniforme symbolen aangegeven.

Коригирай
Edit
offline офлайн

Toewijzing
van functies
aan de joystick vlg.
voorkeur
Индивидуално
конфигуриране
на eigen
джойстика

Автоматика предна
Automatische
functieиfrontзаднаenнавесна
achterhef
система

Управление SectionControl
SectionControl-bediening

SectionControl

De verschillende stappen kunnen in stilstand worden gewijzigd en aangepast, zodat het proces in
alle rust verder geoptimaliseerd kan worden. Indien nodig
kan de bestuurder de bedieningsvolgorde tijdens het werk
aanpassen en optimaliseren.

Een praktisch kenmerk is dat via de joystick
4 sequenties voor het kopakkermanagement kunnen worden geactiveerd: 2 om het spoor op te rijden
en 2 om het te verlaten.

De automatische regelingen van front- en achterhefinrichting en aftakas via het ‘klaverblad’ op de
multifunctionele joystick zijn erg eenvoudig, maar ook erg
handig. Ze kunnen met de go- en eindtoetsen worden
geactiveerd zonder dat ze van tevoren in het kopakkermanagementprogramma moeten worden geprogrammeerd.

Fendt heeft de bediening van SectionControl op
een eenvoudige en heldere manier in de Varioterminal geïntegreerd. De bediening wordt overzichtelijk
en duidelijk weergegeven.

Met de nieuwe functie SectionControl is volautomatische sectieschakeling via een gps-signaal mogelijk, afhankelijk van het gewenste
overlappingspercentage. Bij toepassing van een ISOBUS-compatibele spuitmachine, kunstmeststrooier of zaaimachine, kunnen maximaal
24 secties worden ingesteld. Daarmee levert u nauwkeurig werk af, terwijl minder zaaizaad, meststof of gewasbeschermingsmiddel nodig is
doordat dubbele toedieningen en giften buiten de rand van het perceel worden voorkomen. En de bestuurder kan zowel overdag als ’s nachts
gemakkelijker werken.
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Spoorgeleiding, documentatie en telemetrie
Meer werk verzetten met VarioGuide
.FUIFUTQPPSHFMFJEJOHTTZTUFFN7BSJP(VJEF[BMFS
NJOEFSPWFSMBQQJOH[JKO XBUUJKEFOHFMECFTQBBSU
%PPSHFCSVJLWBOTQPPSHFMFJEJOH[JKOOBNFMJKL
CFTQBSJOHFOPQCSBOETUPGFOQSPEVDUJFNJEEFMFO[PBMT[BBJHPFEFONFTUTUPGGFONPHFMJKLWBODB
QSPDFOU7JBEFPWFS[JDIUFMJKLFLBBSUXFFSHBWFPQ
EF7BSJPUFSNJOBMJTEFDPOUSPMFPWFSEFUSFLLFS
XFSLUVJHDPNCJOBUJFWPPSEFCFTUVVSEFSFFOGMVJUKF
WBOFFODFOU;PMVLUIFUEFCFTUVVSEFSPNPPL
TOBDIUTPGCJKTMFDIU[JDIUPQUJNBMFSFTVMUBUFOUF
CFIBMFOFOEFNBDIJOFNBYJNBBMUFCFOVUUFO

VarioGuide Light – het eenvoudige spoorgeleidingssysteem
7PPSCJKWPPSCFFMENFMLWFF BLLFSCPVXFO
HFNFOHEFCFESJKWFO EJFFFOOJFUUFEVVSTQPPSHFMFJEJOHTTZTUFFN[PFLFOWPPSIVOCBTBMFHSPOECFXFSLJOH JT7BSJP(VJEF-JHIUEÏFDPOPNJTDIF
PQMPTTJOH)FUTZTUFFNJTJOEF7BSJPUFSNJOBM
HFÕOUFHSFFSEFOIFFGUFFOOBVXLFVSJHIFJEWBO 
DN)PVEFSSFLFOJOHNFFEBUWBO7BSJP(VJEF
-JHIUHFFOVQHSBEFNPHFMJKLJTOBBSFFOHSPUFSF
OBVXLFVSJHIFJE

Навигация VarioGuide
VarioGuide-spoorgeleidingssysteem

Modern opdrachtbeheer met VarioDoc
%PDVNFOUBUJFJTWPPSBHSBSJTDIFPOEFSOFNFSTEF
CFMBOHSJKLTUFCBTJTWPPSFFONPEFSOCFESJKGTNBOBHFNFOU.FU7BSJP%PDLVOOFOEFSFMFWBOUF
HFHFWFOTNFUNJOJNBMFJOTQBOOJOHFOJOLPSUF
UJKEXPSEFOHFSFHJTUSFFSE PQEFQFSDFFMTLBBSU
BBOHFUFLFOEFOHFBOBMZTFFSE5FSXJKMIJKOPHPQ
IFUQFSDFFMJT LBOEFCFTUVVSEFSWJBEF7BSJP
UFSNJOBMBMMFCFMBOHSJKLFXBBSEFOJOWPFSFO [PEBU
IFUOBXFSLPQLBOUPPSUPUFFONJOJNVNCFQFSLU
LBOCMJKWFO0NHFLFFSELVOOFOPPLPQESBDIUFO
PQEFDPNQVUFSXPSEFOJOHFWPFSEFOBBOEFUFSNJOBMEPPSHFHFWFO

Met FUSE, de nieuwe, allesomvattende
elektronicastrategie van AGCO, kunnen boeren en
loonwerkers hun gehele machinepark naadloos
integreren en in een netwerk onderbrengen. Onder de
naam FUSE leveren AGCO en Fendt oplossingen voor
de precisielandbouw die leiden tot een vermindering
van de bedrijfskosten en nog meer efficiëntie en
voordeel bij toepassing van de machines.

Телеметрия AGCOMMAND
AGCOMMAND-telemetrie
Met VarioGuide kan de bestuurder zich volledig op het
werktuig concentreren. Daardoor presteert hij meer
en neemt de totale kwaliteit van zijn werk toe, zelfs
bij slecht zicht. VarioGuide, dat via de Vario-terminal
bediend wordt, maakt behalve van de Amerikaanse
GPS-satellieten ook gebruik van het Russische
GLONASS-satellietnavigatiesysteem. Bovendien is
het systeem nu al geschikt voor toepassing van het
Europese Galileo-systeem, dat op stapel staat. Door het
toepassen van meerdere systemen tegelijkertijd, is het
spoorgeleidingssysteem gegarandeerd zeer betrouwbaar.
Op het gebied van correctiesignalen kan uit vele
aanbieders worden gekozen. VarioGuide werkt met
satellietondersteunde signalen zoals EGNOS en OmniSTAR
en met via veldstations en mobiele telefonie overgeseinde
RTK-signalen, afkomstig van stations op het land.
VarioGuide ondersteunt daarbij open formaten, zoals RTCM
3.1. Daarmee hebt u de keuze uit drie nauwkeurigheden,
van +/– 20 cm tot +/– 2 cm. RTK biedt daarbij de
grootste nauwkeurigheid.

VarioGuide Light – VarioGuide Standard nauwkeurigheid +/- 20 cm

AGCOMMAND is de universele telemetrie-oplossing van het AGCO-concern.
Is de Fendt-trekker aan AGCOMMAND gekoppeld dan worden de volgende
gegevens automatisch geregistreerd:
 tCSBOETUPGWFSCSVJL MIB
 tTOFMIFJE LNI
 tNPUPSUPFSFOUBM UNJO
 tCFOPEJHEFUSFLLSBDIU / 
 tQPTJUJFBDIUFSIFGJOSJDIUJOH  
 tQPTJUJFGSPOUIFGJOSJDIUJOH  
 tUPFSFOUBMBDIUFSBGUBLBT UNJO
 tTUBUVTWBOEFESBBJVSFOUFMMFS
 tCVJUFOUFNQFSBUVVS ¡$

Документация VarioDoc
VarioDoc-documentatiesysteem

Correctiesignalen: EGNOS, WAAS, Autonome Modus (gratis), OmniSTAR VBS (licentie vereist, alleen bij VarioGuide Standard)
Bij uitstek geschikt voor werkzaamheden zoals stoppelbewerking, compost strooien, rollen, maaien of drijfmest uitrijden

Met VarioDoc kunnen gegevens draadloos van de Vario-terminal naar
de perceelskaart worden verzonden. De lastige procedure van het m.b.v.
een opslagmedium uitlezen van gegevens, zoals perceelsnaam, actueel
gewas, gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en hun hoeveelheden, of
welke bestuurder de werkzaamheden heeft uitgevoerd, wordt daarmee
overbodig. Bij de VarioDoc Pro worden bovendien voortdurend de positie- en
machinegegevens geregistreerd en is gegevensoverdracht via het gsm-net
mogelijk.

VarioGuide Precision nauwkeurigheid +/- 5 cm
Correctiesignalen: OmniSTAR HP (licentie vereist)
In regio’s waar de zenderontvangst goed is, geschikt voor bijna alle agrarische toepassingen,
zoals het zaaien van graan.

VarioGuide RTK nauwkeurigheid +/- 2 cm
Correctiesignalen: mobiel RTK-veldstation of Ntrip (RTK via mobiele telefonie).
Biedt de grootste nauwkeurigheid – snel, veilig en overal beschikbaar.
Voor alle agrarische werkzaamheden, in het bijzonder strokenbewerking en Controlled Traffic Farming (vaste rijpaden).

Verdere informatie vindt u in de
Variotronic-folder.

Modern opdrachtbeheer voor de registratie van gegevens
voor perceelskaarten

De starterkit (niet bij de trekker inbegrepen) wisselt
via radiosignalen gegevens uit tussen trekker en
kantoorcomputer.

Producent
Fabrikant

Kompatybilneproducten
Compatibele
produkty

BASF

BASF field record
BASF-perceelskaart

Helm
BASF
LAND-DATA EUROSOFT
LAND-DATA
EUROSOFT

.VMUJ1MBOUt.:'"3.%&t.:'"3.-0(*44
BASF
field record
"0"HSBS0GGJDFGJFMEEBUBCBTFt"0"HSBS0GGJDF
"0QFSDFFMTLBBSUt"0MPPOXFSLFSt"0"VUP%PL
-PIOVOUFSOFINFSt"0"HSBS0GGJDF"VUP%PL
(AO
= Agrar-Office)
BASF field record
"(30$0./&5t"(30$0.-6
BASF field
Farm
Worksrecord
Software

AGROCOM
BASF
BASF Works
Farm
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Aanbouwmogelijkheden voor en achter

Meer aansluitpunten
De Fendt 900 Vario heeft meer aansluitpunten dan enige andere trekker in zijn vermogensklasse: zes elektrohydraulische dubbelwerkende
ventielen achter en twee voor, ‘Power Beyond’,
ISOBUS-aansluiting, enzovoort. In totaal beschikt
de 900 Vario over 24 aansluitpunten, die zowel
voor als achter op logische plaatsen zijn aangebracht. Dat garandeert veelzijdige toepassingsmogelijkheden en probleemloos aansluiten van
alle werktuigen – voor een effectieve samenwerking tussen trekker en werktuig.
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Slimme technologie voor en achter
Sterke hefinrichtingen
%FFMFLUSPIZESBVMJTDIFBDIUFSIFG NFUFFONBYJNBMFIFGLSBDIUWBOEB/ HBSBOEFFSUEBU
PPL[XBSFBBOCPVXXFSLUVJHFOJOEFQSBLUJKL[POEFSQSPCMFNFOPQEFNBYJNBMFIFGIPPHUFLVOOFOXPSEFOHFCSBDIU0PLJOEFGSPOUIFG[PSHUIFU
NBYJNBMFIFGWFSNPHFOWBONBYEB/FSWPPS
EBU[XBSFXFSLUVJHFOLVOOFOXPSEFOUPFHFQBTU
%FOJFVXF VJUÏÏOTUVLHFHPUFOGSPOUIFGJOSJDIUJOHJTHFÕOUFHSFFSEVJUHFWPFSE [PEBUEFLPQQFMJOHTQVOUFO[JDIEJDIUCJKEFUSFLLFSCFWJOEFO
#PWFOEJFOJTEFMFLPMJFPQWBOHCFTDIFSNEJOEF
IFGJOSJDIUJOHPOEFSHFCSBDIU.

Ontlastingsregeling van de fronthefinrichting
%FDPNGPSUGSPOUIFGLBOBMTPQUJFNFUFFOPOUMBTUJOHTSFHFMJOHXPSEFOVJUHFSVTU EJFWJBEF7BSJP
UFSNJOBMLBOXPSEFOJOHFTUFME%BBSNFFLBONFO
IFUXFSLUVJHWJBIFUEVCCFMXFSLFOEFGSPOUIFGWFOUJFMMBUFO[BLLFOFOIFUHFXJDIUWBOIFUXFSLUVJHPQEFWPPSBTPWFSESBHFO%JUJTTQFDJBBMHVOTUJHCJKHFCSVJLWBOFFOTOFFVXQMPFHFOCJKXFSLFONFUEFGSPOUNBBJFSPQHSBTMBOE PNEBUEF
XFSLUVJHHFMFJEJOH[JDI[FFSTOFMBBOCPEFNPOFGGFOIFEFOBBOQBTU0OUMBTUJOHTWFSFOWPPSEF
NBBJFS[JKOOVPWFSCPEJH

Редица
Aan
voor-места
en achterzijde
за свързване
zijn vele
отпред
aansluitingen
и отзад beschikbaar.

,SBDIUJHIZESBVMJTDITZTUFFNNFUFOFSHJF[VJOJH
concept
.FU[JKOMPBETFOTJOHUFDIOPMPHJFJTEF7BSJP
PQUJNBBMVJUHFSVTUWPPSWFFMFJTFOEHFCSVJL
"GIBOLFMJKLWBOEFUPFQBTTJOHLVOUVEF7BSJP
NFUFFOMPBETFOTJOHQPNQNFUOBBSLFV[FFFO
PMJFPQCSFOHTUWBO TUBOEBBSE PG PQUJF 
MJUFSQFSNJOVVU VJUMBUFOSVTUFO%F[FBYJBBMQMVOKFSQPNQXFLUUFWFOTEFWPPSTUVVSESVLPQ

Външноbediening
Externe
управление
/ aftakasautomaat
/ Авт. на силоотв. валове

Aftakassen met spaarfunctie
%FBGUBLBTTFOLVOOFOPQEFNVMUJGVODUJPOFMFBSNMFVOJOHFFOWPVEJHXPSEFOJOHFTUFME
#PWFOEJFOLBOBBO[PXFMWPPSBMTBDIUFS[JKEF
WBOEFUSFLLFSPPLEFFYUFSOFCFEJFOJOHXPSEFOHFCSVJLU%FBGUBLBTTOFMIFEFO &PG
& BBOEFBDIUFS[JKEFNBLFOXFSLFOCJK
WFSNJOEFSENPUPSUPFSFOUBMNPHFMJKL;PCFTQBBSU
VCSBOETUPG0QEFGSPOUBGUBLBT UNJO LBO
FFOCSFFETDBMBBBOGSPOUXFSLUVJHFOXPSEFOBBOHFTMPUFO

Високrendement
Hoog
К.П.Д.

Aanbouwmogelijkheden voor en
achter
t.BYJNBBMEVCCFMXFSLFOEF
elektrohydraulische ventielen

Места за свързване
Aansluitpunten
aan de
отпред:
voorzijde
t UPQTUBOH
t EVCCFMXFSLFOEFTUVVSWFOUJFMFO
t ESVLMP[FSFUPVSMFJEJOHWØØS
t QPMJHFDPOUBDUEPPT

De Fendt Vario heeft voor de hefinrichting en de achterste
aftakas tevens een externe bedieningsmogelijkheid.
Zo koppelt u werktuigen gemakkelijk achter de trekker.
Bovendien kan via de aftakasautomaat van de achterste aftakas
het motortoerental worden verhoogd en kan de aftakas direct
met de gewenste snelheid beginnen te draaien. Zo voorkomt u
overbodig werk, bijvoorbeeld bij volzuigen van de mesttank.

De aftakas onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke
efficiëntie. De Vario-transmissie brengt de kracht
namelijk via een directe overbrenging over op de
aftakasstomp. Tegelijkertijd worden de genormeerde
toerentallen al bereikt met een motortoerental van
minder dan 2000 t/min, wat een positieve invloed heeft
op het brandstofverbruik.

Разтоварващо
Ontlastende
fronthef-regeling
регулиране на предна нав. с-ма

Хидравл. изводи DUDK
DODK-koppelingen

De comfort-fronthef kan bij de 900 Vario als optie met een
ontlastingsregeling worden uitgerust. Daarmee kan het
gewicht van het werktuig met een vaste druk op de trekker
worden overgedragen. Deze druk kan tijdens het werk
worden bijgesteld. Dit is in het bijzonder gunstig bij
winterwerk en bij werken met een mulcher, omdat het
gewicht naar de vooras wordt verplaatst, wat leidt tot een
betere bestuurbaarheid van de trekker.

Via de DODK-koppelingen kunnen
hydrauliekventielen van beide kanten onder
druk worden aangesloten. Hierdoor kunnen werktuigen
snel en eenvoudig worden aan- en afgekoppeld. De
zelfsluitende ventielkleppen beschermen tegen
vervuiling, zoals door stof of water.

Места за свързване
Aansluitpunten
aan de
отзад
achterzijde
t GSPOUBGUBLBT
t WBOHIBLFOBBOEFUSFLTUBOHFO
t IPVEFSWPPSPOUMBTUJOHTWFSFO OJFU
afgebeeld)

Praktisch: borgpennen zijn d.m.v. een kabeltje aan de trekstangen
bevestigd en worden daardoor niet meer verloren.

t TJHOBBMDPOUBDUEPPT
t *40#64BBOTMVJUJOH
t IZESBVMJTDIFUPQTUBOH
t %VPNBUJLMVDIUESVLLPQQFMJOH
t EVCCFMXFSLFOEFTUVVSWFOUJFMFO
t MFLPMJFMFJEJOH
t ESVLMP[FSFUPVSMFJEJOHBDIUFS
t MVDIUESVLSFN

t TUVVSMFJEJOHA1PXFS#FZPOE
t ESVLMFJEJOHA1PXFS#FZPOE
t IZESBVMJTDIFBBOIBOHXBHFOSFN
t QPMJHFDPOUBDUEPPT
t WBOHIBLFOBBOEFUSFLTUBOHFO
t "#4DPOUBDUEPPT
t USFLIBBL
t BDIUFSTUFBGUBLBT
t POEFSBBOTQBOOJOH

t.BYJNBBMIFGWFSNPHFO
fronthef:
5580 daN
achterhef: 11.800 daN
t&)3BDIUFSFOGSPOUIFGJODMVTJFG
balanscorrectie en dw-functie
t"GUBLBTNFUDPNGPSUCFEJFOJOH
(540E/1000 of 1000/1000E)
t0OUMBTUJOHTSFHFMJOHWPPSEFDPNGPSU
fronthef
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Geschikt voor alle werkzaamheden
Optimale ballastering
0OHFBDIUPGVVX7BSJPNFFSJOEF
BLLFSCPVX WPPSUSBOTQPSUPGWPPSTQFDJBMF
UPFQBTTJOHFOHFCSVJLU JOFMLHFWBMQSPGJUFFSU
VWBOIFUHFSJOHFMFFHHFXJDIU;PCFTDIJLU
VPWFSNFFSCFMBTUJOHTSFTFSWFT UFSXJKMEF
USFLLFSUPDIHFFOPOOPEJHFCBMMBTUESBBHU7PPS
[XBBSUSFLXFSLIFCUVFFOPQNBBUHFTOFEFO
CBMMBTUFSJOHTDPODFQUUPUVXCFTDIJLLJOH

Volledige flexibiliteit
%PPSEFEJWFSTFBBOLPQQFMTZTUFNFOJTEF'FOEU
FSHGMFYJCFM XBUIFNHFTDIJLUNBBLUWPPSWFMF
XFSL[BBNIFEFO"GIBOLFMJKLWBOEFFJTFOWBOEBU
NPNFOUJTBMUJKEFFOHFTDIJLUBBOLPQQFMTZTUFFN
CFTDIJLCBBS

Сферичен теглич
Kogeltrekhaak

Сложете
Breng
ballast
тежести,
aan waar
където
en hoe
и колкото
u het nodig
са Виhebt
необходими

Ballastering en aankoppeling
t'MFYJCFMFCBMMBTUFSJOHNFUGSPOUFO
wielgewichten naar eigen inzicht
t'SPOUHFXJDIUFONBYJNBBMLH

Met het oog op het momenteel sterk toenemende aantal
aanhangers met gedwongen besturing biedt Fendt
af-fabriek aansluitpunten voor gedwongen besturing in
overeenstemming met ISO/DIS 26402 Deze kunnen zowel
links als rechts worden gemonteerd en uitgerust met
genormeerde kogels.

De 165 mm langere kogeltrekhaak biedt 3,3 ton
oplegdruk, een verbeterde stuurhoek en daardoor grotere
veiligheid, juist in krappe bochten.

PitonFix
Kipperknobbel

Твърд теглич
Ondertrekhaak

t8JFMHFXJDIUFO-3LH WPMMFEJH
toegelaten voor gebruik op de
openbare weg
t,PHFMUSFLIBBLJOMBOHFFO
standaarduitvoering, leverbaar met en
zonder gedwongen besturing
t,JQQFSLOPCCFMWPPSNBYJNBBMUPO
oplegdruk in Duitsland (EU: 3 ton)
t0OEFSUSFLIBBLDBU VJUUSFLCBBS

Met zijn relatief geringe leeggewicht van minder dan 11 ton en een uitgekiend ballasteringsconcept, biedt de 900 Vario u de mogelijkheid
om de gewichtsverdeling aan uw eisen aan te passen. Zo kunt u bijvoorbeeld voor getrokken werktuigen een gewichtsverdeling bereiken van
60 : 40 (vooras : achteras), wanneer u vooraan voldoende ballast aanbrengt. Als de trekker trekt en de actuele koppels en krachten werken,
verschuiven de waarden en ontstaat een ‘dynamische ballastering’ van 40 : 60 (vooras : achteras), waarmee de waarden in de buurt komen
van het optimum voor trekwerkzaamheden.

De 900 Vario kan altijd volledig geschikt worden gemaakt
voor gebruik op de weg door middel van modulaire
ballastering, zonder dat de snelheid moet worden beperkt
of overbreedtemarkering moet worden aangebracht.
Aan de achterzijde kunnen voor de ballastering 2
wielgewichten van elk 1000 kg worden aangebracht, die
volledig toegelaten zijn voor gebruik op de openbare weg.
Bovendien zijn frontgewichten verkrijgbaar, tot maximaal
2500 kg.

De (‘heavy-duty’) kipperknobbel is voor Duitsland
ontworpen voor een oplegdruk van maximaal 4 ton (EU:
3 ton).

De ondertrekhaak kan worden in- en uitgeschoven.



Voorsprong door de combinatie van
technische oplossingen

16

De modernste
technologieën
samengebracht

20
13
15

19
14

De 900 Vario vormt de optimale combinatie van
EFNPEFSOTUFUFDIOPMPHJFÑOJOÏÏOWPFSUVJH
Samen zorgen die voor een economische
voorsprong voor professionele agrariërs en
loonwerkers.
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11

9

21

8

6

3
5
2

4

7

1

10
12

1. Stevige, bloksgewijze constructie
2. Afzonderlijk geveerde voorwielen (blokkeerbaar en
onderhoudsvrij, veerweg +/- 300 mm) met Fendt Stability
Control (FSC)
3. Veercilinder voor vooras
4. Fronthefinrichting met externe bediening
5. Frontaftakas
6. 2 dubbelw. hydrauliekaansluitingen vóór
7. Planetaire eindaandrijving
8. 7,8 l Deutz-motor met vierkleppentechnologie
9. AGRex extern uitlaatgasrecirculatiesysteem
10. Traploze Vario-transmissie
11. Turbocompressor
12. Planeetas
13. x5-cabine met geïntegreerde automatische airconditioning
en 5,5 m2 glasoppervlak
14. Multifunctionele armleuning
15. Fendt Vario-terminal
16. Dakelement van de VarioGuide
17. Supercomfortstoel ‘Fendt Evolution Active’ met ventilatie en
actieve vering
18. Comfortabele bijrijdersstoel met automatische veiligheidsgordel
19. Achteruitkijkspiegel, verwarmbaar en elektrisch verstelbaar
20. Voorruit van gelaagd veiligheidsglas, kan worden verwarmd
21. Led-koplampen met hoogteverstelling
22. Externe bediening achter, voor hefinrichting, aftakas en
hydrauliekregelventiel
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Technische gegevens

'FOEU
Motor
Nominaal vermogen in kW/pk (ECE R24)
Max. vermogen in kW/pk (ECE R24)
Nominaal vermogen in kW/pk (EG 97/68)
Maximumvermogen in kW/pk (EG 97/68)
Aantal cilinders / Koeling
Boring/slag (mm)
Cilinderinhoud (cm3)
Nominaal toerental (t/min)
Maximaal koppel (bij 1450 t/min)
Koppelstijging (%)
Brandstofvoorraad (l)
AdBlue (l)
Olieverversingsinterval (draaiuren)
Transmissie, aftakassen
Type transmissie
Snelheidsbereik: bereik I - veld (vooruit/achteruit)
Snelheidsbereik: bereik II - weg (vooruit/achteruit)
Maximumsnelheid (km/h)
Achterste aftakas (t/min)
Frontaftakas (t/min)

Standaarduitvoering en opties | TUBOEBBSE | PQUJF | OJFUNPHFMJKL











199 /270
199 / 270
202 / 275
202 / 275

221 / 300
221 / 300
224 / 305
224 / 305

265 / 360
265 / 360
269 / 366
269 / 366

287 / 390
287 / 390
291 / 396
291 / 396

110 / 136
7750
2100
1128
26
600
36
500

110 / 136
7750
2100
1248
25
600
36
500

243 / 330
243 / 330
245 / 333
245 / 333
6/water
110 / 136
7750
2100
1350
24
600
36
500

110 / 136
7750
2100
1488
24
600
36
500

110 / 136
7750
2100
1538
19
600
36
500

60

ML 260
0,02 km/h - 35 km/h / 0,02 km/h - 25 km/h
0,02 km/h - 60 km/h / 0,02 km/h - 33 km/h
60
60
60
540E/1000 of 1000/1000E
1000

60

Hydraulisch systeem en hefinrichtingen
Pomp met verstelb. opbrengst druk (200 + 10 bar) (l/min)
Hefinrichtingsregeling achter
Extra ventielen maximaal (standaard) Power-uitvoering:
Profi- en ProfiPlus-uitvoering:
Max. hefkracht achterhef aan de gatenbalk (daN)
Max. hefkracht fronthefinrichting (daN)
Werktuiggewicht fronthef tot maximaal (kg)
Afmetingen en gewichten
Leeggewicht volgens DIN 70020 (kg)
Toegestaan totaalgewicht (kg)
bij 50 km/h (enkelvoudig remcircuit)
bij 40 km/h en 50 km/h (dubbel remcircuit)
bij 60 km/h (dubbel remcircuit)
Max. oplegdruk aanhangerkoppeling bij standaard bandenmaten en 60 km/h (kg)
Totale lengte (mm)
Totale breedte (mm)
Totale hoogte cabine standaard / met VarioGuide (mm)
Bodemvrijheid bij 710/75 R42 (mm; afh. v. bandenmaat)
Wielbasis (mm)
Spoorbreedte voor, afh. v. bandenmaat (mm)
Spoorbreedte achter, afh. v. bandenmaat (mm)
Kleinste draairadius, afh. v. bandenmaat (m)
Elektrisch systeem
Startmotor (kW)
Accu (V/Ah)
Dynamo (V/A)
Bandenmaten
Standaard voor
Standaard achter
Optie voor
Optie achter
Optie voor
Optie achter

152 of 205
EHR

152 of 205
EHR

11800
5580
4216

152 of 205
152 of 205
EHR
EHR
4 (3) elektr. ventielen
8 (4) elektr. ventielen / kruishendel
11800
11800
11800
5580
5580
5580
4216
4216
4216

152 of 205
EHR

10830

10830

10830

10900

10900

15000
18000
16000
2000
5655
2550
3322 / 3353
575
3050
2100
1970
6,45

15000
18000
16000
2000
5655
2550
3322 / 3353
575
3050
2100
1970
6,45

15000
18000
16000
2000
5655
2550
3322 / 3353
575
3050
2100
1970
6,45

15000
18000
16000
2000
5655
2550
3322 / 3353
575
3050
2100
1970
6,58

15000
18000
16000
2000
5655
2550
3322 / 3353
575
3050
2100
1970
6,58

4,0
12 / 180
14 / 2x160

4,0
12 / 180
14 / 2x160

4,0
12 / 180
14 / 2x160

4,0
12 / 180
14 / 2x160

4,0
12 / 180
14 / 2x160

600/65 R34
650/85 R38
600/65 R34
710/70 R42
600/70 R34
710/75 R42

600/65 R34
650/85 R38
600/65 R34
710/70 R42
600/70 R34
710/75 R42

600/65 R34
710/70 R42
600/65 R34
800/70 R38
600/70 R34
710/75 R42

600/70 R34
710/75 R42
600/65 R34
800/70 R38
710/60 R34
900/60 R42

600/70 R34
710/75 R42
600/65 R34
800/70 R38
710/60 R34
900/60 R42

11800
5580
4216

6JUWPFSJOH
Vario-bediening
Rijhendel met cruisecontrol en toerentalopslag
Multifunctionele joystick met cruisecontrol,
toerentalopslag, automatische functies en bediening van
het hydraulische systeem
Vario-terminal 7" met touch- en toetsbediening
Vario-terminal 10.4" met touch- en toetsbediening
Variotronic-werktuigaansturing voor ISOBUS
SectionControl-sectieschakeling
VariotronicTI (kopakkermanagementsysteem)
Vario TMS (trekkermanagementsysteem)
VarioDoc-documentatiesysteem
VarioDoc Pro-documentatiesysteem, AGCOMMANDtelemetriesysteem
Voorbereiding navigatiesysteem
VarioGuide-spoorgeleidingssysteem
Elektronische startonderbreking
VarioActive-stuursysteem
Cabine
Pneumatische driepunts-cabinevering met geïntegreerde
niveauregeling
Fendt ‘Reaction’-stuursysteem
Achteruitrijinrichting voor speciale werkzaamheden
Stuurkolom in hoogte en hoek verstelbaar
Super-comfortstoel, luchtgeveerd, laagfrequente vering
Supercomfortstoel ‘Evolution Dynamic’, met ventilatie
Supercomfortstoel ‘Evolution Active’, met ventilatie en
actieve vering
Bijrijdersstoel met automatische veiligheidsgordel
Comfortabele bijrijdersstoel
Inbouwradio met twee stereoluidsprekers
Dubbele radio-inbouwconsole met vier luidsprekers
Radio met cd- en mp3-speler en soundsystem
Tachograaf
Geïntegreerde automatische airconditioning
Filter voor schadelijke stoffen (aerosol)
Verwarmde voorruit van gelaagd veiligheidsglas
300°-ruitenwisser vóór
Ruitensproeier en wasinstallatie achter
Achteruitkijkspiegel verwarmbaar en elektrisch
verstelbaar
Achteruitkijkspiegel mechanisch verstelbaar
Groothoekspiegel
Binnenspiegel
Werklampen 2x dak achter, 1x dak voor
Werklampen 2x dak achter (led), 1x dak voor
Extra werklampen in dak voor
Werklampen A-stijl, spatbord achter
Led-werklampen aan A-stijl en op spatbord achter
Led-koplampen met hoogteverstelling
Led-achterlichten
Houder voor extra apparatuur
Actief gekoelde koelbox
Motor
Automatische grenslastregeling
Omkeerbare koelventilator
Brandstofvoorfilter
Verwarmd brandstofvoorfilter
Voorverwarmpakket (voor motor-, transmissie- en
hydrauliekolie)
Motorrem

Uw Fendt dealer zal u graag informeren over uitrusting met andere banden.

Transmissie
Omkeerschakeling, ‘Stop-and-Go’-functie
Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden

1PXFS

1SPGJ

1SPGJ1MVT

6JUWPFSJOH
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1PXFS

1SPGJ

1SPGJ1MVT

Chassis, rijveiligheid
Vooras met individueel geveerde wielen, veerweg 300
mm
Remsysteem met dubbel circuit en Fendt Stability Control (FSC)
Remsysteem met enkel circuit, 1 pedaal
Remsysteem met enkel circuit, 2 pedalen en stuurrem
Pneumatisch antiblokkeersysteem (ABS)
Luchtreminstallatie
Automatische stuurasblokkering aanhanger
Bandendrukregelsysteem VarioGrip

1)

2)

Vierwielaandrijving, differentieelsloten
Comfortschakeling vierwielaandrijving en differentieelslot
Achterste en voorste differentieel met 100% lamellensper
Onder belasting schakelbare aftakassen
Achter: flensaftakas 540E/1000 t/min
Achter: flensaftakas 1000/1000E t/min
Voor: 1000 t/min
Externe bediening achterste aftakas
Hydraulisch systeem
Load-sensing-systeem met axiaalplunjerpomp (152 l/
min)
Axiaalplunjerpomp met verstelb. opbrengst,
olieopbrengst 205 l/min
Elektrohydraulische hefinrichting dubbelw. (EHR), met
externe bediening
Elektrohydraulische hefinrichting enkelw. (EHR), met
externe bediening
Hydraulische trekstangstabilisatie
Radar-tractieregelsysteem
Hydraulische topstang met snelkoppeling
Vanghaken voor trekstangen, cat. 4
Externe hydraulische aansluiting (load-sensing)
Regelventielenbediening kruishendel, multifunctionele
joystick
Externe bediening hydraulische regelventielen, achter
DODK-hefboomkoppelingen achter (dubbel onder druk
koppelbaar)
Comfort ballastopname voor frontgewicht
Fronthefinrichting enkelwerkend, met externe bediening
Fronthefinrichting dw, met positieregeling en externe
bediening
Ontlastingsregeling voor de comfort-fronthef

3)

Opbouwelementen
Handmatig te bedienen trekhaak
Automatische trekhaak met afstandsbediening achter
Kogelkoptrekhaak, in hoogte verstelbaar
Kogelkoptrekhaak incl. frame
Gedwongen besturing (één- of tweezijdig)
Oppiktrekhaak
Ondertrekhaak
Kipperknobbel
Duomatik-luchtdrukkoppeling
Zwaailichten
Aanduiding overbreedte
Draaibare voorspatborden
Dubbellucht achter
Dubbellucht voor
Frontgewichten, verschillende groottes
Wielballastgewichten achterwielen
Design Line
Afneembare gereedschapskist
1)

= bediening via Vario-terminal 2) = incl. dakluik voor VarioGuide 3) = niet mogelijk bij fronthefinrichting

Fendt-configurator op internet: hiermee kunt u uw Fendt volgens uw eigen wensen samenstellen.
Kijk op www.fendt.com.

3)

3)
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Wie slim is, rijdt Fendt!
Hoe geniaal de Fendt Vario tot in de kleinste details geconstrueerd is, moet u zelf ervaren.
Test de Fendt, overtuig uzelf en doe de juiste investering!

Bewezen kwaliteit

Maar er is meer – laat u adviseren!

'FOEUSFBMJTFFSUUPQLXBMJUFJUEPPSWPPSBMMFDPNQPOFOUFOBMMFFO
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NBBSMJFGTUESBBJVSFOPOEFSEF[XBBSTUFPNTUBOEJHIFEFO PNEFMFWFOTEVVSWBOEFDPNQPOFOUFOVJUHFCSFJEFO
HSPOEJHUFUFTUFO#JKEFTFSJFQSPEVDUJFQBTU'FOEUVJUHFCSFJEF
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'FOEUMFWFSUVOJFUBMMFFOIPPHXBBSEJHFQSPEVDUFONFUEF
NPEFSOTUFUFDIOPMPHJF NBBSIFMQUVPPLPNBMMFTVJUVX7BSJP
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TUBBUPNIFUSFOEFNFOUWFSEFSUFPQUJNBMJTFSFOFOUFMFSFOBMMFT
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PQIFUBCTPMVUFPQUJNVNSJKEU

Investeren in rendement

Meer ruimte om te investeren

Efficiëntie leidt tot het succes van onze klanten

)FUIFMFQSPEVDUBBOCPEWBOIFUUPQNFSL'FOEUPOEFSTDIFJEU[JDIEPPS[JKOUPUBBMSFOEFNFOU%FFGGJDJÑOUJFWBOEFQSPEVDUFOHBSBOEFFSUFFOPOHFLFOESFOEFNFOURVBLPTUFO
QFSIFDUBSF#PWFOEJFOJTFFO'FOEUEFSNBUFXBBSEFWBTUEBU[JKOJOSVJMXBBSEFOBBGMPPQ
WBOEFHFCSVJLTEVVS[JKOHFMJKLFOJFULFOU"MTUSFOETFUUFSJT'FOEUTUFFETXFFSSJDIUJOHHFWFOEFOQBTUIFUCPWFOEJFOUFDIOPMPHJFÑOUPFEJFUPFLPNTUWBTU[JKO%FIPHFLXBMJUFJU
HBSBOEFFSUCFESJKGT[FLFSIFJEFOFFOMBOHFMFWFOTEVVS8BUSFTVMUFFSUJTEFVOJFLFXBBSEFWBTUIFJEWBO'FOEU
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Wie slim is, rijdt Fendt

www.fendt.com

'FOEUJTFFOXFSFMEXJKENFSLWBO"($0

De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen
en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten van de
voertuigen, komen overeen met de informatie die op het moment
van drukken beschikbaar was. Deze gegevens kunnen tot het
moment van aankoop van het voertuig veranderen. Uw Fendtdealer houdt u graag van eventuele wijzigingen op de hoogte.

900V(S4)/2.1-NL/0314/3.0-AZ

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

7FSUFHFOXPPSEJHJOH

