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„Rogator“ – visiems sezonams.
Vykdant augalų apsaugą, vienas pavadinimas visada reiškia tikslų sijos valdymą, lengvą ir optimalų bei  
patikimą darbą: „Rogator“. Mūsų daugiametė patirtis ir daugybė svarbiausių technologijų, įdiegtų mūsų  
novatoriškame „Rogator 300“, – visa tai padėjo mums sukurti tobulą sprendimą.
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Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Vardinė talpa litrai 4400 5500 6600
Sijų pločiai m 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
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Efektyvi augalų apsauga –  
sveiki javai.
„Rogator 300“ agregatas atitinka visus klientų reikalavimus šiuolaikiškam, prikabinamam padargui augalų apsaugos  
darbams atlikti. Lanksti pavara, galingas ir lengvai prižiūrimas. „SectionControl“, „VariableRateControl“, „VarioDocPro“  
ir „OptiNozzle“ suteikia jums visus reikalingus efektyvaus darbo įrankius.
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Mašina, sukurta „AGCO Grubbenvorst“ gamykloje ir surinkta 
Höhenmölsen mieste, yra 50 metų patirties saugant augalus 
rezultatas. Dėl šios priežasties bendrovės sukurtą darbinį 
sprendimą itin mėgsta viso pasaulio klientai.

- Ypač tiksliai nustatoma sijos padėtis ir sekamas žemės 
kontūras

- Žemas sunkio centras
- ISOBUS veikimas su „SectionControl“ ir 

„VariableRateControl“, atitinkančiais AEF standartą
- 4400 / 5500 / 6600 l bako talpa ir iki 900 l švaraus vandens
- Paruošimo bunkeris su „OptiFlow“ valdymo centru
- Galinis „OptiSteer“ vairuojamasis tiltas su iki 2,05 m 

aukštesnėmis padangomis ir 30° vairavimo kampu
- Tolygiai riedanti važiuoklė su 85 cm prošvaisa padeda 

maksimaliai apsaugoti augalus
- Varoma GTV ar hidraulika
- 785 l/min. našumo rotorinis siurblys
- Vienos sijos rėmas ypač stabilus ir manevringas

Tinkama augalų apsauga –  
užtikrintumo pagrindas. Pasitikėkite „Fendt“.
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Esame peržiūrėję begalę klientų apklausų ir  
atlikę išsamius praktinius bandymus – visa tai 
sujungėme kurdami „Rogator 300“ ir siekiant 
patenkinti „Fendt“ pirkėjų lūkesčius: ideali sijos 
padėtis, patogus naudojimas, efektyvus išteklių 
panaudojimas ir geriausia įranga. Augalų 
apsaugos padargas sukurtas specialiai klientų 
poreikiams.
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„FENDT ROGATOR 300“: VAŽIUOKLĖ

„Fendt Rogator“ –  
visada teisingas pasirinkimas.

Tvirtas rėmas
Nepralenkiamas mašinos stuburas, sukurtas ant 
savaeigio rėmo – dirba tiksliai ir efektyviai naudoja 
purškiamą medžiagą. Sija kreipiama ant priekinio  
ar galinio tilto, kad nuo važiuoklės į siją perduotų tik 
mažus judesius. „Rogator 300“ visada veikia išskirtinai 
tiksliai.

Vieno rato pakaba
Unikali vieno rato pakaba su stabilumo valdymo 
funkcija ir lygiagrečia funkcija užtikrina neprilygstamą 
vairavimo patirtį. Važiuoklė gali kompensuoti iki 7° 
nuolydžius, tokiu būdu leisdama mėgautis visiškai 
nauju stabilumo lygiu. „Fendt Stability Control“ (FSC) 
gali saugiai atlaikyti smūgius ir krestelėjimus, net 
važiuojant dideliu greičiu, – viso to pasiekti leidžia 
sklandus sijos valdymas lauke. Kelyje galinčio atsirasti 
siūbavimo tikimybę FSC maksimaliai sumažina.

Lanksti vilktis
Dėl universalios vilkties „Rogator 300“ galima naudoti 
su sukabinimo kilpos, sukabintuvo tipo, arba rutuline 
jungtimi. Visos vilkimo kilpos yra prekyboje. Bet  
kuriuo metu galima perjungti sukabinimo kilpą arba 
sukabintuvą. Traktoriaus apkrovos jutimo hidraulika 
efektyviai tiekia galią į „Rogator 300“. Taip pat gali  
būti komplektuojama GTV pavara.

„OptiSteer“ vairuojamasis tiltas užtikrina idealų vilkimą
„OptiSteer“ vairuojamasis tiltas pasukamas 30° kampu, 
o posūkio spindulys siekia vos 3,8 m, nes puikiai 
koordinuojama su galiniu traktoriaus tiltu. „Fendt 
Rogator“ yra labai vikrus ir saugo nenupjautus pasėlius 
net sukantis. Didelio našumo hidraulika ar pneumatiniai 
stabdžiai garantuoja saugumą važiuojant keliu 
(nesvarbu, ar bakas būtų pilnas, ar tuščias). Ratų 
tarpvėžis gali būti nustatomas nuo 1,5 iki 2,25 m.

Aukščio reguliavimas 
Vieno rato pakaba reiškia, kad važiuoklės aukštį galite reguliuoti 245 mm. 
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Prošvaisa sudaro net iki 85 cm, važiuoklė yra tolygi ir be aštrių kampų, 
todėl augalų pažeidimo tikimybė maksimaliai sumažinama.

Posūkio spindulys – tik 3,8 m. Visa tai dėl 30° ratų 
pasukimo kampo, kuris reiškia, kad nekyla problemų 
važiuojant net pro siaurus ir ankštus įvažiavimus.

Išmanusis „OptiSteer“ vairuojamasis tiltas aptinka 
traktoriaus galinio tilto spindulį bei greitį, todėl tiksliai 
junta, kada ir kiek jį reikia kontroliuoti vairu, kad būtų 
tiksliai sekama galinio tilto vėžėmis. Todėl naudojant šį 
derinį išlaikoma vėžė ir maksimaliai sumažinama javų 
pažeidimo tikimybė.

Be „OptiSteer“ vairo atsirastų vėžių poslinkių,  
nes purkštuvas nėra velkamas tiksliai.

Vieno rato pakaba užtikrina maksimalų  
važiavimo komfortą ir saugo mašiną nuo  
smūgių ir krestelėjimų laukuose bei keliuose.
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„FENDT ROGATOR 300“: SIURBLYS IR „OPTIFLOW“ VALDYMO CENTRAS

„Fendt Rogator“: neatsiejamas  
nuo žodžio „paprastumas“  
atliekant augalų apsaugos darbus.

Patikimas – be jokių išlygų
Siurbliui beveik nereikalingi jokie priežiūros darbai, jis 
ypač patikimas, o eksploatacija nebrangi. Naudojant  
jį kartu su 3 col. tvirtinimo elementu, turite viską, ko 
reikia bakui sparčiai pripildyti.

Novatoriški valdikliai
Paprastas ir logiškai suprojektuotas „OptiFlow“ 
valdymo centras su aiškiu monitoriumi valdo visas 
vožtuvų funkcijas, todėl operatorius gali lengvai 
užpildyti purkštuvą netgi mūvėdamas pirštines. 
Elektroninis pylimo lygio indikatorius sudaro sąlygas 
automatiškai stebėti pripildymą prie užpylimo punkto 
arba sėdint kabinoje. Kadangi kabinos terminalas  
veikia, kaip „OptiFlow“ valdymo centras, valdyti jį ypač 
paprasta.

Didelio našumo siurblys
Rotacinis siurblys su papildomai užsakomu užsipildymo 
bloku ir 785 l/min našumu, varomas apkrovos jutimo 
hidrauline sistema arba GTV, tiekia skystį į visas 
sistemos skysčio paskirstymo dalis. Dėl pastovaus 
rotacinio siurblio srauto kontūruose nėra pulsavimo  
ir ypač tiksliai skleidžiama cheminė medžiaga. 
Membraniniuose siurbliuose nėra papildomų žarnų  
ar redukcinio vožtuvo, kurie būtų sunkiai išvalomi. 
Skleidžiamas kiekis valdomas reguliuojant siurblio 
greitį – greitai ir efektyviai. O siurblys perduoda tik 
purškimui reikalingą ir maišytuvui numatytą kiekį.  
Todėl „Rogator 300“ tiksliai reaguoja kintant skleidimo 
kiekiui ir greičiui.

Rotorinis siurblys, kurio maksimalus našumas yra  
785 l/min, turi atskirą hidraulinę pavarą, veikia be 
pulsavimo ir greitai reaguoja. Išskirtinė augalų apsauga.
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„OptiFlow“ valdymo centras leidžia patogiai valdyti visas pylimo 
funkcijas. Elektriniai valdymo vožtuvai užtikrina dar didesnį komfortą  
ir saugumą.

Patogus, intuityvus ir saugus darbas,  
net su apsauginiais drabužiais.
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„FENDT ROGATOR 300“: PILDYMAS

Užpildoma saugiai ir lengvai  
su labai trumpa prastova.

Tobula koncentracija nuo pradžios iki pabaigos
Tirpalas nuolat cirkuliuojamas 1 col. skersmens 
purškimo kontūru į purkštukus kai tik įjungiamas 
rotorinis siurblys (net uždarius purkštukus). Nuo pat 
pirmojo metro galite ypač tiksliai dozuoti purškiamo 
skysčio koncentraciją per visą darbinį plotį. Valydami 
purkštukus, įjunkite siurblio įsiurbimo pusės kontūrą 
virš švaraus vandens bako ir purkštukus. Taip patikimai 
ir efektyviai išvengsite, kad nesusidarytų nuosėdos 
purkštuvo vamzdyje ir pačiame purkštuke. Lengva, 
greita, patikima – patogiai dirbant operatoriaus 
sėdynėje.

Operatoriui – patogu dirbti
Visi pripildymo elementai yra aiškiai išdėstyti  
kairėje mašinos pusėje. Dideli ir lengvai atidaromi 
„Rogator 300“ skydeliai pagaminti iš tos pačios HDPE 
medžiagos, kaip ir purškimo bakai. Ypač glotnus it 
stiklas paviršius efektyviai apsaugo, kad neliktų 
medžiagų likučių ir yra lengvai valomas. Sumanios 
konstrukcijos ir hermetiški saugojimo skyriai skirti 
asmens saugos priemonėms ir piltuvams saugiai 
laikyti. Hidraulinio maišytuvo galia gali būti reguliuojama 
terminalu. Putų nuosėdoms neleidžiama susidaryti 
naudojant maišytuvo valdiklį, kuris yra susietas su 
pylimo lygiu.

Praktiškas paruošimo bunkeris
Šešiasdešimties litrų talpos paruošimo bunkerio 
našumas – iki 200 l/min. Net didelius kristalizuotų 
produktų kiekius galima greitai ir lengvai ištirpinti  
33 kg/min. greičiu. Paruošimo bunkerį operatorius 
užpildo stovėdamas patogiame aukštyje ir jį gali pakelti 
ir nuleisti dujų slėgiu reguliuojamomis spyruoklėmis. 
Kanistro valymo purkštuvas naudojamas kaip paprasta 
purškiamo skysčio kanistro plovimo priemonė bei 
padeda išvalyti iš jo kiekvieną lašą. Paruošimo bunkeris 
taip pat gali išsivalyti pats, kai uždaromas dangtis.

Valdymas
Visi pylimo ir maišymo vožtuvai gali būti valdomi 
„OptiFlow“ valdymo centru, įrengtu ant paruošimo 
bunkerio, o taip pat ir iš kabinos. Standartinės 
komplektacijos automatinio pylimo sistema tiksliai 
sustabdoma pasiekus operatoriaus nustatytą litrų  
kiekį – netgi tuomet, kai įvesti du skaičiai (pvz.  
vandens ir pesticidų). Sistema visada optimaliai 
išmaišo purškiamo skysčio mišinį bake ir užtikrina,  
kad jis nebūtų išlaistytas.
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Žarnų movas galima lengvai  
ir patogiai valdyti.

Didelio našumo purkštukai ant sienelės 
esantys pripildymo purkštukai užtikrina 
optimalų įleidimą.

Nuleidžiamas paruošimo bunkeris – 
ergonomiškam darbui ir lengvai 
užpildomas.

Naudojant „AutoFill“, baką galima automatiškai 
užpildyti iki reikiamo tūrio.

Praktiška pirštinėms skirta dėžė: apsauginių drabužių 
nereikia imti į kabiną. Kabina visada išlieka švari.

Lengvai pasiekiamos papildomos priemonės mažam 
produkto kiekiui dozuoti. Viskas aiškiai matoma ir gerai 
apsaugota.

Didelė paruošimo bunkerio įsiurbimo galia reiškia trumpas 
prastovas ir didelį dienos darbo našumą.
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„FENDT ROGATOR 300“: BAKAS IR AŠIS

Užtikrintas valdymas net ant  
ypač nelygaus paviršiaus.

Šiuolaikiškos konstrukcijos vožtuvai
Kad purškimo sistema tinkamai reaguotų į visus 
reikalavimus, naudojamas naujausias vožtuvų blokas, 
kuris nukreipia purškimo srovę nuo paruošimo bunkerio 
per baką į purkštukus. Dėl patogumo, visi vožtuvai  
gali būti suaktyvinami elektriniu būdu. Vieno colio 
skersmens slėginis cirkuliavimo kontūras užtikrina 
didelį skysčio pumpavimo greitį nepaliekant nuosėdų. 
Dėl ypač tikslaus srauto valdymo, purškimo sistema 
gali veikti esant įvairiam purškiamam kiekiui.  
Tiekimo vamzdžiai užtikrina tolygų srautą, o sistema 
ypač patikima, nes yra mažai sujungimo taškų.

Unikali ašis
Lygiagreti jungtis ir kėlimo sverto sujungimas 
pakabinamo tilto priekyje padeda išlaikyti svorio  
centrą arti galinio tilto ir labai mažai važiuoklės  
judesių perduodama į siją.

Tvirti bakai
„Rogator“ purškimo bakai pagaminti iš didelio tankio 
polietileno (HDPE). Bako forma idealiai atitinka mašinos 
rėmą, todėl optimaliai paskirstomas svoris ir jį galima 
visiškai ištuštinti per 3 col. skersmens vamzdyną. 
Susidaryti putoms neleidžia pildymo vamzdelis, 
išvestas iki bako dugno. Pildymo lygis nustatomas 
slėgio jutikliais, įrengtais bako dugne.

Bako valymas
Dėl lygaus, nelipnaus paviršiaus bako viduje lieka 
nedaug nuosėdų. Naudojant šešis atgalinio judėjimo 
„Hypro“ rotacinius purkštukus, netgi sunkiai 
pasiekiamos bako vietos gali būti greitai ir patikimai 
išvalytos santykinai mažu vandens kiekiu. Automatinė 
bako valymo sistema išvalo baką nuo viršaus iki 
apačios arba tik nuplauna siją. Švaraus vandens bake 
telpa 900 litrų.
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Kaip atskaita aukščio valdymui gali būti naudojamas žemės paviršiaus kontūras arba javai, kad būtų tiksliai 
reguliuojama sija pagal apdorojamus javus. Taip pat galimas hibridinis valdymas.

Sijos pakreipimas kampu vienoje pusėje – idealus darbinis aukštis ant 
stačių šlaitų.

Centrinė sijos ašis nustato idealią purkštukų padėtį ir išlieka stabili virš 
nenupjautų javų.

„Rogator 300“ iš viso turi šešis atgalinio judėjimo 
„Hypro“ rotacinius purkštukus.

Mašinoje įrengtas išorinis plovimo rinkinys, skirtas 
sijai praplauti vandeniu ar suslėgtam orui įjungti. 
Žarnų ilgis ritėse yra pakankamas, kad jos siektų iki 
sijos galų.
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„FENDT ROGATOR 300“: SIJA

„Fendt Rogator“:  
išskirtinis pagrindas –  
universalios galimybės.

Visą laiką – ideali padėtis
Dėl įrengto specialaus „Rogator“ amortizavimo cilindro, 
sija beveik visiškai nesiūbuoja horizontaliai ir vertikaliai 
esant žemės paviršiaus nelygumams arba didinant ar 
mažinant transporto priemonės greitį. Tuo pat metu, 
ypač maža sistemos apkrova į pagrindinį rėmą. Kadangi 
pokrypis neženklus, nėra persidengimo ar tarpų, 
galinčių atsirasti siūbuojant sijai (pirmyn / atgal).

„OptiSonic“ aukščio valdymas
Veikiant „OptiSonic“ sijos aukščio valdymo sistemai, 
kairioji, vidurinė ir dešinioji sijos pusė automatiškai ir 
atskirai reguliuojamos pagal žemės paviršiaus kontūrą. 
Purškimo aukštis visada pastovus, nes įrengti keturi 
ultragarsiniai jutikliai. Be to, sija apsaugota nuo smūgių 
įrengus apsaugą.

Vienas purkštukų jungiklis
„Rogator“ galima pritaikyti platų purkštukų adapterių 
asortimentą: „5-way“, „DuelSelect 2+2“ ir „Quadselect“. 
Atstumas tarp purkštukų yra 50 cm. Priklausomai nuo 
purkštukų adapterio, vienas arba daugiau purkštukų gali 
būti valdomi elektroniniu būdu, tad su „SectionControl“, 
„VariableRateControl“ ir „OptiNozzle“ – sistemomis, 
kurios geriausiai padeda panaudoti pesticidus.

Dabar – dar lengviau
Bazinei „Rogator 300“ komplektacijai priklauso tvirta ir 
lengva aliuminio sija, kuri gali būti nuo 24 iki 36 metrų 
pločio. Prie mašinos ji tvirtinama ant centrinio rėmo, 
kuris yra ne tik tvirtas, bet ir išskirtinai stabilus 
purškiant bet kokiu greičiu. Purkštukų laikikliai yra 
įrengti rėmo profilyje, taip siekiant juos apsaugoti. 
Platus laikiklio profilis – paprasta prieiga ir bet kurioje 
padėtyje galima naudoti dvigubus plokščios čiurkšlės 
purkštukus. Atsižvelgiant į aukštas eksploatacinių 
savybių vertes ir šio agregato potencialą, tik ši sija  
gali atitikti išskirtinius praktinius darbo reikalavimus.

Kompaktiška suskleista sija
Sulanksčius, sija sutalpinama į griovelius purškimo 
bako šone. Atsižvelgiant į versiją, tokiu būdu mašinos 
plotis yra 2,55 m, kai sija suskleista, ir puikiai tinka 
transportuoti ir apsaugoti nuo pažeidimų. „Fendt“ sija – 
viena stabiliausių rinkoje. Tai ypač akivaizdu vertinant 
pokrypį: kiekvienas „Fendt Rogator 300“ judesys yra 
kontroliuojamas: nepriklausomai nuo važiavimo greičio 
ir žemės paviršiaus nelygumų ir veik nenaudojant 
įmantrių valdiklių ar jutiklių, ašis gali beveik visiškai 
eliminuoti horizontalias vibracijas.
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„Quadselect“ purkštuko adapteris užtikrina 
didesnį komfortą. Optimalus purkštukų 
derinys pasirenkamas bet kuriuo metu 
kartu su „OptiNozzle“.

Purkštukai yra gerai apsaugoti,  
tačiau lengvai prieinami.

Purkštukų adapteriai tolygiai integruoti 
sijos profilyje ir visiškai apsaugoti nuo 
apgadinimų.

Keturi apsaugoti „OptiSonic“ ultragarsiniai 
jutikliai garantuoja, kad sija bus greitai 
sureguliuota pagal apdirbamus javus.

„Fendt Rogator“ apsauga nuo smūgių gali būti pasukama iki 90°. Pasukimas atgal amortizuojamas,  
kad sijos neveiktų papildomi impulsai.

Sija užtikrina pakankamai vietos visiems purkštukų adapterio ir 
purkštukų deriniams.
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„FENDT ROGATOR 300“: KOMFORTAS

Elektronika –  
jūsų patogumui.

„VarioGuide Contour Assistant“
„VarioGuide Contour Assistant“ prideda „Contour 
Segments“ ir „Single Track“ prie esamų „VarioGuide“ 
važiavimo trajektorijos tipų, taip padidinant tiek 
efektyvumą, tiek patogumą. Sukūrusi kontūro 
segmentus, „VarioGuide“ sistema automatiškai 
pasirenka tinkamą segmentą pagal važiavimo kryptį, 
kampą ir atstumą. Važiavimo trajektorijos gali būti 
automatiškai sukurtos pagal lauko ribas, jų nereikia 
keisti rankiniu būdu. Naudojant „Single Track“, visas 
ribų linijas galima fiksuoti kaip vieną kontūro liniją 
atliekant augalų apsaugos darbus. Kelio padėtis 
fiksuojama važiuojant ribų linijomis, ji gali būti 
naudojama ir kitą kartą. „Contour Assistant“ turi  
veikti ir traktoriuje.

Visiškai suderinamas su ISOBUS
„Rogator 300“ agregatas yra visiškai suderinamas  
su ISOBUS. ISOBUS funkcija užtikrina, kad traktorių  
ir augalų apsaugos purkštuvą būtų galima lengvai 
suderinti.

Ypač efektyvus darbas
Visas mašinos funkcijas galima valdyti iš 10,4 col. 
„Varioterminal“ terminalo kartu su „Fendt“ traktoriumi; 
kaip papildoma parinktis siūlomas papildomas 
terminalas. Daugiafunkcė vairasvirtė išskirtinai patogi  
ir specialiai optimizuota naudoti su mūsų augalų 
apsaugos technologija. Galima patogiai valdyti visas 
purkštuvo funkcijas lengvai pasiekiamais mygtukais. 
Papildomai įrengiamos vaizdo kameros užtikrina puikų 
visų mašinos pusių matomumą. Pritaikytame ekrane 
pateikiama visa svarbiausia jums reikalinga informacija, 
kurią lengvai pamatysite.

Juostų valdymas
Juostų valdymas įjungia visas funkcijas vieno mygtuko 
paspaudimu. Įjunkite / išjunkite programos procesą, 
„OptiSonic“ sijos valdymą, sijos plovimą, galinės ašies 
valdymą, arba perjunkite pastovaus greičio palaikymo 
sistemą ir „VarioGuide“ vairavimo sistemą. Visa tai 
padeda šalinti stresą iš jūsų darbo dienos. Išsaugojus 
darbo lauko kraštų duomenis nekyla pavojus, kad  
sijai pajudėjus už lauko krašto, skystis bus išpurkštas 
išeinant už ribų. Net jei pagrindinio ploto ribos  
yra neryškios arba jei dirbate naktį, apdirbsite tik 
pageidaujamą plotą.
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„OptiControl“ vairasvirtė prisideda, kad 
operatoriaus darbas būtų dar patogesnis.

„Fendt Varioterminal“ terminale aiškiai apžvelgiamas 
„Rogator 300“ veikimas su visomis reikiamomis 
agregato funkcijomis, „SectionControl“ su apdirbimo 
žemėlapiu bei kitomis konfigūruojamomis funkcijomis.Optimaliai integruojama į esamas ISOBUS sistemas.

Kiekvienas operatorius renkasi skirtingas mašinos valdiklių nuostatas. Naudojant „Aux-N“ 
protokolą atskiroms vairasvirtės mygtukų funkcijoms priskirti, „Rogator 300“ galima greitai ir 
lengvai sureguliuoti pagal individualius poreikius.
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„FENDT ROGATOR 300“: „SMART FARMING“

Išmanūs sprendimai –  
garantuota sėkmė.

Traktoriaus padargų valdymas (TIM)
Su naująja standartine ISOBUS funkcija TIM, „Rogator 
300“ gali valdyti susieto, TIM suderinamo automobilio 
greitį. Greitis valdomas taip, kad slėgis visada būtų 
optimizuojamas konkrečiam purkštukų deriniui. 
Aktyvus TIM valdymas leidžia vairuotojui reguliuoti 
greitį naudojant konkrečius greičio nustatymus.  
Jei greičio nustatymas, o su juo ir purkštukų derinys, 
pakeičiami, greitis automatiškai sureguliuojamas  
į tikslinę vertę.

„VariableRateControl“ (VRC)
„VariableRateControl“ (VRC) valdiklis savo gebėjimus 
pademonstruoja kai reikia ypač tiksliai dozuoti 
skysčius. ISOBUS funkcija TC-GEO („Task Controller 
Geobased“) suteikia galimybę dirbti su konkrečios 
vietovės taikomaisiais žemėlapiais ir registruoti 
sunaudotus medžiagų kiekius lauko duomenų bazėje. 
Persiųskite reikiamus taikomuosius žemėlapius į 
terminalą naudodami USB, „Bluetooth“ arba mobilųjį 
tinklą, ir tik tuomet naudokite programą. Tada į  
„Rogator 300“ per ISOBUS sąsają perduodamas tikslus 
naudojamos medžiagos kiekis. VRC galima pasikliauti, 
kad nereiktų be reikalo grįžti į ūkio kiemą su purškiamų 
medžiagų likučiu, kurias paskui sudėtinga likviduoti,  
o taip pat efektyviai panaudoti pesticidus. Ši paslauga 
turi būti pasiekiama traktoriui.

Sekcijų įjungimas – efektyvesniam darbui
Automatinio sekcijų įjungimo funkcija yra būtinybė 
norintiems pasiekti 100 % darbo efektyvumą. Todėl 
vertingas purškiamas skystis nėra purškiamas ant to 
paties ploto du kartus ir nėra persidengimų ar tarpų.  
Tai garantuojama tiek apdirbant didelius plotus, tiek 
mažesnius ir neišeinant už kraštų. Standartinė ISOBUS 
funkcija TC-SK („TaskController SectionControl“) 
sekcijas įjungia automatiškai, atsižvelgiant į GPS padėtį 
ir reikiamą persidengimo laipsnį. „SectionControl“ taip 
pat gali padėti pasiekti didesnį efektyvumą sutaupant 
nuo 5 iki 15 % skysčio purškimo išlaidų. 

„OptiNozzle“
Kaip pagalbinę priemonę naudojant „OptiNozzle“, 
„Rogator 300“ parenka purkštuką arba purkštukų derinį, 
kuris geriausiai atitinka važiavimo greitį, atsižvelgiant  
į reikiamą poslinkio sumažinimą. Jei vairuotojas 
padidina greitį, slėgis sistemoje taip pat automatiškai 
pasikeičia. Kad pasikeitus greičiui purškiamas kiekis 
nepasikeistų, purkštukai yra atitinkamai derinami. 
Kadangi ją sudaro skirtingi purkštukai, naudojantis šia 
sistema galima važiuoti greičiau, nuolat stebint slinkį.

„VariableRateControl“ (VRC) 
užtikrina didelį tikslumą  
purškiant laukus.

Įsigydami produktą ar paslaugą 
su „Fuse“ logotipu, būkite tikri, 
kad galėsite naudotis visišku 
jungiamumu ir suderinamumu su 
mūsų pagrindinio prekės ženklo 
gaminiais ir kitų gamintojų 
produktais. Norėdami sužinoti 
daugiau, apsilankykite svetainėje 
www.FuseSmartFarming.com
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Tokiu būdu galima ženkliai sutaupyti, ypač ties lauko 
kraštais ir galulaukėse. Naudojant automatinį sekcijų 
valdymą, mažiau apkraunamas operatorius, todėl jis 
gali susitelkti ties atliekama užduotimi. Dar daugiau 
sutaupyti galima, jei nėra vagų, pvz. atliekant 
priešdygiminius darbus ar dirbant ant pievos.

Naudodamiesi suderinama lauko duomenų baze, 
prieš pradėdami dirbti paprastai suplanuokite 
skysčio kiekius pagal taikomąjį žemėlapį ir 
perduokite duomenis į ISOBUS standartą atitinkantį 
„TC-GEO“ valdiklį. Tai ne magija, tai tik efektyvus 
būdas dirvai apdirbti.

„Varioterminal“ terminale 3 laukeliuose aiškiai 
matoma atskirų sekcijų ir „Rogator 300“ būklė, 
rodomas žemėlapis su apdirbta sritimi ir esama 
„VarioGuide“ būsena.

Slėgis (bar)

Greitis (km/val.)

Purkštukų kombinacijos
„OptiNozzle“ automatiškai kombinuoja skirtingus purkštukus. 

Automatiškai derinant purkštukus išplečiamos mašinos panaudojimo 
galimybės esant pastoviam slėgiui ir mažesniam poslinkiui,  

bei galima važiuoti didesniu greičiu.

50 % poslinkio sumažinimas
75 % slinkio sumažinimas

95 % poslinkio sumažinimas

„Lechler 025“
„Lechler 04“

„Lechler 025+04“
Atstumas: 50 cm Tiekiamas tūris: 200 l/ha
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Geriausias gaminys,  
geriausia techninė priežiūra.

„Fendt“ siūlo jums pažangiausią mašiną, kuri  
įveiks didžiausius iššūkius. Todėl, naudodamiesi 
kompetentingų ir sertifikuotų „Fendt“ atstovų 
teikiamomis paslaugomis, galite būti tikri, kad  
darbas bus atliktas itin kokybiškai:

- tai garantuos aktyvus bendradarbiavimas tarp jūsų  
ir mūsų apmokytų techninės priežiūros specialistų.

- Pakaitinių dalių prieinamumas 24 val. per parą,  
7 dienas per savaitę viso sezono metu

- 12 mėnesių garantija „Fendt“ originalioms dalims  
ir jų montavimui

Jūsų „Fendt“ bendrovės atstovai visada pasirengę padėti, 
kai tik prireikia. Ir turi tik vieną tikslą – nori užtikrinti,  
kad „Fendt“ mašinos bet kada būtų paruoštos darbui.  
Jei derliaus nuėmimo metu reikalai pakrypsta netikėta 
linkme – tiesiog paskambinkite į sertifikuotą pagalbos 
centrą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę skubios 
pagalbos numeriu.

Aukščiausia kokybė. Nepriekaištingai teikiamos 
paslaugos. „Fendt“ paslaugos
Mes siūlome išskirtines paslaugas, kad jūsų  
„Fendt“ mašina veiktų patikimai ir efektyviai:

- „Fendt Demo“ paslauga
- „Fendt Expert“ operatorių mokymas
- „AGCO Finance“ – finansavimo ir nuomos sandoriai
- „Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir garantijos 

išplėtimas
- „Fendt“ sertifikuota naudotos žemės ūkio technikos 

programa

„FENDT“ PASLAUGOS
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„Fendt Demo“ paslauga
Perkate pirmą kartą? Jums tikrai patiks „Fendt“ 
sprendimai ir bendras efektyvumas. „Fendt Demo“ 
paslauga padės jums apsispręsti.

„Fendt Expert“ operatorių mokymas
Padėsime jums gauti maksimalią naudą iš jūsų mašinos. 
Dalyvaudami išskirtinėje operatorių mokymo programoje 
„Fendt Expert“, jūs galite dar labiau padidinti „Fendt“ 
traktoriaus efektyvumą ir sužinoti apie visas funkcijas, 
dėl kurių jūsų kasdienis darbas taps daug lengvesnis. 
Mūsų profesionalių instruktorių komanda patars, kaip 
atskleisti visą „Fendt“ traktoriaus potencialą.

Individualaus finansavimo ir nuomos modeliai
Investicijos į technologijas reikalauja didelio kapitalo. 
„AGCO Finance“ siūlomas kreditų finansavimas 
garantuoja patrauklias ir lanksčias sąlygas. Nuo 
pradinės įmokos iki mėnesinių mokėjimų ir galutinio 
atsiskaitymo – jūs nustatote bendrąsias sąlygas, pagal 
kurias finansuosite savo „Fendt“ mašinų parką. Jei 
reikia nedelsiant padidinti darbų našumą arba norite 
ilgai naudotis traktoriais nepirkdami naujų, „Fendt“ 
prekybos partneris pateiks jums tinkamiausią nuomos 
paketo pasiūlymą.

„Fendt“ sertifikuota naudotos žemės ūkio technikos 
programa
Pažangiausieji dirba su „Fendt“ – net jei tai yra naudota 
žemės ūkio technika. Naudotos, tačiau pagal aukštus 
kokybės standartus išbandytos ir patikrintos bei pagal 
„Fendt“ kokybės standartus sertifikuotos mašinos  
yra tinkamas sprendimas tiems ūkininkams, kurie nori 
praplėsti savo mašinų parką ir turėti kuo mažiau išlaidų.
Privalumai:
- sertifikavimas laikantis griežtų kokybės standartų,
- kruopšti patikra  

(technologijos, nusidėvėjimo, išvaizdos),
- Nuodugni nusidėvinčių dalių peržiūra
- Dalių keitimas, valymas ir dažymas, jei būtina
- vienerių metų garantija (su galimybe pratęsti).

„FENDT“ PASLAUGOS

Nesijaudinkite. Mašina bus  
paruošta rytojaus darbui.
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Naudodami išmaniajame telefone programėlę 
„AGCO Parts Books to go“, galite greitai ir lengvai 
rasti „Fendt“ atsarginių dalių bei iškart jų 
užsisakyti. Programėlę galima atsisiųsti per  
„App Store“ ir „Google Play Store“. Prieigą prie 
savo asmens duomenų galite gauti iš „Fendt“ 
atstovybės.
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Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis:  g 

Pagal pageidavimą:  c 

FENDT ROGATOR 300

Įrangos variantai
ir techninė informacija.

Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Pagrindinis bakas
Vardinė talpa litrai 4400 5500 6600
Maksimali talpa litrai 4670 5775 6930
Medžiaga: didelio tankio polietilenas (HDPE) g g g

Švaraus vandens bakas
Talpa litrai 400 / 900 900 900
Medžiaga: didelio tankio polietilenas (HDPE) g g g

Filtras
Siurbimo filtras tinklelis 12 12 12
Slėgio filtras tinklelis 80 80 80

Santechnika
Siurbimo pusė col. 2-3 2-3 2-3
Slėgio pusė col. 2 2 2
Medžiaga: didelio tankio polietilenas (HDPE) g g g

Siurbimo vožtuvas
Rankinis 5 krypčių vožtuvas g g g

Elektrinis 5 krypčių vožtuvas c c c

Purškimo siurblys
Siurblio tipas: išcentrinis siurblys g g g

Maksimalus pajėgumas, esant 2,5 baro l/min 785 785 785
Maksimalus slėgis bar 8,5 8,5 8,5
Nerūdijančiojo plieno išcentrinis siurblys c c c

Chemikalų talpa
Tūris litrai 60 60 60
Skysčių įsiurbimo našumas l/min 200 200 200
Našumas kietosioms medžiagoms kg/min 33 33 33
Plovimo sistemos slėgis bar 6 6 6
Valymo pistoletas** c c c

Sija ir purškimo įranga
Vamzdyno skersmuo col. 1 1 1
Maksimalus dalių skaičius, įskaitant galinės eilės purkštukus skaičius 60 60 60

Sijų pločiai m 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 
- 36

24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 
- 36

24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 
- 36

Medžiaga: Aliuminis g g g

Maks. darbinis aukštis* m 2,5 2,5 2,5
Min. darbinis aukštis* m 0,5 0,5 0,5
„OptiSonic“ sijos aukščio valdymas su 4 jutikliais c c c

Nepriklausoma sijos geometrija g g g

Tarpai tarp purkštukų cm 50 50 50
„Quin“ purkštuko korpusas purkštukai 5 5 5
2+2 dviejų pasirinkimų purkštuko korpusas purkštukai 4 4 4
Purkštuko korpusas „QuadSelect“ purkštukai 4 4 4
Galinės eilės purkštukas ES c c c

Galinės eilės purkštukas NL** c c c

Vandens žarnos ritė** c c c

Oro žarnos ritė c c c

*Atsižvelgiant į pasirinktas padangas ir/arba pasirinktą strėlę, ** = Privalomai priklauso nuo šalies
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Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Vilktis ir jungtis
Reguliuojamo aukščio vilktis padėtys 8 8 8
Vilkimo kilpa mm 40/50 - -
Rutulinė jungtis K80 mm 80 80 80
Hidraulinis keltuvas, valdomas traktoriaus g g g

Hidraulinio keltuvo rankinis siurblys c c c

Ašys ir stabdžiai
Įtvirtinta ašis g g g

Vairavimo ašis c c c

Vairo kampas* laipsniai 30 30 30
Vieno rato pakaba c c c

Vėžės plotis* m 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25
Pneumatiniai stabdžiai g g g

Pneumatiniai stabdžiai su ALB c c c

Hidrauliniai stabdžiai c c c

Padangos ir sparnai
Skersmuo 320/105R46 m 1,84 1,84 1,84
Skersmuo 380/90R46 m 1,84 1,84 1,84
Skersmuo 380/90R54 m 2,05 2,05 2,05
Skersmuo 480/80R50 m 2,05 2,05 2,05
Skersmuo 520/85R46 m 2,05 2,05 2,05
Skersmuo 620/70R42 m 1,95 1,95 1,95
Skersmuo 620/75R34 m 1,81 1,81 1,81
Skersmuo 710/75R34 m 1,90 1,90 1,90
Sparno išorinis plotis m 2,55 2,55 2,55
Plataus sparno išorinis plotis m 3,00 3,00 3,00

Hidraulinė sistema
Apkrovos jutimo sistemos hidraulika l/min 60 60 60
Traktorius su atviro centro hidrauline sistema l/min 60 60 60
Varomas PTO su plataus kampo PTO velenu aps./min. 540 540 540

Valdikliai
ISOBUS g g g

„OptiControl“ svirtis c c c

X25 ISOBUS jutiklinio ekrano terminalas col. 8 8 8
Atbulinės eigos vaizdo kamera c c c

„Optiflow“ valdymo skydelis g g g

Masė
Tuščios (priklausomai nuo mašinos parinkčių) kg 5140 5800 6000

Matmenys
Ilgis m 7,7 8,2 8,2
Plotis* m 2,55 2,55 2,55
Aukštis* m 3,9 3,9 3,9
Prošvaisa* cm 85 85 85

*Atsižvelgiant į pasirinktas padangas ir/arba pasirinktą strėlę, ** = Privalomai priklauso nuo šalies
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It’s Fendt.  Nes mes apie ūkininkavimą žinome viską.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas. 
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų 
sąnaudomis ir eksploatavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo 
metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją 
apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.

LT/2001

www.fendt.com 

UAB ,,Ivabaltė”
Stoties g. 23
LT- 42164 Rokiškis
Tel. (8 - 458) 32676
El. paštas: ivabalte@ivabalte.lt




