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In combinatie onverslaanbaar -
Fendt Vario met Fendt CARGO

De Fendt voorlader - Fendt CARGO - biedt uitgerijpte techniek en daarmee de hoogst 
mogelijke productiviteit. Het Cargo programma is uitgebreid met de 3X/65 voorlader voor 
de lichtere traktoren series. Deze compacte voorlader is eveneens uitgerust met het 
unieke Cargo-lock koppelsysteem en de parallelgeleiding met Z-constructie. Als 
universeel werktuig is hij voor de meest verschillende taken de ideale partner voor alle 
Fendt Vario trekkers. Zowel bij normale agrarische werkzaamheden, bij het zwaarste 
gebruik door loonwerkers, of bij intensief gebruik in de communale sector, de nieuwe 
Fendt CARGO bewijst zijn hoge prestatievermogen onder alle omstandigheden. 
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   * tot 28-inch wielen

Cargo 3 X / 65  200 V / 300 V

Cargo 3 X / 70  300 V

Cargo 4 X / 75  300 V / 400V

Cargo 4 X / 80  400 V

Cargo 4 X / 85  700 V *

Cargo 5 X / 85     700 V / 800 V

Cargo 5 X / 90     700 V / 800 V
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De CARGO laadarm - 
perfect aangepast aan uw Vario 

De basisvoorwaarde voor alle Fendt 
ontwikkelingen is de hoogst mogelijke 
kwaliteit. Doorslaggevend bij de 
ontwikkeling van de nieuwe CARGO was 
bovendien dat trekker en voorlader een 
perfecte eenheid moesten vormen. Zowel 
bij de technische gegevens als bij het totale 
ontwerp zijn trekker en werktuig optimaal 
op elkaar afgestemd. Met de 3X/65 biedt 
Fendt u nu ook een pasklare Frontlader 
voor uw 200Vario en 300Vario.

Z-constructie
De perfecte afstemming op alle Vario trekkers
wordt ook duidelijk met de mechanische
parallelgeleiding, die door de Z-constructie van
de CARGO wordt gewaarborgd. Daardoor zijn
de best mogelijke zichteigenschappen zeker
gesteld. De werktuigvlakstelling
waarborgt automatisch op elke hefhoogte
vrijwel exact dezelfde positie van het werktuig.
De controle over de positie behoudt u via de
hoekindicator.

Mechanische parallelgeleiding - compacte bouwwijze 
door Z-constructie.

Het Fendt profiel van zeer sterk, fijnkorrelig 
staal met een nauwkeurig laspunt.

Torsievrije laadarm voor robuust gebruik. 

Optioneel 3de en 4de circuit, 
ook met multikoppeling

Dwarsbalk met geïntegreerde 
ventielentechniek

Alle hydrauliekcomponenten zijn in de dwarsbalk 
ondergebracht en daardoor optimaal beschermd 
tegen vervuiling en beschadiging.

CARGO Lock met
halfautomatische vergrendeling

Parkeersteunen compact aan
 de laadarm gemonteerd

Omvangrijk Fendt 
werktuigenprogramma, optimaal 
op de Fendt CARGO afgestemd

Standaard Multikoppe-
ling voor snelle aan- en 
afbouw
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•  Vario en CARGO vormen 
een uitstekende 
eenheid

•  Perfecte 
zichteigenschappen

•  Life-Time concept - 
heeft een zeer lange 
levensduur

•  Uitgekiende 
parallelgeleiding door 
Z-constructie

•  Ontwikkeld met de 
modernste CAD 
systemen

Life-time concept
Hoogwaardige materialen zorgen voor een 
levenslange stabiliteit. Aan het 
levensduurconcept van de nieuwe Fendt 
CARGO draagt vooral het zeer sterke, 
fijnkorrelige staal bij - wat naast de hoge sterkte 
een laag gewicht garandeert. Het Fendt profiel, 
dat met een doorgaande naad is gelast, zorgt 
voor een grote stabiliteit en daardoor een lange 
levensduur. Daarnaast garanderen de royaal 
bemeten lagerpunten spelingvrije 
aansluitingen en een zeer geringe slijtage. 

Optimale techniek voor de Vario
Het CARGO ontwerp - ontwikkeld met de 
modernste methoden - is op een voortreffelijke 
manier op de Vario trekkers afgestemd. Met de 
royale laadarmbreedte en de ver naar voren 
geplaatste dwarsbalk werd voor optimale 
zichteigenschappen gezorgd. 
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Aan- en afkoppelen eenvoudig gemaakt

Met de nieuwe Fendt CARGO-Lock gaat de 
aan- en afbouw nog eenvoudiger en sneller. 
Tijd bespaart u bovendien nog door de 
multikoppeling - deze maakt het mogelijk 
de elektrische en hydrauliekleidingen 
probleemloos met één enkele handeling 
aan te sluiten. 

CARGO-Lock
De halfautomatische vergrendeling bespaart u 
het vaak lastige plaatsen van 
vergrendelingspennen en maakt daardoor het 
aan- en afbouwen aanzienlijk makkelijker. Door 
een aan één van de aankoppelingsframes aan 
de binnenkant geplaatste indicator kan de 
bestuurder op elk moment vanuit de cabine de 
stand van het vergrendelingssysteem 
controleren.

De zelfnastellende parkeersteunen zijn compact 
aan de laadarm gemonteerd. 

De mulitkoppeling dient voor het aansluiten van 
alle hydraulische en elektrische leidingen - ook 
onder druk.

Fendt CARGO-Lock: Snel en eenvoudig aan- en 
afkoppelen gegarandeerd.
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•  Automatische 
vergrendeling - CARGO-
Lock

•  Onderhoudsvrij 
aanbouwsysteem

•  Standaard 
multikoppeling voor 
voorlader aan- en  
afbouw 

•  Parkeersteunen 
compact aan de 
laadarm gemonteerd

Multikoppeling
Eén handeling en alle hydraulische en 
elektrische leidingen zijn aangesloten. Met de 
standaard multikoppeling behoren verkeerd 
aangesloten slangen, verontreiniging en hoge 
lekverliezen tot het verleden. Het afkoppelen 
gaat net zo eenvoudig en schoon. Ook wanneer 
- bijvoorbeeld door de zonnewarmte - aan de 
voorladerkant overdruk ontstaat kan de CARGO 
zonder problemen worden gekoppeld.

Perfecte stand
De parkeersteunen werden volledig nieuw 
ontworpen. Het handmatige instellen en 
aanpassen van de steunen vervalt en bespaart 
u daardoor waardevolle werktijd. Ook het 
inzetten van pennen en borgpennen is niet 
meer nodig. De steunen zijn bovendien 
compact aan de laadarm gemonteerd.
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Comfortabel tijdens het gebruik 

Het concept van de nieuwe Fendt CARGO 
voorlader is ontworpen voor een optimaal 
rijcomfort. Het optimale dempingssysteem 
spaart uw voorlader, uw trekker en, wat 
nog belangrijker is, uw gezondheid. De zeer 
goede zichteigenschappen dragen, dankzij 
de uitgekiende detailoplossingen, ook bij 
aan een hoog rijcomfort. 

Rustig werken
Door de gasdrukaccumulatoren aan de 
voorlader werkt het systeem als een 
schokdemper. Bij stoten expandeert de 
hydrauliekolie tegen een membraan in de 
gasdrukaccumulatoren. Piekbelastingen 
worden daardoor betrouwbaar verminderd. Het 
dempingssysteem, dat compleet beschermd in 
de dwarsbalk is ondergebracht, zorgt voor een 
uitstekend veercomfort. Voor een nauwkeurige 
werktuigenbediening kan het systeem 
comfortabel en snel met één knopdruk vanuit 
de cabine elektrisch worden uitgeschakeld.

De innovatieve dwarsbalk biedt vele 
voordelen: 
Naast een geoptimaliseerd zicht en compleet 
beschermde hydrauliekleidingen en ventielen is 
toegang voor montage- en servicewerkzaamheden 
gegarandeerd. 

Voorlader met dempingssysteem:
Gasdrukaccumulatoren nemen als een schokdemper de trillingen op, zodat ze 
niet worden overgebracht op de trekkerromp. 

Het geïntegreerde dempingssysteem zorgt in combinatie met de voorasvering 
en de cabinevering voor een superieur rijcomfort (optioneel).

Voorlader zonder dempingssysteem:
Alle stoten worden doorgegeven aan het voertuig.
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•  Zeer hoog rijcomfort 
door geïntegreerd 
dempingssysteem 
(optioneel, niet mogelijk 
bij 3X/65)

•  Gasdrukdemper en 
ventielentechniek 
beschermd in de 
dwarsbalk 
ondergebracht 

•  Snelle en eenvoudige 
toegang tot alle 
componenten 

•  Dempingssysteem 
elektrisch in- en 
uitschakelbaar vanuit de 
cabine

•  Geoptimaliseerd zicht bij 
alle voorladerwerkzaam-
heden

De combinatie van voorladerdemping, 
geveerde vooras en geveerde cabine biedt een 
uitgekiend en ideaal op elkaar afgestemd 
veerconcept. 
Het systeem garandeert zowel bij ongelijk 
liggend land als bij hoge rijsnelheden een 
uitstekend rijcomfort en waarborgt daardoor 
dat u zonder vermoeid te raken kunt werken.

 

Een zeer goed zicht
De Z-constructie geeft ook bij voorladergebruik 
de mogelijkheid om op elk gewenst moment 
de voorruit helemaal open te zetten (niet bij 
3X/65). De brede laadarm en de zeer ver naar 
voren geplaatste dwarsbalk dragen eveneens 
bij aan een vrij zicht. Het dakraam in de Fendt 
Vario, standaard bij de 200Vario, zorgt voor een 
nog beter zicht.
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Bediening eenvoudig gemaakt, helemaal zonder gereedschap -
het hoogst mogelijke comfort voor meer capaciteit

Het totale concept werd voor een optimaal 
bedieningscomfort ontworpen. Een zeer 
nauwkeurige bediening via twee 
regelventielen wordt mogelijk gemaakt 
door de standaard kruishendel. Lastig heen 
en weer grijpen van de ene hendel naar de 
andere behoort tot het verleden. De 
perfecte afstemming van voorlader en 
trekker wordt ook duidelijk door de 
integratie van het bedieningsconcept in de 
trekker.
 

CARGO comfortbediening
Het optionele derde en vierde 
hydrauliekcircuit maakt het werken met veel 
werktuigfuncties mogelijk. Deze worden met 
druktoetsen op de kruishendel geactiveerd en 
aangestuurd. De hydraulische 
werktuigvergrendeling en de demping (beide 
optie) kunnen daarmee gemakkelijk vanuit de 
trekkercabine worden bediend. 

Met de standaard kruishendel kan de voorlader via twee 
regelventielen uiterst fijngevoelig worden bediend. Bij 
werkzaamheden met de silage- of balengrijper wordt 
het derde hydrauliekcircuit (optie) via de drukknop op de 
kruishendel bediend.

Op de Vario terminal hebt u de mogelijkheid om 
de fijnafstelling van de ventielenfuncties uit te 
voeren. Exact en eenvoudig regelt u daarmee via 
draaiknoppen en functietoetsen bijvoorbeeld de 
doorstroomhoeveelheid.

De plaatsing van de bedieningselementen zorgt voor een optimale ergonomie, geen lastig heen en weer grijpen en een Vario terminal met alle controle-elementen in het blikveld.

Met de CARGO comfortbediening kan via het derde 
stuurcircuit op de hydraulische werktuigvergrendeling 
en via het vierde stuurcircuit op de optionele demping 
worden omgeschakeld.
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•  Praktijkgeoriënteerd 
bedieningsconcept

•  Snelle omkeer 

•  Rijpedaalbesturing 
(optie bij 300, 400, 700)

•  Regeling van de door-
stroomhoeveelheid

•  Derde en vierde 
hydrauliekcircuit (optie)

Met de snelle omkeerschakeling van uw Vario 
kunt u comfortabel, snel en zonder slijtage de 
rijrichting veranderen. Door de 
rijpedaalbesturing in combinatie met TMS 
hebt u beide handen vrij om gemakkelijk met 
de linkerhand de rijrichting te bepalen en met 
uw rechterhand uw CARGO aan te sturen.

Hydraulische werktuigvergrendeling
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Onderhoud - eenvoudig en snel

Door de speciaal op elkaar afgestemde 
constructie van voorlader en trekker zijn 
alle onderhoudswerkzaamheden ook met 
aangebouwde voorlader mogelijk.  
De voorlader is zo ontworpen dat door 
eenvoudig onderhoud en de beste 
materialen een zeer lange levensduur 
gegarandeerd is.

Robuust en sterk
Bij de ontwikkeling van de Fendt CARGO 
speelden de thema’s onderhoud en  
onderhoudsvriendelijkheid een beslissende 
rol. De lagerbussen zijn royaal bemeten, 
waardoor ze uiterst robuust zijn en een zeer 
lange levensduur garanderen.

 

De lagerbussen van het hoogwaardige lagermateriaal brons zijn uitgerust 
met smeermiddelprofiel.

De lagerbussen zijn ruim bemeten en zorgen daardoor voor spelingvrije 
verbindingen, een lange levensduur en weinig slijtage.

Voor een optimale achterballastering staan u wielgewichten ter beschikking, 
die met het beproefde Fendt koppelsysteem worden aangebracht. 

Universeel bruikbare gewichten perfectioneren de ballastering.
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•  Zeer goede 
toegankelijkheid van 
alle onderhoudspunten 
van de trekker

•  Eenvoudig en snel 
onderhoud aan de 
voorlader

•  Ruim bemeten 
lagerbussen

•  Beschermd geplaatste, 
makkelijk toegankelijke 
smeernippels

Veilig en beschermd
Alle smeernippels zijn zo aangebracht dat ze 
niet uitsteken en daardoor beschermd zitten. 
Bovendien zijn alle onderhoudsplaatsen 
gemakkelijk en snel toegankelijk. 

Goede toegankelijkheid 
Ook met aangebouwde voorlader 
kunnen alle montage- en 
servicewerkzaamheden, zowel aan de 
CARGO zelf als aan de trekker zonder 
moeite worden uitgevoerd. Zelfs de 
toegang tot onderhoudsplaatsen, zoals 
de olie- en luchtfilters of de koeler, is met 
aangebouwde CARGO gegarandeerd. 
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Originele Fendt werktuigen

De originele Fendt werktuigen volgens ISO 
standaard zijn perfect afgestemd op de 
Fendt CARGO. In combinatie bereiken ze de 
hoogst mogelijke laadprestaties. 
De uitkiphoek van 55° maakt volledig 
leegstorten mogelijk en de terugkiphoek 
van 48° volledig vullen van de werktuigen. 
Met de hydraulische werktuigvergrendeling 
(optioneel) kunnen de werktuigen ook 
verwisseld worden zonder uit de 
trekkercabine te komen. 

De bak voor licht materiaal is leverbaar in de 
breedtes 1850 mm (0,976 m3 volume afgestreken) 
en 2400 mm (1,265 m3 volume afgestreken).

De universele bak is leverbaar in vier verschillende groottes: 
1600 mm breed (0,538 m3 volume afgestreken), 1850 mm breed 
(0,622 m3 volume afgestreken), 2100 mm breed (0,706 m3 volume 
afgestreken) en 2400 mm breed (0,807 m3volume afgestreken). 

De bak voor zwaar materiaal is leverbaar in de breedtes 
1600 mm (0,512 m3 volume afgestreken) en 
2100 mm (0,672 m3 volume afgestreken).

De multifunctionele bak is in twee groottes leverbaar: Met een breedte van 1800 mm (1,00 m3 volume 
afgestreken) of 2200 mm (1,25 m3  volume afgestreken).

De mestvork is leverbaar in de breedtes 1500 mm en 2100 mm.
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De balengrijper heeft een breedte van 1300 mm. Deze is geschikt 
voor balen met een buitendoorsnede van 900 mm tot 1900 mm.

De palletvork is geschikt voor een last tot 1500 kg.De balenvork met drie tanden is 1500 mm breed.

Het optionele 3de en 4de hydrauliekcircuit voor de werktuigbediening kan op 
verzoek ook met multikoppelingen worden geleverd.

De standaard halfautomatische werktuigvergrendeling 
wordt met één hendel bediend.
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De gegevens over de leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, 
afmetingen en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten 
van de voertuigen, komen overeen met de op het moment van 
drukken aanwezige en beschikbare informatie. Deze gegevens 
kunnen tot het moment van aankoop van het voertuig wijzigen. 
Uw Fendt dealer houdt u graag op de hoogte van eventuele 
wijzigingen.

Vertegenwoordiging:

Technische gegevens

A Schraapdiepte (mm)
B Hefhoogte (mm)
C Afstortbereik (mm)
D Uitkiphoek 
E Inkiphoek

2) vervalt bij inbouw van de demping■ = standaard/ ❏ = optie/- = niet mogelijk

1) Afhankelijk van bandenmaat
2)  Alleen mogelijk bij 28“ voorwielen

Voorlader type

Serie

 Hefvermogen door hele heftraject daN
200 V Max. hefvermogen daN
 Hefhoogte mm 1)

 Schraapdiepte mm 1

 Afstortbereik (bij max. hoogte) 1))

 Afstortbereik (bij 3,5 m hoogte)1

 Hefvermogen door hele heftraject daN
300 V Max. hefvermogen daN
 Hefhoogte mm 1)

 Schraapdiepte mm 1

 Afstortbereik (bij max. hoogte) 1)

 Afstortbereik (bij 3,5 m hoogte)1

 Hefvermogen door hele heftraject daN
400 V Max. hefvermogen daN
 Hefhoogte mm 1)

 Schraapdiepte mm 1

 Afstortbereik (bij max. hoogte) 1)

 Afstortbereik (bij 3,5 m hoogte)1)

 Hefvermogen door hele heftraject daN
700 V Max. hefvermogen daN
 Hefhoogte mm 1)

 Schraapdiepte mm 1

 Afstortbereik (bij max. hoogte) 1)

 Afstortbereik (bij 3,5 m hoogte)1)

 Hefvermogen door hele heftraject daN
800 V Max. hefvermogen daN
 Hefhoogte mm 1)

 Schraapdiepte mm 1

 Afstortbereik (bij max. hoogte) 1)

 Afstortbereik (bij 3,5 m hoogte)1

Voorlader type 

Uitrusting
Hefcilinder DW
Snelwisselframe
Handbediende werktuigvergrendeling 
Gelijklopende kipcilinders
Mechanische parallelgeleiding
Frontbescherming
Niveauindicator
Dempingssysteem DW
Slangbreukbeveiliging2)

Daalremventiel
Lasthoudventiel
Multikoppeling
Hydraulische werktuigvergrendeling
3. en 4. Hydrauliek-werkcircuit
Multikoppeling voor 3de en 4de circuit

Trekkeruitrusting
Kruishendel
Voorruit volledig open te zetten
3de en 4de regelcircuit
Multikoppeling

 3X/65 3X/70 4X/75 4X/80 4X/852) 5X/85  5X/90 

 1680 – – – – – –
 1850 – – – – – –
 3740 – – – – –  –
 210 – – – – – –
 860 – – –  – – –
 1170 – – – – –  –

 1680 2000 1940 – – – –
 1850 2190 2250 – – – –
 3850 3900 4050 – – –  –
 110 60 225 – – – –
 930 1030 1260 –  – – –
 1350 1450 1780 – – –  –

 – – 1940 2260 – – –
 – – 2250 2620 – –  –
 – – 4125 4125 – – 
 – – 180 180 – – – 
 – – 1210 1210 –  – –
 – – 1750 1750 – –  –

 – – – – 2600 2600 2950
 – – – – 3000 3000 3460
 – – – – 4150 4460 4460
 – – – – 130 250 250
 – – – – 980 1080 1080
 – – – – 1610 1910 1910

 – – – – – 2600 2950
 – – – – – 3000 3460
 – – – – – 4500 4500
 – – – – – 250 250
 – – – – – 1080 1080
 – – – – – 1870 1870


