Fendt 500 Vario
512 • 513 • 514 • 516
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Yeni Fendt 500 Vario
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İdeallerin şekillendirdiği traktör
500 Vario, en yüksek idealleri bir seride bir araya
getirmiştir. Efsanevi 500 Favorit'in ölçüleri ile
ödüllü dizayn bir araya getirilerek teknolojik bir
ilerleme kaydedilmiştir. Yakıt tasarrufu sağlayan
SCR teknolojisi ile kombine edilen azami 165 BG
güç, bu güç sınıfına yüksek verimlilik getirmiştir. Farklı tipte çalışmalara uygun bir traktör olarak, ön yükleyici ve ilaçlama çalışmaları gibi çok
çeşitli çalışma alanları bulunan 500 Vario, orta
büyüklükteki tarım işletmeleri ve yeşil alanlar
için ideal traktördür. 500 Vario'un farklı çalışmalar için gerekli olan ihtiyaçlara karşılık verebilecek Power, Profi ve ProfiPlus versiyonları bulunmaktadır.
512 Vario
513 Vario
514 Vario
516 Vario
* ECE R 24'e göre azami güç

125 BG
135 BG
145 BG
165 BG

92 kW
99 kW
107 kW
121 kW
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İdealler bir traktör serisinde toplandı

Yalnızca Fendt'te
500 Vario serisinde yine Fendt'in büyük traktörlerinin idealleri, benzersiz VisioPlus kabin ve
Variotronic bulunur. Bunun anlamı en yüksek
konfor, en iyi görüş açısı ve aynı zamanda üst orta
sınıfta kusursuz işlevsellik ve kullanım demektir.
Ayrıca yüksek yakıt tasarrufu elde edebilmesini
ve kompakt bir yapıya sahip olmasını sağlayan
SCR ile kombine edilen güçlü dört silindir motor
ile 500 Vario 165 beygire kadar güç üretir.

Modern yapıda, su soğutmalı, yüksek teknolojiye ve güçlü dört silindire sahip
SCR'li Deutz motor 165 beygir azami güç üretir. Bu özellikler motoru gerçek bir
yakıt tasarrufçusu yapar ve motor kaputunun da dar ölçülerde kalmasını sağlar.

Fendt Variotronic, büyük traktörlerde yeni standartlar yaratan kullanım
ünitesidir. Teknoloji ve işlevselliğin tamamı 500 Vario'ya aktarılmıştır.
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Her yönden etkileyici
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Ödüllü yenilikler
500 Vario'da çok sayıda dahiyane yenilik
bulunmaktadır ve bu sayede de uluslar arası
ödüller almıştır:
• Akıllı ön yükleyici CargoProfi için gümüş
madalya, Agritechnica 2011
• Ön yükleyici kollarına binen yükü aksa bindiren
ve kollardan yükü alan sistem için gümüş
madalya, Agritechnica 2011
• Test kazananı Variotronic: „Fendt çok
fazla fonksiyonu rahat görülebilir şekilde
kol dayamaya yerleştirmeyi başarmıştır.
Monitördeki menü yönlendirmesi yeni
standartlar yaratmıştır.“, topagrar dergisi-Traktör
karşılaştırması „Kullanım konseptleri“ 01/2011,
828 Vario ile test yapılmıştır
• New Machinery Introduction Ödülü, FTMTA Farm
Machinery Şovu, İrlanda
• The most innovative machine of the year,
Modern Mechanisation dergisi, Slovakya

Soldaki resimde: Fendt 500 Vario Power versiyonu,
sağ tarafta Profi/ProfiPlus
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Kesinlikle ideal
En iyi Fendt makinelerinin en iyileri, Fendt
Efficient Teknolojisine (Fendt Verimlilik
Teknolojisi) sahiptir. Bu profesyonel tarımcılıkta
AZDAN daha FAZLA elde edebilmeyi mümkün
kılar - Yakıt, AdBlue veya zaman gibi kaynakları
daha az kullanarak daha fazla kazanç elde etmek.
500 Vario bunu izde sürüş sistemi VarioGuide
veya VarioDoc dökümanlama gibi donanım özellikleri ile sunmaktadır. Yakıt tüketiminden elde
edilen yüksek tasarrufu ise söylemeye bile gerek
yoktur.
Daha fazla bilgi için:
www.fendt.com/efficient-technology
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Tecrübeye dayanan bütünsel yaklaşım
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Seçkin ve özel bir seviye için Fendt standartları
Yenilikçi ruh sayesinde yüksek teknoloji
Bir Fendt Vario A'dan Z'ye yüksek teknolojiye
sahiptir. Kademesiz ve yüksek tasarruf ile çalışabilmeyi mümkün kılan benzersiz Vario şanzıman,
joyistik ve terminal üzerinden yapılan hassas kullanım veya VisioPlus kabinde kusursuz hale getirilen görüş şartları gibi yenilikler mükemmel bir
çalışma ve işçilik kalitesinin göstergesidir.

En üst kalitede işçilik - Made in Germany
Fendt traktörleri, Almanya/Bavyera'da bulunan ve
dünyanın en modern traktör fabrikası olan Fendt
fabrikasında geliştirilmekte, tasarlanmakta ve üretilmektedir. Traktörlerde en yüksek kalite standardını yakalamak ve yüksek güvenilirlik sağlamak
için dayanıklı ve uzun ömürlü parçaların kullanılması Fendt'in olmazsa olmazıdır.

İlkemiz; verimlilik ve tasarruf
Fendt'in hedefi yüksek verimlilik ve tasarrufa
sahip ürünleri ile müşterilerini başarıya taşımaktır.
Çok önemli bir faktör ise mümkün olan en düşük
yakıt tüketimini sağlamaktır ki, Fendt bu konuda
oldukça tatmin edicidir.

Hesaplamalar en sonda yapılır
Fendt traktörlerinin yüksek kalitesi, ileri teknolojisi
ve yüksek verimliliği gibi artıları kendini ikinci elde
satışı sırasında önemli artılar olarak gösterir. Fendt
traktörlerinin sahip olduğu bu özellikler sayesinde
ikinci el satış değerleri de başka makinelerin ulaşamayacağı yüksek seviyelerdedir. Bunun neticesinde, toplam gider hesaplamasında Fendt'in saat
başına düşen giderleri de çok düşük seviyelerde
kalır.

Mehr fazla
Daha
Komfort
konfor

Mehr fazla
Daha
Leistungsfähigkeit
performans

Mehr Wirtschaftlichkeit
Daha
fazla tasarruf

• Eşsiz VisioPlus kabin

• ECE R 24'e göre 165 BG azami güç

• Vario terminal: Tüm fonksiyonlar tek terminalde

• En modern SCR motor teknolojisi ile yakıt tasarrufu

• Traktör Yönetim Sistemi - TMS ve otomatik yük sınır
kontrolü ile en düşük seviyede yakıt tüketerek sürüş

• Günlük tuş dokunuşlarında tasarruf edin ve itinalı
çalışın

• Sadece 1.700 dev/dak'da 50 km/s (opsiyon)

• Fendt'te bu güç sınıfında izde sürüş sistemi
VarioGuide'in bulunması bir ilktir

• Son derece düşük olan ağırlık-güç oranı 39 kg/BG

• İzde sürüş sistemi VarioGuide ile sağlanan düşük
seviyede üst üste binme sayesinde daha az tüketim

Mehr Vielseitigkeit
Daha
fazla kullanım alanı

Mehr fazla
Daha
Sicherheit
emniyet

Mehr fazla
Daha
für dieçevre
Umwelt
koruması

• Ön ve arka kısımda bulunan makul düzeydeki
bağlantı noktaları sayesinde çok yönlü çalışma

• VisioPlus kabinin geniş cam alanları ve geniş açılı
aynalar sayesinde daha iyi görüş

• SCR ile %95 oranında daha az NOx salınımı

• Yüksek kapasiteye sahip Load Sensing-hidrolik
sistem

• Azami güvenlik için birbirine uyumlu hale getirilmiş
şase ve süspansiyon konsepti

• Düşük yakıt tüketimi sayesinde daha az CO₂

• VisioPlus ön cam ve fabrikada montajı yapılan ön
yükleyici ile çalışmak son derece rahattır

• Güvenli şekilde yavaşlamak için yüksek etkiye sahip
fren konsepti

• Dinamik sürüş

• Hareketin motordan kuyruk mili şanzımanına
doğrudan iletimi

• Ön aks, kabin ve sürücü koltuğu süspansiyonundan
oluşan süspansiyon konsepti

• Akıllı fonksiyonlara sahip CargoProfi ön yükleyici

• SCR ile %95 partikül salınımı
• Bio-Hidrolik yağların kullanımı mümkündür
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Bütüne bakış
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Fendt'in dikkat çeken noktaları. Özel. Daha iyi.
Kapsamlı düşünülmüş.
Kapsamlı düşünce tarzı ve yapı grupları ile traktörün kusursuz uyumu Fendt'i her yönüyle farklı
kılmaktadır. Fendt özeldir, çünkü en ufak detaya
kadar her şeyi düşünen ve işin tamamını görebilen
kişiler tarafından tasarlanmıştır.

500 Vario'nun yapı grupları

Özellikle Fendt. Detaylarda daha iyi.
Sonuç, ilk bakışta göze çarpmayan, ancak çalışma
sırasında etkin olan ve size daha fazla hareket sağlayan çözümlerdir. Fendt'in dikkat çekici noktalarını inceleyin - özel ve daha iyi çözümleri – ve
Fendt'i Fendt yapan özellikleri keşfedin.

VisioPlus Kabine
kabin
Sayfa 22

Variotronic
Sayfa 28

Motor ve
undşanzıman
Getriebe
Sayfa 14

Anbauräume
Bağlantı
noktaları
Sayfa 34

Aşağıda bazı örnekleri bulunan Fendt'in dikkat çeken özellikleri ile ilerki
bölümlerde tekrar karşılaşacaksınız. Sembole dikkat edin, çünkü bu
sembolün bulunduğu yerlerde size özel Fendt çözümlerini anlatacağız.
VisioPlus kabin
Kabine
Komplike iç aydınlatma konsepti, örneğin sağ kol
dayama ve kontrol düğmeleri ile birlikte Ambient
ortam aydınlatması için LED ışıklar.

Motor ve
undşanzıman
Getriebe
Ön yükleyici montaj parçaları takılı iken bile
motor bölümüne rahatlıkla ulaşılabilir.
Anlık ve farklı çalışmalardaki yakıt tüketimlerini
görebilmek için yakıt tüketim göstergesi.

Varioterminal sadece dokunmatik olarak değil,
aynı zamanda tuşlar ile de kontrol edilebilir.
Örneğin elleriniz kirli iken.

Fahrzeugaufbau
Araç
yapısı
Sayfa 18

Fahrzeugaufbau
Araç
yapısı

Anbauräume
Bağlantı
noktaları

Coming Home ışığı, yani gece traktörü
kapattıktan sonra farlar ile yolunuzu bir süre
daha aydınlatma özelliği.
Kusursuz aydınlatılmış bir görüş alanı için
“çapraz“ çalışma lambaları.

Hem DUDK, hem de UDK kavramalar ile basınç
altında iken hidrolik valflerin veya ekipmanın
sökülüp takılması da sorun olmaktan çıkmıştır.
Kendinden kapanan valf kapakları pislik, toz veya suya
karşı korur.
(DUDK = Çift etkili, basınç altında kavranabilir
UDK = Basınç altında kavranabilir)
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Motor ve şanzıman

Kompakt güç paketi
500 Vario'nun dinamik çalışma mekanizması
düşük yakıt tüketerek yüksek verimlilik elde
etmektedir. 4,04 litre silindir hacmine sahip dinamik dört silindir motor hem modern, hem de
egzoz gazlarını işleme tabi tutan SCR teknolojisi ile çevre dostudur. Kademesiz Vario şanzımanı
ile 125 ila 165 BG arasında azami güce sahip olan
500 Vario ideal konfor ve tasarruf sunmaktadır.
Kompakt yapı ve yüksek performansın kombinasyonu 500 Vario'yu çok farklı amaçlar için kullanılabilir bir traktör yapmaktadır.
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Motor ve şanzıman
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İdeal verimlilik
SCR ile yakıt tasarrufu
500 Vario serisinin azami güç aralığı 125 ila 165 BG
arasındadır. Kademe 3b (= Tier IV interim) atık gaz
normunun koşullarını sağlayabilmek için Fendt bu
seride de AdBlue®'lu atık gaz teknolojisi SCR'yi kullanmaktadır. Fendt'in büyük traktörlerindeki
çalışma sistemi, yani SCR ve kademesiz Vario şanzıman ile kombine edilen motor, sınıfının en çok
tasarruf sağlayanı olarak kendini kanıtlamıştır*.
Diğer bir artı ise: Egzoz gazının işleme yanma sürecinden sonra tabi tutulması ve bunu etkilememesidir. Motorun kendisi en etkin şekilde çalışmak ve
kusursuz dinamiğe ulaşmak üzere ayarlanmıştır.

Soğutuculu
dozajlama modülü

Otomatik Fendt verimliliği ile kolayca tasarruf edin
Kademesiz hız ayarı ile zamandan ve paradan yüksek tasarruf sağlanır. 500 Vario'nun kademesiz şanzımanı çalışma mekanizması için ihtiyaç duyulan
en yüksek etki derecesini temin eder.
Traktör Yönetim Sistemi - TMS ile traktör her zaman
en tasarruflu aralıkta çalışır. Sürücü sadece istediği
hızı belirler ve etkinleştirilen TMS, motor ile şanzımanın kontrolünü devralır. Bu tam otomatik
verimlilik demektir.

Filtreli dağıtım
noktası

TMS ve
undyük
Grenzlastregelung
sınır kontrolü

Otomatik olarak gücün üst limitlerinde sürüş yapın
Otomatik yük sınır kontrolü yük ihtiyacına göre
motor devrini (motor yükü) ayarlar, böylece motor
yakıt tüketimi açısından ve önceden belirlenen sürüş
hızında iken de hep ideal aralıkta çalışır. Örneğin
nakliye, ağır çekme işleri veya kuyruk miline bağlanan ekipmanlar ile yapılan çalışmalar için farklı yük
sınır değerleri vardır. İdeal yük sınır ayarını traktörün
kendisi otomatik olarak yapmaktadır. Böylece sürücü
tarlada çalışmaya başlarken veya bitiminde yük sınır
ayarını yapma zahmetinden kurtulmuştur. Ve motor
ile şanzımanın takım çalışması her çalışma tipine
uygun olur. Eğer isterse sürücü yük sınır kontrolü
ayarını kendisi de yapabilir.
Leistungsfähiges
Güçlü
soğutma sistemi
Kühlsystem

İdeal ağırlık-güç oranı
500 Vario'nun sloganı, her bir beygirden gelen
gücün tamamını kullanmaktır. 516 Vario, eşsiz
ağırlık-güç oranı olan 39 kg/BG ile benzersiz bir
hareket kabiliyeti ve sürüş dinamiğine sahiptir.

Motor
Einfacher
kısmına
Zugang
rahat
zumerişim
Motorraum

SCR-Katalizatörü

En modern motor ve şanzıman
teknolojileri

Reaksiyon
NH3 + NOx =>
H 2O + N 2

AdBlue®
püskürtmesi

AdBlue® tankı

Atık gazlara sonradan yapılan işlem SCR (Selective Catalytic Reduction)

SCR-Teknolojisinde atık gazlar yüzde 32,5 oranındaki üre çözeltisi AdBlue® ile sonradan işleme tabi tutulur ve NOx
azotoksitler zararlı olmayan azot ve suya dönüşür. TIR'larda standart olarak kullanılan üre-su çözeltisinin ortalama
tüketimi; yakıt tüketiminin yüzde yedisi kadardır. Çalışma şekline göre bu değişiklik gösterebilir. Benzinliklerden veya
AGCO Parts üzerinden AdBlue® tedarik edilebilir.

Dört çeker

• 4,04 l silindir hacmine sahip dört
silindirli motor ve Common-Rail
püskürtme sistemi: 1.800 dev/dak'da
165 BG azami güç

Hidropompa

Planet dişli seti
Şanzıman

Fendt Vario'da var olan otomatik fonksiyonlar, sürüşün en
ideal şekilde gerçekleşebilmesini destekler. Traktör
Yönetim Sistemi - TMS, motor devrini ve şanzıman oranını
mümkün olan en düşük yakıtı tüketecek şekilde kontrol
eder. Otomatik yük sınır kontrolü ile motor yükü istenilen
çalışmaya uygun hale getirilir.

Kompakt yapıdaki soğutucu pakete kolayca
erişilebilir. Soğutucular arasında yeterli boşluğun
bulunması ve soğutucuların zemininin düz olması sayesinde temizleme işlemi kolayca yapılır. Akıllı soğutucu konsepti, hidrolik ve şanzıman yağı sıcaklıklarının düşük
kalmasını temin ederek, traktörün verimliliği ve ömrü
üzerinde olumlu bir etki yaratır.

Kontrol ve bakım için motor bölümüne kolayca
erişebilir, hatta ön yükleyici montaj parçaları takılı
iken bile. İki ayrı yan panelden oluşan tek parça motor
kaputu herhangi bir alet gerekmeden açılabilir.

Individueller
Kişiye
özel sürüş
Fahrmodus
modu

Kraftstoﬀ
Yakıt
tüketim
verbrauchsanzeige
göstergesi

Motor
Motor-Charakteristik
karakteristiği ––Fendt
Fendt516
516Vario
Vario
Tork
Nm
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350

Motor torku

Güç

Hidromotor

Sürüş
kademesi I / II

Arka kuyruk mili
540/540E/1000

Dahiyane Fendt Vario şanzımanı

Fendt'in Vario şanzımanı hidrostatik-mekanik bir güç yapısına sahiptir. Hız arttığında planet grubu üzerinden aktarılan
güçteki mekanik pay da artar. Güç dağılımı ve 45 derece açılabilen hidrostatlar çok iyi bir etki derecesinin oluşmasını
sağlar. Şanzıman eşsiz bir verimliliğe sahiptir ve saatte 20 m'den 50 km'ye (opsiyon) kadar vites değiştirmeden
hızlanabilmeyi mümkün kılar.

Sürüş modu çalışma alanına göre istenildiği zaman
değiştirilebilir. Sürücü gaz pedalı modunu seçip hızı ayağı
ile kontrol edebilir. Alternatif olarak dört farklı hızlanma
kademesi olan joyistik üzerinden kontrol de mümkündür.

500 Vario'da yakıt tüketim göstergesi
bulunmaktadır. Bu gösterge sadece anlık tüketimini göstermez, aynı zamanda farklı çalışmaların kayıtlarını
da gösterir. Ayrıca sürücüye tasarruflu bir sürüş tarzının
olabilmesi konusunda yardımcı olur.

kW
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

Yakıt tüketimi
g/kWs
220
210
200
dev/dak 1100 1300 1500 1700 1900 2100

516 Vario'da en
modern teknolojilerin
kullanılması sayesinde
687 Nm tork,
1.800 dev/dak'da
165 BG azami güç üretirken özgül yakıt
tüketimi sadece
192 g/kWs''dir.

Blindtext
• Atık gaz kademesi 3b normlarına
BB ulaşmak ve 2.100 dev/dak olan düşük
XX
nominal devirde yakıt tasarrufu elde
XX
XX edebilmek için SCR teknolojisi
XX
XX • 0,02'den 50 km/s'ye (opsiyon) kadar

kademesiz sürüş yapabilmek için Vario
şanzıman
• Uzun çalışma günleri için yüksek depo
kapasitesi:
Dizel yakıt: 298 Litre
AdBlue: 31 litre
• Standart olan Traktör Yönetim Sistemi TMS ve otomatik yük sınır kontrolü
• 39 kg/BG olan eşsiz ağırlık-güç oranı
(516 Vario)
• Kilitlenebilir kaput
• RME (Raps-Methyl-Ester) kullanımına
uygundur

18

Araç yapısı

Hem dinamik hem
tasarruflu
Kompakt yapıdaki 500 Vario ile nakliyeleriniz
hızlı, esnek ve yüksek hareket kabiliyeti ile gerçekleşir. İndirgenmiş motor devrinde 50 km/s
(opsiyon) yapılan sürüş hem hızlı hem de tasarruflu olur. Son derece düşük olan ağırlık-güç
oranı sayesinde ağır yüklerin nakliyesi sorun
olmaktan çıkar.
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Araç yapısı
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Emniyetli şekilde ilerleyin
Konforunuz için altı nokta
500 Vario size nakliye çalışmalarınızı 50 km/s (opsiyon) hızda, 1.700 dev/dak'da yakıt tasarrufu sağlayarak yapabilmenize olanak tanımaktadır. Araç
konseptinin tamamı en iyi sürüş konforu ve en
ideal ergonomiyi öngörür. Benzersiz sürüş deneyimini altı nokta sağlar:
• Seviye ayarlı ön aks süspansiyonu
• Fendt Reaction dümenleme sistemi
• Sarsıntı giderici pim sistemi
• Kabin süspansiyonu
• Sürücü koltuğu süspansiyonu
• Otomatik dümenleme aks kilidi

Taşıma ağırlığı yüksekken de sürüş emniyeti
Son derece sağlam olan döküm şase üzerine kurulan
araç konsepti, müsaade edilen toplam ağırlığın
10,5 ton'a (ülkeye özgü) kadar çıkmasını mümkün kılmıştır. Yüksek ağırlığı hızlı bir şekilde durdurabilmek
için arka aksta pratik ve bakım gerektirmeyen tipte,
yağ banyolu ve çoklu diskli fren sistemi bulunmaktadır. Ayrıca yapılan her frenlemede dört çeker etkin
hale getirilerek ön tekerleklerin de frenleme yapması
sağlanır. Sürüş emniyeti ve konfor için ayrıca seviye
ayarlı ön aks süspansiyonu da katkı sağlar. Ön taraf ile
yapılan çalışmalarda hassas bir ekipman kontrolü
sağlamak için ön süspansiyonu tek tuş dokunuşu ile
kilitleyebilirsiniz.

Komfortveund
Konfor
emniyet
Sicherheit

Fendt Reaction dümenleme sistemi
Fendt Reaction dümenleme sistemi, traktörün düz
şekildeki gidişinin ideal seviyede olmasını sağlar.
Viraj dönüldükten sonra, direksiyon bir hidrostat
aracılığı ile çok hızlı bir şekilde manevra yapılmadan önceki konumuna geri gelir ve sürücüsüne yol
hakkında bilgiler verir. Böylece hassas bir dümenlemeyi elde etmek daha da kolaylaşır.

Otomatik dümenleme aks kilidi
Opsiyonel olan otomatik dümenleme aks kilidi ile
arkaya takılı olan römorkun aks dümenleme kilidi
seçilen hız aralığında otomatik olarak açılır. Sabit
yapıdaki römork dümenlemesi düzlükte sarsıntısız
bir sürüş sağlar. Seçilen hız, aralığının dışında ise
örneğin geri yönde giderken sürücünün römork
dümenlemesini manüel olarak kilitlemesine gerek
yoktur.

Leistungsfähiges
Güçlü
aydınlatma Beleuchtungskonzept
konsepti
VarioActive olmadan
1x Direksiyon turu
= 26,6°

VarioActive ile
1x Direksiyon turu
= 43,3°

Emniyetli ve konforlu sürüş
dinamiği
• İndirgenmiş motor devrinde
(1.700 dev/dak) 50 km/s (opsiyon)
nakliye hızı

500 Vario'nun süspansiyon konsepti tarla ve yolda en
yüksek sürüş konforunu mümkün kılmaktadır. Otomobil
seviyesinde sürüş konforu sağlayan ön aks süspansiyonu,
kabin ve koltuk süspansiyonu gibi özellikler büyük traktör
segmentinden alınmıştır.

Sarsıntı giderici pim sistemi ile oluşan sarsıntılar güç
kaldırıcı tarafından dengelenir ve böylelikle ekipman ile
birlikte traktörün sarsılması da engellenmiş olur. Böylelikle
sarsıntılar azalır, siz de yüksek dümenleme emniyeti ve
sürüş konforundan istifade edersiniz.

Serienmäßige
Standart
ön aksVorderachsfederung
süspansiyonu
+/– 50 mm süspansiyon yolu

VarioActive dümenleme sisteminde tekerlek dönüş açılarını
arttıran, güçlü bir dümenleme prensibi etkinleştirilebilir.
Bu sistem dümenleme hareketine ve sürüş hızına uyum
sağlar. Özellikle dar çiftlik alanlarında yapılan ön yükleyici
çalışmaları ve tarla sonlarındaki dönüşlerde yüksek konfor
kazanılır.

500 Vario'nun dahiyane aydınlatma konsepti ile asla
karanlıkta kalmazsınız. 500 Vario'nun çalışma lambaları
birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir ve bu sayede 360
derecelik bir aydınlatma sağlanabilir. Opsiyonel olarak
Xenon veya LED lambalar da mevcuttur.

Köşe lambalar ön tekerleklerin sürüş alanlarının
tamamını aydınlatır. Böylece gece de eşsiz bir
görüş alanınız olur.

• Seviye ayarlı ve kilitleme fonksiyonlu
ön aks süspansiyonu
• Daha hızlı manevralar için VarioActive
dümenleme sistemi
• Fendt Reaction dümenleme sistemi ile
kara yollarında yapılan hızlı sürüşlerde
daha iyi bir düz gidiş

Clevere Bedienung
Aydınlatmanın
akıllıca
der kullanılması
Beleuchtung
8° pandül açısı

• Ön tarafa dört, arka tarafa ise iki adete
kadar Xenon çalışma lambası takılabilir
• Önde iki adet LED çalışma lambası,
arkada ise iki adet çalışma lambası
• Tekerlerin sürüş alanlarının iyi bir
şekilde aydınlatılabilmesi için köşe
lambalar

Standart olarak süspansiyon sistemi ile donatılmış olan ön aks sistemi üst seviye sürüş konforunda yüksek ağırlıkların
taşınabilmesini mümkün kılmaktadır. Engebelerin en iyi şekilde emilebilmesi için süspansiyon yolu +/– 50 mm'dir.
8° olan pandül açısı traktörün sürüş sırasında dengeli olmasını sağlar. Ön aksın 52° olan dümenleme açısı azami
manevra kabiliyeti sağlar.

Basit ve kolay anlaşılır şekilde yerleştirilmiş düğmeler ile aydınlatmaları ayarlamak çok kolaydır.
Akıllı tek tuş sistemi ile önceden seçilmiş olan çalışma lambaları, tuşlar arasında bulunan tek bir tuş ile rahat ve
kolayca açılabilir.

500 Vario'nun far aydınlatma düzeni benzersizdir.
Çalışma lambaları „çapraz“ şekilde aydınlatır. Bu
sayede tüm gölge ve yansımaların önüne geçilmiştir. Aynı
zamanda sürücü de çok iyi aydınlatılmış olan görüş
alanından istifade eder.

Fendt, karanlıkta traktörden emniyetli şekilde inebilmeniz için traktöre, Coming Home aydınlatma
özelliğini entegre etmiştir. Traktörü kapattıktan sonra farlar yolunuzu bir süre daha aydınlatır.

• 10,5 ton'a (ülkeye özgü) kadar
çıkabilen müsaade edilen toplam
ağırlık

22

Fendt VisioPlus kabin

Engelsiz görüş alanı
Eşsiz cam alanlara sahip olan Fendt VisioPlus
kabin ile geniş görüş açısında yeni kriterler yaratılmıştır. İç mekan yüksek kalitedeki işçiliği ile
dikkat çeker. Fendt'te her zaman olduğu gibi bu
seride de kullanım elemanları mantıklı düşünülerek yerleştirilmiştir, Vario'nun kullanımı ise yine
son derece rahat bir şekilde yapılabilmektedir.
Birinci sınıf çalışma alanı.
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Fendt VisioPlus kabin
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İdeal çalışma alanı

Panorama-Blick
Panoramik
görüş

Fendt VisioPlus kabin
Yeni Fent VisioPlus kabinde çalışma zevke
dönüşüyor çünkü kabin tam anlamıyla bir görüş ve
ferahlık harikası. Yukarı doğru eğimli şekilde
uzanan ön cam, yukarı kaldırılmış konumunda
iken ön yükleyicinin tamamının görünmesini
mümkün kılar. Genişletilen iç mekanı ve yaklaşık
altı metre kare olan cam alanı ile kabin oldukça
düzenli bir yapıdadır. Akıllı ergonomik kullanım
konsepti ve yüksek kaliteye sahip işçilik ile konfor
ve performans seviyesi oldukça yükseltilmiştir.

Açık veya kapalı?
VisioPlus kabinin ön camı görüş açısından
gerçekten büyük bir artıdır. Yukarı doğru eğimli
şekilde uzanan ön cam sayesinde görüş açısı üç
kat artmıştır. Ön cam ve dar yapıdaki motor
kaputu, aşağı doğru olan görüşü ve ön güç
kaldırıcıyı en iyi şekilde görebilmek amacı ile
tasarlanmıştır. Yeni Fendt 500 Vario'nun iki farklı ön
cam versiyonu vardır: İlk versiyonda ön cam ile sağ
ve sol kapılar açılabilmektedir. Eğer hiç bir engelin
olmadığı bir görüş isteniyor ise tek parça ön cam
ve sol kapının açılabildiği ikinci standart versiyon
önerilebilir.
… und
...ve
arka
im Heck

Rundum-Sicht:
Her
yönü görebilmek:
vorn, seitlich
Ön, yan...
…

77°
82°
66°

96°
49°

30°

Yukarı doğru olan görüş üç kat artmıştır. Aşağı
doğru olan görüş de ideal duruma getirilmiştir ve
tekerlek dönüşleri çok net şekilde izlenebilmektedir.

500 Serisinin modelleri her açıdan mükemmel bir görüş
sunmaktadır. Ekipmanların en iyi şekilde görülebilmesi
için ön cam ve sağ cam standart olarak tek parçadan oluşmaktadır. Opsiyon olarak ön camın ve sağ kapının olduğu
seçenek de mevcuttur.

Sürücünün oturma alanı, ön ve arka tarafı en iyi
görebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ön ve arka
kısımda bulunan bileşenlerde görüşü engellememeleri için
alt kısımlara yerleştirilmiştir. Örneğin arka valflerin hidrolik
kontrol bloku kabinin alt sağ tarafına yerleştirilmiştir.
Ayrıca alt kısma doğru uzatılan arka cam sayesinde alt çeki
kollarının kancaları ve arka çeki en iyi şekilde görülebilmektedir.

500 Vario'nun sürücü alanından görüş eşsizdir. Geniş cam alanlar yer hissini de fevkalade güzelleştirmekte ve yapılan çalışmalar da daha fazla zevk vermektedir.

Optimierte
İdeal
iç aydınlatmalar
Innenbeleuchtung

Mehr Übersicht
Geniş
açılı aynalar
mitile
Weitwinkelspiegel
daha iyi görüş

Griﬀ an
Arka
camda
der Heckscheibe
tutma kolu

Scheibenwischer
Fasılalı
çalışma fonksiyonlu
mit Intervallschaltung
arka cam sileceği

Blickdichtes
Işık
geçirmeyen
Sonnenschutzrollo
rulo güneşlik

Schwenkbare
Yüksekliği
ayarlanabilir
Multifunktionsanzeige
çok fonksiyonlu gösterge

500 Vario'nun önemli bir özelliği de arka cama
dikey şekilde konumlandırılmış olan ve her zaman
elinizin rahatça erişebileceği cam açma/kapatma koldur.

Fasılalı cam silecekleri binek araçlardaki gibi istenilen aralıklar ile çalıştırılabilir ve ön cam etkili bir
biçimde temizlenir. Opsiyonel olan paralel silecekler ile en
yüksek performanslı cam temizliği elde edilebilir. Ön ve

Ön tarafta bulunan ışık geçirmez rulo güneşlik ile
güneş batarken oluşan yansımalar engellenir. Özel
olan şey: Yukarı doğru eğimli olarak uzanan ön camın şekline uygundur ve enine doğru camın tamamını kaplar.
Ayrıca her konumda durabilir ve kullanılmadığı zaman
tamamı tavan içerisindeki yerine girerek kaybolur.

Armatür yani çok fonksiyonlu gösterge, direksiyonun konumu ayarlanırken direksiyon ile birlikte
hareket eder. Böylece ergonomik olarak sürücü için en ideal
konumda kalır ve göstergelerin tamamı her konumda
görülebilir.

Geniş açılı yan aynalar olmadan görüş alanı
Geniş açılı yan aynalar ile sağlanan
ek görüş alanı

500 Vario'daki iç aydınlatma önemli yerleri en iyi
aydınlatacak şekilde tasarlanmıştır. Bir adet LED
ışık, kabine giriş alanının tamamını aydınlatmaktadır.
Kullanım elemanlarının bulunduğu sağ kol dayama kısmının aydınlatılması için de yine LED ışık yerleştirilmiştir. Eğer
daha karanlık bir ışık isteniyor ise Ambient ortam aydınlatmaları sizin için yeterli olacaktır.

Opsiyonel olan geniş açılı yan aynalar, genişletilmiş görüş
açıları ile daha fazla güvenlik sunar. İyileştirilen yan alan
görüşü ile traktörün yan tarafında olanları daha net görebilirsiniz. Kör noktada bulunan tehlikeli alan çok daha iyi
görülebilir ve böylece görememekten kaynaklanan kötü
durumlardan doğan sıkıntıların da önüne geçilmiş olur.

arka camların güzel bir şekilde temizlenebilmesi için su fıskiyeleri sileceklerin üzerinde, onlar ile birlikte hareket eder.
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Fendt VisioPlus kabin

Konforlu
Fendt Komfort-Sitz
Fendt sürücü koltuğu
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Fahrkomfort
Kabin
süspansiyonu
dank Kabinenfederung
sayesinde sürüş konforu

Konforlu sürücü koltuğu hava süspansiyonludur ve kol
dayamanın ayarı konforlu bir şekilde yapılır.

Hiç olmadığı kadar ergonomik
500 Vario geliştirilirken, ergonomik şekilde tasarlanan kabine özellikle büyük önem verilmiştir.
Sürücü koltuğu ile birlikte hareket eden sağ kol
dayama ve yeni Vario terminale tüm fonksiyonlar
en ideal şekilde yerleştirilmiştir. Direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarı yapılabilir. Ayar sırasında
kombi enstrüman da direksiyon ile birlikte hareket
ederek en ideal pozisyona gelir. Klima standarttır,
ayrıca opsiyonel olarak otomatik klima seçeneği
mevcuttur.

Fendt Superkomfort-Sitz
Süper
konforlu Fendt sürücü koltuğu

Aufgeräumt
Derli
toplu veund
herübersichtlich
şey göz önünde

Integrierte
Entegre kablo
Kabeldurchführung
geçiş yerleri

Fendt VisioPlus kabin
• Eşsiz bir alan hissi yaratan geniş
VisioPlus kabin

Hava süspansiyonlu süper konforlu sürücü koltuğunda
koltuk ısıtması, çevirme adaptörü, düşük frekans süspansiyonu, pnömatik bel desteği ve konforlu kol dayama ayarı
vardır. Böylece sürücü kendisi için kusursuz bir oturma
pozisyonu ayarlayabilir.

Süper
Fendtkonforlu
Superkomfort-Sitz
Fendt sürücü koltuğu
Evolution
Evolution
dynamic
dynamic

Pnömatik kabin süspansiyonu sarsıntıları minimuma
indirmekle kalmaz, aynı zamanda yüksek bir sürüş konforu
da sunar. Entegre seviye ayarı dört noktadandır: Kabin
ön tarafta konik yataklar üzerine, arkada ise iki adet hava
süspansiyon elemanı üzerine yerleştirilmiştir.

Beifahrersitz
Yan
yolcu koltuğu

Klima, radyo, takoğraf ve izde sürüş sistemi
VarioGuide tavan kısmına düzenli şekilde
yerleştirilmiştir. Böylece hem aletler kusursuz bir şekilde
yerleştirilmiş, hem de görüşü engellememiştir. Ayrıca
donanımlar sonradan da kolaylıkla eklenebilmektedir.

Kühlfach bölme
Soğutucu

Ausreichend
Çok
sayıda eşya
Ablagemöglichkeiten
gözü

Arka taraftan gelen ve kabine girmesi gereken
kablolar için Fendt akıllıca bir çözüm
sunmaktadır. Her tip kablo aradan rahatça geçer, kablo
kesitinin hangi tür olduğunun önemi yoktur. Böylece
arka cam kapalı kalabilir ve bu sayede de toz, kir, su ve
gürültü dışarıda kalır.

Spannnetze
Ağ
şeklindeki eşya
vomgözlerine
Boden aus
kabinerreichbar
dışından da ulaşılabilir

• Yukarı doğru eğimli olarak uzanan
ön cam, aşağı tarafa kadar uzanan
arka cam ve dar, kompakt bir yapıya
sahip olan motor kaputu ile en yüksek
Blindtext
BB emniyet sağlanır.
XX
XX • Sağ kol dayamaya itinalı şekilde
XX yerleştirilmiş olan kullanım konsolu
XX
XX • Katlandığında masa fonksiyonuna

sahip olan, rahat ve konforlu yolcu
koltuğu
• Standart olan klima ve opsiyonel olan
otomatik klima seçeneği
• Pnömatik kabin süspansiyonu
(opsiyon)
• En etkin şekilde çalışabilecek
süspansiyon konsepti: Ön aks
süspansiyonu, kabin süspansiyonu,
sürücü koltuğu süspansiyonu

En yüksek versiyon sürücü koltuğunda, süper konforlu
sürücü koltuğunun özelliklerine ek olarak yanal yatay
sönümleme, klima ve dinamik sönümleme de mevcuttur.
Bu koltukta oturup çalışan operatörler uzun süre zinde kalır
ve yorulmaz.

VisioPlus kabin içerisinde bulunan konforlu yan yolcu
koltuğu ile yolcular da kendilerine emniyetli ve rahat bir
yer bulur.

Soğutucu bölmede yemeğiniz ve uzun çalışma
günlerine ihtiyacınız olabilecek soğuk içeceğiniz
için de yer vardır.

Bir Fendt kabininde eşyalarınızı istiflemek için çok
sayıda bölme ve göz bulunur, böylece her şey yerli
yerinde durur. Örneğin kabin dışındayken kolayca ulaşabileceğiniz üç adet ağ şeklinde göz, sürücü koltuğunun çevresine yerleştirilmiş olan bölmeler ve şişe tutacağı.

Kabin içerisinde ön kısımda, sürücü koltuğunun
alt tarafında bulunan ağ şeklinde gözler, sürücünün kabin dışındayken de ulaşabilmesi ve sürücünün bir
şey alması için kabine çıkmasına gerek kalmaması düşünülerek tasarlanmıştır.

Blindtext
• Kabinin iyi bir şeklide yalıtılması
BB
XX sayesinde düşük gürültü seviyesi
XX
XX • Ses sistemli MP3-Radyo
XX
XX • Geniş basamaklar ve ComingHome

aydınlatma ile geceleri de kabine
rahatça çıkılıp inilebilir
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Fendt Variotronic
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İdeal kullanım
Fendt Variotronic kullanımı
Sağ kol dayamada bulunan çalışma elemanları:
- Vario terminal, çok fonksiyonlu joyistik, çapraz
kullanım kolu, buton alanı, sürücünün her şeyin
elinin altında bulunduğu ergonomik kontrol merkezidir.

Sonunda, tüm fonksiyonlar tek bir terminalde
Fendt Variotronic, tüm fonksiyonların tek bir terminalde bir araya getirilmiş olması açısından eşsizdir:
Traktör ve ekipman kontrolü, kamera fonksiyonu
ve dökümanlama ile izde sürüş sistemi 10.4" Vario
terminale tamamen entegre edilmiştir.
Terminaldeki tüm fonksiyonlar aynı mantık ile kullanılır. Bu terminal sayesinde ek terminal masrafından tasarruf edersiniz. Fendt standart tarım işletmeleri için Vario terminal 7" önermektedir.

Yüzeysel menü ve her şey görüş alanınızda
Yüzeysel menü ve düzenli yerleştirilmiş göstergeler üzerinden her sürücü Vario terminali kolayca
kontrol eder ve her şey görüş alanında olur. Yüksek
çözünürlüğe sahip ve çizilmeye karşı korumalı olan
ekrandaki tüm fonksiyon göstergeleri ışığa göre
otomatik olarak ayarlanır. Gece ve gündüz görüntüsünün ideal ayarda olması sürücünün gözlerini
büyük ölçüde rahatlatır. Vario terminal üretiminde
„Made in Germany” ilkesine sadık kalınmıştır, böylece elektronik bileşenlerde de en yüksek kalite,
güvenilirlik ve işçiliğin beklentisi içerisine girebilirsiniz.
Varioterminal
Vario
terminal7”
7”

3. ve 4. hidrolik çıkışların kontrolünü sağlayan
tuşların bulunduğu çok fonksiyonlu joyistik ve
VariotronicTI'nın otomatik fonksiyonu

Vario
terminal10,4”
10,4”
Varioterminal

1. ve 2. hidrolik çıkışların
Vario terminal 10.4"
kontrolünü sağlayan çapraz
kullanım kolu

Fendt Variotronic
Arka güç kaldırıcı için hızlı kaldırma şalteri,
derinlik ayarı ve kuyruk mili kontrolüne
sahip EPC modülü (ön güç kaldırıcı için
opsiyoneldir)

Gaz pedal aralığı
TMS (Traktör Yönetim Sistemi),
VariotronicTI, sürüş kademesi
seçeneği, dört çeker ve diferansiyel
kilidi, ön aks süspansiyonu ve
kuyruk mili devir seçenekleri ile
VarioGuide'nin bulunduğu buton
alanı

• Büyük segmentteki traktörlerde ve 500
Vario'da da bulunan dahiyane kullanım
konsepti Variotronic
• Vario terminal dokunmatik olarak veya
kullanım alanındaki tuşlar aracılığı ile
Blindtextkontrol edilebilir
17,7 santimetre ekrana sahip Varioterminal 7“, traktörün ve
Variotronik ekipman kontrolünün fonksiyonel yardımcısıdır.

Varioterminal 10.4“ ile istekleriniz yerine eksiksiz
gelir. Artık sadece tek bir terminal üzerinden traktör,
ekipman, harici kameralar, Fendt izde sürüş sistemi
VarioGuide ve dökümantasyon sistemi VarioDoc
kontrol edilmektedir.

BB
XX
• Vario terminal'in menüsü ve menü
XX
XX yönlendirmeleri kolaylıkla anlaşılır
XX
XX • Tüm fonksiyonlar tek terminale

entegre edilmiştir
Bedienung
Tuşlar
ile veya
über
dokunmatik
Taste oder kullanım
Touch

Tempomat (cruise control)
tuşları

• ISOBUS-Ekipmanlar Variotronic
üzerinden kontrol edilir
• Kolay şekilde ayar yapmanızı sağlayan
tarla sonu yönetim sistemi VariotronicTI

Motor devri hafızası tuşları

• Hassas ve güvenilir izde sürüş sistemi
Fendt VarioGuide

5. - 7. hidrolik çıkışların
kontrolünü sağlayan kullanım
elemanları – 7.

• VarioDoc ile hızlı dökümanlama ve

El gazı
Vario terminaldeki menü ayarlarını ekrana dokunarak kolaylıkla yapabileceğiniz gibi, gezinme tuşları ile de
yapabilirsiniz. Böylece ister tuşlar, ister dokunmatik teknolojiyi kullanarak menüde gezebilirsiniz. Traktör
üzerindeki fonksiyonların kullanımı her iki terminalde de aynıdır.

bilgi aktarımı
Blindtext
BB
XX
XX
XX
XX
XX
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„4'ü 1 arada Vario terminal“
Günde 1.920 kadar daha az tuş dokunuşu
Özellikle tarla sonu manevralarında sürücünün çok
sayıda tuşu etkinleştirmesi gerekir ve bu sayı 12’ye
kadar çıkabilir. 500 Vario’da can sıkıcı şekilde tuşlara uzanmak zorunda kalmazsınız, çünkü merkez
kontrol ünitesi sağ kol dayamadır. Sürücü sağ
kolunu kol dayama üzerine rahatça yerleştirebilir
ve traktör ile ekipmanı çok fonksiyonlu joyistik ve
Vario terminal üzerinden kontrol edebilir. Çapraz
kullanım kolunun yanında bulunan güç kaldırıcı
kullanım modülü ile hızlı kaldırma şalteri, derinlik
ayarı ve ön ile arka kuyruk mili kontrol edilir.

500 Vario’da standart olan tarla sonu yönetim sistemi sayesinde dönüşlerde hatalı kullanım yapmak
neredeyse imkansızdır. Sürücü tek bir tuşa basmak
sureti ile tarla sonunda yapılması gereken tüm işi
adım adım etkinleştirir. Adımların ve sıralamanın
kusursuz bir şekilde işlemesi için ayarlar traktör
dururken de yapılabilir. Günlük 10 saat yapılan bir
çalışmada ortalama 160 kere tarla sonuna gelindiği düşünüldüğünde, sürücü 1.920 tuş dokunuşu
yapmaktan tasarruf eder.

ISOBUS-Gerätesteuerung
ISOBUS-Ekipman
kontrolü

ISOBUS-Ekipman kontrolü Varioterminal 7“ ve
Varioterminal 10.4“ kusursuz çalışacak şekilde entegre
edilmiştir (Power versiyonda yoktur). Kontrol terminal ve
joyistik üzerinden yapılmaktadır (eğer ekipman destekler
ise), ilave bir terminale ihtiyaç yoktur.

Çalışma sırasında hassasiyet
Ekipman kontrolü, otomatik kısmi genişlik etkinleştirme sistemi SectionControl ile yapılır. İlaçlama
makineleri, gübre serpme makineleri, hassas sıraya
ekim makineleri ve ekim makineleri ile çalışırken
SectionControl size kullandığınız çalışma maddelerinden tasarruf edebilmeyi sağlar.

SectionControl
Spurführung VarioGuide

Eğer ekipman destekler ise istenilen ekipman
kontrolü fonksiyonları ve tarla sonu yönetim
sistemi, çok fonksiyonlu joyistiğe atanabilir. Yapılan
çalışma türüne göre her sürücü kusursuz kullanım
ergonomisini bulur. Genel olarak 25'e kadar ekipman
hafızaya alınabilir.

Vorgewendemanagement
Tarla
sonu yönetim sistemiund Dokumentation

Tekrarlanan ve sabit motor devrine ihtiyaç duyulan
çalışmalar için devir ve hız ayarları birbirlerinden bağımsız
olarak hafızaya alınabilir. Joyistik üzerindeki tuşa basmak
sureti ile bu bilgiler çağrılabilir. Ayrıca hafızaya iki farklı
ayar kaydedilebilir.

TI
VariotronicTI
Variotronic
automatic
otomatik
automatic

2
4
6

Yeni fonksiyon SectionControl, GPS sinyali üzerinden ve istenilen üst üste
binme derecesine bağlı olarak kısmi genişliklerin tam otomatik olarak
kullanılabilmesini mümkün kılar. ISOBUS‘lu olan bir ilaçlama, gübre serpme
veya ekim makinesi ile yapılabilecek çalışmada 24 adete kadar kısmi genişlik
ayarlanabilir. Böylece siz de hassas çalışma sonuçları elde eder, aynı zamanda
çift kullanımdan kaynaklı veya tarla dışındaki yerlerde gereksiz yere kullanılan
tohum, gübre veya ilaçlama maddesinden tasarruf edersiniz. Aynı zamanda
sürücünün gündüz ve gece çalışması da kolaylaşır.

1
3
5

Tarla sonu yönetim sistemi Variotronic TI 'de sürücü dururken veya sürüş sırasında, tarla sonunda yapılacağı iş akışını belirler
ve hafızaya alır. 20'den fazla adım iş akışına göre programlanabilir: Ön ve arka güç kaldırıcılar (1), ön ve arka kuyruk milleri
(2), hidrolik valflerin etkinleştirilmesi (3), cruize control (tempomat) (4) ve motor devri, dört çeker (5) ve diferansiyel
kilidi (6) ve ayrıca TMS. Çalışma akışındaki adımlar zaman veya mesafeye bağlı olarak gösterilir. Her bir adım sonradan
değiştirilip istenilen şekle getirilebilir.

Tarla sonu yönetim sistemi, VariotronicTI otomatik ile
tarla sonundaki iş akışı otomatik olarak işleme koyulur.
Terminalde, tarlaya çıkarken ve girerken hangi iş akışının
kullanılacağını belirlersiniz. Bu işlemi yaparken sezgisel bir
grafik gösterimi de size yardımcı olur.

Fendt, SectionControl‘ün kullanımını Vario terminale kolay ve anlaşılır biçimde entegre etmiştir.
Bunlar basit ve açık bir şekilde gösterilir.
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Fendt Variotronic
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İzde sürüş, dökümanlama ve telemetre.
500 Vario’da izde sürüş sistemi VarioGuide
Fendt ilk defa 125 - 165 BG güç sınıfında, izde
sürüş sistemi VarioGuide’ı sunmaktadır. VarioGuide
izde sürüş sistemi Variotronic’e entegre edilmiştir
ve Vario terminal üzerinden kontrol edilir. Üst üste
binme ortalama yüzde altı oranında engellenirken,
diğer yandan yakıt, tohum ve gübre gibi çalışma
maddelerinden de yaklaşık yüzde altı oranında
tasarruf sağlamak mümkündür. Operatörler
VarioGuide sayesinde gece ve düşük görüş koşulları altında bile traktör ve ekipmanın kontrolünü
kolayca sağlayabilirler.

İzde sürüş sistemi VarioGuide light
Özellikle toprak işlemesinde izde sürüş sistemi ile
çalışmak isteyen süt işletmeleri, karma işletmeler veya pazar meyvesi üreticisi işletmeleri gibi
müşteriler için basitleştirilmiş izde sürüş sistemi
VarioGuide light ekonomik bir çözümdür. 7'' Vario
terminale entegre edilmiştir ve +/- 20 cm hassasiyete sahiptir. Donanım yükselterek VarioGuide
light'ı daha yüksek hassasiyet seviyesine çıkarmanın mümkün olmadığını unutmamak gerekir.

VarioDoc ile modern çalışma yönetimi
Tarım işletmelerinde dökümanlama, modern bir
tarımsal yönetimin temelini oluşturur. Yeni
VarioDoc ile faydalı bilgiler kolay ve hızlı bir şekilde
oluşturulur, ayrıca tarla kaydı olarak dökümanlanıp
analiz edilir. Sürücü tarladayken bile Vario terminal
üzerinden tüm önemli bilgilerin girişini yapabilir.
Böylece ofiste yapılması gereken işler de minimum
düzeye iner. Ayrıca çalışmalarınızı bilgisayarınıza
yükleyip, bu çalışmaları bilgisayarınızdan terminale aktarabilirsiniz.

AGCO‘nun her şeyi kapsayan yeni elektronik stratejisi
Fuse TechnologiesTM, çiftçilerin ve taşeronların makine
parklarında kesintisiz entegrasyon ve iletişim ağı
kurulmasını mümkün kılar. Hassas tarım için Fuse
Technologies adı altında AGCO ve Fendt, makinelerin
işletme maliyetlerini azaltmak, çalışmalarda daha da
verimli olmak ve daha fazla kazanç elde etmek için
çözümler sunmaya hazırdır.

TM
AgCommandAGCOMMAND
Telemetrie
Telemetri sistemi

Spurführung
İzde
sürüş sistemi
VarioGuide
VarioGuide

Sürücü VarioGuide ile tamamen çalışmasına konsantre
olabilir. Bu sistem görüşün iyi olmadığı durumlarda bile
operatörün performansını yükseltmekte ve genel çalışma
kalitesini arttırmaktadır. Vario terminal üzerinden kontrol
edilen VarioGuide ile Amerikan GPS uydularının yanı sıra
Rus GLONASS uydu sistemini de kullanabilirsiniz, ayrıca
Avrupa'da yapımı planlanan Galileo sisteminin kullanımına
da uygundur. Çok sayıda sistemin paralel olarak kullanılması ile izde sürüş sistemlerinin yüksek güvenirliğe sahip
olmaları garanti altına alınmıştır.

Anten ünitesi birkaç dakika içerisinde kolayca
sökülebilir ve ön donanımı olan başka bir makineye takılabilir. Anten, alıcı ve yanal dengeleme ünitesi gibi
münferit bileşenler kompakt yapıdaki bir muhafaza içerisine yerleştirilmiştir ve tamamı kabin çatısı içerisine entegre
edilmiştir. Bu sayede anten, ağaç dallarının vurması gibi
dış etmenlerden veya hırsızlıktan korunmuş olur.

AgCommand, AGCO şirketler topluluğu içerisindeki markalarını kapsayan telemetrik bir çözümdür. Eğer Fendt traktörü AgCommand ile bağlı ise aşağıdaki
bilgiler otomatik olarak kaydedilir:
• Yakıt tüketimi l/ha
• Hız km/s
• Motor devri dev/dak
• Çekme gücü ihtiyacı N
• %‘lik değer ile arka güç kaldırıcı konumu
• %‘lik değer ile ön güç kaldırıcı konumu
• Arka kuyruk mili devri
• Çalışma saati sayacının durumu
• °C değerde dış sıcaklık

Düzeltme sinyallerinde çok sayıda servis sağlayıcı arasından seçim yapabilirsiniz. VarioGuide, mobil ağ kullanan
uydu destekli sinyaller EGNOS ve OmniSTAR veya RTK gibi
zemin destekli uydu sinyalleri ile telsiz veya mobil telsiz
aracılığıyla çalışır (Ntrip). VarioGuide RTCM 3.1 gibi açık
formatları da destekler. Bu sayede üç hassasiyet derecesi
arasında seçim yapabilirsiniz +/– 20 cm'den +/– 2 cm'ye
kadar. RTK baz istasyonu en yüksek hassasiyeti sunar.

VarioGuide light – VarioGuide Standart + / - 20 cm hassasiyet

Dokumentation
VarioDoc
Pro - Dökümanlama
VarioDoc
sistemi
Vario terminalden tarla kaydı içerisine kablosuz veri aktarımı yapabilmeyi
mümkün kılmaktadır. Bir depolama aracı sayesinde, tarla adı ve güncel mahsul,
kullanılan ilaç veya miktar, sürücü adı vb. verilerin can sıkıcı şekilde okunmasına
gerek kalmaz. VarioDoc Pro‘da sürekli olarak konum ve makine bilgileri kaydedilir ve veri transferinin mobil ağ üzerinden yapılması da mümkündür.

Düzeltme sinyalleri: EGNOS, WAAS, Autonomus Mode (ücretsiz), OmniSTAR VBS (lisans gereklidir, sadece VarioGuide Standart)
Anız işlemesi, hayvan gübresi dağıtımı, merdaneleme, biçme veya sıvı gübreleme çalışmaları için idealdir

VarioGuide Hassas + / - 5 cm hassasiyet
Düzeltme sinyalleri: OmniSTAR HP (lisans gereklidir)
Sinyal kalitesi iyi olan bölgelerde neredeyse tüm tarım çalışmalarında
kullanılabilir, örneğin tahıl ekimi

VarioGuide RTK + / - 2 cm hassasiyet
Düzeltme sinyalleri: Mobil RTK tarla istasyonu veya Ntrip (Mobil ağ üzerinden RTK)
En yüksek hassasiyeti sunar - hızlı, güvenilir ve tüm tarım çalışmaları için. Özellikle de Strip Till (sıra açma)
ve Controlled Traffic Farming (sürekli teker izi bırakma) için.

Tarla kaydı veritabanı için modern çalışma sistemi yönetimi.
Daha fazla bilgiyi Variotronic
prospektüsünde bulabilirsiniz.

Başlangıç kiti (traktörün kapsama alanında değildir) ofis
bilgisayarı ile traktör arasında veri alışverişi sağlar.

Constructeur
Hersteller

Produits compatibles
Kompatible
Produkte

BASF

Enregistrement
BASF
Schlagkartei
parcellaire BASF

Helm
LAND-DATA EUROSOFT

MultiPlant • MYFARM24.DE • MYFARM24.LOGISS
BaseAgrar-Office
AO
de donnée field
champ
database
AO Agrar-Office
• AO Agrar-Office
• AO Agrar
-Office Lohnunternehmer
Lohnunternehmer
• AO Agrar-Office
• AO Agrar-Office
AutoDok
AutoDok
AGROCOM-NET • AGROCOM-LU
Logiciel
Farm
Works
FarmSoftware
Works

AGROCOM
Farm Works
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Ön ve arka taraftaki bağlantı noktaları

İdeal çok yönlü
çalışma
500 Vario, sınıfında başka hiçbir üreticinin sunamadığı kadar bağlantı noktasına sahiptir: Önde
iki olmak üzere arkada beş adet çift etkili elektrohidrolik valf, Power Beyond, ISOBUS bağlantısı ve
çok daha fazlası. 500 Vario'nun ön ve arkasında,
pratik kullanıma uygun şekilde yerleştirilmiş olan
toplam 22 adete kadar bağlantı noktası bulunabilir. Bu çok amaçlı kullanımı ve ekipmanların sorunsuz bir şekilde bağlanabilmesini garanti
eder.
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Ön ve arka taraftaki bağlantı noktaları
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Ön ve arka tarafta akıllı teknoloji
Güçlü hidrolik sistem
Hidrolik sistem modern Load-SensingTeknolojisine sahiptir. İsteğe bağlı olarak dakikada
75, 110 veya 150 litre akış miktarı seçilebilir.
Şanzıman ve hidrolik yağ haznelerinin birbirlerinden ayrılması ile yağların karışması ve şanzımana
pislik girmesi engellenmiştir. Üstelik bio-hidrolik
yağların kullanımı da mümkündür.

Arkada yüksek kaldırma kapasitesi
Elektrohidrolik arka güç kaldırıcının azami kaldırma gücü 7.780 daN'dır. Yeni ağırlık dengelemeli
arka güç kaldırıcı hem hafif, hem de ağır ekipmanları otomatik olarak aynı seviyede tutarak üst seviyede konfor sağlar.

In Front
Ön
ve arka
undkısımda
Heck stehen
çok sayıda
zahlreiche
bağlantı
Schnittstellen
noktası mevcuttur
zur Verfügung

Akıllı ön hidrolik
Ön taraftaki azami kaldırma gücü 3.400 daN'dır.
Konforlu ön güç kaldırıcı Vario terminal üzerinden
kontrol edilen yük alma fonksiyonuna sahip olabilir (opsiyonel). Böylece ekipman çift etkili ön güç
kaldırıcı valfi üzerinden indirilir ve ekipman ağırlığı
ön aksa aktarılabilir. Bu özellikle kar küreği, yeşil
alanlarda ön tarafa bağlanan ön biçme ekipmanları ile yapılan çalışmalarda büyük avantaj sağlar.
Çünkü ekipman kolaylıkla zemindeki engebelere
uygun pozisyona girer. Biçme makinesindeki yük
hafifletme yaylarına gerek kalmamıştır.

Vielfalt
Çok
yönlü
und
çalışma
Leistungsfähigkeit
ve performans

500 Vario'nun ön tarafındaki hidrolik bağlantıların kendi
kontrol valfleri vardır ve arka valfler ile bağlantıları yoktur.
Böylelikle arka kısımda eksiksiz beş adet valf ve ön kısımda
da yine eksiksiz iki adet valf hizmetinizdedir.

Integrierte
Entegre
ön güç
Frontkraftheber
kaldırıcı

Schnittstellen
Ön
tarafta bulunan
in derbağlantı
Front noktaları
• Orta kol
• İki adet çift etkili kontrol valfi
• Basınçsız ön geri dönüş

Doğru devir
Kuyruk milleri çok fonksiyonlu kol dayama üzerinden konforlu bir şekilde kontrol edilebilir. Arka
kısımda harici kontrol düğmeleri bulunur. Arka
kuyruk mili devirleri (540/540E/1.000) düşük motor
devrinde çalışarak yakıt tüketiminin de düşük kalmasını mümkün kılmaktadır. Ön kuyruk mili (540
veya 1.000 dev/dak) ön kısma takılabilecek ekipmanlarda geniş bir seçim aralığı sunmaktadır.

Zapfwellen-Automatik
Kuyruk
mili otomatiği

Kuyruk mili, sahip olduğu yüksek etki derecesi ile
kendini göstermektedir. Bu gücü doğrudan Vario
şanzımandan gelen tahrik mili sağlamaktadır. Aynı
zamanda 540 ve 1.000 dev/dak olan nominal devirlere
daha 2.000 dev/dak'da ulaşılmaktadır. Bu da yakıt tüketimini olumlu yönde etkileyen bir unsurdur.

Entlastende
Yük alma özellikli
Frontkraftheber-Regelung
ön güç kaldırıcı

Fendt Vario'larda arka hidrolik kolların ve arka kuyruk
milinin etkinleştirmesi için harici düğmeler bulunmaktadır. Böylece arka ekipmanları da kolayca bağlarsınız.
Ayrıca arka kuyruk mili otomatiği sayesinde motor devri arttırılabilir ve istenilen kuyruk mili devrine ulaşılabilir. Bu sayede
zamanınızdan çalan işleri de yapmanıza gerek kalmaz, örneğin sıvı gübre ekipmanında emişin başlaması gibi.

DUDK-/UDK-Kupplungen
DUDK-/UDK-Kavrama
noktaları

Schnittstellen
Arka
tarafta bulunan
im Heckbağlantı noktaları
• 7 pinli soket
• Ön kuyruk mili (540 veya 1.000)
• Sarsıntı giderici pim sistemine
sahip EPC ön güç kaldırıcı
• Hidrolik kaldırma kolları kancası

•
•
•
•
•
•
•
•

Sinyal soketi
ISOBUS bağlantısı
Hidrolik orta kol
Beş adet çift etkili kontrol valfi
Sızan yağ hattı
Basınçsız arka geri dönüş
Havalı fren
Power Beyond kontrol hattı

•
•
•
•
•
•
•
•

Power Beyond basınç hattı
Hidrolik römork freni
7 pinli soket
Hidrolik kaldırma kolları kancası
ABS soketi
Arka çeki
Arka kuyruk mili (540/540E/1.000)
Alt çeki

Ön güç kaldırıcılar, kompakt araç konseptlerine
entegre edilmiştir ve traktörün ön kısmına akıllıca
yerleştirilmiştir. Bu sayede ön ekipmanlar daha emniyetli ve
rahat bir şekilde çalışabilirler.

500 Vario'da bulunan konforlu ön güç kaldırıcı isteğe bağlı
olarak yük hafifletme seçeneği ile temin edilebilir. Böylece
ekipmanın ağırlığı belirlenen bir basınç üzerinden traktöre
aktarılır. Çalışma sırasında da basınç değiştirilebilir. Bu özellikle kış çalışmaları ve ot biçme veya anız için kullanılan ekipmanlarda büyük avantaj sağlar, çünkü ağırlık ön aksta toplanır ve daha da iyileştirilmiş bir dümenleme hedeflenir.

Hem DUDK, hem de UDK kavramalar sayesinde
hidrolik valfler basınç altında takılabilir ve
ekipmanın bağlanması/sökülmesi de kolayca yapılır.
Kendinden kapanan valf kapakları pislik, toz veya suya
karşı korur.
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Ön yükleyici Fendt Cargo

Hızlı, konforlu, akıllı - Profi-Test 04/14'te çıkarılan sonuç

Traktöre tamamen uyumlu ve akıllı
Vario ve Cargonun oluşturduğu kusursuz birim
500 Vario ön yükleyici çalışmaları için kusursuz bir
traktördür. Dört silindir motorun kompakt yapısı
traktörün hareket kabiliyetini yüksek kılar ve dar
yapıdaki motor kaputu sayesine görüş de bir o
kadar iyidir. Ön yükleyici yukarıya kaldırılmışken,
şimdiye kadar hiç olmadığı kadar eşsiz bir görüşü
VisioPlus kabin sağlar. Düşük motor devrinde yüksek hidrolik performans sayesinde hızlı kaldırma
hareketleri ve ön yükleyicinin hassas tepkileri gerçekleşir.

Ayrıca tüm konseptin bulunduğu sağ kol dayamaya kontrol tuşları en ideal şekilde yerleştirilmiş
ve Vario terminale entegre edilmiştir: Sağ eliniz ile
çapraz kullanım kolu üzerinden ön yükleyiciyi, sol
eliniz ile direksiyonu ve sürüş yönünü, ayağınız ile
de hızı kontrol edersiniz. Ön yükleyici kullanımında
en yüksek seviyeye CargoProfi ile erişilmiştir.

CargoProfi'nin akıllı fonksiyonları
İstikrarlı şekilde daha da geliştirilen traktör ve ön
yükleyicinin sonucu yeni Fendt CargoProfi*'dir.
Yeni ölçüm ve yanal sensörler vede çalışma bilgisayarı ile çok yeni fonksiyonların kullanımı mümkün
olmuştur. Bunlar münferit veya toplam ağırlığın
tartılması fonksiyonlarıdır, örneğin tahıl yüklerken
ağırlığı kontrol edebilmek için. Ayrıca kolların ve
ataşmanın konumlarının hafızaya alınabildiği fonksiyonu gibi. Sallama fonksiyonu da yine çok pratiktir. Ayarlar Vario terminal'den kolayca yapılabilir ve
görüntülenebilir.
*4X/80 ön yükleyici modelleri için mevcuttur

Verwindungssteife
Ağır
çalışmalar için mukavemetli
Schwinge für robuste
kollar Einsätze

Perfektion
Ön
yükleyicibeim
çalışmalarında
Frontlader-Einsatz
kusursuzluk

Fendt CargoProfi'nin
fonksiyonları
• Tartma fonksiyonu: Tek tuşa basmak
suret ile yüklenen münferit/toplam
ağırlık tartılır

Opsiyonel 3. ve 4. devre,
çoklu kavrayıcı seçeneği
de mümkündür

Yarı otomatik
kilitlemeye sahip
CARGO Lock

500 Vario'da engelsiz görüşün keyfini yaşarsınız: Çatı
içerisine kadar uzanan ön cam sayesinde kaldırılan ön
yükleyiciyi tamamen görürsünüz.

Hızlı monte edip sökebilmek için
standart olan çoklu kaplin

Ausstellbare
Açılabilen
önFrontscheibe
cam

Örneğin çok yüksek bir römorka yükleme yapılacak
ise CargoProfi'de boşaltma açısı sınırlandırılabilir. Ve
özellikle pratik olan bir diğer özellik ise sürekli olarak
tekrarlanan hareketlerin yapıldığı çalışmalarda, hafızaya
alma fonksiyonu ile istenilen pozisyon otomatik
olarak seçilebilir, örneğin alt, zemine paralel pozisyon.
Yüklemenin ağırlığı konusunda ise tartma fonksiyonu en
büyük yardımcınızdır.

Einstellungen
CargoProfi
kontrolleri
CargoProfi

Blindtext
• Kaldırma yüksekliği ve devirme açısı
BB gibi sınırlamalar
XX
XX
XX • Hafızaya alma fonksiyonu: Kol ve
XX ataşman pozisyonlarını hafızaya almak
XX

• Son pozisyon sönümleme/damperleme
• Sallama fonksiyonu
• Hıza bağlı sönümleme/damperleme
(otomatik olarak devreye girip çıkma)

Sabitleme destekleri kompakt bir
şekilde kollara yerleştirilmiştir.

Valf tertibatı entegre
edilmiş enine borular
Model

4X/75

4X/802)

A

Kazman derinliği (mm) 1)

150

150

B

Kaldırma yüksekliği (mm) 1)

4155

4155

C

Boşaltma mesafesi (mm) 1) B = 3,5 m

1685

1685

C

Boşaltma mesafesi (mm) 1) B = azami

1145

1145

D

Boşaltma açısı

55°

55°

E

Geri devirme açısı

48°

48°

Kesintisiz kaldırma gücü (daN)

1940

2260

Azami kaldırma gücü (daN)

2250

2620

1) Lastik ebatına bağlıdır
2) Değerler ön yükleyici Cargo Profi 4X/80 için de geçerlidir

Fendt 500 Vario'da ön yükleyici tamamen havaya
kaldırılmışken ön camı açmak mümkündür.

Çapraz kullanım
koluna yapılan
atamaların göstergesi
Tartma sisteminden
alınan bilgiler: Münferit
ve toplam ağırlık

Kolların ve ataşmanın
çalışma alanlarının
sınırlandırılması
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Üretilen teknik çözümler teknoloji
liderliğini de beraberinde getirmektedir

40
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En modern teknoloji
kombine edilmiştir
500 Vario'da en modern teknolojiler tek bir
araçta en iyi şekilde birleştirilmiştir. Bu teknolojik özellikler profesyonel çiftçi ve işletmeler için
ekonomik bir üstünlük sunmaktadır.
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1.	52° dönüş açısına sahip ön aks
2.	Dışarıdan harici kontrole sahip ön güç kaldırıcı
3. Ön kuyruk mili
4. Ön kısımda 2 adet dw (çift etkili) hidrolik bağlantı noktası
5.	Planet dişli sistemli son tahrik
6. 4 valf teknolojisine sahip 4,04 l Deutz motor
7. Soğutucu paket
8. SCR-Katalizatörü
9. Kademesiz Vario şanzıman
10. Hidromotor
11. Hidropompa
12. Muhafazalı dört çeker kavraması
13. 298 litre kapasiteli yakıt tankı
14. 31 litre'lik AdBlue® yakıt tankı
15. Arka kuyruk mili
16. Arka aks
17. Hidrolik valfler
18.	Arka güç kaldırıcı
19.	Entegre otomatik klimaya ve yaklaşık 6 m2 cam alana sahip
VisioPlus kabin
20.	Pnömatik kabin süspansiyonu
21. Çok fonksiyonlu kol dayama
22.	Entegre izde sürüş sistemi Fendt VarioGuide ve ISOBUS'a
sahip Vario terminal 10.4“
23. VarioGuide çatı ünitesi
24.	Klima, ısıtma, pnömatık sırt desteği ve hava süspansiyonuna
sahip süper konforlu sürücü koltuğu Evolution Dynamic
25.	Otomatik emniyet kemerli ve konforlu yolcu koltuğu
26.	Elektrikli olarak ayarlanabilen ve ısıtmalı geniş açılı aynalar
27.	Arka kaldırma kolları, kuyruk mili ve hidrolik ekipmanlar için
harici kontrol düğmeleri
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500 Vario Power versiyonu
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Power versiyonda üst seviye teknoloji
Standart ihtiyaçlar için tasarruf
Standart ihtiyaçları olan işletmeler için Fendt,
Power versiyonu sunmaktadır. VisioPlus kabin ve
Profi ile Profi Plus versiyonlarında da bulunan ve
eşsiz bir kullanım sağlayan fonksiyonel sağ kol
dayama gibi önemli özelliklere 500 Vario Power
sahiptir.

Vario terminal 7"
Traktör ayarlarını yapabilmek için Vario terminal
7'' en ideal çözümdür. Kullanım şekli olarak aynen
büyük Varioterminal 10.4" gibidir ve istenirse
dokunmatik veya tuşlar aracılığı ile de kullanılabilir. 500 Vario Power versiyonunda ISOBUS-ekipman
kontrolü, VarioGuide ve VarioDoc mevcut değildir.

Die Kabine
Power
versiyonun
der Power
kabini
Version

Hidrolikler ve güç kaldırıcı sistemi
500 Vario'un Power versiyonu 75 l/dak kapasiteye
sahip olan modern Load-Sensing-Teknolojisi ile
donatılmıştır. İstenir ise kapasite 110 l/dak'a çıkartılabilir (opsiyonel). 500 Vario'da azami dört adet
hidrolik çıkış bulunur, ya arka kısımda dört adet, ya
da bir adet önde ve üç adet arkada. Power versiyonun arka güç kaldırıcısı sadece tek etkili valfler ile
donatılabilmektedir.

Clevere
Akıllı
kullanım
Bedienung

Fendt 500 Vario Power
versiyonu
•	Dışarıyı en iyi şekilde
görebilmek için VisioPlus kabin

Ekipmanların kontrolü çapraz kullanım kolu ve çok
fonksiyonlu joyistik üzerinden kolayca sağlanır.

•	Traktör ve ekipmanın konforlu
bir biçimde kontrol edilebilmesi
için Varioterminal 7"
• Konforlu yan yolcu koltuğu
•	Dört adete kadar elektrohidrolik
kontrol valfi takılabilir

Bauliche
İki
versiyon
Unterschiede
arasındaki zwischen
yapısal değişiklikler
den Versionen

Beifahrersitz
Yan
yolcu koltuğu

500 Vario Power versiyonu (sol resim) ile Profi versiyonu (sağ resim) arasında dış görünüş olarak çok az farklılık vardır.
Power versiyonda ön kısım aydınlatmalarda kaplamalar vardır ve ön köşe lambalar yoktur.

Oturmak için konforlu bir yer: 500 Vario'nun döşemeye
sahip yan yolcu koltuğu konforlu bir oturma alanı sunar.

•	Akış kapasitesi 110 l/dak'ya
kadar çıkabilen modern LoadSensing-Hydrolik teknolojisi
(standart olan 75 l/dak)
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Model versiyonları

Teknik bilgiler

Fendt
500 Vario - Power versiyonu

Motor
Nominal güç ECE R 24 (kW/BG)
Azami güç ECE R 24 (kW/BG)
Nominal güç EG 97 / 681) (kW/BG)
Azami güç EG 97 / 681)
Silindir sayısı/Soğutma
Çap/Stork (mm)
Silindir hacmi (cm³)
Nominal motor devri (dev/dak)
Azami güçte motor devri (dev/dak)
Özgül Yakıt tüketimi (g/kWs)
Azami tork 1450 dev/dak (Nm)
Tork artışı (%)
Yakıt tankı kapasitesi (l)
AdBlue® (l)
Yağ değişim aralığı (çalışma saati)
Şanzıman/Kuyruk milleri
Kademesiz Vario şanzıman ML 90
Tarla
Yol

500 Vario Profi ve ProfiPlus Versiyonu

Arka kuyruk mili (dev/dak)
Ön kuyruk mili (dev/dak)
Güç kaldırıcı
Kontrol tipi
Hidrolik pompa kapasitesi (l/dak)
(Basınç 200 + 10bar)
Arka güç kaldırıcı azami gücü (daN) 2)
Ön güç kaldırıcı azami gücü (daN) (daN) 2)
Ekipman ağırlığı / Ön güç kaldırıcı...'a kadar (kg)
Standart lastikler ve 50 km/s'de (opsiyon) çeki
kancası üzerine binen azami yük (kg)

Resimler opsiyonel donanımları göstermektedir

Boyutlar ve ağırlıklar
Ön iz genişliği (mm)
Arka iz genişliği (mm)
Toplam uzunluk (mm)
Toplam genişlik (mm)
Toplam yükseklik (mm)
(VarioGuide olmadan)
Zeminden azami yükseklik (mm)
Dingil arası mesafe (mm)
Asgari dönüş çapı (m)
Boş ağırlık (kg)
Müsaade edilen toplam ağırlık (kg)
Elektrik donanımı
Marş motoru (kW)
Akü
Alternatör
Lastikler
Standart ön
Standart arka
Opsiyonel ön
Opsiyonel arka
Opsiyonel ön
Opsiyonel arka
Opsiyonel ön
Opsiyonel arka
Opsiyonel ön
Opsiyonel arka
1) Tescil için gerekli güç değeri, 2) 1 daN = 10 N = Yaklaşık 1 kg

Standart ve opsiyonel donanımlar |

512

513

514

516

81/110
92/125
91/124
96/131
4/Su
101/126
4038
2100
1800
192
550
42
298
31
500

88/120
99/135
99/134
103/140
4/Su
101/126
4038
2100
1800
192
590
40
298
31
500

99/135
107/145
109/148
113/154
4/Su
101/126
4038
2100
1800
192
649
38
298
31
500

110/150
121/165
120/163
124/169
4/Su
101/126
4038
2100
1800
192
687
33
298
31
500

50 km/s
50 km/s
50 km/s
50 km/s
(opsiyon) (opsiyon) (opsiyon) (opsiyon)
Sürüş tipi I: 0,02 - 28 km/s; geri 0,02 -17 km/s
Sürüş tipi II: 0,02 - 50 km/s; geri 0,02 -33 km/s
(opsiyon)
540/540E/1000
540 veya 1000

7780
3420
2460
2000

EPC
Power 75 (Opsiyon 110),
Profi/ProfiPlus 110 (Opsiyon 158)
7780
7780
3420
3420
2460
2460
2000
2000

7780
3420
2460
2000

1880
1860
4453
2451
2930

1880
1860
4453
2451
2930

1880
1860
4453
2451
2965

1880
1860
4453
2451
2965

530
2560
5,29
6050
10500

530
2560
5,29
6050
10500

530
2560
5,52
6400
10500

530
2560
5,52
6400
10500

3,1
3,1
3,1
3,1
12 V / Power 100 Ah, Profi/ProfiPlus 180 Ah
14 V / 200 A

480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
480/70R28
580/70R38
540/65R28
650/65R38
270/95R36
320/90R50

480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
480/70R28
580/70R38
540/65R28
650/65R38
270/95R36
320/90R50

480/70R28
580/70R38
480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
540/65R28
650/65R38
270/95R36
320/90R50

540/65R28
650/65R38
480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
480/70R28
580/70R38
270/95R36
320/90R50*

Donanım seçenekleri
Vario kontrolleri
Tempomat, motor devri hafızası, otomatik fonksiyonlar ve
hidrolik kontrollere sahip çok fonksiyonlu joyistik
Dokunmatik olarak veya tuşlar ile kontrol edilen Varioterminal 7“
Dokunmatik olarak veya tuşlar ile kontrol edilen, 2 adet
kamera bağlanabilen,
VarioDoc özelliğine sahip Varioterminal 10.4“
VarioDoc dökümanlama sistemi
VarioDoc Pro – Dökümanlama sistemi /
AgCommand Telemetri sistemi
Variotronic ekipman kontrolü (ISOBUS)
SectionControl
VariotronicTI - Tarla Sonu Yönetim Sistemi
Vario TMS - Traktör-Yönetim-Sistemi
VarioGuide izde sürüş sistemi ön hazırlığı
VarioGuide izde sürüş sistemi
İzde sürüş sistemi VarioGuide light
VarioActive dümenleme
Kabin
Bölünmüş ön cam ve sağ kapı
Tek parça ön cam
Mekanik kabin süspansiyonu
Pnömatik kabin süspansiyonu
Yükseklik ve derinliği ayarlanabilir direksiyon
Konforlu koltuk, hava süspansiyonlu ve sırt dayamalı
(çevirme adaptörü/oturak pozisyon ayarı yoktur, kol
dayama ayarı basit yapıdadır)
Isıtmalı ve bel destekli süper konforlu sürücü koltuğu
Klimalı, koltuk ısıtmalı, bel destekli ve oturak
süspansiyonlu (sadece kompresörlü sistemli mevcutsa)
süper konforlu sürücü koltuğu Evolution Dynamic
Otomatik emniyet kemerine sahip yolcu koltuğu
Otomatik emniyet kemerine sahip konforlu yolcu koltuğu
Radyo teyp montaj kiti, 2 adet stereo hoparlörlü
2 adet stereo hoparlörlü Blaupunkt radyo, CD, MP3
4 adet stereo hoparlör
Klima
Otomatik klima
Zararlı madde filtresi (Aerosol)
Bölünmüş ön cam sileceği
Paralel ön cam sileceği
Rezistanslı arka cam
Mekanik ayarlanabilir dış aynalar
Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı dış aynalar
Mekanik ayarlanabilir geniş açılı dış aynalar
Elektrikli ayarlanabilir, geniş açılı ve ısıtmalı dış aynalar
İç dikiz aynası
Köşe lambalar / Krom park lambaları
4'er adet çatı arka kısmına, 2'şer adet çatı ön kısmına
yerleştirilen çalışma lambaları
A kolonuna, arka çamurluğa, çatı ön kısmına yerleştirilen
çalışma lambaları
A kolonuna, arka çamurluğa, çatı ön kısmına yerleştirilen
Xenon çalışma lambaları
A kolonuna, arka çamurluğa yerleştirilen LED çalışma
lambaları
LED arka ışıklar
Ambient aydınlatma
Ekipman monitörü için tutacak
Klimalı soğutucu bölme
Elektronik akü ayırma şalteri
Ek olarak Saklama gözü, sol tarafta 12 Volt çıkış, tavanın
sol tarafında aydınlatma

 = Standart

|  = Opsiyonel |  = mümkün değil

Power

Profi

ProfiPlus
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Motor
Yakıt ön filtresi
Isıtmalı yakıt ön filtresi
Ön ısıtma paketi (Motor-, Şanzıman-, Hidrolik yağ)
Motor freni
















Şanzıman
Stop-and-go-fonksiyonu, dönüş fonksiyonu
Geri yönde sürüşte sesli uyarı










Donanım seçenekleri
Şase / Sürüş emniyeti
Kompresörlü hava sistemi
Otomatik römork dümenleme aks kilidi
Havalı-Duomatik-Kavrama
Dört çeker / Diferansiyel kilitleri
Dört çeker / diferansiyel kilidini konforlu (otomatik)
etkinleştirme
Arka / ön diferansiyelde % 100 lamel kilitleme
Kuyruk mili devirleri
Arka: Flanşlı kuyruk mili 540/540E/1.000 dev/dak
Ön: 540 veya 1.000 dev/dak
Arka kuyruk milinin harici düğme ile dışarıdan kontrolü
Hidrolik sistem
75 l/dak akış kapasiteli Load-Sensing-Sistemi
110 l/dak akış kapasiteli Load-Sensing-Sistemi
158 l/dak akış kapasiteli Load-Sensing-Sistemi
Elektrohidrolik arka güç kaldırıcı, çift etkili (EPC)
Elektrohidrolik arka güç kaldırıcı, çift etkili (EPC) ve harici
düğme ile dışarıdan kontrol edilebilir
Doğrusal elemanlar üzerinden kontrol
1. ve 2. Arka hidrolik valf
3. Arka hidrolik valf
4. arka hidrolik valf veya 3. arka hidrolik valf ve 1. ön
hidrolik valf
4'den 5'e kadar arka hidrolik valf
1'den 2'ye kadar ön hidrolik valf
Radar sensörü
Hidrolik arka orta kol
Hidrolik bağlantı PowerBeyond
Çapraz kullanım kolu ile hidrolik valf etkinleştirmesi, UDK
arka kavramalar
DUDK arka kavramalar (basınç altında kavranabilir)
Ön ağırlık takılması için konforlu (otomatik) etkinleştirme
(ön yükleyicisiz)
Dışarıdan harici olarak kontrol edilebilen, çift etkili ön
güç kaldırıcı
Dışarıdan harici olarak kontrol edilebilen, konforlu
(otomatik) etkinleştirmeye sahip, pozisyon kontrollü, çift
etkili ön güç kaldırıcı
Dışarıdan harici olarak kontrol edilebilen, konforlu
(otomatik) etkinleştirmeye sahip, pozisyon ve yük alma
kontrollü, çift etkili ön güç kaldırıcı (sadece çift etkili arka
güç kaldırıcı olduğunda)
Yapı
ABS römork soketleri
Mekanik römork kavraması
Kabin içerisinden kontrol edilebilen otomatik arka çeki
demiri
Yüksekliği ayarlanabilir küresel çeki
Alt askıda küresel çeki
Alt askıda uzun küresel çeki
Hidrolik çeki kancası
Alt çeki
PitonFix
Sağ ve sol döner lamba
Yanlara dönebilen ön çamurluklar
Farklı büyüklükte ön ağırlıklar
Arka tekerler için ağırlıklar
Ön yükleyici
Ön yükleyici bağlantı parçaları
Ön yükleyici Cargo 4X/75
Ön yükleyici Cargo 4X/80
Ön yükleyici Cargo Profi 4X/80
1) Sadece Varioterminal 10.4“ 'de
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Power

Profi

ProfiPlus
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Fendt'in genel verimliliği | Kalite – Servis – Eğitim – Finans
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Liderler Fendt kullanır!
Fendt Vario'nun en ince detayında bile ne kadar dahiyane bir yapısı olduğunu, kendinizin tecrübe etmesi gerekir. Fendt'i test edin, kendinizi etkileyin ve yatırımınızı doğru
yapın!

Test edilmiş kalite

Biz daha fazlasını sunuyoruz - Bize katılın!

Hep aynı seviyede kalan eşsiz üst seviye kaliteyi, birinci sınıf işçilik ve ürün gruplarında kullanılan üstün nitelikli materyaller ile
sağlamaktayız. Geliştirme aşamasında deneme traktörlerinin
10.000 saate kadar sürebilen ve en zor koşullarda yürütülen
geniş çaplı testleri başarı ile bitirebilmesi gereklidir. Ancak bu
şekilde bileşenler en detaylı şekilde kontrol edilebilmektedir.
Seri üretimde ise üretilen her bir traktörün fabrikayı yüksek
kalite ile terk edebilmesi için Fendt, kapsamlı kontrol aşamalarına sahiptir.

Fendt size sadece en modern teknolojiye sahip üstün nitelikli
ürünleri sunmaz, aynı zamanda sizin Varionuzdan en iyi şekilde
faydalanabilmeniz için sizi desteklerde. Fendt Expert sürücü eğitimlerimiz yardımı ile farklı çalışma tiplerinde yapılacak ayarlar
ile en yüksek tasarrufu nasıl sağlayabileceğinizi daha iyi öğrenir
ve uygulamaya koyarsınız.

Tasarrufa yatırım yapın

Verimlilik – müşterilerimizin başarısı

Effizienz – der Erfolg unserer Kunden

Seçkin Fendt markasının ürün programının tamamında tasarrufun izleri görülebilir.
Ürünlerin verimliliği, hektar başına düşen giderlerde en yüksek kârlılık ile kendini gösterir.
Fendt'in çok yüksek olan ikinci el değeri sayesinde traktörlerinizi sattığınızda rakipsiz bir
ikinci el satış değeri ile karşılaşırsınız. Yeniliklerin lideri Fendt, her zaman yeni standartlar
belirler ve kullandığı teknolojiler ise gelecekte de aranan özellikler olur. Buna çalışma
güvenliğini sağlayan yüksek kalite ve uzun çalışma ömrü de eklenir. Sonuçta sadece
Fendt'in size sunabileceği değer koruması ortaya çıkar.

Verimlilik, tarım alanındaki başarılı tasarrufun reçetesidir.
Bu konuda taviz vermiyoruz çünkü hedefimiz: Hektar ve kilometre başına düşen maliyetlerde verimlilik lideri olmak. Bu amaç
doğrultusunda traktörlerde kullanılan en ileri teknoloji yeteri
kadar iyidir. Örneğin yüksek verimliliğe sahip Vario çalışma prensibi, TMS (Traktör Yönetim Sistemi) ile birlikte çalışan ve yakıt
tasarrufu sağlayan SCR teknolojisi.

Effizienz ist das Rezept erfolgreichen Wirtschaftens in der
Landwirtschaft. Bei diesem Thema gehen wir keine Kompromisse ein, denn unser Ziel heißt: Rentabilitäts-Führer bei Kosten
pro Hektar und Kilometer. Da sind die besten Technologien
gerade gut genug, wie wir sie in den Schlepper einbauen:
zum Beispiel der hocheffiziente Vario-Antriebsstrang und die
spritsparende SCR-Technologie in Verbindung mit TMS.

Liderler Fendt kullanır

www.fendt.com
Trakya Şube:
Yeni Sanayi Sitesi 07 Blok
No: 15 - 16 Çorlu-Tekirdağ
Telefon: +90 282 673 63 46
Fax: +90 282 673 63 47
www.kutlucan.com.tr
trakya@kutlucan.com.tr

Temsilci:
Kutlucan Biçerdöver ve
Traktör San. Tic. Ltd. Şti.
Ankara Merkez:
İstanbul Cad. İstanbul Çarşısı
No:48/19
06060 İskitler-Ankara /
TÜRKİYE
Telefon: +90 312 342 31 23
Fax: +90 312 342 31 27
www.kutlucan.com.tr
info@kutlucan.com.tr

Adana Şube:
Haydaroğlu Mah. Hasan Şaş
Bulvarı
Çukurova Traktörcüler Sitesi
No: 410/2 Adana
Telefon: +90 322 311 33 01
www.kutlucan.com.tr
adana@kutlucan.com.tr

Teslimat kapsamı, dış görünüş, güç, ölçüler ve ağırlıklar,
araçların yakıt tüketimi ve işletme maliyeti hakkındaki bildirimler baskı sırasında elde bulunan mevcut bilgilere uygundur. Bunlar araç satın alınıncaya kadar değişebilir. Fendt
satış ortağınız sizi uygulanabilecek değişiklikler konusunda
memnuniyetle bilgilendirecektir.
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AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

