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Mükemmelliyetçi.
Sadece iyi olmak yeterli değildir. Ancak traktör 
ve sürücü arasında iyi bir işbirliği var ise, bu sizi 
başarılı bir sonuca götürür. Günlük çalışmanızın 
mükemmel olabilmesi için, bir araya getirilen 
güç ve çevikliği, hassasiyet, güvenirlik, işlevsellik 
ve konfor için en iyi çözümleri yeni Fendt Vario 
700'de birleştirdik. 145 – 240 BG'ne sahip güç 
aralığı ile en çok sevilen bu büyük traktör, yeşil 
alan kullanımından dinamik nakliye çalışmalarına, 
hatta ağır tarımsal kullanıma kadar her çalışmada 
en güçlü ortağınızdır. 

Mükemmelliyetçi olun. Fendt 700 Vario ile.

Yeni Fendt 700 Vario

714 Vario 145 BG 107 kW
716 Vario 165 BG 121 kW
718 Vario 180 BG 132 kW
720 Vario 200 BG 147 kW
722 Vario 220 BG 162 kW
724 Vario 240 BG 176 kW
ECE R24'e göre azami güç  
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Her türlü çalışma  
için mükemmel-
leştirilmiştir
Fendt 700 Vario işlevselliği ve verimliliği birleştirir. 
Yeni 4-kademeli arka kuyruk mili, düşük yakıt tüke-
terek farklı çok sayıda kullanım alanında, çok yönlü 
çalışabilme imkanı sağlar. Ek 1000E kuyruk mili 
hızı ile kültivatör, sıvı gübre pompası, ot toplama 
makinesi veya gübre serpme makinesi gibi yüksek 
hız gerektiren ekipmanlar ile çalışırken bile düşük 
motor hızında yakıt tasarrufu sağlayarak çalışırsı-
nız. SCR Teknolojisi sayesinde, pasif CSF ve atık gaz 
yönlendirmesi ile Fendt 700 Vario kademe 4 / Tier 4 
Final'in atık gaz normunun koşullarını yerine getirir 
ve yüksek bir genel verimlilik sağlar. 

Yeni Fendt 700 Vario

Her çalışma için doğru devir: Ek kuyruk mili hızı 1000E ile düşük motor 
hızında çalışır ve bu esnada etkin bir yakıt tasarrufu elde edersiniz. 
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Mehr Kraft Mehr Wirtschaftlichkeit Mehr FunktionMehr Funktion Mehr Kraft Mehr Wirtschaftlichkeit

•  10.360 daN değerine yükseltilmiş olan kaldırma gücü

•  Müsaade edilen toplam ağırlık 14 t, taşıma ağırlığı 
6.020 kg

•  Yük alma kontrolü ile konforlu ön yük kaldırıcı

•  Standart 109 l/dak., opsiyonel 152 l/dak. olan Load-
Sensing Pompalı hidrolik sistem 

• Kademe 4 / TIER 4 atık gaz normu

•  TMS -Traktör Yönetim Sistemi - ile otomatik olarak 
yapılan tasarruflu sürüş 

•  Pasif dizel partikül filtresi CSF (Kaplamalı kurum 
filtresi)

• Daha büyük bir silme alanı için 300° cam sileceği

•  Far aralığı kontrolü ile LED farlar

•  Akıllı telefon görüntüsünde olan ve bilye yataklı 
terminal tutucuya sahip yeni LCD Varioterminal 
10.4-B

•  Motor devrinin ve yakıt tüketiminin düşürülmesi için 
4 kademeli arka kuyruk mili 1000E

•  Dokunmatik olarak veya tuşlar ile kontrol edilen 
Varioterminal 7"

•  Ön ve arka yük kaldırıcısına sızıntı yağ haznesi 
entegre edilmiştir

•  Daha çok hidrolik performans için 152 l/dak 
(Standart) ve opsiyonel 193 l/dak Load-Sensing 
Pompası ile hidrolik sistem  

• Otomatik römork dümenleme aks kilidi

•  Hidrolik filtrenin elektronik takibi (Bakım aralığı 2.000 s)

•  VarioGuide (ProfiPlus) ve VarioGuide light (Profi)'de 
izde sürüş mümkündür. VarioGuide ile üst üste 
binme azaltılır, yakıt, çalışma süresinden ve 
ekipmanlarda kullanılan çalışma maddelerinden 
tasarruf edilir

Daha fazla güç Daha fazla tasarruf Daha fazla işlevDaha fazla işlev Daha fazla güç Daha fazla tasarruf

aks süspansiyonu sayesinde şasi yüksek konfor, 
sağlamlık ve mükemmel çekme gücü aktarımı 
sunar. 
Traktörün tamamını dokunmatik olarak veya 
tuşlar aracılığı ile kolay anlaşılır Varioterminal 7" 
üzerinden kontrol edersiniz. 

Her çalışma için mükemmel 
Fendt 700 Vario ihtiyaca bağlı olarak en doğru 
fonksiyonları sunar. Donanım versiyonlarından 
sizin için en iyi çözümü seçin: Power, Profi veya 
ProfiPlus. 700 Vario Power size günlük hayatınızı 
kolaylaştıracak birçok işlev sunar. Dördüncü bir 
kuyruk mili hızı 1000E ile donatıldığında yüksek hız 
gerektiren çalışmalarda yakıt tasarrufu sağlarsınız. 
Konforlu ön güç kaldırıcısının yük alma kontrolü 
ekipmandaki ağırlığı alıp traktöre aktarır ve daha 
iyi bir çekiş, zemine mükemmel bir adaptasyon 
ve eşit seviyede bir ekipman yönlendirmesi sunar. 
100 mm süspansiyon yolu ile yeni ön 

Fendt 700 Vario Power

Donanım seçenekleri: Fendt 700 Vario Power, Profi ve ProfiPlus 

Fendt 700 Vario Profi  ve Profi Plus

Fendt 700 Vario Profi ve ProfiPlus'ın sadece 
yüksek donanımlı iç mekanı değil, aynı 
zamanda dış mekanı da ihtişamlı parlaklığı ile 
dikkat çeker. Parlak ve enerji tasarruflu LED 
aydınlatma teknolojisi çevrenin dört bir yanını 
aydınlatmaktadır.  

Tamamen işlevsel
Mevcut çalışma koşularında daha fazla konfor ve 
fonksiyon için Fendt 700 Vario, Profi ve ProfiPlus 
donanımında ek çözümleri belirli farklar ile 
sunar. Fendt 700 Vario'nuz Varioterminal 10.4-B 
ile kombine edildiğinde en yeni neslin kullanım 
kolaylığını yaşayacaksınız. Varioterminal'iniz tüm 
traktör ve ekipman fonksiyonlarına mükemmel 
bir uyum sağlar, ayrıca en modern tasarım, 
sezgisel menü ile operatörü yönlendirmesi ve 
yenilikçi çözümleri ile de dikkat çeker.
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VisioPlus Kabine

Anbauräume

Motor und Getriebe

Fahrzeugaufbau

Motor ve şanzıman
Sayfa 14'den itibaren

Bağlantı noktaları
Sayfa 34'den itibaren

VisioPlus kabin
Sayfa 22'den itibaren

Araç karoseri
Sayfa 18'den itibaren

Variotronic
Sayfa 28'den itibaren

Panoramik ön cam için 300 derece cam sileceği 
ile mükemmel görüş açısı

Akıllı telefon görünümünde dokunmatik olarak 
ve tuşlar ile kontrol edilen yüksek kaliteli LCD 

Varioterminal 10.4-B, en iyi ayar için bilye yataklı termi-
nal tutucu

Donanım versiyonlarına göre 109 l/dak, 152 l/
dak, veya 193 l/dak akış kapasitesi olan, Load-

Sensing pompalı, güçlü hidrolik sistem

DUDK kavramaları sayesinde hidrolik valfler 
basınç altında kirden korunarak takılabilir ve 

ekipmanın bağlanması/sökülmesi de kolay ve hızlı 
şekilde yapılır.

 Pasif dizel partikül filtresi CSF (Kaplamalı kurum 
filtresi): Bakım gerektirmez ve yakıt tasarrufu sağlar

Kuyruk mili hızları 540, 540E, 1000 ve 1000E ile 
dört kademeli arka kuyruk mili 

İki tempomat hızı doğrudan joyistik üzerinden 
seçilebilir

6.020 kg'lık yüksek taşıma ağırlığı ile müsaade 
edilen toplam ağırlığı 14 ton'dur

Tarla sonlarında daha az direksiyon turu için 
VarioActive dümenleme sistemi

VisioPlus kabin

Bağlantı noktaları

Motor ve şanzıman

Araç karoseri

Özellikle Fendt. Detaylarda daha iyi. 
Biz bütüne bakarız. Ve bunun için bütün ayrıntıları 
en iyi duruma getiririz. Bu şekilde, çalışma esna-
sında daha esnek hareket edebilmenizi sağlayan 
ve bunuda daha kolay ve hızlı şekilde yapabilme-
nizi mümkün kılan çözümler geliştiririz.  

Fendt'in dikkat çeken noktalarını dikkate alın! Bu 
şekilde bir Fendt'i özel kılan şeyin ne olduğunu 
öğrenirsiniz.

Kapsamlı düşünülmüş.
Mükemmel traktör, parçalarının bir araya gelme-
sinden daha fazlasıdır. En iyi sonucu sağlayan, tüm 
bileşenlerin kusursuz işbirliğidir. Bir traktör sadece 
bu şekilde bir Fendt olur. 

Fendt'in dikkat çeken noktaları - bir Fendt'in belirli 
özelliklerini aydınlatan sıra dışı çözümler. 

Fendt'in dikkat çeken noktaları. Özel çözümlerimiz. Fendt 700 Vario. Mükemmelliyetçi.

Fendt'in dikkat çeken noktaları 

Fendt'in dikkat çeken noktaları: 
Bu işaret Fendt'in özel çözüm-
lerini gösterir. Bunlar gündelik 
kullanımda size yardımcı olan 
çözümlerdir ve sizi bu detaylar 
konusunda ilerki bölümlerde 
aydınlatacağız.
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Mükemmel işbirliği
Fendt 700 Vario'nun motor ve şanzımanı, kade-
mesiz sürüş keyfi yaşarken yüksek tork gücü elde 
edebilmek için mükemmel bir birim oluşturur. 
Fendt 700 Vario'nun değerli ve güçlü altı silindir 
motoru, yüksek hareket kabiliyetine sahip dina-
mik sürüşü ile 240 BG'yekadar azami güç elde 
edilebilmesini sağlar. Yeni motor bileşenleri kul-
lanım ömrünü uzatır ve yakıt tüketimini azaltır. 
Geliştirilmiş olan SCR atık gaz teknolojisi kademe 
4 / TIER 4 atık gaz normunun yeni şartlarını yerine 
getirmektedir.

Motor ve şanzıman10 11
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En modern motor ve şanzıman teknolojileri

Tasarruflu ve çevre dostu
Tüketimde her litre değerlidir. SCR atık gaz tekno-
lojisi ile donatılmış olan Fendt 700 Vario özellikle 
yakıt tüketimde çok tasarrufludur ve kademe 4 / 
TIER 4 Final atık gaz normlarını yerine getirmekte-
dir. Ayrıca egsoz hattında ek bir yakıt püskürtme-
sine ihtiyaç duymayan pasif dizel partikül filtresi 
de yakıt tasarrufunu olumlu yönde etkiler. Motor 
ve şanzımanın mükemmel uyumu ile yeni Fendt 
700 Vario tarla ve yollara tam performans getiriyor.

Güç ve güven
Fendt 700 Vario'nun onaylanmış altı silindir Deutz 
motoru 50 km/s (opsiyon) gibi yüksek bir hızda 
145 ila 240 BG arasında güç sunar. 6,1 Litre silin-
dir hacmi, 4 valf teknolojisi ve Common Rail püs-
kürtme sistemi ile motor, yüksek torklu bir sürüş 
deneyimi sunar. Bu kompakt büyük traktör, yük-
sek performans ve dayanıklılık için tasarlanmıştır. 
Motor ve şanzıman, yüksek bir genel verimliliğe 
ulaşılabilecek şekilde birbirlerine uyumludur. 

Mükemmel sürüş kademesizdir.
Çünkü sadece kademesiz Fendt Vario şanzıman ile 
çalışmalarınız için gerekli olan en ideal hızda sürüş 
yaparsınız. 0.02 km/s'den 50 km/s'ye (opsiyon) 
kadar azami hızda tamamen kademesiz olarak has-
sas bir sürüş yapabilirsiniz. Ve bu esnada traktörü-
nüzü rahat bir şekilde çok fonksiyonlu joyistik ile 
kullanırsınız. Özellikle şanzıman yağının 2000 saat 
olan uzun değişim aralığı sayesinde bakım masraf-
ları daha da düşer. 

Tam performans ile sınırları zorlayın
Otomatik yük sınırı ayarı 2.0 gibi fonksiyonlar, 
bu sırada motor en uygun hız aralığında çalış-
tığı için yakıt tüketimini daha da düşürür. Çalışma 
şekline göre farklılık gösteren yük sınır kontrolü 
değeri, otomatik olarak en doğru şekilde ayarla-
nır. Böylece yük sınır değerinin artık manuel olarak 
ayarlanması gerekmez ve motor ve şanzıman her 
zaman mükemmel şekilde birbirine uyum sağlar. 
Kickdown modunda traktör ani hız artışı ile atikli-
ğini kanıtlamaktadır.

En iyi performans için kusursuz işbirliği

En modern motor ve şanzıman 
teknolojileri

•  6,06 l silindir hacmine sahip altı silindirli 
motor ve Common-Rail püskürtme 
sistemi: 
1.800 dev/dak'da 240 BG azami güç

•  Kademe 4 / Tier 4 Final atık gaz 
normunun yerine getirilmesi ve düşük 
yakıt tüketimi için SCR-Teknolojisi

•  0,02'den 50 km/s'ye (opsiyon) kadar 
kademesiz sürüş yapabilmek için Vario 
şanzıman

•  Standart olan Traktör Yönetim Sistemi - 
TMS ve otomatik yük sınır kontrolü 2.0

•  33 kg/BG olan eşsiz ağırlık-güç oranı 
(724 Vario)

• Kilitlenebilir motor kaputu

•  Termostatik bypass valfli yakıt ön filtresi

Tork
Nm

Güç
kW

Yakıt tüketimi
g/kWs

dev/dak

Joyistik / pedal Kolay erişim

Motor bölmesine ön yükleyici 
sabitleme parçaları bağlıyken 

bile rahatlıkla ulaşılabilir. İki ayrı yan 
panelden oluşan tek parça motor 
kaputu herhangi bir alet gerekmeden 
açılabilir. 

Traktör Yönetim Sistemi - TMS ve 
otomatik yük sınır kontrolü 2.0 saye-
sinde traktör motor hızına otomatik 
olarak adapte olur.

TMS/Yük sınır kontrolü 2.0

Sürüş modu kişisel ihtiyaca 
göre değiştirilebilir: Gaz 

pedalı veya joyistik ile hız ayarlana-
bilir.  

Harici atık gaz yönlendirmesi, azot oksitlerin NOx daha 
egzoz hattına ulaşmadan önce azaltılmasını sağlar. 
Bu tasarruf sağlar, çünkü bu şekilde egzoz hattındaki azot 
oksitlerin azaltılması için daha düşük miktarda AdBlue 
gerekli olur. 

Pasif Coated Soot Filter'in (Kaplamalı kurum filtresinin) 
kendini yenilemesi sürüş esnasında gerçekleşir ve etkin 
olarak başlatılması gerekmez. Yenileme için ek bir yakıt 
gerekli değildir. Fendt traktöründeki Coated Soot Filter 
(Kaplamalı kurum filtresi) uzun ömürlü olarak tasarlan-
mıştır, değiştirilmesi gerekmez. 

Harici atık gaz yönlendirmesi AGRex Dizel partikül � ltresi Coated Soot Filter (CSF)

Fendt'in Vario şanzımanı hidrostatik-mekanik bir güç yapısına sahiptir. Hız arttığında planet grubu üzerinden aktarılan 
güçteki mekanik pay da artar. Eşsiz etki derecesini, 45 derece dönebilen hidrolik pompalar ve azami 550 bar olan yüksek 
çalışma basıncı sağlar. 

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 azot 
oksitler zararlı olmayan azot ve suya dönüşür. 

Kusursuz şekilde birbirine uyumlu olan bileşenler sayesinde yüksek 
motor etki derecelerine ulaşılır: Wastegate'li atık gaz turbo şarj, 
termostat valfli yakıt ön filtresi ve kabin sütununda rahatsız edici 
emme borusu olmadan yüksek hava akışı sağlayan kaputtaki başlık. 

Yakıt ve AdBlue tüketim göstergesi sadece anlık tüketimi göstermez, 
aynı zamanda farklı çalışmalardaki tüketim kayıtlarını da gösterir. 
Ayrıca sürücüye tasarruflu bir sürüş tarzının olabilmesi konusunda 
yardımcı olur. 

Termostat valfli yakıt ön filtresi yüksek eksi derecelerde dahi 
güvenli çalıştırma sağlar, çünkü ısıtılmış olan yakıt geri 

dönüş hattından ön filtreye geri döner. Soğutucu ve filtre özellikle 
bakımı kolay yapılabilecek şekilde yerleştirilmiştir. 

Fendt Vario-şanzımanAtık gaz müdahalesiFendt 724 Vario'nun motor karakteristiği

724 Vario'da en 
modern teknolojilerin 
kullanılması sayesinde 
1.058 Nm tork, 
1.800 dev/dak'da 240 BG 
azami güç üretirken 
özgül yakıt tüketimi 
sadece 192 g/kWs'dir.
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Güven temelden 
başlar
Her çalışma için hazır: Fendt 700 Vario sağlam-
lık ve performans koşullarını yerine getirmekte-
dir. Seviye kontrollü olan sağlam döküm ön aks 
ile altı ton üzerindeki yüksek yüklerde işinin erba-
bıdır. Bu esnada kompresör destekli ve etkin olan 
fren sistemi yükün tamamını emniyet altına alır ve 
yüksek hızlarda dahi virajlara dengeli girebilmeyi 
mümkün kılar. Mükemmelliyetçi ile günlük çalış-
manızda iyi bir başlangıç yaparsınız.

Araç karoseri14 15



  Komfort und Sicherheit Leistungsfähiges Beleuchtungskonzept

Clevere BedienungSerienmäßige Vorderachsfederung

Araç karoseri

Hızlı nakliye ve yüksek taşıma kapasitesi
14 ton (ülkeye özgü) müsaade edilen toplam ağır-
lıkta, Fendt 700 Vario'daki taşıyıcı rolü son derece 
sağlam yapıda olan döküm şase üstlenmiştir. 
6.020 kg yüksek yük taşıma kapasitesi ile kom-
pakt büyük traktörün ağır ekipmanlar için zen-
gin rezervleri vardır. 100 mm süspansiyon yoluna 
sahip seviye kontrollü ön aks süspansiyonu, yük-
sek miktarda yüklemelerde dahi, özellikle doğru-
dan çekme gücü aktarımında konfor ve güvenlik 
sunmak için en uygun hareket alanına sahiptir. 

Performans ve konfor noktaları
Fendt 700 Vario'nun şasesinin tamamı zorlu çalış-
malar ve hızlı taşıma için kusursuz bir şekilde tasar-
lanmıştır. 
•  100 mm süspansiyon yolu ile seviye kontrollü 

ön aks süspansiyonu
•  Tek pedal veya dümenleme freni ile pnömatik 

iki devreli fren tertibatı
•  İtme tanımlaması sayesinde yavaşlatma ayarı 

olan TMS gaz pedalı modu
•  Otomatik römork dümenleme aks kilidi
•  Ön ve arka için %100 diferansiyel kilit

Güvenilir frenleme
Yüksek nakliye ağırlıkları tehlikeli durumlarda hızlı 
bir şekilde yavaşlatılabilmelidir. Pnömatik iki dev-
reli fren traktörü büyük bir etki ile frenler. Basınçlı 
havalı fren sistemi çok hassas ve etkin bir tepki 
verir. Özellikle römork takılı olduğunda tek pedallı 
fren çok pratiktir. Traktör Yönetim Sistemi TMS, 
otomatik itme tanımlaması ve akıllı yavaşlatma 
sayesinde sürüş performansını artırır.

Tamamen dengeli
Fendt Reaction dümenleme sistemi traktörün düz 
şekildeki gidişinin daha iyi olmasını garanti eder. 
Virajdan çıktıktan sonra direksiyon eski haline 
daha çabuk geri gelir. Otomatik dümenleme aks 
kilidi, düzlükte römork ile istikrarlı bir sürüşü emni-
yet altına alır. Belli hızlarda veya geriye doğru 
giderken römork dümenlemesi otomatik olarak 
sürücü müdahalesi olmadan kilitlenir. 

Birçok yol – tek hedef: 
Hızlı ve güvenli şekilde hedefe ulaşmak

Emniyetli ve konforlu sürüş 
dinamiği

•  14 ton'a kadar çıkabilen müsaade 
edilen toplam ağırlık

•  6.020 kg'a kadar yüksek taşıma 
kapasitesi

•  100 mm süspansiyon yolu ile seviye 
kontrollü ön aks süspansiyonu

•   Otomatik römork dümenleme aks kilidi

•  Arka ve ön diferansiyelde %100 lamel 
kilitleme

•  İki devreli fren sistemi
 
•  Yavaşlarken, arkada seyreden trafikteki 

araçların durumu erkenden tanıması 
için fren lambası etkinleştirilir

Çalışmayı güvenli olarak bitirme: Fendt, karan-
lıkta traktörden emniyetli şekilde inebilmeniz 

için traktöre, Coming Home aydınlatma özelliğini enteg-
re etmiştir. Kontak kapatıldıktan sonra farlar bir süre 
daha aydınlatmaya devam eder.

Konfor ve emniyet 

Sarsıntı giderici pim sistemi sayesinde oluşan aktif sar-
sıntılar güç kaldırıcı tarafından dengelenir ve böylelikle 
ekipman ile birlikte traktörün sarsılması da engellenmiş 
olur. Bu sayede sarsıntılar azalır, siz de yüksek dümen-
leme emniyeti ve daha fazla sürüş konforundan istifade 
edersiniz.

Fendt 700 Vario'nun far aydınlatmalarının düzeni 
benzersizdir, çünkü çalışma lambaları çapraz olarak 

aydınlatır. Bu sayede gölge ve yansımaların önüne geçil-
miştir. Aynı zamanda sürücü de çok iyi aydınlatılmış olan 
görüş alanından istifade eder. 

Köşe lambaları ile gece dahi tekerlek dönüş 
alanının tamamını görebilirsiniz. Köşe lambaları 

ekstra parlak LED ışık seçeneği ile de mevcuttur. 

700 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.

VarioActive dümenleme sisteminde tekerlek dönüş açılarını 
arttıran, güçlü bir dümenleme prensibi etkinleştirilebilir. 
Bunlar dümenleme hareketlerine ve sürüş hızına uyum 
sağlar ve tarla sonunda veya dar çiftlik alanlarında yapılan 
ön yükleyici çalışmalarında daha fazla konfor sağlar.

Güçlü aydınlatma konsepti

700 Vario'nun dahiyane aydınlatma konsepti ile asla 
karanlıkta kalmazsınız. 700 Vario'nun çalışma lambaları 
birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir ve bu sayede 360 
derecelik bir aydınlatma sağlanabilir. Opsiyonel olarak LED 
lambalar da mevcuttur.

Basit ve kolay anlaşılır şekilde yerleştirilmiş düğ-
meler ile aydınlatmaları ayarlamak çok kolaydır. 

Akıllı tek tuş sistemi ile önceden seçilmiş olan çalışma lam-
baları, tuşlar arasında bulunan tek bir tuş ile rahat ve 
kolayca açılıp kapatılabilir. 

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° dümenleme açısı, azami manevra kabiliyeti 
sağlar.

+/– 50 mm süspansiyon yolu 8° pandül açısı

Akıllı kullanımStandart ön aks süspansiyonu

VarioActive olmadan
1x Direksiyon turu
= 26,6°

VarioActive ile
1x Direksiyon turu
= 43,3°
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Konforun en yüksek 
olduğu sezon
Traktörünüz üzerinden doğrudan zemine bağlı-
sınız. Direksiyon, sürücü koltuğu, süspansiyon ve 
kullanım elemanları birbirleriyle ince bir uyum 
içerisindedir ve size sürekli olarak geri bildirim 
verirler. Sürekli olarak kontrolü elinizde tuta-
bilmeniz için mükemmel bir çözüm geliştirdik: 
VisioPlus kabin. Rahat giriş, en uygun süspansi-
yon özellikleri, kullanım elemanlarının ergonomik 
düzenli ve panoramik ön cam ile daha fazla görüş 
alanı ve daha geniş alan, 300 derecelik silecekler, 
LED aydınlatma konsepti ve çok daha fazlası. 

Fendt VisioPlus kabin18 19



   

77°

Entfall der B-SäuleSichtwinkel Weitwinkelspiegel

LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung 

Fendt VisioPlus kabin

Her şey görüş alanınızda
VisioPlus kabinin tavanın içerisine kadar eğimli 
olarak uzanan panoramik ön camı, yukarı ve aşağı 
görüş alanını iyileştirir. 77 derece olan açı saye-
sinde çalışmalarınız sırasında ön yükleyiciyi yukarı 
kaldırılmış olsa dahi görebilirsiniz. 6,2 m2'lik geniş 
cam yüzeyi rahatsız edici B-Sütunu olmadan 
mükemmel bir görüş açısı sunar. Yağmur dahi sizi 
kısıtlamaz: Ön alanın tamamının görüşünün açık 
olması sayesinde 300 derecelik silme alanı olan 
silecekler de kendilerini kanıtlamışlardır.

Elektrikli olarak ayarlanabilen geniş açılı yan ayna-
lar arkaya doğru görüşünüzü iyileştirir. Buğulu 
aynalar geçmişte kaldı: Isıtmalı yan ve geniş açılı 
aynalar kış döneminde arka görüş alanınızı açık 
tutar.

İçeriden en iyi görüş - dışarıdan en güzel manzara
Her şey doğru aydınlatmada
Fendt 700 Vario'da karanlıkta dahi güvenli ve etkin 
şekilde çalışırsınız. Fendt 700 Vario'nun aydınlat-
ması içeride olduğu gibi dışarıda da çok hassastır 
ve traktörün etrafını en iyi görülebileck şekilde 
360 derece aydınlatır. Kabin girişindeki aydınlatma 
bile emniyet ve iyi bir his sunar.  Donatılmış yük-
sek kaliteli LED farlar ile gece gündüze döner. Kısa 
ve uzun huzmeli Bi-LED farlar, geniş bir görüş alanı 
ve trafik güvenliği sunmalarının yanı sıra, düşük 
tüketim ile daha güçlü aydınlatma sağlarlar ayrıca 
daha uzun ömürlüdürler. Önceden seçilen tüm 

çalışma lambaları tek bir düğme ile merkezi olarak 
etkinleştirilebilir. Ambient aydınlatma rahat bir iç 
aydınlatma sunar. Günlük çalışma tamamlandıktan 
sonra akıllı Coming Home aydınlatma eve dönüş 
yolunu aydınlatır.

Tek parça yan camlar ve rahatsız edici B-Sütunu olmayan, 
engellenmeyen bir görüş alanı.

Yukarı yönü ve tekerlek dönüş alanını tamamen görebil-
mek için 77°'lik panoramik ön cam.

Geniş açılı yan ayna ikinci ayna olarak ana aynaya 
entegre edilmiştir ve görüş açısını büyük ölçüde 

arttırır.

B-Sütunun kaldırılmasıGörüş açısı Geniş açılı yan aynalar

Far aralığı kontrolü ile LED farlar 

Fendt VisioPlus kabin

•  Mükemmel bir alan hissi için 
2.520 litrelik hacim ile büyük kabin

•  Yukarı doğru açık bir görüş alanı 
için 77°'lik görüş açılı, eğimli ve tek 
parçadan oluşan panoramik ön cam 

•  Daha geniş, temiz bir silme alanı için 
300° cam sileceği

•  En iyi görüş açısı için dar, kompakt bir 
yapıya sahip olan motor kaputu

•  Isıtmalı arka cam

•  Sağ kol dayamada aydınlatmalı 
kullanım konsolu

•  İç aydınlatmanın otomatik olarak 
karartılması

•  Ön ve arka için çalışma lambalarıyla 
gün ışığı aydınlatması

•   En iyi ön aydınlatma için çapraz farlar 

LED farlar özellikle geniş açılı ve parlak yanar. Bunun yanı sıra enerji tasarruflu ve uzun ömürlüdürler. Aydınlatma 
aralığı çalışmaya uygun olacak şekilde adapte edilebilir, örn. kara yollarında yapılan sürüşlerde.
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Kabel können von außen sauber und bei geschlossener 
Heckscheibe in die Kabeine geführt werden. Durch die 
Kabeldurchführung bleiben die Kabel bleiben sauber und 
Schmutz, Wasser und Geräusche bleiben draußen. 

Die im Dachhimmel integrierte Luke bietet eine zusätzliche 
Belüftungsmöglichkeit an heißen Tagen. Im Dach sind 
auch die Klimaanlage, das Radio und der Fahrtenschreiber 
übersichtlich integriert. (Eine zusätzliche Halterung 
Dach und Seitenscheibe bietet den optimalen Platz für 
Geräteterminals, ohne die Sicht nach draußen zu beein-
trächtigen. )

Sämtliche Scheinwerfer können den beleuchteten Tasten 
auf der Bedienkonsole einfach zugeordnet und per Klick 
betätigt werden. Die integrierte Klimaanlage sorgt für 
die optimale Kühlung und Komfort. 

Breite Trittstufen bieten einen sicheren und einfachen 
Auf- und Abstieg.

Zur optimalen Sitzposition gehört die passende Höhe 
des Lenkrads. Das Cockpit samt Lenkrad ist individuell 
höhenverstellbar. 

Auf den Komfort eines Kühlfachs für Getränke wollen Sie 
sicher nicht mehr verzichten. Gut erreichbar hinter dem 
Beifahrersitz wartet die Erfrischung an heißen Tagen.

 Integrierte Kabeldurchführung Klimaautomatik & BeleuchtungDachluke

Aufstieg KühlfachLenkradpositionFahrer- und Beifahrersitz Pneumatische Komfort KabinenfederungPneumatische Kabinenfederung

Görüş ve konfor
Fendt VisioPlus Kabin konforunuz için size geniş 
alan sunar. Girişte bile geniş basamaklardan isti-
fade edersiniz. Altı metrekarenin üzerindeki cam 
yüzey ile kabin sadece görsel bir mekan mucizesi 
değildir - Daha geniş alan hissini 2.520 litre olan 
iç alan hacmi ve tüm bileşenlerin ergonomik ve 
kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde düzenlen-
miş olması sayesinde daha iyi hissedersiniz. Çok 
sayıdaki saklama bölmesi ile eşyalarınızı pratik bir 
şekilde muhafaza edebilirsiniz. 

Yüksek kaliteli donanım
Yüksek sezon başlayabilir: Fendt 700 Vario mükem-
mel sürüş konforu için pnömatik bir kabin süs-
pansiyonuna sahiptir. Üç noktadan pnömatik süs-
pansiyona sahip olan kabin, engebeli arazide 
mükemmel dir eşitleme sağlar. Bel omurgasını 
en iyi şekilde destekleyen «Evolution dynamic» 
süper konfor koltuğunda, çok rahat ve konforlu 
bir şekilde oturursunuz. Araç kompresöründeki 
basınçlı hava ile süspansiyonu sağlanan koltuk, 
ağırlığa göre münferit olarak uyum sağlar. 

Fendt VisioPlus kabin

Konforlu yolcu koltuğu sizi birlikte yolculuk etmeye 
davet eder ve entegre edilmiş bir yazı yazma yüze-
yine sahiptir. Yükseklik ve eğim ayarı yapılan direk-
siyon kolonu bir pedal aracılığı ile oturma pozisyo-
nuna göre en iyi şekilde ayarlanabilir. CD ve MP3 
fonksiyonlu radyo ile birlikte dört stereo hopar-
lör, kabin içinde en iyi ses kalitesini sunar. VisioPlus 
kabininin gürültüyü azaltan kabin yatakları dışarı-
dan gelen rahatsız edici gürültüleri en iyi şekilde 
azaltır. Klima otomatiği kabin içerisindeki en iyi 

Çünkü kabin sadece bir çalışma 
alanından daha fazlasıdır

Kablolar dışarıdan temiz bir şekilde ve kapalı 
durumda olan arka camdan kabin içerisine 

yönlendirilebilir. Kablo geçiş yerlerinden dolayı kabinin içi 
kir, su ve gürültüden korunur.

Tavana entegre edilen açılır tavan, sıcak günlerde ek bir 
havalandırma imkanı sağlar. Tavan kısmında radyo, klima 
kontrol tertibatı ve takograf için montaj alanları mevcuttur. 
Sağ tarafa, örn. diğer terminallerin takılabilmesi için, bir ek 
cihaz tutucu monte edilmiştir. 

Tüm farlar kullanım konsolundaki ışıklı tuşlara kolay 
kontrol edebilecek şekilde atanmıştır ve tek bir dokunuş ile 
çalıştırılabilirler. Entegre edilen klima tertibatı en uygun 
soğutmayı ve konforu sağlar - Power versiyonunda manu-
el, Fendt 700 Vario Profi'de tam otomatik.

Belgeleri güvenli şekilde muhafaza etmek için tutturma 
aracı.

En uygun oturma pozisyonu için direksiyonun uygun 
yükseklik ayarı ve doğru eğim açısı gereklidir. Kokpit ile 
birlikte direksiyon da münferit yükseklik ayarına sahiptir. 

İçecekleriniz için olan soğutma bölmesinin konforundan 
eminiz ki vazgeçmek istemeyeceksiniz. Sıcak günlerde, 
yolcu koltuğunun arkasında kolayca erişilebilen soğuk ve 
ferahlatıcı içecekler sizi bekliyor.

Rahat çalışma günleri için konforlu süspansiyon sistemi ve 
kişisel isteğe göre kol dayama ayarı. Standart olan hava 
süspansiyonlu konforlu koltuğun yanı sıra, opsiyonel olarak 
ısıtmalı ve pnömatik bel destekli süper konforlu sürücü kol-
tuğu da mevcuttur.

Pnömatik kabin süspansiyonu sarsıntıları etkin şekilde 
azaltmakla 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.

Fren ve sarsıntı dengeleme özelliğine sahip olan konforlu 
pnömatik kabin süspansiyonu sarsıntıları minimuma indir-
mekle kalmaz, aynı zamanda yüksek bir sürüş konforu da 
sunar. Entegre seviye ayarı üç noktadandır.

Entegre kablo geçiş yerleri Klima otomatiği & AydınlatmaTavan penceresi

Tutturma aracı Soğutucu bölmeDireksiyon pozisyonuSürücü ve yolcu koltuğu Pnömatik konforlu kabin süspansiyonuPnömatik kabin süspansiyonu

havalandırmayı ve doğru ısıyı sağlar. Zararlı madde 
filtresi sayesinde özellikle çok tozlu çalışma alanla-
rında da en temiz havayı soluyacaksınız.
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Übersichtliche Bedienung an der Multifunktions-Armlehne

Fendt Variotronic

Mükemmel kontrol
Fendt 700 Vario, kendisine tamamen entegre edil-
miş olan çok işlevli kol dayama üzerinden rahat ve 
kolayca kontrol edilir. Kullanım elemanlarının ergo-
nomik düzenlemesi ve renkli kodlamaları güncel 
Fendt traktörlerine uygundur ve sürekli, hızlı ve 
pratik bir kontrol sağlar. Entegre edilmiş Vario TMS 
(Traktör Yönetim Sistemi) motor ve şanzıman ara-
sındaki en iyi uyumu sağlar. Sonuç yüksek sürüş 
konforu ve mutlak yakıt verimliliği. 

Elektronik yardımcılar
Çoklu markaları kapsayan AGCO stratejisi FUSE'un 
bir parçası olarak, Fendt Variotronic için çalışmayı 
daha kolay, hızlı, hassas ve verimli kılan elektronik 
otomatik fonksiyonlar ve münferit ayarlar için 
çözümler diyebiliriz. Özel, yenilikçi çözümler 
makine parkındaki tüm makinelerin sorunsuz 
entegrasyonunu ve ağ bağlantısını sağlar.

Verimli kullanım – konforlu sürüş

Fendt Variotronic daha fazla verimlilik için önemli işlevleri içerir ve entegre eder. 
Eşsiz: Tüm fonksiyonlar Varioterminal üzerinden kolay ve rahatça ayarlanır. 
Ana uygulamalar şunlardır:  • Variotronic ekipman kontrolü ISOBUS • İz sürüşü VarioGuide • Dokümanlama VarioDoc 

Kontrol altında
Çok işlevli joyistik ile traktörü kolay ve hassas 
bir şekilde kontrol edersiniz. 4-yollu çok fonksi-
yonlu joyistik kademesiz hızlanmayı ve Fendt 700 
Vario'nun yavaşlamasını sağlar. Joyistik ele rahat 
gelir ve çok sayıda fonksiyon doğrudan joyistik 
üzerinden etkinleştirilir: Tempomat, motor devri 
hafızası, hidrolik ve tarla sonu yönetim sistemi gibi 
diğer otomatik fonksiyonlar. Varioterminal valfle-
rin serbest atamasında, valfler doğrudan joyistik-
ten çalıştırılabilir.

Mükemmel olmak bu kadar kolay olabilir – 
Fendt 700 Vario Power 

VarioGuide SectionControlOtomatik VariotronicTIAgCommandTM

AgCommandTM'nin analiz imkanları 
ve gerçek zamanlı veri aktarımı saye-
sinde çalışmaların etkin bir şekilde 
iyileştirilmesi mümkündür. 

Otomatik Fendt VariotronicTI tarla 
sonunda iş akışını tam otomatik 
olarak etkinleştirir. Bu şekilde hızlı 
dönebilmek için zaman kazanırsınız. 

VarioGuide yüksek hassasiyetli iz 
sürüşünü +/– 2 cm'ye kadar hassa-
siyet ile emniyet altına alır ve her iş 
akışındaki tasarrufunu arttırır.

Yeni bir fonksiyon olan SectionControl 
kısmi genişliklerin GPS sinyali 
üzerinden tam otomatik olarak etkin-
leştirilmesini ve istenilen üst üste 
binme derecesinin ayarlanabilmesini 
mümkün kılar. 

Arka güç kaldırıcı için hızlı kaldırma şalteri, derinlik ayarı ve 
kuyruk mili etkinleştirmesine sahip güç kaldırıcı modülü (EHR) 
(ön güç kaldırıcı için opsiyoneldir)

3. ve 4. hidrolik çıkışların 
kontrolü için 4 yollu ve çok 
fonksiyonlu joyistik. Ayrıca 
ek hidrolik çıkış ve tarla sonu 
yönetim sistemi VariotronicTI 
fonksiyonları

1. ve 2. hidrolik çıkışların
kontrolünü sağlayan çapraz 

kullanım kolu

Varioterminal 7" 

Şanzıman, hidrolik ve kuyruk mili işlevleri 
için tuş takımının bulunduğu kontrol paneli. 
TMS, sürüş kademesi seçeneği, dört çeker 
ve diferansiyel kilidi, ön aks süspansiyonu 
ve kuyruk mili devir seçeneklerinin 
etkinleştirilmesi

Tempomat 
(cruise control) 

tuşları

Motor devri 
hafızası tuşları

Tarla sonunda yapılacaklar basitleştirildi: 
Fendt VariotronicTI 
Çalışmalardaki elektronik desteğin avantajlarından 
özellikle tarla sonu yönetim sisteminde fayda sağ-
lanır. Bizim VariotronicTI ile 160 defa tarla sonuna 
gelindiğinde 1.920 tuş dokunuşu yapmaktan 
tasarruf edersiniz. Hem dururken hem de sürüş 
sırasında tarla sonu dönüş manevrası için termi-
nale 20 kadar ayar programlanabilir. Daha sonra 
tarla sonundaki otomatik hareketleri etkinleştir-
mek için tek bir tuşa basmak yeterlidir. Kol değişik-
liği yapmak zorunda kalmadan sürüş. 

Fendt 700 Vario Power'ın tüm fonksiyonlarını tek bir terminalde kullanır ve görürsünüz. Sadece dokunmatik ekranda doğrudan ilgili menü ögesine dokunun veya bir düğmeye basınız. 
262.000 Renk ve 480 x 800 Piksel açık çözünürlük ile tüm içerikler hızlı ve kolay şekilde tespit edilebilir. Ekran geceleri de parlama yapmadan, otomatik olarak sönük şekilde yanar. 

Çok fonksiyonlu kol desteğinde kolay anlaşılır kullanım
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ISOBUS GerätesteuerungVorgewendemanagement 

USB-SchnittstellenSectionControl

1. ve 2. hidrolik çıkışların kontrolünü 
sağlayan çapraz kullanım kolu

Variotronic ekipman kontrolü ISOBUS

Eğer ekipman destekler ise istenilen Variotronic 
ekipmanına ait fonksiyonların ISOBUS kontrolleri 

ve tarla sonu yönetim sistemi çok fonksiyonlu joyistiğe 
atanabilir. Yapılan çalışma türüne göre her sürücü kusur-
suz kullanım ergonomisini bulur. 

Merkezi kontrol
Varioterminal bütün traktörler ve ekipman ayarları 
için merkezi kontrol birimidir. Ayrıca genel bakışı 
ve Variotronic çözümlerini doğrudan terminalden 
kontrol edersiniz. Varioterminal'in bileşenleri en 
yüksek kalite standartlarını, güvenirliği ve en iyi 
işçiliği yerine getirir. Ayrıca ISOBUS uyumlu ekip-
manlar doğrudan Varioterminal üzerinden kontrol 
edilebilir. Böylece artık başka ekipman terminalle-
rine gerek kalmamıştır ve kabinde de ek olarak yer 
ve görüş alanı kazanırsınız. 

En yeni neslin Varioterminal'i
Yeni Fendt 700 Vario'nun Varioterminal 
10.4-B'si modern dokunmatik kullanım alanında 
yeni standartlar belirler. Ön tarafı tamamen cam 
olan kenarsız LCD ekranı merkezi bir kontrol ele-
manıdır ve akıllı telefon görünümünde şık ve göz 
alıcıdır. Çizilmelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli 
dokunmatik ekran 800 x 600 Piksel çözünürlük ve 
16 milyon renk ile net görünümlü bir resim sunar. 
Dokunmatik kullanım hassas ve hızlı tepki verir. Ek 
olarak tuş ile kullanım seçeneği de mevcuttur.  

Fendt Variotronic – Profi/ProfiPlus donanımı

Çalışma maddelerinde hassasiyet
Otomatik kısmi genişlik etkinleştirme sistemi 
SectionControl ile ekipman kontrolü. Tarla sonuda 
ve tarla içerisinde üst üste binmeler meydana 
geldiğinde veya tarla kenarında kısmı genişliği 
kapatma ve açma gerekli olduğunda bu görevi 
SectionControl üstlenir. İlaçlama makinesi, gübre 
serpme makinesi, hassas ekim makinesi ve ekim 
makineleri ile çalışırken SectionControl (bölüm 
kontrolü) ile çalışma maddelerinden tasarruf ede-
bilirsiniz. 

Bir kez sürün, her zaman kullanın
Tarla ayarlarınızı kolayca diğer traktörlere akta-
rın. Yol hatları, engeller, tarla sınırları, işlenen alan-
lar, çalışılan alan veya yaptığınız işaretlemeler gibi 
tarla ve ekipman ayarlarırınızı Vario terminal kay-
deder. Bu verileri kolayca bir USB belleğine kayıt 
edebilir ve diğer traktörlere Varioterminal ile akta-
rabilirsiniz. Bilgisayar üzerinde bu veriler kaydedi-
lebilir ve harita görünümünde kontrol edilebilir. 

Tarla sonu yönetim sistemi 

Tarla sonu yönetim sistemi VariotronicTI 'de sürücü dururken veya sürüş sırasında, tarla sonunda yapılacağı iş akışını belirler 
ve hafızaya alır. 20'den fazla adım iş akışına göre programlanabilir.

Bakış açısı edinme: Fendt 700 Vario Profi /Profi Plus

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

El gazı

Hidrolik valf çıkışı 5'in
kullanım elemanları. – 7.

Tempomat (cruise 
control) tuşları

Motor devri hafızası 
tuşları

3. ve 4. hidrolik çıkışların kontrolünü 
sağlayan tuşların bulunduğu çok 
fonksiyonlu joyistik, ek hidrolik valf 
çıkışı ve tarla sonu yönetim sistemi 
VariotronicTI

Varioterminal 10.4-B

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'ın bulunduğu buton alanı

USB bağlantısı üzerinden tarla ayarları diğer Fendt 
traktörlerine de aktarılabilir. Bunun yanı sıra cep telefonu 
da şarj edilebilir. 

USB arayüzleriSectionControl

Tam otomatik kısmı genişlik etkinleştirmesi Variotronic kullanımına entegre edilmiştir, GPS üzerinden ve istenilen 
üst üste binme derecesine göre çalışmaktadır. ISOBUS'a uygun olan ilaçlama makinesi, gübre serpme makinesi ve 

ekim makinesinde 24 adete kadar kısmi genişlik çalışma sırasında ayarlanabilir. Böylece hassas çalışma sonuçları elde edilir 
ve aynı noktaya iki kere çalışmak veya tarla dışında kalan bölgelerde çalışmanın önüne geçilmesi sayesinde tohum, gübre 
veya ilaçlama maddelerinden tasarruf elde edilir. Ve sürücünün işi gece ve gündüz daha da kolaylaşır.
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 Dokumentation VarioDoc

VarioGuide Light – die kleine Spurführung

Telemetrie AgCommandTM

Spurführung VarioGuide

VarioDoc kablosuz bir şekilde Vario terminalden tarla kayıtlarına veri aktarıla-
bilmesini mümkün kılar. Vaktinizi alacak olan tarla adı, ekili mahsul, kullanılan 
ilaçlama maddesi ve miktarı, sürücü bilgisi vs. gibi bilgilerin girilmesine gerek 
yoktur. VarioDoc Pro, sürekli olarak konum ve makine bilgilerini kaydeder. Ayrıca 
mobil ağ ile bilgi aktarımı da mümkündür. 

VarioDoc dokümanlama

Başlangıç paketi (traktörün kapsama alanında değilse) 
traktör ile ofis bilgisayarı arasında bluetooth aracılığı ile 
veri transferi yapılmasını sağlar. 

Tarla kayıtlarına gerekli verileri kaydetmek ve modern tarla 
kaydı yönetim sistemi için VarioDoc. Bluetooth arayüzleri 
veri aktarımını mümkün kılar.

Üretici Uyumlu ürünler

BASF BASF tarla kaydı

Başlık MultiPlant •  MYFARM24.DE •  MYFARM24.LOGISS
LAND-DATA EUROSOFT AO Agrar-Office field database • AO Agrar-Office 

Lohnunternehmer •  AO Agrar-Office AutoDok
AGROCOM AGROCOM-NET •  AGROCOM-LU
Farm Works Farm Works yazılımı

VarioGuide light +/- 20 cm hassasiyet sınıfına ücretsiz EGNOS düzeltme sinyalleri veya WAAS amerikan sistemi üzerinden ulaşır. Eğer bu düzenleme sinyalleri mevcut değilse VarioGuide 
light otonom modda çalışır. Eğer traktör pozisyonunda sapma olur ise, GPS ve GLONASS uydularının sinyalleri birbiriyle karşılaştırılır ve VarioGuide alıcısı içerisindeki yazılım filtresi üzerinden 
sapma hesaplanır. 

VarioGuide Light – Basit versiyon ile izde sürüş

VarioGuide light – Basit versiyon ile izde sürüş
Süt işletmeleri, karma işletmeler veya pazar mah-
sulü üreten işletmelerde daha çok toprak işleme 
ve yeşil alan çalışmaları yapan, ayrıca uygun mali-
yetli izde sürüş sistemi arayanlar için VarioGuide 
light ekonomik bir çözümdür. 7" Vario terminale 
entegre edilen sistem +/- 20 cm hassasiyet sunar. 
Lütfen VarioGuide light'ın daha yüksek hassasiyet 
derecelerine çıkarılamayacağını dikkate alın. 

Fendt Variotronic – Profi/ProfiPlus donanımı

Veri aktarımı hızlı bir şekilde yapılır
Kolay ve hızlı dokümanlama için çözümün adı 
VarioDoc. Yazılım tarla kayıtlarını otomatik ve 
kesintisiz olarak kayıt ederek modern tarla kaydı 
yönetim sistemini mümkün kılar. Veri aktarımı 
kablosuz olarak Bluetooth üzerinden gerçekle-
şir. Modern filo yönetimi geliştirilmiş VarioDoc Pro 
versiyonu sayesinde mükemmelleştirilir. Böylece 
ek olarak pozisyon verileri de tespit edilir ve bun-
lar mobil ağ üzerinden dahi aktarılabilir. 

AgCommandTM sistemi AGCO şirketler topluluğunun markaları kapsayan 
Telemetri çözümüdür. Eğer Fendt traktörü AgCommandTM ile bağlı ise aşağıdaki 
veriler otomatik olarak kaydedilir:

• Yakıt tüketimi l/ha
• Hız km/s
• Motor devri dev/dak
• Çekme gücü ihtiyacı N
• Arka güç kaldırıcı pozisyonu, %'lik değer ile
• Ön güç kaldırıcı pozisyonu, %'lik değer ile
• Arka kuyruk mili devri
• Çalışma saati sayacı durumu
•  Dış sıcaklık, °C değerinde

Telemetri AgCommandTM

Anten ünitesi kolay ve hızlıca sökülebilir ve ön 
donanımı olan başka bir makineye takılabilir. 

Anten, alıcı ve yanal dengeleme ünitesi gibi münferit bile-
şenler kompakt yapıdaki bir muhafaza içerisine yerleştiril-
miştir ve tamamı kabin çatısı içerisine entegre edilmiştir. 
Bu sayede anten, ağaç dallarının vurması gibi dış etmen-
lerden veya hırsızlıktan korunmuş olur.

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 kullanıl-
ması ile izde sürüş sistemlerinin yüksek güvenirliğe sahip 
olmaları garanti altına alınmıştır.

Düzeltme sinyallerinde çok sayıda servis sağlayıcı arasın-
dan 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. 

İzde sürüş sistemi VarioGuide

Ülkedeki en güzel iz kimin? 
Her zaman doğru yolda
VarioGuide traktörler geceleri, kötü hava koşul-
larında veya geniş çalışma alanlarında izleri tam 
olarak takip ederek çalıştıkları için makinelerin 
en uygun şekilde kullanılmalarına olanak sağlar-
lar - çünkü traktör otomatik olarak doğru izde iler-
ler. Üst üste binmeler azaltılır ve böylece çalışma 
türüne göre yüzde üçten yüzde ona kadar tasarruf 
elde edilir.
Çalışmaya bağlı olarak +/– 2 cm hassasiyete kadar 
sistemde yapılan çalışmalara geriye dönük olarak 
ulaşabilirsiniz. 

AgCommandTM Telemetri ön donanımı
VarioDoc Pro donanımı ile Fendt traktörleri aynı 
zamanda Telemetri sistemi AgCommandTMiçin de 
hazır durumdadır. Bu çözüm ile her zaman maki-
nenizin nerede olduğu ve nerede çalışma yaptığı 
hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bu şekilde bütün 
filolarınızı kusursuz bir şekilde yönetebilir ve tüm 
çalışmaları takip edebilir ve daha iyi duruma geti-
rebilirsiniz. 
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Mükemmel şekilde 
donatılmış
İdeal hat kültüvatör çalışmasında, izden ize 
tohum ekiminde ve biçimde en önemli adımdır 
– Fendt 700 Vario ile çalışmanız kusursuz olur ve 
sizde sonuçtan son derece memnun kalırsınız. 
Çok sayıdaki ara yüzler ve otomatik fonksiyon-
lar size ekipman montajında çok yönlü kullanım 
sağlar. Güçlü bir hidrolik, en yüksek verimlilik ve 
randıman için çalışmalarda karşılaşılan zorlukları 
hafifletir ve seçenekleri arttırır.

Bağlantı noktaları30 31



   

Anbäuräume Front

Komfort-Frontkraftheber mit entlastender Regelung

Komplette Hydraulik DUDK-/UDK-Kupplungen

Bağlantı noktaları 

Formunun zirvesindeki güç kaldırıcı
Sağlam tasarımı ile Fendt 700 Vario 104 kN'lik bir 
kaldırma gücüne sahiptir ve en ağır yüklere karşı 
hazır halededir. Yük alma kontrollü konfor ön yük 
kaldırıcısında ekipman çift etkili ön güç kaldırıcı 
valfi üzerinden indirilir ve ekipman ağırlığı ön aksa 
aktarılabilir. Bu özellikle bir kar küreği ekipmanı 
veya ön biçme ekipmanı ile yapılan çalışmalarda 
büyük avantaj sağlar. Çünkü ekipman kolaylıkla ve 
özellikle eşit olarak zemindeki engebelere uygun 
pozisyona girer. Biçme makinesindeki yük hafif-
letme yaylarına gerek kalmamıştır. 

Ön ve arka taraf için tam işlevsellik
Güçlü hidrolik
Dakikada 193 litre akış kapasitesi ile 
Fendt 700 Vario'nun Load-Sensing pompası 
hidroliğe gerçek bir hacim performansı getirir. 
Profi- ve ProfiPlus- donanım versiyonu için bu 
pompa büyüklüğü en zorlu ekipman çalışmala-
rında hafif bir oynama alanına sahiptir. 152 l/dak 
ve 109 l/dak (Power) akış kapasiteli diğer pom-
palar tüm ekipmanlarda güçlü bir performans 
sergilerler. Bu pompa kapasitelerinde motor 
devri düşük tutulabilir ve böylece zorlu çalışma-
larda yakıttan etkin şekilde tasarruf edilebilir. 

Hidrolik yağ filtresinin elektronik olarak takibi, 
örneğin hızlı bir hata tespiti ile destek verir. Buna 
ek olarak, sonraki bakım aralıklarını gösterir, çünkü 
takipten dolayı bu aralıklar iki katına çıkabilir. 
Şanzıman yağının yüksek dayanıklılığı ayrı şan-
zıman yağı ve hidrolik yağ hazneleri ile sağlanır, 
çünkü hidrolik yağ üzerinden şanzımana yağ karı-
şımı veya kir girişi engellenir.

Entegre edilen ön kuyruk mili 1.000 dev/dak'lık güç sunar. Motordan ekipmana 
olan doğrudan güç akışından dolayı yüksek bir etki derecesine ulaşılır. Hidrolik 
arka kaldırma kollarının katlanabilir olmasının bir diğer avantajı da, ekipmanların 
traktöre daha yakın monte edilebilmesini mümkün kılmaları ve ön tekerleklere 
daha kolay erişebilmeyi sağlamalarıdır. 

Ön bağlantı noktaları

Ön yük kaldırıcı yarım şaseye tamamen entegre edilmiştir ve bu nedenle de daha 
sağlamdır. Ön yük kaldırıcısının hidrolik bağlantıları çapraz olarak yukarı katlana-
bilir - Böylece ön yükleyicili çalışmalarda daha fazla boş alan oluşur.

Fendt 700 Vario – Power, Profi ve ProfiPlus – donanım versiyonları ile size kişisel talepleriniz için en iyi çözümü sunar. Sadece ön kısımda bile birçok fonksiyon ve bağlantı alanları bulunur: Orta kol, 
iki adete kadar olabilen çift etkili kontrol valfleri, basınçsız ön geri dönüş hattı, yedi pinli soket, ön kuyruk mili (1000 dev/dak), sarsıntı gidericili pimlerin mevcut olduğu EHR ön güç kaldırıcı, arka kaldır-
ma kolları-bağlantı kancası, katlanabilir arka hidrolik kollar, kilitleme valfi; 

Yük alma kontrolü ile konfor ön yük kaldırıcı

DUDK kavramalarında hidrolik valfler basınç altın-
da takılabilir ve ekipmanın bağlanması/sökülmesi 

de kolay bir şekilde yapılır. Kendinden kapanan valf kapak-
ları pislik, toz veya suya karşı korur. 

Hidrolik sistem DUDK-Kavramaları

Ön yük kaldırıcısının yük alma kontrolü özellikle 
kar küreği yapılan çalışmalarda ayrıca yeşil alan-

larda ön tarafa bağlanan ön biçme ekipmanları ile yapılan 
çalışmalarda büyük avantaj sağlar. Çünkü ekipman kolay-
lıkla zemindeki engebelere uygun pozisyona girer.
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Zapfwelle HeckKabeldurchführung

ISOBUS-SteckdoseExterne Betätigung Heck-KraftheberPower Beyond

Bağlantı noktaları

Basınçlı hava-Duomatic Kavraması
Ekipmanların bağlanması ve çıkarılması kolaylaştı-
rıldı: Duomatic kavrama ile römorkların veya yük-
leyici araçların hava basınçlı fren hattı bağlantıları, 
elinizin tek bir hareketi ile bağlanabilir veya sökü-
lebilir. 

Harici olarak arka taraftan kullanım
Özellikle duruyorken ekipmanların bağlanması 
veya çıkarılmasını arka kısımdaki harici tuşlar 
kolaylaştırır. Her iki taraftan arka yük kaldırıcı ve 
kuyruk mili kullanılabilir. Hidrolik valfe bağlı bir 
kontrol donanımını, örn. hidrolik orta kol, arka sol 
taraftan kontrol edersiniz.  

Çok sayıda Variotronic 
kontrollü ISOBUS ekipmanı için bir arka kısım

Doğru devir
Hangi kuyruk mili tahrikli ekipman olduğu önemli 
değil - Fendt 700 Vario'da gücü tam istediğiniz 
gibi, size gerekli olduğu kadar kullanabilirsiniz. 
540, 540E, 1000 ve 1000E ile dört kuyruk mili devri 
mevcuttur. Yeni kuyruk mili 1000E en uygun güç 
aktarımını gerçekleştirir ve yüksek hız isteyen ekip-
manlarda yakıt tasarrufunun yanı sıra düşük güç 
ihtiyacı da sağlar, örn. kültivatör, sıvı gübre pom-
pası veya ilaçlama makinesi ile yapılan çalışma-
larda. 

Power Beyond ile daha çok basınç
Power Beyond bağlantısı bir basınç, bir kontrol 
ve hidrolik yağ için bir geri dönüş hattından oluş-
maktadır. Kontrol hattı üzerinden, ekipmanın yağ 
ihtiyacına bağlı olarak hidrolik pompanın akış 
kapasitesi düzenlenir. Basınç hattı özellikle yük-
sek hidrolik yağ miktarları için iyi bir akışa sahip-
tir. Yağ hızlı bir şekilde ve güç kaybı yaşamadan, 
doğrudan gücünü göstereceği yere taşınır. 

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

Otomatik dümenleme aks kilidiArka kuyruk mili

ISOBUS-soketArka yük kaldırıcısının harici olarak çalıştırılması

Tam hidrolik güç aktarımı için Power Beyond basınç ve 
kontrol hattı

Power Beyond

Tüm bağlantı arayüzleri işlevsel ve sade bir tasarım ile arka kısıma yerleştirilmiştir: Hidrolik orta kol, beş adete kadar hidrolik kontrol valfi, basınçsız geri dönüş, havalı 
fren, Power Beyond basınç ve kontrol hattı, hidrolik römork freni, yedi pinli soket, arka kaldırma kolları-bağlantı kancası, ABS soketi, ISOBUS soketi, römork kavrama-
sı, çeki demiri, arka kuyruk mili 540, 540E, 1000 ve 1000E, alt bağlantı ve dümenleme aksı otomatiği.

Ayrıca çamurluk üzerindeki bir tuş ile harici bir valf 
kontrol edilebilir, bu da ekipman montajını kolaylaştırır. 

540, 540E, 1.000 ve 1000E dev/dak hızları ile arka 
kuyruk mili. Özellikle arka kısımda bulunan harici 

kuyruk mili etkinleştirmesi çok konforludur. 

ISOBUS ekipman kontrolü için bağlantı.
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Bedienung MultikupplerGeräteverriegelung

Verwindungssteife Schwinge für robuste Einsätze

alet veya yanal vibrasyon fonksiyonu. Ayarlar 
Varioterminal'den kolayca yapılabilir ve görüntüle-
nebilir.

*5X/85 ve 5X/90 ön yükleyici modelleri için mevcuttur

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 bilgisa-
yarı ile yeni fonksiyonların kullanımı mümkün 
olmuştur. Bunlar münferit veya toplam ağırlığın 
tartılması fonksiyonlarıdır, örneğin serpme tuzu 
veya çakıl taşı yüklerken ağırlığı kontrol edebilmek 
için. Ayrıca kolların ve ataşmanın konumlarının 
hafızaya alınabildiği 

Örneğin çok yüksek bir römorka yükleme yapılacak ise Fendt 
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. 

Fendt CargoProfi'nin 
fonksiyonları

•  Tartma fonksiyonu: Tek tuşa basmak 
suret ile yüklenen münferit/toplam 
ağırlık tartılır

•   Kaldırma yüksekliği ve devirme açısı 
gibi çalışma alanında sınırlamalar

•  Hafızaya alma fonksiyonu: Kol ve 
ataşman pozisyonlarını hafızaya almak

•  Son pozisyon sönümleme/damperleme

•  Sallama fonksiyonu

•  Hıza bağlı sönümleme/damperleme 
(otomatik olarak devreye girip çıkma)

Çünkü sadece ağırlık kaldırmak çok kolay olurdu...
Vario ve Cargo'nun oluşturduğu kusursuz birim 
700 Vario'nun ön yükleyici çalışmalarına uygun-
luğu benzersizdir. Yeni ön cam sayesinde yukarı 
görüş açısı üç kat iyileştirilmiştir. Ön yükle-
yici komple havaya kaldırılmışken ön yükleyici-
nin tamamı sürücünün görüş alanında olur. 700 
Vario'nun ön camı, ön yükleyici çalışması sırasında 
istenildiği zaman tamamen açılabilir. Böylece ön 
yükleyici çalışmalarından keyif alacaksınız.  

En iyi kullanım konsepti
Fendt Cargo'nun kullanım ve kontrolü sağ kol 
dayamada bulunan genel konsepte ve Vario termi-
nale en ideal şekilde entegre edilmiştir: Sağ eliniz 
ile çapraz kullanım kolu üzerinden ön yükleyiciyi, 
sol eliniz ile direksiyonu ve sürüş yönünü, ayağı-
nız ile de hızı kontrol edersiniz. Ön yükleyici kul-
lanımında en yüksek seviyeye CargoProfi ile erişil-
miştir. 

Ön yükleyici Fendt Cargo

Model 4X/852) 5X/85 5X/90

A Kazma derinliği (mm) 1) 130 290 250

B Kaldırma yüksekliği (mm) 1) 4150 4460 4500

C Boşaltma mesafesi (mm) 1) B = 3,5 m 1540 1910 1870

C Boşaltma mesafesi (mm) 1) B = azami 950 1120 1080

D Boşaltma açısı 55° 55° 55°

E Geri devirme açısı 48° 48° 48°

Kesintisiz kaldırma gücü (daN) 2600 2600 2950

Azami kaldırma gücü (daN) 3000 3000 3460

1) Lastik ölçülerine bağlıdır
2) Sadece 28" ön lastiklerde

Kullanımı Çoklu kaplinISOBUS kilidi

Hidrolik Variotronic ekipman 
kontrolü, ISOBUS kilidi ve 

damperlemenin/sönümlemenin 
etkinleştirilmesi için butonlar.

Çapraz kullanım kolu ve tartı sistemi 
için gösterge: Kollar ve ataşman için 
münferit/toplam ağırlık ve çalışma 
alanlarının sınırlanması.

Hızlı monte edip sökebilmek için 
standart olan çoklu kaplin.

Ağır çalışmalar için mukavemetli kollar

Opsiyonel 3. ve 4. devre, istenirse 
çoklu kavrayıcı ile

Valf tertibatı entegre edilmiş enine 
borular

Yarı otomatik kilitli Cargo-Lock

Sabitleme destekleri kompakt bir 
şekilde kollara yerleştirilmiştir

Kapsamlı Fendt ataşman 
programı Fendt 
Cargo'ya en iyi şekilde 
uyarlanmıştır
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 1.  52° dönüş açısına sahip ön aks
 2.   Seviye ayarı ve 2 adet (kilitlenebilir) silindire sahip hidro-

pnömatik ön aks süspansiyonu
 3.  Dışarıdan harici kontrole sahip ön güç kaldırıcı 
 4.  Ön kuyruk mili
 5. Ön kısımda 2 adet dw (çift etkili) hidrolik bağlantı noktası
 6.  Planet dişli sistemli son tahrik
 7. 4 valf teknolojisine sahip 6,06 l Deutz motor
 8. Soğutucu paket 
 9. SCR-Katalizatörü
10. Kademesiz Vario şanzıman
11. Hidromotor
12. Hidropompa
13. Muhafazalı dört çeker kavraması
14. 400 litre kapasiteli yakıt tankı 
15. 38 litrelik AdBlue® yakıt tankı
16. Planet aks
17. Arka tekerler için lamelli frenler
18. Ön tekerler için kardan freni
19.  Hidrolik yanal dengelemeye sahip arka güç kaldırıcı
20.  Entegre otomatik klimaya ve yaklaşık 6 m2 cam alana sahip 

VisioPlus kabin
21.  Pnömatik kabin süspansiyonu 
22. Vario merkezli, çok fonksiyonlu kol dayama
23.  Fendt VarioGuide izde sürüş sistemi ve ISOBUS entegre 

edilmiş Vario terminal
24. VarioGuide çatı ünitesi
25.  Klima, ısıtma, pnömatik sırt desteği ve hava süspansiyonuna 

sahip süper konforlu sürücü koltuğu Evolution Dynamic 
26.  Otomatik emniyet kemerli ve konforlu yolcu koltuğu
27.  Elektrikle ayarlanabilir ve ısıtmalı dış aynalar
28.  Arka kaldırma kolları, kuyruk mili ve hidrolik ekipmanlar için 

harici kontrol düğmeleri
29. LED kısa huzmeli far/ uzun huzmeli far
30. Harici atık gaz yönlendirmesi
31. Arka kuyruk mili 540/540E/1.000/1.000E 
32. 300 Derece cam sileceği
33.  Partikül fi ltresi CSF

En modern teknoloji 
kombine edilmiştir
700 Vario'da en modern teknolojiler tek bir araçta 
en iyi şekilde birleştirilmiştir. Bu teknolojik özel-
likler ile profesyonel çiftçi ve işletmeler için eko-
nomik bir üstünlük sunarsınız.

Üretilen teknik çözümler teknoloji 
liderliğini de beraberinde getirmektedir38 39



Donanım seçenekleri Power Profi ProfiPlus

Vario kontrolü ve kullanımı

Çok fonksiyonlu joyistik   

Dokunmatik olarak veya tuşlar ile kontrol edilen Varioterminal 7"    

Dokunmatik olarak veya tuşlar ile kontrol edilen 
Varioterminal 10.4-B

  

Variotronic ekipman kontrolü ISOBUS   

Kısmi genişlik etkinleştirilmesi SectionControl   

VariotronicTI – Tarla sonu yönetim sistemi   

Vario TMS – Motor/Şanzıman Yönetim Sistemi   

VarioDoc dokümanlama sistemi   

VarioDoc Pro - Dökümantasyon sistemi /
AgCommandTM Telemetri sistemi

  

İzde sürüş sistemi ön hazırlık donanımı    1)

VarioGuide izde sürüş sistemi   

VarioGuide light izde sürüş sistemi    

VarioActive dümenleme   

Elektronik immobilizer   

Otomatik VariotronicTI 

Kabin

Bölünmüş ön cam ve sağ kapı   

Tek parça ön cam   

Pnömatik kabin süspansiyonu   

Pnömatik konforlu kabin süspansiyonu   

Yükseklik ve derinliği ayarlanabilir direksiyon   

Hava süspansiyonlu ve sırt dayamaya sahip konforlu sürücü koltuğu   

Isıtmalı ve bel destekli süper konforlu sürücü koltuğu   

Klimalı, koltuk ısıtmalı, bel destekli süper konforlu sürücü 
koltuğu Evolution Dynamic

  

Otomatik emniyet kemerine sahip yolcu koltuğu    

Otomatik emniyet kemerine sahip konforlu yolcu koltuğu   

Zemin paspası   

İki hoparlörlü radyo montaj kısmı   

Blaupunkt radyo, CD, MP3   

Ek olarak iki adet koaksiyal hoparlör   

Takograf   

Klima   

Otomatik klima   

Zararlı madde filtresi (Aerosol)   

Bölünmüş ön cam sileceği   

Paralel ön cam sileceği   

300 derece ön cam sileceği   2)  2)

Rezistanslı arka cam   

Arka cam sileceği ve cam yıkama   

Mekanik ayarlanabilir dış aynalar   

Elektrikle ayarlanabilir ve ısıtmalı dış aynalar   

Geniş açılı yan aynalar   

İç dikiz aynası   

Köşe lambalar / Krom park lambaları   

LED köşe 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, 4'er adet çatı arka kısmına, 
4x adet çatı ön kısmına yerleştirilen LED çalışma lambaları

  

Far aralığı ayarlı LED farlar  

LED arka ışık   

Ambient aydınlatma   

Ek cihaz tutucu (2 seçenek)   

Klimalı soğutucu bölme   

Akü ayırma şalteri   

Ek olarak Depolama alanı, solda 12 Volt,
Tavanın solunda ışık

  

Motor

Yakıt ön filtresi   

Yakıt ön filtresi (ısıtmalı)   

Ön ısıtma paketi (Motor-, Şanzıman-, Hidrolik yağ)   

Motor freni   

Şanzıman

Stop-and-go-fonksiyonu, dönüş fonksiyonu   

Geri yönde sürüşte sesli uyarı   

Donanım seçenekleri Power Profi ProfiPlus

Şase / Sürüş emniyeti

Kompresörlü hava sistemi   

Otomatik römork dümenleme aks kilidi   

Havalı-Duomatik-Kavrama   

2 devreli fren sistemi, 1 pedal   

2 devreli fren sistemi, 2 pedal ve dümenleme frenli   

Dört çeker / Diferansiyel kilitler

Dört çeker / diferansiyel kilidini konforlu (otomatik) etkinleştirme   

Arka / ön diferansiyelde %100 lamel kilitleme   

Kuyruk mili devirleri     

Arka: Flanşlı kuyruk mili 540/540E/1.000/1.000E dev/dak   

Ön: 1.000 dev/dak   

Arka kuyruk milinin harici düğme ile dışarıdan kontrolü   

Hidrolik sistem

Eksenel pistonlu pompaya (109 l/dak) sahip Load-
Sensing-Sistemi

   

152 l/dak akış kapasitesi   

193 l/dak akış kapasitesi   

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'ye kadar arka hidrolik valf   

1'den 2'ye kadar ön hidrolik valf   

Hidrolik alt çeki yanal dengelemesi   

Radar sensörü   

Hidrolik arka orta kol   

Harici hidrolik bağlantı (Load-Sensing)   

Çapraz kullanım kolu ile hidrolik valf etkinleştirmesi,
UDK arka kavramalar

  

DUDK-çiftli arka bağlantı (basınç altında kavranabilir)   

Ön güç kaldırıcısı olmadığında konforlu yük alma   

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

  

Yapı

Kabin içerisinden kontrol edilebilen otomatik arka çeki demiri   

Yüksekliği ayarlanabilir küresel çeki   

Alt askıda standart küresel çeki   

Alt askıda uzun küresel çeki   

Cebri dümenleme (tek veya çift taraflı)   

Hidrolik çeki kancası   

Alt çeki   

Piton-Fix   

Sağ ve sol döner lamba   

Aşırı genişlik uyarıları   

Yanlara dönebilen ön çamurluklar   

Farklı büyüklükte ön ağırlıklar   

Arka tekerler için ağırlıklar   

Design Line  

Ön yükleyici

Ön yükleyici bağlantı parçaları   

Ön yükleyici Cargo 4X/85   

Ön yükleyici Cargo Profi 4X/85   

Ön yükleyici Cargo 5X/85   

Ön yükleyici Cargo Profi 5X/85   

Ön yükleyici Cargo 5X/90   

Ön yükleyici Cargo Profi 5X/90   

1)= VarioGuide çatı boşluğu dahil
2) = kesintisiz ön camda

İnternette bulunan Fendt konfigüratörü: Burada kendi özel isteklerinize göre Fendt'inizi oluşturabilirsiniz. 
Bkz. www.fendt.com.

Standart ve opsiyonel donanımlar |  = Standart |  = Opsiyonel

Fendt 714 716 718 720 722 724

Motor
Nominal güç (kW/BG) (ECE R24) 94 / 128 108 / 148 121 / 165 136 / 185 151 / 205 162 / 220
Azami güç (kW/BG) (ECE R24) 107 / 145 121 / 165 132 / 180 147 / 200 162 / 220 176 / 240
Nominal güç (kW/BG) (EG 97/68) 4) 106 / 144 120 / 163 133 / 181 148 / 201 163 / 222 174 / 237
Azami güç (kW/BG) (EG 97/68) 110 / 150 125 / 170 139 / 188 153 / 208 168 / 229 181 / 246
Silindir sayısı / Soğutma 6/Su 6/Su 6/Su 6/Su 6/Su 6/Su
Çap / Strok (mm) 101 / 126 101 / 126 101 / 126 101 / 126 101 / 126 101 / 126
Silindir hacmi (cm3) 6056 6056 6056 6056 6056 6056
Nominal motor devri (dev/dak) 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Azami güçte motor devri (dev/dak) 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Azami tork (1450 dev/dak) 650 725 804 897 988 1058
Tork artışı (%) 43 40 39 39 39 38
Yakıt tankı kapasitesi (l) 400 400 400 400 400 400
AdBlue® (l) 38 38 38 38 38 38
Yağ değişim aralığı (çalışma saati) 500 500 500 500 500 500

Şanzıman/Kuyruk milleri

Şanzıman tipi: Kademesiz Vario şanzıman ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180
Sürüş tipi: 
Sürüş kademesi I - Tarla (ileri / geri)
Sürüş kademesi II - Yol (ileri / geri)

0,02'den 28 km/s'ye / 0,02'den 17 km/s'ye
0,02'den 50 km/s'ye / 0,02'den 33 km/s'ye

Azami sürat (km/s)(opsiyon) 50 50 50 50 50 50
Arka kuyruk mili (dev/dak) 540/540E/1000/1000E
Ön kuyruk mili (dev/dak) 1) 1000

Güç kaldırıcı

Hidrolik pompa kapasitesi (200 bar) (l/dak)
(Opsiyon)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

109 
(152/193)

Arka güç kaldırıcı kontrolü EPC EPC EPC EPC EPC EPC
Azami ilave valf donanımı (standart) 7 dw 3) (2 dw 3)) elektronik kontrollü valfler / Çapraz kullanım kolu 
Arka güç kaldırıcı azami gücü (daN) 10360 10360 10360 10360 10360 10360
Ön güç kaldırıcı azami gücü (daN) 4418 4418 4418 4418 4418 4418
Ekipman ağırlığı / Ön güç kaldırıcı ...'e kadar 
(kg)

3180 3180 3180 3180 3180 3180

Boyutlar ve ağırlıklar

Boş ağırlık 7735 7735 7980 7980 7980 7980
Müsaade edilen toplam ağırlık (kg) 12500 12500 14000 14000 14000 14000
Standart lastikler ve 50 km/s'de (opsiyon) 
çeki kancası üzerine binen azami yük (kg)

2000 2000 2000 2000 2000 2000

Toplam uzunluk (mm) 5240 5240 5240 5240 5240 5240
Toplam genişlik (mm) 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Toplam yükseklik (mm) 3050 3050 3050 3050 3050 3050
Zeminden azami yükseklik (mm) 2) 506 506 506 506 506 506
Dingil arası mesafe (mm) 2783 2783 2783 2783 2783 2783
Ön iz genişliği (mm) 2) 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Arka iz genişliği (mm) 2) 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Asgari dönüş çapı (m) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Elektrik donanımı

Marş motoru (kW) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Akü (V/Ah) 12 / 180 12 / 180 12 / 180 12 / 180 12 / 180 12 / 180
Alternatör (V/A) 14 / 200 14 / 200 14 / 200 14 / 200 14 / 200 14 / 200

Lastikler

Standart ön 
Standart arka

480/70 R28
580/70 R38

540/65 R28
650/65 R38

540/65 R28
650/65 R38

540/65 R30
650/65 R42

540/65 R30
650/65 R42

540/65 R30
650/65 R42

Opsiyonel ön 
Opsiyonel arka

540/65 R30
580/70 R42

540/65 R30
580/70 R42

540/65 R30
650/65 R42

600/65 R28
710/70 R38

600/65 R28
710/70 R38

600/65 R28
710/70 R38

Opsiyonel ön 
Opsiyonel arka

16.9 R28
20.8 R38

16.9 R28
20.8 R38

600/65 R28
710/70 R38

600/65 R28
650/75 R38

600/65 R28
650/75 R38

600/65 R28
650/75 R38

Opsiyonel ön 
Opsiyonel arka

600/60 R28
710/60 R38

600/60 R28
710/60 R38

600/60 R30
710/60 R42

600/60 R30
710/60 R42

600/60 R30
710/60 R42

600/60 R30
710/60 R42

Opsiyonel ön 
Opsiyonel arka

320/85 R385)

320/90 R545)

320/85 R385)

320/90 R545)

320/85 R385)

320/90 R545)

1) = Opsiyonel, 2) =710/70R38 Lastikler ile, 3) = Tek etkili olarak da çalıştırılabilirler, 4) = Tescil için gerekli güç değeri
5)= İlaçlama gibi zeminden yüksekte (dar izli lastikler ile) yapılan çalışmalar için önerilmektedir. Fendt'in sunduğu seçenekler arasında yoktur

Fendt satış ortağınız sizi diğer lastik seçenekleri konusunda bilgilendirebilir.

Teknik bilgilerModel versiyonları

Fendt 700 Vario – Power versiyonu

Fendt 700 Vario Pro�  ve Pro� Plus Versiyonu

Resimler opsiyonel donanımları göstermektedir
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Fendt'in genel verimliliği | Kalite – Servis – Eğitim – Finans

Liderler Fendt kullanır.
En ince detayına kadar mükemmellik içeren Fendt Vario'yu kendiniz kullanmalısınız.
Fendt'i test edin, kendinizi etkileyin ve yatırımınızı doğru yapın!

Test edilmiş kalite
Hep aynı seviyede kalan eşsiz üst seviye kaliteyi, birinci sınıf işçi-
lik 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 aşamala-
rına sahiptir. 

Biz daha fazlasını sunuyoruz – Bize katılın!
Fendt size sadece en modern teknolojiye sahip üstün nitelikli 
ürünleri sunmaz, aynı zamanda sizin Vario'nuzdan en iyi şekilde 
faydalanabilmeniz için sizi desteklerde. Fendt Expert sürücü eği-
timlerimiz yardımı ile farklı çalışma tiplerinde yapılacak ayarlar 
ile en yüksek tasarrufu nasıl sağlayabileceğinizi daha iyi öğrenir 
ve uygulamaya koyarsınız.

Tasarrufa yatırım yapın
Seçkin Fendt markasının ürün programının tamamında tasarrufun izleri görülebilir. 
Ürünlerin verimliliği, hektar başına düşen giderlerde en yüksek karlılık 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 bir değer koruması ortaya çıkar. 

Yatırımlar için daha fazla özgürlük
AGCO FINANCE tarafından kişiye özel finans ve kişiselleştirilmiş 
servis paketi: Yüksek indirimler ve esnek geri ödeme süreleri, 
sizin istekleriniz doğrultusunda düzenlenmiş finans seçenekleri 
sayesinde yatırımlarınızı işletmenize en uygun şekilde yapabilir-
siniz. Fendt servis-paketi ile bakım ve tamir masraflarınız kontro-
lünüz altında olacak. Mesela ilk satın alma sırasında ön görülen 
bakım çalışmalarını uygun fiyatları Service veya daha kapsamlı 
olan Pro Service paket seçenekleri ile sabitleyebilirsiniz.

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

Liderler Fendt kullanır

700V(2015)/TR/0315/0.5-AM

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

Fendt, AGCO'nun dünya çapında bir markasıdır. 

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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