
Fendt 900 Vario



De nieuwe Fendt 900.
Leidende kracht.
De nieuwe Fendt 900 Vario is koploper in de 
markt van tractoren. Met zijn maximumvermogen 
van 390 pk levert hij een geweldige trekkracht en 
enorme prestaties, die hij slim weet om te zetten 
in pure efficiëntie. De nieuwe 900 Vario stelt 
zich met sterke argumenten ook voor uw bedrijf 
uitdrukkelijk kandidaat als leidende kracht.

Fendt 924 Vario  240 pk 176 kW
Fendt 927 Vario  270 pk 199 kW
Fendt 930 Vario  300 pk 221 kW
Fendt 933 Vario  330 pk 243 kW
Fendt 936 Vario  360 pk 265 kW
Fendt 939 Vario  390 pk 287 kW 

Maximaal vermogen volgens ECE R24

De nieuwe Fendt 900 Vario.  
Leidende kracht.2 3



   Vario   

Meer voor het milieu: 
X

2

Meer vermogen: 

Meer rendement:

*Interne vergelijking Fendt Vario uitlaatgasnorm niveau 3 en 3b

Meer comfort: 
3

Meer veelzijdigheid:

Meer veiligheid: 

Het motto: 
MEER uit MINDER
Innovaties worden pas waardevol als ze een 
perfecte eenheid vormen en aantoonbaar 
voordeel opleveren. Dat is de gedachte achter 
Fendt Efficient Technology. Het motto: MEER uit 
MINDER - met gebruik van MINDER tijd, brandstof 
en productiemiddelen MEER presteren. Ervaar 
hoe Fendt Efficient Technology de beslissende 
voorsprong geeft op het gebied van efficiency 
en rendement. Want efficiëntie is onze drijvende 
kracht - zodat ú langdurig succes boekt.

Meer informatie op 
www.fendt.com/efficient-technology

g/kWh, DLG PowerMix
*  plus. AdBlue-Verbruik van ± 8,6 % van 

het brandstofverbruik   

IN ZIJN KLASSE
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Koplopers hebben 
altijd al de meeste 
ruimte
De 900 Vario biedt u een werkplek met een zee 
aan ruimte. Vanaf de bestuurdersplaats stuurt u 
via de nieuwe Variotronic alle werkzaamheden 
aan, waarbij u overal zicht op hebt. Automatische 
functies, airconditioning en vele andere functies 
zorgen ervoor dat u geconcentreerd kunt blijven 
werken en topprestaties levert - de hele werkdag 
lang.

De bestuurdersplaats van de 900 Vario



 

bedieningsconsole in de rechter 
armleuning

cabinevering met geïntegreerde 
niveauregeling

cabinevering plus actief 
geveerde bestuurdersstoel in 
combinatie met voorasvering

De x5-Kabine in test Profi 12/2009: 
„Van de standaardtrekkers heeft  Fendt  de beste 
specificaties. Het systeem met onafhankelijk geveerde 
vooras evenals de driepunts kabinevering zijn zeer 
goed op elkaar afgestemd. Er zijn bijna geen zijdelingse 
schokken en men heeft een stabiel rijgedrag.“

De bestuurdersplaats van de 900 Vario

Dagelijks 1920 handelingen minder3,5 m3 ruimte en een perfect zicht rondom Meer dan alleen maar volledig geveerd

Een werkplek voor topprestaties

Multifunctionele joystick met activeringstoetsen 
voor automatische functies en bedieningstoetsen

Vario-terminal 10.4“

Multifunctionele armleuning

In hoogte en hoek verstelbaar stuurwiel

Combi-instrument met toerental-, 
snelheids- en multifunctionele aanduiding

Bedieningsvelden voor 
verlichting, achterruitver-
warming en achterruit-
wisser

Omkeerhendel

Rijpedaalinstelling

Bedieningsmodule voor achterste 
he! nrichting met snelhefschakelaar, 
diepteregeling en aftakasschakeling
(optioneel voor fronthef)

Vario-terminal 7“

Bedieningstoetsen 
voor het 3e en 4e 
hydrauliekventiel en 
automatische functie 
VariotronicTI

Kruishendel voor 1e en 2e hydrau-
liekventiel

Handgas

Toetsen voor 
cruisecontrol

Bedieningsele-
menten extra 
hydraulische regel-
ventielen 5 - 8

Geheugentoe-
tsen motor-
toerental

Folietoetsenbord voor het 
activeren van TMS, Variotro-
nicTI, keuze snelheidsbereik, 
schakeling vierwielaandrijving en 
di" erentieelslot, voorasvering en 
voorkeuze aftakastoerental.

Luchtveringselementen met 
geïntegreerde, automatische 
niveauregeling

Cabine heeft geen neiging tot 
trillen of duiken
Door de driepuntsvering met 
luchtveringselementen is het 
trillen van de cabine minimaal. 
Het grote hoogteverschil tussen 
de veerelementen van de 
x5-cabine voorkomt bovendien 
duikneigingen, zodat het 
grootst mogelijke rijcomfort 
gegarandeerd is.
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Touch- en druktoetsbediening

overzichtelijk in één terminal

werktuigaansturing voor 

programma VariotronicTI met 
optimale instelmogelijkheden 

spoorgeleidingssysteem Fendt 
VarioGuide

draadloze gegevensoverdracht 
met VarioDoc

Variotronic getest in de 828 Vario: Als beste getest 
in de „Topagrar bedieningsconcepten test“ 01/2011:

„Het is Fendt gelukt een groot aantal functies logisch 
in de armleuning te ordenen. De terminal zet nieuwe 
maatstaven in menu navigatie.“

Fendt Variotronic

De '4-in-1' Vario-terminal

Help ESC-knop

Instelwieltje

Navigatie

Toegewezen functies 
beeldscherm

Hoofdmenu

In het nieuwe kopakkermanagementprogramma 
VariotronicTI legt de bestuurder in stilstand of tijdens 
het rijden heel eenvoudig en gemakkelijk de gang van 
zaken op de kopakker van tevoren vast en slaat dit in het 
apparaat op. De hele bedieningsprocedure wordt weerge-
geven inclusief oorzakelijke factoren en waarden, zoals het 
aantal seconden of de afstand tot de volgende stap, zodat 
de bestuurder de procedure optimaal kan volgen. Elke stap 
in een bedieningsprocedure kan hij achteraf aanpassen. De 
terminal kan naar keuze door aanraking van het display of 
via het bedieningselement rechts op de terminal worden 
bediend. 

Camerabeeld Beeld VariotronicTI

Beeld VarioGuide

Gegevensuitwisseling door middel van 
ISOXML 

Wat betreft de uitwisseling van gegevens 
heeft compatibiliteit bij Fendt absolute 
prioriteit. Met de toegepaste ISOXML-
standaard is een vlotte gegevensuitwisse-
ling met elke compatibele perceelskaart 
mogelijk. De lijst met fabrikanten die 
compatibele software leveren, breidt zich 
voortdurend uit.

Documenteren met VarioDoc - draadloze gegevensoverdracht rechtstreeks van tractor naar kantoor
Met de draadloze overdracht van de Vario-terminal naar de pc in het bedrijfskantoor worden alle gegevens automatisch 
en compleet opgeslagen. Zo kan het lastige uitlezen van de gegevens (om ze op een opslagmedium op te slaan) achter-
wege blijven. Verlies van gegevens behoort daarmee tot het verleden.  

De laatste keer even nauwkeurig gekeerd als de eerste 

-

-

Eindelijk alle functies in één terminal bij elkaar Modern opdrachtbeheer met VarioDoc VarioDoc in twee uitvoeringen beschikbaar

-

-

-

-

Toegewezen functies beeldscherm
De Vario-terminal 10.4“ kan maximaal vier 
toepassingen tegelijk weergeven. De functies 
die aan het beeldscherm zijn toegewezen 
kunt u flexibel kiezen en eenvoudig wijzigen. 

De nieuwe Vario-terminal
De 7-inch Vario-terminal biedt comfortabele tractor- en 
werktuigaansturing en het kopakkermanagementprogram-
ma VariotronicTI. In de tweemaal zo grote Vario-terminal 
van 10.4“ zijn bovendien de camerafuncties, VarioGuide en 
VarioDoc geïntegreerd. 

Variotronic-werktuigaansturing 
Elk werktuig dat compatibel is volgens ISO 
11783, kan worden aangestuurd via de Fendt 
Vario-terminal. In de overzichtelijke volledig-
beeld-modus kunnen maximaal 12 bedie-
ningsfuncties worden weergegeven. 

Camerafuncties
De Vario-terminal heeft twee camera-ingan-
gen. Het beeld kan op kwart, half of volledig 
scherm worden weergegeven. Zo hoeft de 
bestuurder niet steeds achterom te kijken 
naar het werktuig. 

Varioterminal 7" 10.4"
Traktori juhtimine
Haakemasina juhtimine
VariotronicTI

VarioGuide -
VarioDoc -
2 kaamerapilti -
2 kaamerapilti -
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Info +Info + Info +Info +

Info +
betrouwbare spoorgeleidings-
systeem van Fendt

vlaktecapaciteit door 6!procent 
geringere overlapping

productiemiddelen

door toepassing van GPS en 
GLONASS

De VarioGuide behaalde in de trekkertest ‘GPS-
besturing’ 03/2011 van het tijdschrift top agrar het 
totaalcijfer 8: “Het systeem is overzichtelijk, prima 
geïntegreerd en werkt uitstekend.”

VarioGuide, het spoorgeleidingssysteem van Fendt

Groter rijcomfort1250 hectare meer bewerkt, dankzij VarioGuide Voortdurend in contact

In het juiste spoor 

Eenvoudig uitwisselbaar en zeer goed beveiligd
De antenne-eenheid kan zonder problemen binnen 
enkele minuten van de ene voorbereide machine op de 
andere worden overgezet. De afzonderlijke componenten, 
zoals de antenne, de ontvanger en de hellingcorrectie, zijn 
in een compacte behuizing ondergebracht en volledig in 
het dak geïntegreerd. Daardoor is de antenne optimaal 
beschermd tegen invloeden van buiten, zoals zwiepende 
takken

Fendt VarioGuide: geschikt voor uw individuele eisen en voor vrijwel elke perceelsvorm

VarioGuide Standaard

bewerking, compost strooien, rollen, maaien of drijfmest 
uitrijden

 (licentie vereist)

Bij de VarioGuide Standaard kunt u kiezen tussen het gra-

een licentie vereist is. Laatstgenoemd systeem weet te 
overtuigen door zijn buitengewone betrouwbaarheid. 
Doordat gebruik wordt gemaakt van satellietsignalen 
profiteert u bij beide correctiesignalen van volledige flexi-
biliteit – waar u ook werkt.  

VarioGuide Precisie 

zoals bijvoorbeeld het zaaien van graan (met uitzonde-
ring van rijenculturen) 

graan mee kan worden gezaaid. Net als bij de VarioGuide 
Standaard biedt het signaal volledige flexibiliteit. Dat 
maakt het bij uitstek geschikt voor bedrijven die verschil-
lende typen werkzaamheden aanbieden. 

VarioGuide RTK 

bijzondere teelten

van 3 - 5 km, stationaire RTK met een zendbereik van 
maximaal 30 km

Met VarioGuide RTK bereikt u de grootst mogelijke en con-
stante precisie, zowel overdag als ’s nachts. Het mobiele 
RTK-station stelt correctiesignalen beschikbaar (abonne-
ment niet nodig) en dekt een gebied af met een straal van 
max. 5 km. Dit maakt het mogelijk om met één installatie 
meerdere voertuigen te bedienen.

Meer arbeidskwaliteit met het VarioGuide-spoorgeleidingssysteem
Met VarioGuide kan de bestuurder zich volledig op het werktuig concentreren. Daardoor presteert hij meer en wordt de totale kwaliteit van 
zijn werk groter, zelfs bij slecht zicht. Dankzij de toepassing van nieuwe satelliettechniek is de VarioGuide gegarandeerd zeer betrouwbaar.  

Intuïtieve bediening via de Vario-terminal 
Op de Vario-terminal heeft de bestuurder alle 
belangrijke instellingen van de VarioGuide op 
één scherm in beeld. Dankzij de overzichtelijke 
weergave is de bediening heel eenvoudig. De 
bestuurder wordt op een intuïtieve manier door 
het platte menu geloodst



Een team zoals het 
zijn moet: 
veel presterend en 
zeer e!ciënt
In de 900 Vario is een team aan het werk zoals u 
dat wenst: de motor met maximaal 390 pk vormt 
het krachtige, sterk presterende deel. De Vario-
transmissie weet deze enorme kracht vervolgens 
zeer efficiënt om te zetten. Gezamenlijk bereiken 
motor en transmissie voor u de beste resultaten.

Toepassing van de modernste  
motoren transmissietechnologie
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cilinderinhoud 7,8 liter: 
maximum-vermogen 390!pk 
bij!1900 t/min

aan uitlaatgasvoorschrift 
fase 3b en voor een zeer laag 
brandstofverbruik

inspuitsysteem met inspuitdruk 
tot 2000 bar 

TMS en automatische 
grenslastregeling standaard

Gebruik   Werktijd Verbruik
Maaien -10 % -10 %
Silomaïs hakselen -10 % -10 %
Aardappelen rooien -5 %  -10 %
Rotorkopeggen, zaaien -5 % -10 %
Eggen -5 % -10 %
Cultiveren -3 % -3 %
Ploegen -3 % -3 %

Bij verschillende werkzaamheden zijn duidelijk 
besparingen mogelijk. Doordat er een groter per -
ceelsoppervlak bewerkt kan worden, bespaart#u 
 waardevolle werktijd. Bovendien profiteert u van het 

Toepassing van de modernste motor- en transmissietechnologie

*Interne vergelijking door Fendt

Met grote trekkracht: 390 pk Automatische instelling grensbelasting Bespaar tijd en geld met de automatische 
functies van Fendt

Perfecte samenwerking van motor en transmissie
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SCR (Selective Catalytic Reduction) voor het nabehandelen van uitlaatgassen

den stikstofoxiden NOx omgezet in niet-giftig stikstof en water. Het verbruik van de ureum-wateroplossing 
 (standaard gebruikt in de vrachtwagenbranche) bedraagt gemiddeld 7 procent van het dieselverbruik. 

NH3 x –>  H2 2

® 
inspuiting

Transportmodule 
met ! lter

®-vulopening

® 
onttrekking 
en -verwarming

Gekoelde 
doseringsmodule

SCR-katalysator 

Verbruik

Vermogen

Drehmoment

De geniale Fendt Vario-transmissie
De Fendt Vario-transmissie is een hydrostatisch-mechanische aandrijving waarin langs 2 wegen over-
dracht van vermogen plaatsvindt. Met toenemen van de rijsnelheid neemt het aandeel mechanisch 
overgebracht vermogen via een planetair tandwielstelsel toe. Het rendement is uitstekend, dankzij de 
45 graden draaibare hydrostaten en de hoge werkdruk van maximaal 550 bar. 

Motorkoppel
Hydraulische krachtoverbrenging
Mechanische krachtoverbrenging

Vierwielaandrijving

 1. Torsiedemper

 3. Ringwiel
 4. Zonnewiel

 6. Hydraulische pomp
 7. Hydraulische motor
 8. Commando-as
 9. Schakeling snelheidsbereik

Vario o.a. een koppel 1547#Nm, een maximumvermogen 390 



Kampioen met 
20"procent 
meer grip
Ook op het land neemt de 900 Vario een 
toonaangevende plaats in. De grote trekkracht 
en de veelzijdige aanbouwmogelijkheden zorgen 
voor een grote flexibiliteit bij alle toepassingen. 
Dankzij de maximale bandenmaat met een 

mogelijke diameter die voor standaardtractoren 

effectief op de bodem over te brengen.Wat 
betreft bodemvriendelijkheid en trekkracht 
levert deze kampioen zo tot wel 20 procent 
betere resultaten dan met één maat kleinere 
banden worden behaald.*

Traktorenheft 2011 

De Fendt 900 Vario in het veld
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Pflug
Hydraulikventile Heck

6,815,034,827,5

Pflug

Schlepper  Hauptseite

elektrohydraulische ventielen

fronthef:  5.550 daN
achterhef: 11.800 daN

inclusief balanscorrectie en 
dw-functie

(540E/1000 of 1000/1000E)

hefinrichting, ventielen en 
achterste aftakas

Vergelijkend onderzoek “Banden voor de klasse 
300 pk” van het tijdschrift Agrartechnik 10/2010 / 
DLZ Traktorenheft 2011:  

met#een diameter van 2,15 m, die door Fendt als stan-
daardband wordt toegepast. Bij meting bij 5 procent 

meer dan 20 procent groter dan de trekkracht van de 

niemand omheen kan. De 936 Vario en de 939#Vario 
worden door Fendt standaard met bandenmaat 

Veldwerk met de Fendt 900 Vario

Krachtige hefinrichtingenMeer dan 22 aansluitingen voor en achter Krachtig hydraulisch systeem

Aftakassen met spaarfunctie  

Ongekende arbeidskwaliteit 
door één druk op de!knop

E# ectieve samenwerking met verschillende werktuigen 

Warmtewisselaar voor koeling 
hydrauliekolie

Hydrauliekaansluitingen 
voorzijde (max. 2)

Voorasvering

Draaiadapter 
achteruitrijinrichting
(optie)

Stuurorbitrol

-  hydrauliek-ventielen
- achterhef

Multifunctionele 
joystick
Bediening ventielen 3 en 
4, automatische functie 
he! nrichting

Kruishendel
Bediening ventie-
len 1 en 2

Hefi nrichtings-
module
Bediening achter-
hef en comfort-
fronthef

Eenvoudige bediening via de Vario-terminal
De bediening van het hydraulisch systeem via de Vario-
terminal is eenvoudig en intuïtief. Door aantippen van het 
symbool of door op de knop te drukken komt de bestuurder 
direct in het submenu van de hydrauliekventielen. Naar 
keuze kan het hydraulisch systeem ook via de navigatietoe-
tsen worden bediend.

Aan de achterkant bevinden zich vele 
aansluitingen::

Aansluitpunten van de Fendt 900 Vario 
aan de voorzijde: 

Hydraulische zij-
waartse stabilisatie



Meer vracht 
verplaatsen  
in minder tijd
In het transport is snelheid noodzakelijk - precies 
een kolfje naar de hand van de nieuwe 900 Vario 
dus, met zijn topsnelheid van 60 km/u! Met de 
900 Vario komt u veilig op uw bestemming. 
De 900 Vario is namelijk uitgerust met de 
nieuwste veiligheidsconcepten op tractorgebied, 
zoals ABS.  
Zo bent u sneller op uw bestemming en vervoert 
u meer vracht.

Transport met de Fendt 900 Vario 6022 23



 

ABSinside

verlaagd motortoerental 
(1750!t/min)

met blokkeringsfunctie

dubbel circuit

Transport met de Fendt 900 Vario

ABS - voor maximale remzekerheidPer dag 37 ton meer vervoerd

*Interne meting

Maximale rijveiligheid op de weg en op het land

Zeven pluspunten voor uw comfort

Veiligheid, snelheid en comfort, 
in één innovatieve combinatie

Omwentelingen-
sensor Wielrem

Drukbegrenzings-
ventiel

Fendt-stabiliteitscontrole (FSC)

de compensatie tussen rechter- en linkerkant. Dat zorgt 
voor stuurprecisie, rijstabiliteit en remzekerheid van 
een ongekend niveau. Daalt de rijsnelheid tot beneden 

rechterkant weer mogelijk. Daarmee wordt gewaarborgd 
dat er in het terrein steeds een zo groot mogelijk contact 
met de ondergrond is. 

Geen blokkerende wielen

mocht zijn om het noodzakelijke aantal omwentelingen te bereiken. De beide voorwielen worden gezamenlijk aangestuurd, zodat de stabiliteit van de 900 Vario behouden blijft, ook indien de 

Voorasvering met niveauregeling
De hydropneumatische voorasvering is uitgerust met per wiel boven en onder dwars geplaatste wieldraagarmen, waardoor de stuurhoek 
wordt geoptimaliseerd. De volautomatische niveauregeling zorgt voor een gelijk blijvende veerweg aan beide kanten (tot acht ton vooras-
belasting). Bovendien kan de totale veerweg handmatig doorlopen worden. De draaipunten en lagers bezitten geen smeerpunten en zijn 
daardoor onderhoudsvrij.  
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het gezichtsveld met de 
groothoekspiegel

 
360 graden fel verlicht

koplampen

het wiel grondig te verlichten

Transport met de Fendt 900 Vario

Rondom verlicht (ca. 360°)

-

Meer zicht, voor meer veiligheid

-

-

Vrij zicht naar voren en naar achteren in alle situaties

Volledig zicht, ook in het donkerk
Met het geniale verlichtingsconcept van de 900 Vario staat u nooit in het donker. De verlichtingssterkte, zowel van dim- 
als van grootlicht, is van een zeldzaam hoog niveau. De werkverlichting van de 900 Vario kan zo worden ingesteld dat 

4 werklampenKoplamp 2 werklampenHoeklampen Extra koplampen

Groothoekspiegel voor meer overzicht
De groothoekspiegel (optie) vergroot de veiligheid aanzienlijk door het grotere gezichtsveld. 

 
gezichtsveld bevinden, opzij van de tractor. Normaliter ligt de gevarenzone in de dode hoek. 
Dit gebied kan met de groothoekspiegel veel beter worden waargenomen, zodat onvoorziene 
situaties voorkomen kunnen worden.

Groter gezichtsveld dankzij 
groothoekspiegel

Gezichtsveld zonder  
groothoekspiegel

Knipperlicht 
enpositielicht

4 werklampen  
in de daklijst

2 werklampen op 
achter-spatborden

 
en knipperlicht



Toonaangevend in 
alle disciplines
Of het nu de klassieke toepassing in de land-
bouw betreft of het meer bijzondere gebruik in 
loonwerk, publieke diensten en bosbouw: de 
900 Vario is uitermate gekwalificeerd voor elke 
inzet. Om de gebruiksmogelijkheden nog wat 
meer te verbreden, levert Fendt de tractor af 
fabriek met volwaardige achteruitrijinrichting. 
Zo kunt u de meest uiteenlopende werkzaam-
heden verrichten en benut u!het volledige 
 rendement van uw 900 Vario.

Veelzijdigheid van Fendt28
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 1. Stabiel gegoten frame
 2.  Afzonderlijk geveerde voorwielen (blokkeerbaar en onderhoudsvrij, 

+/- 300 mm veerweg) met Fendt Stability Control (FSC)

 3.  Veercilinder vooras
 4.    Fronthef met externe bediening
 5.  Frontaftakas
 6.  2 dubbelw. hydr. aansl. aan de voorzijde
 7. Planetaire eindaandrijving
 8. 7,8 l Deutz-motor met vierkleppentechniek
 9.  Koelerpakket met Visctronic-koeleraansturing
 10. SCR-katalysator
 11. Traploze Vario-transmissie
 12. Hydraulische motor
 13. Hydraulische pomp
 14. Ingekapselde koppeling vierwielaandrijving
 15. Turbocompressor
 16. Brandstoftank voor 600 liter 
 17. AdBlue-tank
 18. Planeetas
 19. 1000 kg wielgewichten voor de achterwielen
 20.  x5-cabine met geïntegreerde automatische airconditioning  

en 5,5 m2 glasoppervlak

 21.  Pneumatische cabine-vering 
 22.  Armleuning met Variocenter
 23.  Nieuwe Vario-terminal met geïntegreerd spoorgeleidings-systeem 

Fendt VarioGuide

 24. Dakelement van de VarioGuide
 25.  Supercomfortabele bestuurdersstoel ‘Fendt Evolution Active’ met 

airconditioning en actieve vering 

 26.  Comfortabele bijrijdersstoel met automatische veiligheidsgorde
 27.  Achteruitkijkspiegel, elektrisch verstelbaar  

en verwarmbaar

 26.  Externe bediening achter, voor hefinrichting, aftakas en 
 hydrauliekregelventiel

De modernste 
technologieën 
samengebracht
De 900 Vario vormt de optimale combinatie van 
de modernste technologieën. Samen zorgen ze 
voor een economische voorsprong voor agrariërs 
en loonwerkers.

Voorsprong door de combinatie van 
technische oplossingen



924 927 930 933 936 939

Motor

 5)

Cilinderinhoud (cm3) 7755 7755 7755 7755 7755 7755
2200 2200 2200 2200 2200 2200
1900 1900 1900 1900 1900 1900
1049 1116 1234 1326 1498 1547

36 36 34 31 34 31
195 195 195 195 195 195

Brandstofvoorraad (l) 600 600 600 600 600 600
60 60 60 60 60 60

Olieverversingsinterval (bedrijfsuren) 4) 500 500 500 500 500 500

Transmissie en aftakas
Type transmissie Traploze Vario-transmissie 

60 60 60 60 60 60

1) 1000

Hydraulisch systeem en hefinrichtingen
160 of 216 160 of 216 160 of 216 160 of 216 160 of 216 160 of 216

Hefinrichtingsregeling achter EHR EHR EHR EHR EHR EHR
Extra ventielen maximaal (standaard)

4 (3) elektr. ventielen 

Max. hefkracht achterhef aan de gatenbalk (daN) 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800
Max. hefkracht fronthefinrichting (daN) 5550 5550 5550 5550 5550 5550

4100 4100 4100 4100 4100 4100

Leeggewicht volgens DIN 70020 (kg) 10.700 10.760 10.760 10.760 10.830 10.830
Toelaatbaar totaalgewicht (kg)

18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
2000 2000 2000 2000 2000 2000

Totale lengte (mm) 5655 5655 5655 5655 5655 5655
Totale breedte (mm) 2750 2750 2750 2750 2750 2750
Totale hoogte cabine (mm) 3322 3322 3322 3322 3322 3372
Bodemvrijheid (mm) 2) 480 480 480 480 480 480
Wielbasis (mm) 3050 3050 3050 3050 3050 3050
Spoorbreedte voor (mm) 2) 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Spoorbreedte achter (mm) 2) 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Kleinste draaicirkel (m) 2) 6,08 6,45 6,45 6,45 6,58 6,58

Elektrisch systeem
Startmotor (kW) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Banden
Standaard banden voor
Standaard banden achter

     

Optie voor
Optie achter

     

Optie voor
Optie achter

     

1)= op aanvraag 2)= bij standaardbanden 3)= gehalveerd bij RME-gebruik 4)= bepalend voor toelating

Power Profi ProfiPlus

Chassis, rijveiligheid
Onafhankelijk geveerde vooras, 300 mm veerweg
Remsysteem met dubbel circuit Fendt Stability-Control (FSC)
Remsysteem met enkel circuit, 1 pedaal
Remsysteem met enkel circuit, 2 pedalen en stuurrem

Luchtreminstallatie

Onder belasting schakelbare aftakassen

Externe bediening achterste aftakas

Hydraulisch systeem

Elektrohydraulische hef dubbelw. (EHR), 
met externe bediening
Elektrohydraulische hef enkelw. (EHR), 
met externe bediening
Hydraulische zijwaartse trekstangstabilisatie
Radar-antislipregeling
Hydraulische topstang met snelkoppeling
Vanghaken voor trekstangen, cat. 4
Hydrauliekaansl. extern (load-sensing)
Hydrauliekventielregeling kruishendel,
multifunctionele joystick
Externe bediening hydrauliekventiel achter
DODK-hefboomkoppelingen achter (onder druk koppelbaar)
Comfort-ballastopname t.b.v. frontgewicht  3)  3)  3)

Fronthef enkelw., met externe bediening
Comfortfronthef dubbelw., incl. positieregeling, 
met externe bediening

Opbouw
Handbediende aanhangerkoppeling

Koppelingskogel, in hoogte verstelbaar
Koppelingskogel incl. frame
Gedwongen besturing (een- of tweezijdig)
Hitch-trekhaak
Ondertrekhaak
Kipperknobbel
Duomatik-luchtdrukkoppeling
Zwaailamp
Overbreedtemarkering
Draaibare spatborden voorwielen
Dubbellucht achterwielen
Dubbellucht voorwielen
Frontgewichten, verschillende maten
Wielgewichten achterwielen
Design Line

1) = Bediening via Varioterminal 2) = inclusief dakluik VarioGuide, 3) = niet mogelijk bij fronthefinrichting

Standaarduitvoering en opties Power Profi ProfiPlus

Vario-bediening
Rijhendel met cruisecontrol en motortoerental  
memoryknop
Mulitfunctionele joystick met activeringstoetsen  
voor automatisch functies en bedieningstoetsen  
voor hydrauliek
Varioterminal 7“ met Touch- en druktoetsbediening
Varioterminal 10.4“ met Touch- en druktoetsbediening

 1) 

VariotronicTI - kopakkermanagementsysteem
Vario TMS - motor-transmissie-managementsysteem
VarioDoc - documentatiesysteem

Voorbereiding spoorgeleidingssysteem  2) 
spoorgeleidingssysteem VarioGuide
Elektronische startonderbreking

Cabine
Mechanische cabinevering, 3-punt

 
niveauregeling
Fendt-Reaction-stuursysteem

In hoogte en hoek verstelbare stuurkolom
Supercomfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd,  
laagfrequente vering

 
met klimaatregeling en actieve vering
Bijrijdersstoel met automatische veiligheidsgordel
Comfortabele bijrijdersstoel
Radio-inbouwset met twee stereoluidsprekers
Dubbele radio-inbouwconsole met vier luidsprekers

en soundsystem
Tachograaf, af fabriek
Geïntegreerde automatische klimaatregeling
Filter tegen schadelijke stoffen (aerosolen)
Ruitenwis- en wasinstallatie achter

Groothoekspiegel
Binnenspiegel
Werklampen op dak, 2 x achter, 1 x voor

LED achterlichten
Werklampen LED a-stijl, spatbord achter
Montageplaat
Geklimatiseerde koelbox

Motor
Cruisecontrol
Brandstofvoorfilter
Brandstofvoorfilter verwarmd
Voorverwarmpakket (motor-, transm.- en hydraul. olie)
Motorrem

Transmissie

Waarschuwingstoon bij achteruitrijden

Standaarduitvoering en opties |  = standaard |  = optioneel |  = niet mogelijkTechnische gegevens32 33



Aansprekend voor on-
dernemers - want een 
goede investering levert 
uiteindelijk altijd geld op
Fendt-tractoren beschikken in elk geval over de 
meest geavanceerde technologie. Er zijn echter nog 
meer factoren die het hoge totaalrendement van 
een Fendt Vario bepalen: bijvoorbeeld de deskun-
dige advisering, de uitgebreide service en de grote 
waardevastheid.

Totaalrendement van Fendt 
-

-

Rendement van Fendt

Efficiëntie: voorwaarde om succesvol te werken

SCR-technologie in combinatie met TMS. Zo zijn we erin geslaagd om de toch 

per kilometer verder te verlagen.

Waardevastheid = toekomstzekerheid en kwaliteit
-

rekend. Bij een Fendt is dat helemaal geen onplezierig moment, want qua 

die toekomstvast zijn. Daarbij komt nog de hoge kwaliteit, die een garantie is 

een waardevastheid, zoals alleen Fendt die biedt.

Meer ruimte voor investeringen - met de financiering op maat van AGCO 
FINANCE en het perfect toegesneden servicepakket

Een financiering die helemaal op uw wensen is toegesneden, met aantrekke-
lijke voorwaarden en flexibele looptijden, biedt u ideale mogelijkheden om 
uw investering optimaal aan uw bedrijf aan te passen. Met een Fendt- 
servicepakket hebt u bovendien volledige controle over de onderhouds- en 

pakket kunt u bijvoorbeeld al bij de aankoop de voorgeschreven onderhouds-
werkzaamheden inplannen - op basis van aantrekkelijke, vaste prijzen. 

34
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www.fendt.com 

Wie slim is, rijdt Vario

87616 Marktoberdorf, Duitsland
Fendt is een wereldwijd bekend merk van Agco.
De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, capaciteiten, 
maten en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten 
van de voertuigen, komen overeen met de informatie die op 
het moment van drukken beschikbaar was. Deze gegevens 
kunnen tot het moment van aankoop van het voertuig veran-

gingen op de hoogte.

Vertegenwoordiging:


