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Sveiki,  

Pasaulyje sparčiai vystantis ekonomikai ir augant procesų skaitmenizacijai bei auto-
matizacijai dideli pokyčiai ateina ir į žemės ūkį. Šiuolaikinis ūkininkas jau turi galvoti, 
kaip optimizuoti žemės ūkio procesus, kaip ūkininkauti ekologiškai ir prisidėti prie 
klimato kaitos mažinimo. Kiekvienas agroverslininkas turi galvoti apie išmanesnius 
ir našesnius sprendimus, kad išliktų konkurencingas rinkoje. Mes nuolatos domimės 
naujausiomis rinkos tendencijomis ir esame pasiruošę Jums pateikti profesionaliau-
sius sprendimus.

Vieni iš pirmųjų atvežėme į Lietuvą vakarietišką techniką (Fendt, „Rauch“, kt.). O 
šiandien mūsų šalies rinkai jau siūlome išmaniosios žemdirbystės sprendimus, pvz., 
FendtONE valdymo koncepciją, nuotolinį mašinų stebėjimą ir galimybę prie jų pri-
sijungti su Fendt Connect telemetrija, gamintojo „Horizon Agriculture“ tiksliosios 
sėjos sprendimus, „Rauch“ gamintojo Axis barstomąją su Axmat Duo sistema, kuri 
užtikrina maksimalų barstymo tikslumą, taip pat ir galingąjį bei našųjį Fendt Ideal 9T 
kombainą su unikalia pjaunamąja. 

„Ivabaltė“ – viena iš didžiausių kokybiška žemės ūkio technika prekiaujančių ir jos 
profesionalią priežiūrą atliekančių įmonių Lietuvoje, todėl džiaugiamės galėdami 
Jums pasiūlyti plačią technikos paletę – nuo sodo technikos iki kombaino.   

Dėkojame, kad esate su mumis! Pažadame ir toliau būti profesionaliausiais Jūsų par-
tneriais ieškant aukštos klasės technikos, logistikos ar serviso paslaugų sprendimo. 

Visos „Ivabaltės“ komandos vardu 

Generalinis direktorius Irmantas Tarvydis
Vykdomoji direktorė Monika Tarvydytė
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FendtONE:

• Nauja darbo filosofija, itin paprastas ir naudotojui lengvai su-
prantamas bei labai patogus valdymas. 

• Atvira sistema su sąsajomis, užtikrinančiomis būsimą prieigą ir 
prisijungimą prie kitų sistemų (pvz., FMIS).

• Įgalina unikalią darbo transporto priemonėje ir lauke sintezę bei 
nuo vietos ir laiko nepriklausomą duomenų valdymą.

Išmani sąveika tarp skaitmeninės FendtONE platformos ir naujos 
vairuotojo darbo vietos, glaudžiai susiejant kasdienį darbo 
gyvenimą mašinoje su Jūsų biuro užduotimis. Visi naudoja tą pačią 
standartinę darbo logiką.

FendtONE: lauke

FendtONE kasdieniame biuro gyvenime:
• valdykite lauko darbus, mašinas ir darbuotojus biure arba kelyje 

mobiliaisiais prietaisais;
• kurkite darbus ir siųskite juos į traktoriaus kabinos terminalą;
• valdykite lauko duomenis;
• kurkite darbo ataskaitas.

FendtONE: transporto priemonėje

Nauja vairuotojo darbo vieta*
• Didesnė matomumo sritis.
• Lengvesnis naudojimas.
• Galimybė pilnai pritaikyti pagal savo poreikius.

* Pirmą kartą galima rasti „Fendt 300 Vario“ ir „Fendt 700 Vario“.

FendtONE 
valdymo 

koncepcija

IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ

Sujunkite abu pasaulius!

Dar niekada nebuvo taip lengva viską valdyti 

Nesvarbu, ar transporto priemonėje, ar kažkur kitur – FendtONE 
naudoja tuos pačius simbolius ir sąveikauja su visais prietaisais. 
Dėl to naudojimas tampa labai paprastas ir lengvai suprantamas. 
Pereidami nuo vienos terpės prie kitos, Jūs randate visą reikalingą 
informaciją.

FendtONE: Sklandus biuro ir mašinos prijungimas

Lauke ir transporto priemonėje: belaidis duomenų perdavimas 
realiuoju laiku

FendtONE visada palaiko mašinos ryšį su kompiuteriu ar planšetiniu 
kompiuteriu. Siųskite darbo užsakymus iš savo įrenginio mobiliuoju 
tinklu ir parodykite juos realiuoju laiku traktoriaus kabinos terminale.
• Nuolatinis duomenų sinchronizavimas.
• Gaukite duomenis, kad ir kur bebūtumėte, bet kuriuo metu.
• Nepilni ir dubliuoti duomenų rinkiniai yra praeities dalykas.

FendtONE: Paruošta ateičiai

Skaitmeninimas yra ateitis. FendtONE yra operacinė sistema, kuri 
padės Jums ateityje:
• pirmoji visiškai integruota kontrolės strategija rinkoje;
• siųskite duomenis belaidžiu būdu, kad galėtumėte juos naudoti 

įvairiuose įrenginiuose bet kur, kai esate ne darbo vietoje;
• ta pati darbo koncepcija mašinoje kaip ir biure;
• viso darbo proceso optimizavimas.
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Fendt 
Connect 

telemetrija

IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ

Nėra prasmės rinkti ir analizuoti duomenis, nebent 
mūsų klientai gali gauti iš jų naudos. Turint tai omeny-
je, Fendt sujungė savo duomenų apdorojimą su vėliau 
atliekamais aptarnavimo darbais.

Viskas matoma – Fendt Smart Connect

Fendt Smart Connect rodo mašinos parametrus Jūsų planšetinia-
me kompiuteryje „iPad“. Jei Jūsų mašinoje yra įrengtas pagrindinis 
telemetrijos paketas, konkrečius mašinos duomenis galite matyti 
nemokamoje „Fendt Smart Connect“ programoje. Duomenys siun-
čiami WiFi ryšiu. Su Fendt Smart Connect vairuotojas gauna papil-
domą, pritaikomą ekraną. Sistema neišsaugo jokių duomenų.

Fendt Smart Connect leidžia peržiūrėti tokius duomenis:

• variklio sukimosi greitį;
• slydimą;
• degalų ir „AdBlue“ suvartojimą;
• variklio apkrovą;
• keliamąją galią;
• kt.

Kokia nauda Jums iš Fendt Smart Connect:

• nemokami papildomi ekranai kabinoje;
• lengvai suprantamas eksploatavimas su žinoma technine įranga 

ir valdikliais;
• visiška duomenų kontrolė – nėra nuolatinio duomenų saugojimo.

Gaukite mašinos duomenis iš bet kurios vietos. 

Fendt Connect yra pagrindinis telemetrijos sprendimas Fendt 
mašinoms. Su Fendt Connect renkami ir vertinami mašinų duomenys, 
todėl ūkininkai ir rangovai gali stebėti, analizuoti ir optimizuoti savo 
mašinų būklę ir naudojimą. Mobiliųjų duomenų perdavimas reiškia, 
kad mašinos duomenis realiuoju laiku galima gauti iš bet kur – iš 
biuro kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar išmaniojo telefono.

Fendt Connect rodo:

• mašinos buvimo vietą ir maršrutą;
• degalų sąnaudas ir „AdBlue“ lygį;
• greitį ir darbo laiką;
• mašinos našumą;
• klaidų pranešimus;
• būsimus aptarnavimo intervalus;
• kt.

Gaunama nauda Jums iš Fendt Connect: 

• optimizuoti logistikos sprendimai pagerins Jūsų darbų efekty-
vumą;

• sumažinsite sąnaudas stebėdami jų suvartojimą darbo metu;
• optimizuosite tarnavimo laiką planuodami išmanųjį aptarnavimą;
• sumažinsite prastovų laiką – sprendimų priėmimo metu naudo-

kite diagnostikos duomenis;
• lankstumas: peržiūrėsite mašinos duomenis realiuoju laiku bet 

kurioje savo buvimo vietoje.



8

Automatinė 
vairavimo 
sistema 

VarioGuide

IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ

Naudojant labai tikslią palydovinę technologiją, traktorius ar kom-
bainas gali dirbti +/-2 cm tikslumu net naktį ar prasto matomumo 
sąlygomis. Rezultatas: technika yra naudojama optimaliai, iš esmės 
pašalinamos spragos ir dubliavimai bei padidinamas našumas. Tai 
padeda ekonomiškiau ir efektyviau planuoti brangias ūkio sąnau-
das. Su VarioGuide galima sutaupyti iki dešimties procentų. 

Orientavimosi kelyje funkcija visiems, 
kurie nori laikytis savo aiškių tikslų.

Fendt VarioGuide yra centrinė automatinė Fendt priemonių vai-
ravimo sistema Fendt Full -Line produktų linijoje. Kalbant apie 
traktorius, VarioGuide sistema yra naudojama ProfiPlus ir Power-
Plus konfigūracijoms. Tai ratiniai traktoriai nuo Fendt 500 iki 1000 
Vario ProfiPlus ir 900 Vario MT vikšrinis traktorius su Varioterminal 
10.4". Fendt 300 Vario ProfiPlus ir PowerPlus 500-1000 Vario se-
rijos modeliuose įrengta VarioGuide vairavimo sistema ir Varioter-
minal 7". VarioGuide galima naudoti ir Fendt IDEAL kombainuose 
bei C serijos mašinose, Fendt Katana pašarinių augalų kombaine 
ir Fendt Rogator 600 savaeigiame purkštuve.
Viso ekrano režimas Varioterminal 10.4 yra papildytas keliais la-
bai naudingais valdikliais. Todėl galite patogiai valdyti pagrindines 
Fendt VarioGuide funkcijas tiesiog žvilgtelėję ir nekeisdami vaizdo. 
QuickJump funkcija leidžia greitai ir tiesiogiai pereiti nuo vienos 
darbo sąsajos prie kitos.
Fendt 300 Vario ProfiPlus ir PowerPlus traktoriai taip pat leidžia 
naudoti VarioGuide vairavimo sistemą su Varioterminal 7" visais 
tikslumo lygiais.

VarioGuide = 100% integravimas į darbo filosofiją

Naujoji Fendt VarioGuide versija suteikia galimybę rinktis iš dviejų 
skirtingų imtuvų sistemų: NovAtel® arba Trimble®. Esamos Trim-
ble® RTK infrastruktūros ūkiuose, pavyzdžiui, NTRIP, gali būti to-
liau naudojamos. Sistemos palaiko tam tikrą koregavimo signalų 
skaičių, priklausomai nuo atitinkamo imtuvo, įskaitant EGNOS/
WAAS, RangePoint™RTX™, CenterPoint RTX™ ir NTRIP. Jei prarasite 
signalą dėl vietovės problemų, VarioGuide naudos Trimble®-xFill™ 
technologiją, kad galėtų patikimai tęsti darbą iki 20 minučių be 
koregavimo signalo.
Naudodami Fendt VarioGuide, galite laisvai rinktis iš dviejų imtuvų ir 
daugybės koregavimo palydovų arba RTK paslaugų. Naudokite ne-
brangų ir veiksmingą NovAtel imtuvą arba Trimble imtuvą su dar dau-
giau parinkčių. Galite pasirinkti, kurį terminalą naudoti. Fendt Varioter-
minal 7" arba 10.4" puikiai veikia su visais siūlomais imtuvais ir signalais.

NovAtel RTK ASSIST™ yra skirtas visoms VarioGuide RTK NovAtel sis-
temoms. Jis užtikrina ryšį iki 20 minučių, jei prarandamas korega-
vimo signalas, padeda tęsti darbą labai tiksliai net be RTK signalo. 
Visose VarioGuide Trimble RTK sistemose kaip atsarginį sprendimą 
praradus koregavimo signalą galima naudoti ir xFill Premium. Jei 
xFill™ palaiko ryšį iki 20 minučių be koregavimo signalo, xFill Pre-
mium gali pratęsti šį laikotarpį iki bet kokio ilgio.

Lauko pakraščių valdymas: VariotronicTI ir VariotronicTI automatic.

Neprilygstami manevrai posūkiuose: atsisveikinkite su darbo klaido-
mis ir nepatogia rankų padėtimi manevruojant lauko pakraščiuose. 
Tai padės padaryti pažangi Fendt VariotronicTI lauko pakraščių valdy-
mo sistema. Ši sistema leidžia jums nustatyti, išsaugoti ir pakartoti-
nai naudoti pasikartojančius veiksmus, nuo padargo pakėlimo lauko 
pakraštyje iki jo nuleidimo dar kartą. Tai generuoja veiksmų seką, 
kurią galite pasiekti rankiniu būdu, vieno mygtuko paspaudimu, jei 
vėliau prireikia atlikti manevrus posūkiuose. Neprilygstamas saugu-
mas, patikimumas, tikslumas ir komfortas po ranka.

VariotronicTI:

• Anksčiau aprašytus procesus galima pradėti automatiškai, vieno 
mygtuko paspaudimu.

• Atmintyje saugoma iki 25 padargų.
Lengvas įrašymas iki 74 funkcijų – stovint ar judant. Galima atlikti 
šias funkcijas (pvz., iškelti, nuleisti, įjungti/išjungti pastovaus grei-
čio palaikymo sistemą, įjungti/išjungti darbo veleną (PTO), įjungti/
išjungti VarioGuide ir kt.).
• Funkcijos atliekamos automatiškai arba vieno mygtuko pa-

spaudimu.
• Seką sudaro iki 39 atskirų žingsnių, kuriuos pradeda 5 skirtingi 

paleidikliai (laikas, kelias, priekinė jungtis, galinė jungtis, ranki-
nis valdymas).

VariotronicTI – automatic:  

• Automatizavimas lauko pakraščiuose: kartu su VarioGuide sis-
tema nustato vietą naudojant GNSS duomenis ir automatiškai 
pradeda visus įrašytus veiksmus lauko pakraščiuose.

• Reikiamą dubliavimą lauko pakraščiuose asistentas koreguoja 
kaip ir „SectionControl“ funkcijoje.

• Naujas mokomasis režimas, skirtas greitam paleidimo taškų nu-
statymui.

• Lengvas šios programinės įrangos funkcijos atnaujinimas „Fendt 
500 Vario ProfiPlus“.
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VarioDoc  
dokumen-

tavimas

IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ

Tobulas pagrindinių duomenų dokumentavimas

Pasirinkę Fendt Variotronic su Varioterminal 10.4", VarioDoc gausite 
kaip standartinę įrangą. O kokia gi nauda iš to? Visus su dokumen-
tavimu susijusius duomenis be ypatingų rūpesčių galėsite tiesio-
giai perkelti į savo su ISO-XML suderinamą lauko duomenų bazę 
ir analizuoti pagrindinius parametrus, pvz., „įdirbtas plotas“ arba 
„reikalingas laikas“ naudodami Bluetooth ryšį arba USB atmintinę. 
Jei pasirinksite Fendt Vario su ProfiPlus konfigūracija ir Variotermi-
nal 10.4", plačios apimties, su darbu susijusi VarioDoc dokumenta-
vimo sistema ten jau bus integruota kaip standartinė įranga. 

Naudodami Varioterminal 10.4" ir VarioDoc Pro, galite bet kuriuo 
metu perkelti savo duomenis į savo lauko duomenų bazę per 
GPRS, nepriklausomai nuo to, kur esate, kad juos nedelsiant būtų 
galima toliau apdoroti.

Kitas privalumas yra 10 integruotų transporto priemonės skai-
čiuotuvų, kurie leidžia registruoti duomenis apie dirbamus plotus, 
laiką ir degalų sąnaudas, be kita ko, per Varioterminal 7" (net be 
VarioDoc) arba Varioterminal 10.4”.

Laisvas lauko duomenų bazių pasirinkimas 

Galite laisvai pasirinkti, kurią lauko duomenų bazę norite naudo-
ti. Fendt VarioDoc dirba su įvairių gamintojų sistemomis, todėl ji 
yra tinkama universaliam naudojimui iš karto. Kaip ir visus Fendt 
Variotronic komponentus, gerai apgalvotą sistemą yra lengva nau-
doti. Tiesiog perkelkite duomenis į Fendt VarioDoc arba VarioDoc 
Pro ir čia pat turėsite svarbiausius parametrus.

Suderinama lauko duomenų bazė VarioDoc ir VarioDoc Pro:

• BASF
• „Helm“
• AGROCOM
• FarmFacts
• FarmWorks
• Farmplan – GateKeeper
• SMAG – „greo, Atland
• Kita*

„Profesionalus“ kilęs iš VarioDoc Pro

Pasirenkama dokumentavimo funkcija su Fendt VarioDoc Pro siūlo 
dar platesnes galimybes. Remiantis GPS registruota informacija ir 
tam tikrų parametrų perdavimu mobiliuoju tinklu, svarbiausi duo-
menys dokumentuojami nedelsiant, be jokios papildomos įves-
ties. Jums tereikia vienos SIM kortelės (NTRIP arba „VarioDoc Pro“). 
VarioDoc Pro vartotojai papildomai naudojasi VariableRateControl 
(VRC) ir papildomų parametrų, pvz., degalų sąnaudų ir variklio ap-
sukų dažnio, registravimo funkcija.

VarioDoc Pro privalumai:

• greitas ir saugus užduočių atlikimas iš mašinos ir į ją;
• puikiai tinka rangovams ir mašinų kooperatyvams su bendru 

duomenų valdymu;
• geografinių nuorodų žemėlapių naudojimas naudojant Varia-

bleRateControl (VRC);
• geografinių nuorodų žemėlapių naudojimas gali būti apdorojamas 

ISO-XML formatu arba Shape formatu (tik su USB atmintine);
• papildoma informacija gali būti teikiama naudojant GPS vietos 

nustatymo sistemos duomenis.

Naudokite savo brangų laiką darbams, kuriuos norite atlikti. Visu kitu pasirūpins Fendt Variotronic, net ir tuo 
atveju, jei bus reikalingas didelis duomenų kiekis ir tikslus dokumentavimas. Naudojant VarioDoc ir VarioDoc Pro, 
visi susiję duomenys yra pilnai automatiškai surenkami lauke ir dokumentuojami Jūsų lauko duomenų bazėje. 
Naudodami Varioterminal galite taip pat patogiai kurti naujus darbus savo kompiuteryje arba pačiame lauke prieš 
pradedant darbą. Duomenys gali būti perduodami per mobilųjį tinklą, Bluetooth ryšiu arba USB atmintinę. 
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Suderina-
mumas per 

ISOBUS

IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ

Pilna linija su praktiniu veikimu

Pilna linija su praktiniu veikimu „Varioterminal“ 7” arba 10.4” sukuria 
tobulą jungtį tarp ISOBUS pritaikytų Fendt padargų ir kitų gaminto-
jų padargų. Todėl visas darbo procesas nuo A iki Z yra optimizuotas. 
Nepriklausomai nuo to, ar tai vejapjovė, šieno grėblys, rinktuvinė 
priekaba, ritinių presas ar prikabinamas purkštuvas, darbo filosofija 
visada išlieka paprasta ir intuityvi.

100% integracija, kad būtų lengviau naudoti 

Įgykite unikalų gebėjimą naudoti, stebėti ir valdyti bet kokį su ISO 
11783 suderinamą padargą neįdiegiant papildomos programinės 
ar techninės įrangos – tik su visiškai ISOBUS pritaikyta Variotronic 
sistema. Tai reiškia, kad brangūs papildomi terminalai ar vairalazdės, 
sudėtingi programinės įrangos patobulinimai ir trūkumų turintis ry-
šys tarp traktoriaus ir padargų, be kita ko, dabar yra praeities daly-
kas. Vietoj terminalo ir daugiafunkcės vairalazdės pajuskite nuose-
klios visapusiškos darbo koncepcijos naudą.

Fendt Variotronic kalba Jūsų kalba. Ir visų ISOBUS padargų rinkoje.

Lankstus, nuo gamintojo nepriklausomas ir 100 proc. suderinamas 
su ISO 11783: „Variotronic“ padargų valdymo sistema leidžia nau-
doti bet kokį rinkoje esantį ISOBUS padargą. Atitinkamus nustaty-
mus galima aiškiai ir greitai atlikti per Varioterminal.

Fendt traktoriai paprastai yra suderinami su visais padargais, kurie 
palaiko ISO 11783 standartą ar jo dalis (pvz., SectionControl [TC-SC] 
arba VariableRateControl [TC-GEO]).

Variotronic TIM sukurta - dabar galima rasti Fendt

Naudojant traktoriaus padargų valdymo sistemą (TIM), padargas 
gali automatiškai valdyti tam tikras traktoriaus funkcijas. Šiuo metu 
šis ISOBUS standartas dar tik baigiamas kurti, o tada turės praeiti 
AEF atliekamą ISOBUS atitikties bandymą. Fendt Vario 700 ir 800 
serijos traktoriuose jau gali būti įrengta ši sukurta TIM sistema. Tai 
reiškia, kad TIM valdomas padargas automatiškai kontroliuoja tam 
tikras traktoriaus funkcijas. Tai gali būti, pavyzdžiui, tiesioginės ei-
gos greitis ir hidraulinis vožtuvas TIM valdomame ritinių prese. Ši 
funkcija gali labai padidinti Jūsų viso junginio veiksmingumą ir opti-
mizuoti darbo procesą.

ISOBUS INCAB sąveika

Ar norėtumėte prijungti išorinį trečiosios šalies terminalą savo Fen-
dt traktoriuje? Arba išorinę vairalazdę? Jokių problemų! Su standar-
tizuota ISOBUS INCAB sąsaja tai yra lengva užduotis: tiesiog prijun-
kite išorinį įrenginį ir jau esate pasiruošę! Nustatyti, kuris terminalas 
ar vairalazdė bus naudojami valdymui ir kuris ekranas bus naudoja-
mas rodymui, taip pat yra lengva.
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Sekcijų valdymas: 
Fendt 

Variotronic su 
SectionControl 

sistema

IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ

Visiškas tikslumas. Automatinė SectionControl sistema yra būtina visiems, norintiems dirbti kuo efektyviau. Dirb-
dami su lauko purkštuvais, trąšų skleidėjais, sodinamosiomis ar sėjamosiomis, niekada nedvigubinkite vertingų 
ūkio sąnaudų, bet dirbkite be dubliavimų ar spragų. Tai vienodai taikoma dideliems plotams ir mažesniems, ne-
taisyklingos formos laukams. Tiesiog prikabinkite norimą naudoti ISOBUS padargą ir visi parametrai bus visiškai 
automatiškai perduoti į Varioterminal.

Intensyvus taupymas 

SectionControl sistema yra puikiai integruota į Variotronic eksplo-
taciją, siekiant palengvinti Jūsų darbą naudojant GNSS vietos nu-
statymo sistemą (pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą) tiek 
dieną, tiek naktį. Iki 36 atskirai valdomų pločio sekcijų leidžia kiek 
įmanoma intensyviau ir ekologiškiau įdirbti laukus, net ir prasto 
matomumo sąlygomis. Tokiu būdu galima sutaupyti iki 17 proc. 
Pagrindinis darbas, kurį Jums belieka atlikti, yra mėgautis savo su-
taupytomis išlaidomis!

Varioterminal 10.4" aiškiai parodo įvairių sekcijų būseną, įdirbamo 
ploto žemėlapį ir esamą VarioGuide būseną trijuose plokščiuo-
siuose ekranuose.

Patikimas partneris siekiant tvaraus veiksmingumo: 
Fendt VariableRateControl (VRC)

Kuo permainingesnės sąlygos lauke, tuo veiksmingiau Jums dirba 
„Fendt VariableRateControl“ (VRC). Be to, konkrečiai sekcijai pritai-
kytas ūkininkavimas užtikrina, kad būtų tiksliai naudojamas trąšų 
ar pesticidų kiekis, kurio iš tikrųjų reikia kiekvienai lauko sekcijai. 
Tai reiškia, kad augalai, kurie yra prastai aprūpinami maistinėmis 

medžiagomis, bus tręšiami intensyviau, o už kelių metrų toliau iš-
vengsite dalinio pernelyg didelio tręšimo ir dėl to atsirandančios 
naštos aplinkai. Naudokite derlingumo žemėlapius, kad nustaty-
tumėte maksimalias produkto naudojimo normas.

Padidėjęs komfortas, sumažėjusios išlaidos

Optimaliai padidinkite savo lauko derlingumą ir taupykite trąšas, 
sėklas bei pesticidus. VRC yra integruota su Fendt VarioDoc Pro 
dokumentavimo programine įranga, siekiant užtikrinti, kad Jūs 
visada galėtumėte tiksliai naudoti teisingas produktų normas bū-
tent tuose plotuose, kur norite. Tiesiog naudokite suderinamą 
lauko duomenų bazę, kad ypatingai tiksliai suplanuotumėte ūkio 
sąnaudas naudojimo žemėlapyje, o tada perkeltumėte duomenis 
per ISOBUS standartą TC-GEO. Kalbant apie kitus dalykus, nors tai 
gali atrodyti kaip stebuklas, tai yra tiesiog veiksmingiausias spren-
dimas, kurį galima pasiūlyti Jūsų ūkiui.
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Išsėjimo noragėlis:

• D formos difuzorius (nulinis oro kiekis už difuzoriaus pašalina 
visą sėklų atšokimo ir išpūtimo riziką);

• įsigilinimo kampas užtikrina natūralią prispaudimo jėgą ir mažes-
nį vagos suspaudimą;

• galinio rato kampo reguliavimas skirtingiems dirvožemio tipams 
ir žemės įdirbimo metodams;

• galiniu manometru galima nustatyti įvairų slėgį, susietą su pri-
spaudimo jėga, nuo kurio priklauso galinio prispaudimo rato gylis;

• sėkladėžė su nuimamu dėvėjimuisi atspariu skyriumi;
• sėklų skirtukas;
• individualus hidraulinis prispaudimo jėgos valdymas eilėje;
• lieto plieno lygiagrečioji jungtis su įvorėmis, kurių nereikia sutep-

ti, 320 mm vertikali eiga, užtikrinanti vienodą sėklų išsėjimo gylį 
nelygiame lauke.

Eilių valytuvai:

• pašalinama staigaus posūkio rizika, kas yra be galo svarbu beari-
minio diskinio sėjimo metu;

• įjungiamas pneumatiškai su „Precision Planting Cleansweep“ 
valdikliais; 

• tvirtos, priežiūros nereikalaujančios įvorės tiksliam slydimo judesiui;
• specialiai suprojektuoti kampai, skirti darbui su skirtingais tar-

pais tarp eilių;
• įgaubtas eilės valytuvo ratas, skirtas visų rūšių šiukšlių - nuo sun-

kių kukurūzų stiebų iki kapotų kviečių šiaudų - tvarkymui. 

HORIZON 
DSX

sėjamoji

IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ

Horizon Agriculture yra naujas pavadinimas Didžiosios Britanijos žemės ūkio mašinų gamybos sektoriuje. Kodėl 
Horizon? Dirvožemio sluoksniai yra žinomi kaip „horizontai“, o be sveiko, maistingo dirvožemio nebūtų galimybės 
auginti produkcijos. Gamintojas, kurdamas novatoriškus produktus, galvoja apie pramonės ateitį ir tiki, kad yra 
gyvybiškai svarbu tinkamai saugoti, prižiūrėti ir puoselėti dirvožemį. 

Investuojant į sėjamąją geriausia planuoti ilgalaikę eksploataciją. Mes suprantame, kad tai yra didelės kapitalo 
išlaidos, todėl sukūrėme savo sėjamąją, kad ji būtų ne tik patvari, bet ir atnaujinama. Galite pradėti nuo paprastos 
konstrukcijos ir laikui bėgant ją papildyti, kartu išplečiant mašinos ir savo ūkio galimybes Jums tinkamu metu ir 
įveikiant agronominius iššūkius. Nesvarbu, ar tai būtų mašinos pločio padidinimas, skystų trąšų / skystų biologi-
nių medžiagų pridėjimas, eilių valymo įranga, automatinis prispaudimo jėgos reguliavimas ir pan.
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Pastaba:
Sunkioms liekanoms rekomenduojamas 20 cm tarpas tarp eilių.

Įterpimo diskai:

• „V“ formos įterpimo diskas – skirtas naudoti sunkiuose dirvože-
miuose, beariminiam arba negiliam žemės įdirbimui sunkiuose 
dirvožemiuose;

• „W“ formos įterpimo diskas – minimaliam įdirbimui / bearimi-
niam įdirbimui lengvuose ir vidutiniuose dirvožemiuose, įterpia 
esant įvairioms sąlygoms. 

Matavimas: 

• „Horizon“ matavimo sistema užtikrina neprilygstamą tikslumą, 
našumą ir patikimumą;

• Elektra varomas, tiksliai reguliuojamas su greičio valdymo funkcija;
• Kitos funkcijos:

• paprasta keisti matavimo ritinėlius skirtingiems pasėlių ar 
trąšų tipams;

• plastikinė ir nerūdijančio plieno konstrukcija, pašalinanti ko-
rozijos riziką;

• rezervuaro sklendės (uždarykite sėklų rezervuarą keisdami 
matavimo ritinėlius). 

Sėklų rezervuarai: 

Galimi 2 rezervuarai (2800l / 1900l) arba 3 rezervuarai (2350l 
/ 450l / 1900l). Trečiąjį sėklų rezervuarą ir skaitiklį galima įsigyti 
naujus arba kaip atnaujinimo komplekto dalis. 

Skystų trąšų talpos:

Mes esame vieni iš nedaugelio, siūlančių gamykloje įrengtus 
skystųjų trąšų bakus, įskaitant 1500 litrų skysčių baką, kuris gali 
būti montuojamas gale arba priekyje. 
• Skystųjų trąšų bakų talpa – nuo 750 l iki 2200 l. 
• Bakai turi atskirą siurblį, vamzdyną ir naudojamo kiekio valdiklį 

planšetiniame kompiuteryje. Bakai su pilnu apšvietimo paketu, į 
kurį įeina priekiniai žibintai, indikatoriai ir šoniniai žibintai. Į kom-
plektą įeina laidai ir traktoriaus diržai.

• Naudojamas GPS greičio jutiklis siekiant išvengti sudėtingo lai-
dų išvedžiojimo montuojant šiuos bakus ant traktoriaus. Nau-
dojamo kiekio valdymo sistema veikia iš pateikiamo „Samsung“ 
planšetinio kompiuterio, kuris prijungiamas prie bako naudoda-
mas „Bluetooth“ ryšį.

• „Wilger“ srauto indikatorius leidžia matyti skystųjų trąšų judėji-
mą ir greitai bei lengvai nustatyti bet kokį nuotėkį ar užsikimšimą. 

• Paryškinti žalieji rutuliai rodo srautą, kuris yra idealiame diapazo-
ne. Raudonas paryškintas kamuolys rodo mažą srautą, kuris reiškia 
kažkokį užsikimšimą, o oranžinis paryškintas rutulys rodo nuotėkį.

• Galimi bakai su skyriumi, kad vienu metu galėtumėte dozuoti 
du produktus. Siūlomas nuo 4 iki 54 išleidimo angų; minimalus 
srautas yra 0 l/min, o maksimalus srautas - 150 l/min.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija 
Fendt 800 Vario serija
Fendt IDEAL

26 psl.
23 psl.
61 psl.

Fendt L serijos kombainai
Rauch diskinės barstomosios

64 psl.
77 psl.
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IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ  I HORIZON DSX sėjamoji

Techninės specifikacijos

Darbinis plotis, m. 4 m 4,8 m 6 m 6,4 m
Eilės, vnt. 24 22 20 16 28 26 24 19 36 32 30 24 38 34 32 26

Tarpas, cm 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25

Minimalus galios 
poreikis (AG)* 120-150 120-150 140-170 140-170

Transportavimo 
kelyje plotis (m) 3,0 3,0 3,0 3,0

Transportavimo 
kelyje aukštis (m) 3,7 3,7 3,7 3,7

Ilgis (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Darbinis plotis, m. 7,2 m 7,5 m 8 m 9 m
Eilės, vnt. 43 38 36 29 45 40 38 30 48 43 40 32 54 48 45 36

Tarpas, cm 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25

Minimalus galios 
poreikis (AG)* 160-200 160-200 160-200 160-250

Transportavimo 
kelyje plotis (m) 3,0 3,0 3,0 3,0

Transportavimo 
kelyje aukštis (m) 4,1 4,25 3,7 3,95

Ilgis (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Bunkerio talpa (I) (60:40 dalys) 2800:1900 2800:1900 2800:1900

Bunkerio talpa (I) (50:10:40 dalys) 2350:450:1900 2350:450:1900 2350:450:1900

Ventiliatorius Hidraulinis Hidraulinis Hidraulinis

Kablio tipas „Kat III“ „Kat III“ „Kat III“

RDS ISOCAN ● ● ●

Hidrauliniai stabdžiai ● ● ●

Priekinio/galinio bunkerio atskyrimas ● ● ●

710/50 R26,5 ratai ● ● ●

„V“ formos prispaudimo ratai ● ● ●

LED kelio žibintai ● ● ●

Kintamos normos licencija Opcija Opcija Opcija

Technologinių vėžių vožtuvai 2/4/6 vnt. Opcija Opcija Opcija

Bunkerio / Atbulinės eigos kameros Opcija Opcija Opcija

Užsikimšimo davikliai Opcija Opcija Opcija

Pneumatiškai valdomi priekinės eilės šiaudų valytuvai Opcija Opcija Opcija

Pneumatiškai valdomi galinės eilės šiaudų valytuvai Opcija Opcija Opcija

750 mm pločio ratai Opcija Opcija Opcija

850 mm pločio ratai Opcija Opcija Opcija

Oriniai stabdžiai Opcija Opcija Opcija

Sėklos prispaudimo liežuvėliai Opcija Opcija Opcija

ISObus kabelis (el. įtampa paduodama per ISObus jungtį) Opcija Opcija Opcija

Skystų trąšų 1500 l bakas kartu su 30 l/min pompa ir valdikliu Opcija Opcija Opcija

● - standartinė įranga
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Horizon 
tiksliosios 

sodinamosios

IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ

Horizon Agriculture yra naujas pavadinimas Didžiosios Britanijos 
žemės ūkio mašinų gamybos sektoriuje. Kodėl Horizon? Dirvožemio 
sluoksniai yra žinomi kaip „horizontai“, o be sveiko, maistingo 
dirvožemio nebūtų galimybės auginti produkcijos. Gamintojas, 
kurdamas, novatoriškus produktus, galvoja apie pramonės ateitį 
ir tiki, kad yra gyvybiškai svarbu tinkamai saugoti, prižiūrėti ir 
puoselėti dirvožemį.

Sėjamosios sukurtos dirbti sklandžiai su „Precision Planting“ (tiksliojo 
sėjimo) technologija, užtikrinant geriausią įmanomą kiekvienos 
pasėtos sėklos gyvenimo pradžią. 

Sėjimo eilėmis įranga yra pagaminta iš lazeriu supjaustyto, itin 
tampraus plieno su „QuickRelease™“ įterpimo disko laikikliu. 

Kitos pagrindinės savybės: 

• hidraulinė prispaudimo X plokštė, lygiagrečios jungties svirtys su 
siaurėjančiomis, didelio stiprumo polimerinėmis įvorėmis; 

• taip pat šoninio įterpimo disko reguliavimas ir įmontuotos kame-
ros reguliavimas, kad būtų galima lengvai reguliuoti matuoklio 
rato kampą ir išlaikyti tikslią padėtį priešais diskų atidarytuvus.

„Cleansweep“ technologija: 

• „CleanSweep“ leidžia reguliuoti eilių valytuvus iš kabinos. Kadangi 
tai lengva, reguliavimą atliksite, kai turėsite ir norėsite išvengti:
• vėlyvo dygimo dėl šilumos ir drėgmės praradimo;
• sėjinukų ligų;
• maistinių medžiagų surišimo su liekanomis;

• „CleanSweep“ ant kiekvienos eilės valytuvo naudoja oro talpas, 
kurių slėgį galima padidinti arba sumažinti. Dirbkite energingiau 
arba sumažinkite tempą - galite rinktis;

• slėgis reguliuojamas perkeliant svirtį kabinoje, siekiant padidinti 
arba sumažinti talų slėgį, kad valymas vyktų taip, kaip norite. Re-
zultatas - teisingai sureguliuoti eilių valytuvai, sutaupytas laikas 
ir jokio nusivylimo, kadangi sėjamoji nustatyta teisingai.

„Furrowforce“ sistema: 

• Tinkamai prispausta vaga neturi oro kišenių, yra puri ir palanki 
sėklai sudygti bei išlaiko dirvožemio drėgmę. Dauguma vagos 
prispaudimo sistemų užtikrina vieną iš šių trijų pagrindinių sąly-
gų, bet ne jas visas.

• „FurrowForce“ yra automatizuota dviejų pakopų vagos prispaudi-
mo sistema su integruota jutikimo/aptikimo funkcija.

• „FurrowForce“ veikia iš esmės kitaip nei kitos prispaudimo siste-
mos. Pirmosios pakopos diskiniai užžertuvai uždaro sėklų vagą 
iš apačios į viršų, pašalindami oro kišenes. Antrosios pakopos 
prispaudimo ratai turi masę, kad sutvirtintų dirvą virš sėklų ir 
išlaikytų drėgmę. Tačiau tikrasis šios sistemos stebuklas yra dina-
mometrinis jutiklis, matuojantis jėgą ant prispaudimo ratų.

• „20|20“ kabinoje operatorius nustatys tam tikrą norimą jėgą ant 
prispaudimo ratų. Jei dinamometrinis jutiklis aptiks didesnę ar 
mažesnę jėgą ant ratų, nei buvo nustatyta „20|20“, „FurrowFor-
ce“ sistema automatiškai sureguliuos kiekvienoje eilėje agregatui 
perduodamą jėgą su antrine reakcija. 

• Kai prispaudimo ratai turi masę, galite būti tikri, kad pirmosios 
pakopos užžertuvai įsiterps į dirvą teisingame gylyje, pilnai 
uždarydami vagą. Sėdėdami kabinoje, galite būti tikri, kad Jūsų 
vagos prispaudimo sistema atliks reikalingą darbą, ir neabejoti, 
kad vaga bus tinkamai suformuota bei uždaryta.

• Dirvožemio tankio valdymas drėgmei išlaikyti yra pagrindinis 
komponentas kuriant sėklai geriausią aplinką. Jei dirvožemis virš 
sėklos yra purus, dirvožemis džiūsta, o drėgmė, reikalinga grei-
tam sudygimui, greitai prarandama. 

• „FurrowForce“ išsprendžia šią problemą, išlaikydama nustatytą 
jėgą ant prispaudimo ratų, siekiant sutvirtinti dirvą virš sėklos, 
pašalinti orą iš dirvožemio ir ilgesnį laiką išlaikyti drėgmę, kad 
kiekviena sėkla galėtų nuosekliai sudygti.

„Deltaforce“ technologija: 

• Neteisinga prispaudimo jėga lemia derliaus praradimą dėl vėlai 
išdygusių augalų arba riboto šaknų augimo. „DeltaForce“ auto-
matinio sureguliavimo būdu nustato teisingą prispaudimo jėgą 
kiekvienoje eilėje.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt IDEAL
Fendt L serijos kombainai
Rauch dvidiskes barstomosios

26 psl.
23 psl.
61 psl. 
64 psl. 
77 psl.

IŠMANIOJI ŽEMDIRBYSTĖ  I HORIZON DSX sėjamoji

Techninės specifikacijos

Darbinis plotis, m. 4 m 4,8 m 6 m 6,4 m
Eilės, vnt. 24 22 20 16 28 26 24 19 36 32 30 24 38 34 32 26

Tarpas, cm 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25

Minimalus galios 
poreikis (AG)* 120-150 120-150 140-170 140-170

Transportavimo 
kelyje plotis (m) 3,0 3,0 3,0 3,0

Transportavimo 
kelyje aukštis (m) 3,7 3,7 3,7 3,7

Ilgis (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Darbinis plotis, m. 7,2 m 7,5 m 8 m 9 m
Eilės, vnt. 43 38 36 29 45 40 38 30 48 43 40 32 54 48 45 36

Tarpas, cm 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25 16,7 18,75 20 25

Minimalus galios 
poreikis (AG)* 160-200 160-200 160-200 160-250

Transportavimo 
kelyje plotis (m) 3,0 3,0 3,0 3,0

Transportavimo 
kelyje aukštis (m) 4,1 4,25 3,7 3,95

Ilgis (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Bunkerio talpa (I) (60:40 dalys) 2800:1900 2800:1900 2800:1900

Bunkerio talpa (I) (50:10:40 dalys) 2350:450:1900 2350:450:1900 2350:450:1900

Ventiliatorius Hidraulinis Hidraulinis Hidraulinis

Kablio tipas „Kat III“ „Kat III“ „Kat III“

RDS ISOCAN ● ● ●

Hidrauliniai stabdžiai ● ● ●

Priekinio/galinio bunkerio atskyrimas ● ● ●

710/50 R26,5 ratai ● ● ●

„V“ formos prispaudimo ratai ● ● ●

LED kelio žibintai ● ● ●

Kintamos normos licencija Opcija Opcija Opcija

Technologinių vėžių vožtuvai 2/4/6 vnt. Opcija Opcija Opcija

Bunkerio / Atbulinės eigos kameros Opcija Opcija Opcija

Užsikimšimo davikliai Opcija Opcija Opcija

Pneumatiškai valdomi priekinės eilės šiaudų valytuvai Opcija Opcija Opcija

Pneumatiškai valdomi galinės eilės šiaudų valytuvai Opcija Opcija Opcija

750 mm pločio ratai Opcija Opcija Opcija

850 mm pločio ratai Opcija Opcija Opcija

Oriniai stabdžiai Opcija Opcija Opcija

Sėklos prispaudimo liežuvėliai Opcija Opcija Opcija

ISObus kabelis (el. įtampa paduodama per ISObus jungtį) Opcija Opcija Opcija

Skystų trąšų 1500 l bakas kartu su 30 l/min pompa ir valdikliu Opcija Opcija Opcija

● - standartinė įranga
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Fendt 
1000 Vario 

serija

RATINIAI TRAKTORIAI

Fendt 1000 Vario serija - rekordiškai mažas dyzelino suvartojimas: 

• „DLG Powermix Test“ tai patvirtino nepriklausomų bandymų 
metu. Fendt 1042 Vario dyzelino suvartojimo* rezultatas 235 g/
kwh yra mažiausias kada nors matytas bandymo rezultatas. „Ad-
Blue“ suvartojimas yra 19 g/kwh.* (*„Profi“, 2017-12 leidinys)

Fendt iD mažo variklio sūkių skaičiaus koncepcija:

• aukštos kokybės MAN šešių cilindrų variklis; su 12,4 litro dar-
biniu tūriu pasiekia didelį sukimo momentą net esant mažam 
variklio apsisukimų dažniui; 

• Fendt Vario serija suteikia bepakopio, dinamiško vairavimo gali-
mybę ir išsiskiria didele variklio galia važiuojant bet kokiu greičiu 
nuo 0,02 km/h iki 60 km/h;

• naujoji Fendt 1000 pavara sukurta siekiant perduoti didelę vari-
klio galią bet kokioje situacijoje, nepriklausomai nuo dirvožemio 
sąlygų, ir taip išlaikyti labai mažą variklio sūkių skaičių;

• dėl kintamosios 4WD nėra nustatyto pavaros perdavimo skai-
čiaus, priekinių ratų pavara gali aktyviai traukti traktorių į posūkį 
– „pull-in turn“ efektas; šis efektas sumažina posūkio ratą lauke 
iki 10%; „VarioDrive“ sumažina kitais atvejais įprastą priekinių 
padangų nusidėvėjimą, kurį sukelia posūkiai ant kieto dirvos pa-
viršiaus;

• šalia 165 l/min. arba 220 l/min. našumo apkrovos jutiklių si-
urblių Fendt 1000 Vario serija turi aukštos kokybės 430 l/min. 
hidraulinę sistemą, kuri gali patenkinti net didžiausius poreikius; 
dvejose atskirose grandinėse vienas siurblys tiekia 220 litrų, o 
antrasis - 210 litrų; taigi, Jūs turite 2 valdymo siurblius, aprūpi-
nančius kelis alyvos naudotojus, valdomus naudojant iki 6 dvigu-
bo veikimo vožtuvų gale ir 1 dvigubo veikimo vožtuvą priekyje;

• atskiras hidraulinės ir transmisinės alyvos tiekimas reiškia, kad 
„1000 Vario“ traktoriaus hidraulinėje grandinėje tinka naudoti 
bioalyvą;

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos ga-
mintojas. „Premium“ kategorijai priskiriami Fendt traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuo-
sius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. 

• Fendt 1000 Vario seriją galima pritaikyti individualiems po-
reikiams padidinant arba sumažinant pajėgumą; pilnai įrengta 
galinė zona turi visas jungtis ir funkcijas, tokias kaip „Power 
Beyond“, ISOBUS lizdą, galinį grįžimo mechanizmą, darbo veleną 
(PTO) ir galinį keltuvą.

Kabina: 

• Power vairalazdė turi du mygtukus VariotronicTI lauko pakraščių 
valdymo sistemai, 2 pastovaus greičio palaikymo sistemai ir vari-
klio sūkių skaičiaus įsiminimui; 

• Profi vairalazdė turi keturis mygtukus VariotronicTI lauko pakraščių 
valdymo sistemai, du - pastovaus greičio palaikymo sistemai, du - 
variklio sūkių skaičiaus įsiminimui ir mygtukus dviem hidrauliniams 
vožtuvams valdyti; Varioterminal 10.4" turi dvi kameros įvestis;

• didelio pajėgumo automatinė klimato kontrolės sistema su 
dviem ventiliatoriais ir didesniais oro purkštukais palaiko malo-
niai vėsą Life Cab kabinoje, net esant iki 45 °C temperatūrai;

• keturgubas guolis, pneumatinė patogios kabinos pakaba su vie-
nodo lygio kontrolės sistema sumažina vibraciją iki minimumo;

• itin patogi sėdynė Evolution Dynamic turi pneumatinę pakabą 
ir aktyvią klimato kontrolės sistemą, taip pat atlošo išplėtimo 
funkciją;

• dirbant atbulinės eigos režimu, visus valdymo elementus galima 
naudoti taip pat patogiai, kaip ir dirbant važiavimo į priekį reži-
mu; visą vairuotojo stotį tiesiog tereikia pasukti apie 180°, o visa 
kita kabinoje gali likti ten, kur yra; 

• Fendt 1000 Vario užtikrina geriausią darbo našumą naktį; ap-
švietimui naudojamos naujos kartos LED darbo lemputes su 
61100 liumenų; 

• naudojant integruotą padangų slėgio reguliavimo sistemą „Fen-
dt VarioGrip“, padangų slėgį galima reguliuoti paspaudus myg-
tuką „Varioterminal“ terminale; padangos yra pripučiamos arba 
išleidžiamos važiavimo metu. 
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Pagalba vairuotojui:

 
• Fendt 1000 Vario serijoje savaime išsilyginanti nepriklausoma 

ratų pakaba garantuoja optimalų priekinių ratų sukibimą su dir-
vos paviršiumi bet kokiomis sąlygomis ir neleidžia „šokinėti“ op-
timaliai traukimo galiai;

• ilga pakabos eiga išlaiko važiavimo komfortą nepriklausomai nuo 
apkrovos;

• vairuotojas gali rankiniu būdu reguliuoti pakabos eigą, pavyz-
džiui, naudoti lengvą balasto paėmimą be priekinio keltuvo;

• unikali Fendt Stability Control (FSC) sistema užtikrina papildomą 
stabilumą ir vairavimo tikslumą važiuojant virš 20 km/h kelyje;

• išvažiuojant iš posūkio, „Fendt Reaction“ vairavimo sistema auto-
matiškai persijungia į važiavimo į priekį režimą;

• ištobulinta vairavimo sistema VarioActive itin palengvina vaira-
vimą: vieno vairo rato apsukimo pakanka pilnam ratų vairavimo 
kampo pasukimui.

Fendt VarioGuide su Contour Assistant sistema:
 
• Fendt VarioGuide su Contour Assistant padeda dar efektyviau ir 

lengviau dirbti su naujais VarioGuide kelio linijų tipais, „Contour 
Segments“ ir „Single Track“; 

• naudodami Contour Segments sistemą, vienu metu galite naudo-
ti skirtingas kelio linijas;

• traktorius automatiškai persijungia į teisingą kelio liniją, atsižvel-
giant į jo kryptį ir buvimo vietą. 

Fendt Connect telemetrijos sistema: 

• „Fendt Connect“ telemetrijos sistema leidžia peržiūrėti duome-
nis savo kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje: buvimo vietą 
ir maršrutą, degalų sąnaudas, našumą, klaidų pranešimus, būsi-
mus aptarnavimo intervalus ir kt.

ISOBUS valdymas: 

• Valdykite su ISOBUS susietus padargus vairalazdėmis arba „Va-
rioterminal“ terminale.

Rodymas realiuoju laiku su „Smart Connect“: 

• „Smart Connect“ programėlė rodo traktoriaus parametrus rea-
liuoju laiku neišsaugodama jokių duomenų; Fendt prekės ženklui 
duomenų saugumas yra labai svarbus;

• skaitmeniniai ‚Fendt“ įrenginiai naudojami griežtai laikantis Euro-
pos IT saugumo standartų.

„SectionControl“ ir „VariableRateControl“: 

• „Varioterminal“ terminale lengvai valdykite tiek visiškai automa-
tizuotą „SectionControl“, tiek ir atskiras sekcijas su „VariableRa-
teControl“. 

Dokumentavimas su „Fendt VarioDoc“: 

• lauko duomenys saugomi duomenų bazėje naudojant „Vario-
Doc“ dokumentavimo sistemą; 

• „VarioDoc Pro“ taip pat registruoja GPS buvimo vietos duomenis 
ir perduoda duomenis beveik realiuoju laiku.

„VariotronicTI“ veiksmų sekos galulaukėse valdymo sistema: 

• naudodami „VariotronicTI“ veiksmų sekos galulaukėse valdymo 
sistemą, vienu mygtuko paspaudimu galite įjungti bet kurią savo 
posūkio veiksmų seką. 
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 1000 Vario

Techninės specifikacijos 

1038 Vario 1042 Vario 1046 Vario 1050 Vario
Variklis

Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 291/396 320/435 350/476 380/517

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 291/396 320/435 350/476 380/517

Nuolatinė galia ECE R 120 nuo 1500 aps./min. iki 
1700 aps./min. kW/AG 291/396 320/435 350/476 380/517

Cilindrų skaičius Skaičius 6 6 6 6

Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga mm 126/166 126/166 126/166 126/166

Darbinis tūris cm3 12419 12419 12419 12419

Vardinis greitis aps./min. 1700 1700 1700 1700

Maksimalus sukimo momentas prie  
1100-1500 aps./min. Nm 1910 2108 2305 2420

Sukimo momento kilimas % 17,0 17,0 17,0 13,0

Degalų lygis litrai 800,0 800,0 800,0 800,0

AdBlue bakas litrai 85,0 85,0 85,0 85,0

Nuolatinės galios diapazonas aps./min. 1500-1700 1500-1700 1500-1700 1500-1700

Transmisija ir darbo velenas (PTO) 

Transmisijos tipas TA 400 TA 400 TA 400 TA 400

Greičio diapazonas, važiuojant į priekį km/h 0,02-60 0,02-60 0,02-60 0,02-60

Greičio diapazonas, važiuojant atgal km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33

Didžiausias greitis km/h 60 60 60 60

Galinis darbo velenas, papildoma įranga 1000/1000E/
1300

1000/1000E/
1300

1000/1000E/
1300

1000/1000E/
1300

Keltuvas ir hidraulika

Kintamo srauto siurblys l/min. 165 165 165 165

Kintamo srauto siurblys, 1 pasirenkama įranga l/min. 220 220 220 220

Kintamo srauto siurblys, 2 pasirenkama įranga l/min. 220+210 220+210 220+210 220+210

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200 200 200 200

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras/galas) 
Power Plus Skaičius 1/0/6 1/0/6 1/0/6 1/0/6

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras/galas) 
Profi / Profi Plus Skaičius 1/0/6 1/0/6 1/0/6 1/0/6

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris litrai 100 100 100 100

Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas daN 12920 12920 12920 12920

Maksimalus priekinio keltuvo keliamasis pajėgumas daN 5584 5584 5584 5584
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 1000 Vario

Techninės specifikacijos 

1038 Vario 1042 Vario 1046 Vario 1050 Vario
Variklis

Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 291/396 320/435 350/476 380/517

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 291/396 320/435 350/476 380/517

Nuolatinė galia ECE R 120 nuo 1500 aps./min. iki 
1700 aps./min. kW/AG 291/396 320/435 350/476 380/517

Cilindrų skaičius Skaičius 6 6 6 6

Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga mm 126/166 126/166 126/166 126/166

Darbinis tūris cm3 12419 12419 12419 12419

Vardinis greitis aps./min. 1700 1700 1700 1700

Maksimalus sukimo momentas prie  
1100-1500 aps./min. Nm 1910 2108 2305 2420

Sukimo momento kilimas % 17,0 17,0 17,0 13,0

Degalų lygis litrai 800,0 800,0 800,0 800,0

AdBlue bakas litrai 85,0 85,0 85,0 85,0

Nuolatinės galios diapazonas aps./min. 1500-1700 1500-1700 1500-1700 1500-1700

Transmisija ir darbo velenas (PTO) 

Transmisijos tipas TA 400 TA 400 TA 400 TA 400

Greičio diapazonas, važiuojant į priekį km/h 0,02-60 0,02-60 0,02-60 0,02-60

Greičio diapazonas, važiuojant atgal km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33

Didžiausias greitis km/h 60 60 60 60

Galinis darbo velenas, papildoma įranga 1000/1000E/
1300

1000/1000E/
1300

1000/1000E/
1300

1000/1000E/
1300

Keltuvas ir hidraulika

Kintamo srauto siurblys l/min. 165 165 165 165

Kintamo srauto siurblys, 1 pasirenkama įranga l/min. 220 220 220 220

Kintamo srauto siurblys, 2 pasirenkama įranga l/min. 220+210 220+210 220+210 220+210

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200 200 200 200

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras/galas) 
Power Plus Skaičius 1/0/6 1/0/6 1/0/6 1/0/6

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras/galas) 
Profi / Profi Plus Skaičius 1/0/6 1/0/6 1/0/6 1/0/6

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris litrai 100 100 100 100

Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas daN 12920 12920 12920 12920

Maksimalus priekinio keltuvo keliamasis pajėgumas daN 5584 5584 5584 5584

RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 1000 Vario

1038 Vario 1042 Vario 1046 Vario 1050 Vario
Padangos

Priekinės padangos (standartinės) 650/65R34 650/65R38 650/65R38 650/65R38

Standartinės galinės padangos 710/75R42 750/75R46 750/75R46 750/75R46

1. Pasirenkamos priekinės padangos 650/65R38 710/60R38 710/60R38 710/60R38

1. Pasirenkamos galinės padangos 750/75R46 900/65R46 900/65R46 900/65R46

Matmenys

Priekinės vėžės plotis (standartinės padangos) mm 2100 2100 2100 2100

Galinės vėžės plotis (standartinės padangos) mm 2000 2000 2000 2000

Bendras plotis su standartinėmis padangomis mm 2750 2750 2750 2750

Bendras ilgis mm 6350 6350 6350 6350

Bendras kabinos aukštis su standartinėmis padangomis 
be VarioGuide mm 3470 3570 3570 3570

Bendras kabinos aukštis su standartinėmis padangomis 
su VarioGuide mm 3506 3606 3606 3606

Maksimali prošvaisa mm 600 600 600 600

Tarpuratis (ratų bazė) mm 3300 3300 3300 3300

Masės

Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – pilni 
bakai, be vairuotojo) kg 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Maksimali bendra leistina masė iki 40 km/h reikalingas 
konkrečiai šaliai skirtas išimties patvirtinimas kg 23000.0 23000.0 23000.0 23000.0

Maksimali bendra leistina masė iki 50 km/h reikalingas 
konkrečiai šaliai skirtas išimties patvirtinimas kg 21000.0 21000.0 21000.0 21000.0

Maksimali bendra leistina masė iki 50 km/h kg 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0

Maksimali priekabos kablio apkrova kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

Jums taip pat gali patikti:

Kerner prikabinami, pakabinami skutikliai 118 psl.
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„Fendt iD“ mažo variklio sūkių skaičiaus koncepcija: 

• 6 cilindrų linijinis 9,0 litrų MAN variklis yra nuo 296 iki 415 ar-
klio galių (AG). 

• „Common Rail“ degalų įpurškimo sistema, kurios įpurškimo slėgis 
yra iki 2500 barų, ir turbokompresorius su kintamąja turbinos 
geometrija (VTG) užtikrina tolygų ir dinamišką galios tiekimą net 
esant mažam variklio sūkių skaičiui. 

• Kiekvienas transporto priemonės komponentas, pvz., variklis, 
pavarų dėžė, ventiliatoriai, hidraulinė sistema ir visi antriniai 
mechanizmai, yra suprojektuoti taip, kad puikiai atitiktų mažą 
variklio sūkių skaičių. 

• Pastovus „Fendt 900 Vario“ serijos sukimo momentas yra nuo 
1150 aps./min. iki 1350 aps./min. Tai reiškia, kad „Fendt iD“ gali 
nuolat mažinti degalų sąnaudas ilgesnį tarnavimo laiką.

„VarioDrive“ transmisija, „VarioGrip“  
ir „Fendt Grip Assistant“ sistemos: 

• Užtikrina bepakopį, dinamišką važiavimą bet kokiu greičiu nuo 
0,02 km/h iki 60 km/h. 

• Priekinės ir galinės ašys varomos atskirai. Galia automatiškai 
perkeliama į sukibimo ašį. 

• Jėgos pavara veikia hidrostatinio - mechaninio galios paskirs-
tymo būdu. 

• Lauko pakraščiuose su „Fendt VarioDrive“ pajusite didelį skirtu-
mą. Priekinių ratų pavara gali aktyviai traukti traktorių į posūkį. 
Tai yra „pull-in-turn“ (traukimo posūkyje) efektas. Posūkio ratas 
tokiu būdu sumažėja iki 10%.

• Naudojant integruotą padangų slėgio reguliavimo sistemą „Fen-
dt VarioGrip“, padangų slėgį galima reguliuoti vienu „Variotermi-
nal“ mygtuko paspaudimu. 

• „Fendt Grip Assistant“ palaiko specifinį balastą, užtikrinantį tinka-
mą padangų slėgį ir idealų darbo greitį. 

• Modulinė hidraulinės sistemos konstrukcija suteikia dideles pa-
sirinkimo galimybes. Galite rinktis vieną iš 3 alyvos srautų: 165 
l/min, 220 l/min arba 2 hidraulinius siurblius (220 + 210 l/min), 
kurių tūrio srautas yra iki 430 l/min.

•  2 grandinių hidraulinė sistema leidžia du varomuosius mecha-
nizmus aprūpinti skirtingais slėgio ir alyvos srauto kiekiais. 

• Priekyje „Fendt 900 Vario“ serija siūlo integruoto keltuvo su pa-
dėties ir apkrovos sumažinimo valdymu naudojimo galimybę. 
Taip pat galite turėti iki dviejų priekinių velenų, kurių srauto tūris 
yra iki 100 l/min, priekinį darbo veleną (PTO) ir ISOBUS kištuką.

„Life Cab“ kabina, „Power“ 
ir „Profi“ vairalazdės, garso, apsaugos sistemos: 

• Erdvi „Fendt 900 Vario Life Cab“ kabina užtikrina aukščiausio 
lygio komfortą. Nuo pneumatinės 3 taškų pakabos, sėdynės su 
oro kondicionieriumi ir daugybės saugojimo skyrių iki naujo in-
formacijos ir pramogų paketo su „4.1“ garso sistema. 

Fendt 
900 Vario 

serija

RATINIAI TRAKTORIAI

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos 
gamintojas. „Premium“ kategorijai priskiriami Fendt traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efekty-
viuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. 
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• Keturi aukščiausios klasės garsiakalbiai ir žemų dažnių garsiakal-
bis užtikrina nepriekaištingą garso kokybę kabinoje. 

• Mėgaukitės atkuriamu garsu iš išmaniojo telefono per USB, 
AUX-IN ir „Bluetooth“. 

• FM/AM/DAB+/HD ir dvi antenos su nuolatine kanalų paieš-
ka užtikrina puikų radijo ryšio priėmimą. 

• Skambinkite iš „Fendt 900 Vario“ naudodami fantastiškos koky-
bės laisvų rankų įrangą: 8 mikrofonai, sumontuoti stoglangyje, 
reiškia, kad Jūsų rankos yra laisvos, o garsas - puikus. 

• Valdikliai yra „Varioterminal“ ir šoninės membranos klaviatūroje. 
• Tokios savybės kaip nauja apsaugos sistema, kuri visiškai apsau-

go transporto priemonę ir jos turinį nuo vagystės, variklio dang-
čio kamera ir elektra valdomi teleskopiniai veidrodėliai, užtikrina 
didesnį saugumą kasdieniame gyvenime. 

• Iš viso 66230 LED šviesos liumenų užtikrina visapusišką apšvie-
timą ir didesnį matomumą naktį. 

• „Power“ vairalazdė turi du mygtukus „VariotronicTI“ lauko pakraš-
čių valdymo sistemai - pastovaus greičio palaikymo sistemai 
ir variklio sūkių skaičiaus įsiminimui. „Varioterminal“ 7" užtikri-
na puikią apžvalgą. 

• „Profi“ vairalazdė turi keturis mygtukus „VariotronicTI“ lauko pa-
kraščių valdymo sistemai, du - pastovaus greičio palaikymo sis-
temai, du - variklio sūkių skaičiaus įsiminimui ir mygtukus dviem 
hidrauliniams vožtuvams valdyti. „Varioterminal“ 10.4" turi dvi 
kameros įvestis. 

 “Fendt Stability Control“ (FSC) sistema: 

• Tokios pagalbinės sistemos kaip „Fendt Stability Control“ (FSC), 
rankinio stabdžio pagalbinė priemonė ir vairo užraktas, užtikrina 
saugumą kelyje ir lauke. 

• „Fendt Stability Control“ stabilizuoja transporto priemonę važiuo-
jant keliais nuo 20 km/h greičio. 

• Elektrinis pneumatinis rankinis stabdis pats valdo stabdymą, kai 
išlipate iš kabinos arba išjungiate variklį. Be to, rankinis stabdis 
padeda automatiškai išjungti rankinį stabdį, kai užvedate variklį. 

• Vairo užraktas sumažina priekabos sukimosi su neužfiksuoto-
mis ašimis riziką esant dideliam važiavimo greičiui. 

• „Fendt 900 Vario“ serijoje yra papildomai pasirenkama atbulinės 
eigos kontrolės sistema.

• Pneumatinė posūkio sistema leidžia greitai pasukti visą opera-
toriaus platformą. 

  

Daugiau galimybių su Fendt išmaniaisiais sprendimais: 

• „Fendt Connect“ telemetrijos sistema yra geriausias būdas anali-
zuoti ir valdyti savo transporto priemonių parką. 

• Naudojant „Fendt Connect“ galima skaityti, saugoti ir analizuoti 
mašinos duomenis kaip paketo dalį. Tai leidžia lengviau planuo-
ti naudojimo laiką ir mašinos našumą, kas neabejotinai padeda 
padidinti Jūsų transporto priemonių ekonomiškumą. 

• Peržiūrėkite mašinos duomenis savo kompiuteryje arba išmania-
jame įrenginyje: 
• mašinos buvimo vietą ir maršrutą (vaizdas žemėlapyje);
• degalų sąnaudas;
• greitį;
• darbo laiką;
• mašinos našumą;
• klaidų pranešimus;
• būsimus aptarnavimo intervalus;
• ir daugiau. 

• Pasirenkama „Smart Connect“ programėlė vizualizuoja maši-
nos parametrus realiuoju laiku neišsaugodama jokių duomenų. 

• Skaitmeninių Fendt įrenginių naudojimas priklauso nuo griežtų 
Europos IT saugumo standartų. 

• Su „VarioGuide“, centrine Fendt mašinų orientavimosi kelyje siste-
ma, visada dirbate itin tiksliai. Pasirinkite vieną iš dviejų imtuvų („No-
vAtel®“ arba „Trimble®“) ir įvairius koregavimo duomenų signalus. 

• „Fendt VarioGuide Contour Assistant“ padeda dirbti dar efektyviau 
ir lengviau su naujais „VarioGuide“ kelio linijų tipais, „Contour Se-
gments“ ir „Single Track“.

• Naudodami „Contour Segments“ vienu metu galite naudoti skir-
tingas kelio linijas. Traktorius automatiškai persijungia į teisingą 
kelio liniją, atsižvelgiant į jo esamą kryptį ir padėtį. 

• „Varioterminal“ sistemoje lengvai valdykite tiek visiškai automa-
tizuotą „SectionControl“, tiek konkrečiai daliai reikalingą produk-
tų naudojimą su „VariableRateControl“. 

• Naudodami „VariotronicTI“ lauko pakraščių valdymo sistemą, 
vienu mygtuko paspaudimu galite įjungti bet kurią savo po-
sūkio seką. 

• Atmintyje galite išsaugoti iki 25 padargų. Naudojant kartu 
su „VarioGuide“, „VariotronicTI“ automatiškai aptinka buvimo 
vietą ir automatiškai inicijuoja visus lauko pakraščiuose įrašy-
tus veiksmus. 

Jums taip pat gali patikti:

Joskin puspriekabės, priekabos
Krampe puspriekabės
Joskin siloso pervežimo puspriekabės SILO-SPACE
Joskin mėšlakratės

138 psl.
139 psl.
116 psl.
153 psl.

Joskin srutvežiai
Fendt stačiakampių ryšulių presai
Kerner prikabinami, pakabinami skutikliai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 

155 psl.
98 psl. 

118 psl.
108 psl.
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 900 Vario

Techninės specifikacijos 

930 933 936 939 942
Variklis

Vardinė galia ECE R 120 prie 1700 aps./min. (AG ISO) (AG/kW) 296/217 326/239 355/261 385/283 415/305

Vardinė darbo veleno (PTO) galia (AG/kW) 237/177 264/197 290/216 317/236 341/254

Cilindrų skaičius/aušinimas 6 cilindrai/vanduo

Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga (colių/mm) 4,53 (115) x 5,70 (145)

Darbinis tūris (colių3/l) 549/9,0

Vardinis variklio sūkių skaičius (aps./min.) 1700

Maksimalus sukimo momentas prie 1550 aps./min. (Nm) 1550 1650 1750 1850 1970

Sukimo momento kilimas (1000 prie 1700 aps./min.), % 26,9 22,7 19,4 16,4 15,0

Dyzelino bako talpa (l) 625

DEF (dyzelino išmetimo skysčio) bako talpa (l) 70

Alyvos keitimo intervalas (darbo valandos) 500

Transmisija/Darbo velenas (PTO) 

Tipas/modelis Bepakopė „VarioDrive“ transmisija / TA 900

Greičio diapazonas (km/h) Į priekį – nuo 20 m/h iki 50 km/h
Atgal – nuo 0,02 iki 33 km/h 

Didžiausias greitis 50 km/h prie 1200 aps./min. 

Galinis darbo velenas (PTO) 1000 prie 1630 / 1000E prie 1250 aps./min. 

Hidraulinė sistema

Tipas Uždaras centras / Slėgio ir srauto kompensavimas

Hidraulinio siurblio galia (gpm/(l/min.)) 1 siurblys: 43,6/165 / 58/220
2 siurbliai: 113,5/430 (55,5/210+58/220)

Darbinis slėgis (psi/bar) 2900/200

Hidrauliniai valdymo vožtuvai, maks. gale/priekyje
Viengubas siurblys: 8 vožtuvai (6 gale/2 priekyje)

Sudvejintas siurblys: 7 vožtuvai  
(6 gale/1 priekyje arba 5 gale/2 priekyje)

3 taškų sistema

Tipas „Electrohydraulic Powerlift Control“ (EPC) su smūginės apkrovos  
stabilizavimu ir standartinės apkrovos kompensavimu 

Galinio keltuvo jėga (lb/kg) 21500/9750

Didžiausia keliamoji jėga, priekinė 3 taškų sistema (lb/kg) 12310/5584

Matmenys ir masės

Masė be apkrovos (lb/kg)* 24900/11300

Maksimali bendra leistina masė (lb/kg) 42000/19000

Bendras ilgis (colių/mm) 219,5/5575

Bendras plotis (colių/mm) 118,2/3000

Bendras aukštis (colių/mm) 133/3375

Prošvaisa (colių/mm) 21,8/553

Tarpuratis (ratų bazė) (colių/mm) 124/3150

Mažiausias posūkio ratas su standartinėmis padangomis (ft/m) 20/6,1

Elektros įranga

Starteris (V/kW) 24V – 7kW

Akumuliatorius (V/Ah) 2 akumuliatoriai – 12V/180Ah

Kintamosios srovės generatorius (V/A) 14V/2×160A

*Su galinėmis 710/70R42 ir priekinėmis 650/65R34 padangomis 
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„Fendt 800 Vario“ serijos ypatumai:

• integruota padangų slėgio stebėjimo sistema „Fendt VarioGrip“;
• TMS su automatine maksimalios apkrovos sistema 2.0;
• 9,5 t masė be krovinio, kai leidžiama bendra masė iki 16 t;
• didelė naudingoji apkrova iki 6,5 t;
• „x5“ kabina su 3,5 m3 oro erdvės ir panoraminiu priekiniu stiklu;
• „VariableRateControl“ (VRC);
• „Automatic SectionControl“;
• automatinis radiatorių valymas su reversiniu ventiliatoriumi;
• naujausios kartos LED priekinių žibintų dizainas;
• šios serijos traktoriai automatiškai reguliuoja apkrovos ribą ir 

suderina variklio sūkių skaičiaus ir transmisijos santykį, taip kon-
troliuodami variklio apkrovos sumažinimą;tokiu būdu variklis ir 
transmisija yra puikiai suderinti, o tai reiškia labai mažas degalų 
sąnaudas.

Išskirtinis vairavimo pojūtis:

• savaime išsilyginanti priekinės ašies pakaba;
• „Fendt Stability Control“ (FSC);
• „Fendt Reaction“ vairavimo sistema;
• „VarioActive“ susieta vairavimo sistema;
• smūginės apkrovos stabilizavimas;
• kabinos pakaba;
• sėdynės pakaba;
• automatinis vairo ašies užraktas;
• išmanusis stabdžių žibintų valdymas.
• elektrinis hidraulinis galinis sukabinimo įtaisas, kurio didžiausia 

keliamoji jėga yra 11110 daN, garantuoja, kad net ir sunkūs ga-
liniai šios galios klasės padargai gali būti be problemų pakelti iki 
didžiausio aukščio;

• „Fendt 800 Vario“ serija siūlo daugiau jungčių nei bet kuris ki-
tas jo galios klasės traktorius; šeši elektriniai hidrauliniai dvigubo 
veikimo vožtuvai gale ir du priekyje;

• priklausomai nuo naudojimo srities, „Fendt 800 Vario“ serijos 
traktoriuje galite įrengti apkrovos jutiklio siurblį, kurio tiekiama-
sis našumas yra 152 arba 205 litrai per minutę; 

• atskiras hidraulinės ir transmisinės alyvos tiekimas reiškia, kad 
„800 Vario“ galima naudoti su bioalyva hidraulinėje grandinėje;

• „Fendt 800 Vario“, turintis iki 80 litrų baką, turi didelį alyvos kie-
kį, kuris gali patenkinti kiekvieno padargo poreikius, nesvarbu, 
kokie dideli būtų jų alyvos poreikiai;

• didelė „x5“ kabina, kurioje yra daug erdvės ir kuri užtikrina išskir-
tinį matomumą per didelius langus;

• automatinė oro kondicionavimo sistema visada garantuoja ma-
lonią temperatūrą darbo vietoje;

Fendt 
800 Vario 

serija

RATINIAI TRAKTORIAI

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos ga-
mintojas. „Premium“ kategorijai priskiriami Fendt traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuo-
sius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. 

„Fendt 800 Vario“ serija yra populiarūs, didelės galios traktoriai, pasižymintys dideliu kompaktiškumu, lankstumu 
ir našumu. Ištobulinti iki smulkmenų, naudojant išmaniąsias ir efektyvumą didinančias technologijas, pavyzdžiui, 
padangų slėgio reguliavimo sistemą „VarioGrip“, automatizuoto vairavimo sistemą ir kt.
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• LED lempučių energijos sąnaudos yra ypač mažos, jų tarnavi-
mo laikas yra labai ilgas ir jos užtikrina bendrą šviesos srautą iki 
36640 liumenų;

• „Varioterminal“ 7'' su LED apšvietimu sujungia visas traktoriaus 
ir padargų funkcijas viename terminale;

• su ISOBUS susietus padargus taip pat galima valdyti tiesiai per 
„Varioterminal“; 

• išmaniojo telefono išvaizdos LCD ekranas turi aštrią 480 × 800 
pikselių skiriamąją gebą ir ryškias spalvas; jis yra labai atsparus 
įbrėžimams ir lengvai valomas;

• traktoriaus ir padargų valdikliai, kameros funkcija, taip pat orien-
tavimosi ir dokumentavimo sistemos yra visiškai integruoti į „Va-
rioterminal“ 10.4". 

Atbulinės eigos vairuotojo stotis – paprasta ir greita: 

• Norėdami dar labiau išplėsti darbo galimybių spektrą, Fendt siū-
lo gamykloje sumontuotą pilnai veikiančią atbulinės eigos vai-
ruotojo stotį. Prireiks tik kelių veiksmų, kad galėtumėte vairuoto-
jo sėdynę, įskaitant vairą, daugiafunkcį porankį ir visus valdymo 
elementus, apsukti maždaug 180 laipsnių kampu.

Palengvinta padangų slėgio kontrolė su „VarioGrip“: 

• „VarioGrip“ yra integruota Fendt padangų slėgio reguliavimo siste-
ma. Vidinį padangų slėgį galima reguliuoti pagal pageidavimą lauko 
ar kelio darbams nuo 0,6 iki 2,5 baro, naudojant „Varioterminal“. 

• Padangų slėgio reguliavimo sistema „VarioGrip“ visiškai automa-
tiškai reguliuoja padangų slėgį per trumpą laiką, net važiuojant 
didžiausiu greičiu. 

„Fendt VarioGuide“ išmanioji vairavimo sistema: 

• su „Fendt VarioGuide“ galite vairuoti patikimai ir tiksliai, net ir 
tose vietose, kuriose yra sudėtingos sąlygos; „Fendt VarioGuide“ 
leidžia maksimaliai išnaudoti Jūsų mašinų galimybes, nes gali-
te dirbti aktyviai nevairuodami net naktį ar dirbdami dideliuose 
plotuose;

• su „VarioGuide“ traktorius automatiškai išlaiko idealią važiavimo 
liniją, kad galėtumėte visą dėmesį sutelkti į padargą; persiden-
gimo tikimybė sumažėja ir, priklausomai nuo darbo procedūros, 
galima sutaupyti nuo trijų iki dešimties procentų; 

• priklausomai nuo programėlės, galite dirbti dviem skirtingais 
tikslumo lygiais: „VarioGuide Standard“ pasiekia maždaug 20 cm 
tikslumą, o „VarioGuide RTK“ užtikrina 2 cm tikslumą;

• su „Fendt VarioGuide“ dabar galima rinktis iš dviejų skirtingų im-
tuvų sistemų, „NovAtel®“ ir „Trimble®“;

• „VarioGuide“ vairavimo sistema užtikrina optimalius darbo rezul-
tatus ir maksimalų komfortą; naudojant „NovAtel“ imtuvą, Jums 
nuo kelio nuklysti neleidžia koregavimo signalai SBAS, „TerraS-
tar-L & C“ ir RTK; 

• pasirinkite „Trimble®“ imtuvą, jei norite naudoti SBAS, „Ran-
gePoint™ RTX™“, „CenterPoint RTX™“ ir RTK;

• jei dėl vietovės prarasite RTK signalą, „VarioGuide“ ir toliau pa-
tikimai veiks iki 20 minučių dėl „Trimble®-xFill™“ arba „NovAtel® 
RTK Assist“ sprendimo.

Išmaniosios žemdirbystės sistemos – automatizuotas taupymas: 

• su visiškai automatine „SectionControl“ sistema, skirta ISOBUS 
padargams, galite naudoti sėklas, trąšas ar pesticidus be persi-
dengimo iki 36 sekcijų pločiu; tai apsaugo nuo dvigubo naudoji-
mo ir už lauko ribų esančių plotų įdirbimo; 

• naudodami „SectionControl“ pagalbinę sistemą, galite greitai ir 
lengvai nustatyti kiekvieno padargo koregavimo vertes;

• naudodami „VariableRateControl“ (VRC), galite ūkininkauti pa-
gal konkrečios vietos taikomuosius žemėlapius, priklausomai 
nuo dirvožemio ir pasėlių; individualūs sėklų, trąšų ir pesticidų 
reikalingi kiekiai pateikiami taikomuosiuose žemėlapiuose; tada 
darbo metu jie paimami ir automatiškai panaudojami;

• darbo sąnaudas galima nustatyti ir planuoti naudojant lauko 
duomenų bazę; produktus galima naudoti labai tiksliais kiekiais;

• „Fendt Varioterminal“ palaiko ryšį su visais ISOBUS standartais. 
Visus su ISOBUS susietus padargus galite valdyti tik viename 
terminale ir mėgautis visais papildomais įvairių funkcijų privalu-
mais – nuo dokumentavimo iki dalies valdymo; 

• naudojant „VarioDoc“, atitinkami duomenys gali būti dokumen-
tuojami lauko protokole ir išanalizuojami per trumpiausią laiką;

• duomenys belaidžiu ryšiu perduodami iš „Varioterminal“ į lauko 
duomenų bazę naudojant „ISOBUS Standard TC-BAS“;

• duomenis apie panaudotą sėklų ir trąšų kiekį arba degalų suvar-
tojimą vienam hektarui galima gauti iš karto po atlikto darbo; be 
to, užduotis galima kurti kompiuteryje ir siųsti į terminalą;

• naujausios sąsajos ir programinės įrangos sprendimai jau leidžia 
peržiūrėti mašinos duomenis nepriklausomai nuo šiandieninės 
buvimo vietos. 
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 800 Vario

Techninės specifikacijos 

822 824 826 828
Variklis

ECE R120 (AG/kW) 226/166 246/181 265/195 287/211

Vardinė darbo veleno (PTO) galia (AG/kW) 185/136 205/150 225/165 245/180

Cilindrų skaičius/aušinimas 6/vanduo

Darbinis tūris (cm3) 6057

Vardinis variklio sūkių skaičius (aps./min.) 2100

Sukimo momento kilimas, % 32 31 31 30

Degalų bako talpa (l) 500

DEF (dyzelino išmetimo skysčio) bako talpa (l) 50

Alyvos keitimo intervalas (darbo valandos) 500

Transmisija/Darbo velenas (PTO) 

Tipas: Nuolat kintama „Vario“ transmisija ML 220

Greičio diapazonas (km/h) Į priekį – nuo 20 m/h iki 50 km/h
Atgal – nuo 0,02 iki 33 km/h

Didžiausias greitis (km/h) 50

Galinis darbo velenas (aps./min.) 1000/1000E arba 540E/1000

Priekinis darbo velenas, papildoma įranga (aps./min.) 1000

Sukabinimo įtaisas

Hidraulinė galia (l/min.) 152 stand., 205 papild. 

Galinio keltuvo valdymas Elektrinis – hidraulinis valdymas

Hidrauliniai nuotolinio valdymo prietaisai 8 dvig.veikimo; 6 gale, 2 priekyje (4 dvig.veikimo)

Galinio 3 taškuose sujungiamo keltuvo galia (kg) 9330

Priekinio keltuvo galia, priekinis sukabinimo įtaisas (kg) 1111

Matmenys ir masės

Masė be apkrovos (kg) 9370

Bendra leistina masė (kg) važiuojant 50 km/h (dvigubos grandinės 
stabdymo sistema) 16000

Maksimali vertikali kablio apkrova su standartinėmis padangomis, 
važiuojant 50 km/h (kg) 2000

Bendras ilgis (mm) 5275

Bendras plotis (mm) 2550

Bendras aukštis (mm) 3280

Tarpuratis (ratų bazė) (mm) 2950

Elektros įranga

Kintamosios srovės generatorius (V/A) 14 / 2×160

Jums taip pat gali patikti:

Joskin puspriekabės, priekabos
Krampe puspriekabės
Fendt stačiakampių ryšulių presai

138 psl.
139 psl.

98 psl

Fendt prikabinami Rogator 300 purkštuvai
Horizon DSX sėjamoji 
Prinoth augalinių liekanų smulkintuvai

75 psl.
12 psl. 

126 psl.
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Fendt 
700 Vario 

serija

RATINIAI TRAKTORIAI

Fendt 700 Vario serija turi viską – jėgą, judrumą, preciziškumą, patikimumą, funkcionalumą ir komfortą. 

Kabina su FendtONE vairuotojo darbo vieta: 

• nauja ergonomiška daugiafunkcė vairalazdė – daugiau mygtukų, 
kuriuos galima priskirti (įskaitant ISOBUS);

• mygtukai, paruošti priskirti ant porankio;
• nereikia jokių papildomų valdiklių (išorinių terminalų, vairalaz-

džių);
• „FendtONE“ platforma sujungia Jūsų traktorius ir biurą į vieną 

valdymo bloką.

10" valdymo terminalas: 

• Nepamainomas dalykas yra tai, kad būdami lauke galite peržiū-
rėti ne tik reikalavimus atitinkančius kelių duomenis, bet ir su 
mašina susijusią informaciją.

12" terminalas: 

• Standartiniame 12" terminale rodoma iki 6 laisvai konfigūruoja-
mų ekranų;

• Standartinė meniu struktūra terminale, kad galėtumėte lengvai 
rasti funkcijas; 

• Valdiklius galima pritaikyti individualiam vartojimui.

12" stogo terminalas:
 
• 12" stogo terminalas pusiau įlenda į stogo dangą;
• tokios programėlės kaip oro kondicionavimas ar „Infotainment“ 

(informacijos ir pramogų) sistema išlieka rodomos apatinėje, ma-
tomoje terminalo pusėje.

Kryžminė svirtis / 3L vairalazdė: 

• kryžminė svirtis arba 3L vairalazdė yra skirta valdyti 3 ir 4 hidrau-
linius valdymo įrenginius, taip pat priekinį krautuvą, priklausomai 
nuo konfigūracijos;

• kartu su Fendt priekiniu krautuvu, kuriame yra trečias vožtuvas, 
galite naudoti 3L vairalazdę tam, kad vienu metu galėtumėte val-
dyti 3 beprecedentes funkcijas;

• su papildomu atbulinės eigos pavaros mygtuku krypties keitimas 
yra sklandus ir patogus.
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Daugiafunkcė vairalazdė: 

• ergonomiška forma ir padėtis ant porankio leidžia visą dieną 
laikyti visiškai atnaujintą daugiafunkcę vairalazdę patogioje pa-
dėtyje;

• joje yra visi Jums pažįstami elementai, pvz., 2 pagalbiniai val-
dikliai ir lauko pakraščių valdymo funkcija. Hidraulinių vožtuvų 
valdymas yra proporcingas;

• vairalazdėje taip pat yra laisvai priskiriami mygtukai, kad vairuo-
tojui būtų suteikta dar daugiau lankstumo.

Nustatymo mygtukai: 

• naudokite nustatymo mygtukus, jei norite rankiniu būdu naudo-
ti terminalus vietoj sensorinio valdymo naudojimo;

• galite perjungti terminalus;
• greitam naršymui skirti spartieji klavišai.

Keturi skirtingi pasirenkami įrangos variantai: 

1. „Power“

„Power“ 1 nustatymas
• Nėra kryžminės svirties
• Viena svirčių pora (linijinis modulis) hidrauliniams vožtuvams 

valdyti 
 „Power“ 2 nustatymas
• Kryžminė svirtis
• Nėra svirčių poros (linijinis modulis) hidrauliniams vožtuvams 

valdyti

2. „Power+“

„Power+“ 1 nustatymas
• Kryžminė svirtis
• Viena svirčių pora (linijinis modulis) hidrauliniams vožtuvams 

valdyti
• „Fendt Smart Farming“ pagrindinis paketas: orientavimosi siste-

ma, mašinos valdymas

Jums taip pat gali patikti:

Fendt prikabinami Rogator 300 purkštuvai
Joskin puspriekabės, priekabos
Joskin mėšlakratės
Fendt Slicer žoliapjovės

75 psl.
138 psl.
153 psl.

84 psl.

Joskin srutvežiai
Kerner prikabinami, pakabinami skutikliai
Kerner tankinimo volai Frontpacker
Kerner augalinių liekanų smulkintuvai X-Cut Solo

155 psl.
118 psl. 
120 psl.
137 psl.

„Power+“ 2 nustatymas
• 3L vairalazdė
• Viena svirčių pora (linijinis modulis) hidrauliniams vožtuvams 

valdyti
• „Fendt Smart Farming“ pagrindinis paketas: orientavimosi siste-

ma, mašinos valdymas

3. „Profi“

„Profi‘ 1 nustatymas
• Kryžminė svirtis
• Keturios sensorinės ritės hidrauliniams vožtuvams valdyti 
„Profi“ 2 nustatymas
• 3L vairalazdė
• Keturios sensorinės ritės hidrauliniams vožtuvams valdyti 

4. „Profi+“

„Profi+“ 1 nustatymas
• Kryžminė svirtis
• Keturios sensorinės ritės hidrauliniams vožtuvams valdyti 
• „Fendt Smart Farming“ pagrindinis paketas: orientavimosi siste-

ma, agronomija, telemetrija, mašinos valdymas
„Profi+“ 2 nustatymas
• 3L vairalazdė
• Keturios sensorinės ritės hidrauliniams vožtuvams valdyti
• „Fendt Smart Farming“ pagrindinis paketas: orientavimosi siste-

ma, agronomija, telemetrija, mašinos valdymas

„Fendt 700 Vario“

• „FendtTI“ lauko pakraščių valdymo sistema;
• „Fendt Guide Contour Assistant“;
• „Fendt Task Doc“;
• Fendt ISOBUS yra standartizuota „Plug & Play“ („įjunk ir dirbk“) 

sąsaja;
• „Fendt Section Control“;
• „Fendt Variable Rate Control“;
• „Fendt Connect“
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 700 Vario

Techninės specifikacijos 

714 716 718 720 722 724
Variklis
Vardinė galia ECE R 120 (AG/kW) 144/100 163/120 181/133 201/148 222/130 237/174

Didžiausia galia ECE R 120 (AG/kW) 150/110 171/126 188/138 209/154 228/168 246/181

Darbo velenas AG (AG/kW) 110/82 130/97 145/108 166/123 185/138 195/145

Cilindrų skaičius 6

Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga (mm) 101/126

Darbinis tūris (cm3) 6056

Vardinis greitis (aps./min.) 2100

Maksimalus sukimo momentas prie 1450 aps./min. (Nm) 650 725 804 911 988 1072

Sukimo momento kilimas, % 43,0 40,0 39,0 39,0 39,0 38,0

Degalų bakas (l) 400

DEF (dyzelino išmetimo skysčio) bakas (l) 38

Transmisija/Darbo velenas (PTO) 
Transmisijos tipas ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180

1 greičio diapazonas (km/h) 0,02-28

1 greičio diapazonas – atvirkštinis (km/h) 0,02-17

2 greičio diapazonas (km/h) 0,02-50

2 greičio diapazonas – atvirkštinis (km/h) 0,02-33

Didžiausias greitis (km/h) 50

Galinis darbo velenas 540/540E/1000/1000E

Priekinis darbo velenas, papildoma įranga 1000

Sukabinimo įtaisas
Valdymo tipas Elektrohidraulinis

Hidrauliniai nuotolinio valdymo įtaisai Gale: 3 std./iki 5 papild., priekyje: iki 2 papild. 

Hidraulinė galia (l/min.) 152 std., 193 papild. 

Galinio 3 taškuose sujungiamo keltuvo galia (kg) 8759

Priekinio sukabinimo įtaiso didžiausia keliamoji galia (kg) 4418

Didžiausia vertikali kablio apkrova (kg) su standartinėmis 
padangomis ir 50 km/h 2000

Keltuvas ir hidraulika
Kintamo srauto siurblys (l/min.) 152

Kintamo srauto siurblys, papildoma įranga (l/min.) 193

Darbinis slėgis / valdymo slėgis (bar) 200+20

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekinis/ centras /galinis) 2/0/5

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris (l) 64

Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas (daN) 10360

Maksimalus priekinio keltuvo pajėgumas (daN) 4418

Matmenys ir masės
Bendras ilgis (mm) 5240

Bendras plotis su standartinėmis padangomis (mm) 2550

Tarpuratis (ratų bazė) (mm) 2783

Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – 
pilni bakai, be vairuotojo) (kg) 7735 7735 7790 7790 7790 7790

Maksimali bendra leistina masė (kg) 12500 12500 1400 1400 1400 1400

Elektros įranga
Akumuliatorius (V/Ah) 12 / 180
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Fendt 
500 Vario 

serija

RATINIAI TRAKTORIAI

Keturios konfigūravimo galimybės.

1. „Power“

• „VisioPlus“ kabina su oro kondicionavimo sistema ir „Comfort Seat“ 
sėdyne;

• „Varioterminal“ 7“ jutiklinis ekranas ir valdymas klavišais;
• „VariotronicTI “ veiksmų sekos gaulaukėje valdymo sistema;
• Hidraulinės jungtys, maks. 4/0 arba 3/1;
• Hidraulinis siurblys su 75/110 l* srauto tūriu;
• 3 priekinio keltuvo parinktys: standartinė / vieta / vietos ir rel-

jefo valdymas*;
• 90 Ah akumuliatorius.

*papildoma įranga

2. „PowerPlus“ 

Įranga yra tokia pati kaip ir „Power“ paketo plius:
• „VarioGuide“ sąranka su imtuvo pasirinkimu („Trimble“/ „NovAtel“);
• slydimo valdymo sistema, naudojant pavaras ir GPS duomenis;
• ISOBUS padargų valdymo sistema;

3. „Profi“

• „Super Comfort“ sėdynė* ir „Comfort“ keleivio sėdynė;
• Hidraulinis siurblys su 110/158 l* srauto tūriu;
• Hidraulinės jungtys, maks. 5/2*;
• Priekiniai kampiniai žibintai su halogenais;
• 170 Ah akumuliatorius;
• Automatinis vairuojamosios ašies užraktas*;
• Dvigubo veikimo galinis keltuvas*.

*papildoma įranga

4. „ProfiPlus“

• „Varioterminal“ 10.4'' jutiklinis ekranas ir valdymas klavišais;
• Dokumentavimas „VarioDoc Pro“ sistemoje;
• „VarioGuide“ sąranka, įskaitant 2 imtuvo parinktis („Trimble“/ 

„NovAtel“);

Fendt 500 Vario serija yra universalūs, manevringi ir lengvai valdomi traktoriai, kuriais visada galite pasikliauti. Jų 
stipriosios pusės yra sukibimo jėga, tikslus įdirbimas, puikus efektyvumas, patogumas ir saugumas transportuojant. 

• Slydimo valdymo sistema, naudojant pavaras ir GPS duomenis;
• „VarioActive“ vairavimo sistema;
• „Variable Rate Control“ (VRC)*;
• „SectionControl“*;
• „Contour Assistant“*.

*papildoma įranga

Idealus variklis Jūsų ūkiui: 

• iki 687 Nm sukimo momentas („516 Vario“), dinamiškas, didelio 
sukimo momento 4 cilindrų variklis yra išbandytas ir patikrintas 
visų rūšių darbui galios segmente, kurio maksimali galia yra nuo 
131 iki 171 AG;

• 4 vožtuvų technologija su „Common Rail“ degalų įpurškimo 
sistema leidžia efektyviai naudoti degalus, siekiant optimalaus 
bendro efektyvumo;

• su SCR išmetamųjų teršalų po apdorojimo ir CSF pasyvaus 
dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtro deriniu „Fendt 500 Vario“ 
atitinka naujausią 5 etapo išmetamųjų teršalų standartą ir pasi-
žymi ypač ekonomišku dyzelino ir „AdBlue“ suvartojimu;

• aliuminiai stūmokliai taip pat turi specialų perlydytą dubens pavidalo 
kraštą, kad būtų pasiektas maksimalus stabilumas ir ilgaamžiškumas;

• „Fendt 500 Vario“ pasiekia didžiausią 50 km/h greitį esant ma-
žam 1700 variklio sūkių per minutę skaičiui, o 40 km/h greitis 
pasiekiamas esant mažiems, ramiems 1400 aps./min. sūkiams;

• nuo mažiausio 20 m/h greičio iki 50 km/h greičio dirbkite su 
nuolatiniu galios perdavimu nekeisdami pavarų; net šlaituose 
galite sklandžiai sustoti naudodami aktyvaus stabdymo valdymo 
funkciją, o po to švelniai didinti greitį be jokio kratymosi. 

TMS ir automatinė maksimalios apkrovos sistema: 

• Traktoriaus valdymo sistema TMS valdo variklį ir transmisiją taip, 
kad jie visada be vargo galėtų nepriekaištingai dirbti. Jums terei-
kia nurodyti norimą greitį. Integruota automatinė maksimalios 
apkrovos valdymo sistema nustato variklio slėgį pagal galios rei-
kalavimus. Tai reiškia, kad variklis veikia idealiame greičio diapa-
zone. Operatoriai gali rankiniu būdu reguliuoti maksimalią galią.
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Vairavimo ir darbo komfortas su HGV: 

• Protingas trijų sistemų derinys garantuoja maksimalų važiavimo 
ir darbo komfortą: savaime išsilyginanti priekinės ašies pakaba 
su atsparumo apvirtimui mechanizmu, kabinos pakaba ir akty-
vus smūginės apkrovos stabilizavimas.

Trijų greičių galinis darbo velenas (PTO) 
su 1000 E ekonomišku PTO: 

• tiesioginis jėgos kelias iš variklio į darbo veleną (PTO) reiškia, kad 
„500 Vario“ ypatingai veiksmingai, naudodamas savo 3 PTO grei-
čius, perduoda galią į PTO; kaip papildoma įranga pasirenkamas 
1000E PTO pasiekia 1000 aps./min. tik su 1540 variklio sūkių ir 
gali sutaupyti 7% degalų;

• „500 Vario serija“ turi modernią apkrovos jutiklių technologiją, 
kurios hidraulinė galia yra iki 158 l/min.;

• galite turėti iki 7 elektrohidraulinių dvigubo veikimo vožtuvų, 5 
gale ir 2 priekyje; atskirtos alyvos tiekimo hidraulinei sistemai ir 
pavarų dėžei linijos neleidžia alyvai susimaišyti, o tai ypač svarbu 
dažnai keičiant padargus;

• didelis 55 litrų alyvos tūris leidžia nuvažiuoti didelius atstumus; 
kitas privalumas – bioalyvos naudojimas hidraulinėje grandinėje; 
į alyvos nuotėkio konteinerį, sumontuotą priekiniame ir galinia-
me keltuve, surenkama švari, pakartotiniam naudojimui tinkama 
alyva.

„VisioPlus“ kabina: 

• „Fendt VisioPlus“ kabina yra tikras matomumo ir erdvės stebu-
klas, iš kurios atsiveria 77° panoraminis vaizdas; 

• išradingas kryžminis apšvietimas su visiško matomumo funkcija;
• kabinoje yra pilnai valdoma atrama rankoms su pakaba kaip 

standartinė įranga;
• vairuotojo ir keleivio sėdynės, matomumas, valdikliai ir pakaba 

– visas kabinos korpusas buvo gerai apgalvotas ir sukurtas Jūsų 
gerai savijautai bei optimalioms darbo sąlygoms užtikrinti. 

„Fendt 500 Vario“ – idealus traktorius su priekiniu krautuvu 

• „Fendt 500 Vario“ ir „Fendt Cargo“ priekinis krautuvas yra ide-
alūs partneriai. Nuo judraus, stabilaus dizaino iki greito darbo 
stiliaus ir lengvo valdymo. 

• Per priekinį panoraminį langą, kuris išsilenkia į stogą, galite ma-
tyti pilnai pakeltą kaušą.

• Integruota svėrimo funkcija praneša, kai pasiekiamas tikslinis 
svoris. 

• Kratymo funkcija visiškai ištuština kaušą. 
• „Memo“ funkcija išsaugo rankos padėtį dažnai naudojamoms 

procedūroms, pvz., kad jos nereiktų reguliuoti kiekvieną kartą. 
• Galinės padėties amortizavimas užtikrina, kad priekinis krautuvas 

būtų švelniai ir sklandžiai pakeltas, o tai sumažina medžiagų pra-
radimą dėl nubyrėjimo (nulašėjimo).

„Varioterminal“ – kompaktiška ir intuityvi sistema 

• 7" terminalas su LED apšvietimu kompaktiškai apjungia visas 
traktoriaus ir padargų funkcijas. Iš čia galima valdyti ir ISOBUS 
pritaikytus padargus. 

• Standartiniame hierarchijos meniu lengva orientuotis. Naudoki-
te meniu parinktis paliesdami ekraną arba klavišą. 

• Ekranas turi aiškią skiriamąją gebą, yra atsparus įbrėžimams ir 
lengvai valomas. Ekranas automatiškai pritemdomas naktį, be 
jokio blizgesio.

• Naudodami daugiafunkcę vairalazdę galite lengvai ir tiksliai val-
dyti traktorių. 4 krypčių daugiafunkcė vairalazdė pagreitina, su-
lėtina ir apsuka nekeičiant pavarų. 

• Vairalazdė yra patogioje ranka pasiekiamoje padėtyje ir turi daug 
funkcijų, kurias galima įjungti tiesiogiai ant svirties: automatinis 
greičio reguliavimas, greičio išsaugojimas atmintyje, hidraulinė 
sistema ir papildomos automatizuotos funkcijos, pvz., lauko pa-
kraščių valdymas. 

• „Varioterminal“ sistemoje galima laisvai pasirinkti vožtuvus ir 
įjungti juos spustelėjimu ant daugiafunkcės vairalazdės.

• Naudojant pasirenkamą ISOBUS sąsają, visus ISOBUS 
pritaikytus padargus galima valdyti „Varioterminal“ sistemoje, to-
dėl papildomi padargų valdymo terminalai nėra reikalingi. 

„Fendt VarioGuide“, „SectionControl“ ir  
„VariableRateControl“ (VRC): 

• su „Fendt VarioGuide“ galite vairuoti stabiliai ir tiksliai net ir prasto 
matomumo sąlygomis;

• su „Fendt VarioGuide“ traktorius automatiškai palaiko idealią 
liniją, o Jūs galite sutelkti visą dėmesį į padargą; persidengimų 
skaičius sumažėja ir, priklausomai nuo darbo pobūdžio, galite 
sutaupyti nuo 3% iki 10%;

• priklausomai nuo programėlės, galite dirbti maždaug 20 cm tiks-
lumu („VarioGuide Standard“) arba net 2 cm („VarioGuide RTK“) 
tikslumus; 

• galima naudoti dvi skirtingas imtuvų sistemas – „NovAtel®“ arba 
„Trimble®“. Su „NovAtel®“ imtuvu kelyje Jus išlaiko koregavimo 
signalai SBAS, „TerraStar-L & C“ ir RTK; pasirinkite „Trimble®“ im-
tuvą, jei norite naudoti SBAS, „RangePoint™ RTX™“, „CenterPoint 
RTX™“ ir RTK; jei dėl vietovės prarasite RTK signalą, „VarioGuide“ 
patikimai dirbs iki 20 minučių naudodama „Trimble®-xFill™“ arba 
„NovAtel® RTK Assist“ sprendimus;

• naudodami visiškai automatinę „Fendt SectionControl“ dalies val-
dymo funkciją, taikomą ISOBUS padargams, galite sodinti, tręšti 
ar naudoti pesticidus be persidengimų; ji apsaugo nuo dvigubo 
įdirbimo ir automatiškai išlaiko atstumus; naudodami „Section-
Control“ pagalbos priemonę, galite greitai ir lengvai nustatyti 
savo padargo koregavimo vertes; 

• naudodami „VarioDoc Pro“ duomenų perdavimo sistemą, galite 
naudoti produktus reguliuojamais kiekiais, atsižvelgiant į dirvo-
žemio ar augalų poreikius, ir sutaupyti savo atsargas;

• remiantis „VarioDoc Pro“ dokumentavimu, dabar siūlomas nau-
jas sprendimas tiksliajam ūkininkavimui – „VariableRateControl“ 
(VRC); individualūs sėklų, trąšų ir pesticidų poreikiai pateikiami 
naudojimo žemėlapiuose; darbo metu juos galima peržiūrėti ir 
automatiškai įgyvendinti; didelis privalumas: galite nustatyti ir 
planuoti išteklius lauko duomenų bazėje, tada juos naudoti mak-
simaliu tikslumu.

Dokumentavimas, telemetrija  
ir programinės įrangos atnaujinimai:

 
• naudojant „VarioDoc“, duomenys lengvai ir greitai užregistruoja-

mi; tuomet belaidžiu būdu perduodami iš „Varioterminal“ į lauko 
duomenų bazę naudojant ISOBUS standartą TC-BAS;

• iškart po darbų atlikimo galite matyti duomenis apie sunaudotą 
sėklų ir trąšų kiekį arba degalų sąnaudas vienam hektarui; be to, 
užduotis galima sukurti kompiuteryje ir išsiųsti į terminalą;

• „VarioDoc Pro“ taip pat registruoja GPS vietos nustatymo duo-
menis ir duomenų perdavimą realiu laiku; tai leidžia automatiš-
kai ir sklandžiai keistis duomenimis su ISOXML suderinama lauko 
valdymo programine įranga ir žemėlapių sudarymo programa;

• naudotų darbo įvesčių duomenys perduodami pagal „TC-Geo“ 
standartą ir gali būti peržiūrimi „Varioterminal“ darbo metu.
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 500 Vario

Techninės specifikacijos 
 

512 Vario 513 Vario 514 Vario 516 Vario
Variklis

Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 91/124 98/133 110/150 120/163

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 96/131 104/141 115/156 126/171

Cilindrų skaičius Skaičius 4 4 4 4

Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga mm 121/126 121/126 121/126 121/126

Darbinis tūris cm3 4038 4038 4038 4038

Vardinis greitis aps./min. 2100 2100 2100 2100

Maksimalus sukimo momentas prie 
1450 aps./min. Nm 550 590 649 687

Sukimo momento kilimas % 42.0 40.0 42.0 42.0

Degalų lygis litrai 298.0 298.0 298.0 298.0

AdBlue bakas litrai 31.0 31.0 31.0 31.0

Transmisija ir darbo velenas (PTO) 

Transmisijos tipas ML 90 ML 90 ML 90 ML 90

1 greičio diapazonas km/h 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28

1 greičio diapazonas – atvirkštinis km/h 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17

2 greičio diapazonas km/h 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50

2 greičio diapazonas – atvirkštinis km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33

Didžiausias greitis km/h 50 50 50 50

Galinis darbo velenas 
540/540E/1000

540E/1000/1000E
100

540/540E/1000
540E/1000/1000E

100

540/540E/1000
540E/1000/1000E

100

540/540E/1000
540E/1000/1000E

100

Galinis darbo velenas, papildoma įranga

Priekinis darbo velenas, papildoma įranga

Keltuvas ir hidraulika

Kintamo srauto siurblys l/min. 75 75 75 75

1 kintamo srauto siurblys,  
papildoma įranga l/min. 110 110 110 110

2 kintamo srauto siurblys,  
papildoma įranga l/min. 158 158 158 158

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200+20 200+20 200+20 200+20

Maksimalus vožtuvų skaičius (prieki-
nis/ centras /galinis) Power/Power Plus Skaičius 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4

Maksimalus vožtuvų skaičius 
(priekinis/ centras / galinis) Profi / 
Profi Plus

Skaičius 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5

Maksimalus galimas hidraulinės 
alyvos tūris litrai 55 55 55 55

Maksimalus galinio keltuvo keliamasis 
pajėgumas daN 7780 7780 7780 7780

Maksimalus priekinio keltuvo 
pajėgumas daN 3420 3420 3420 3420



32

RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 500 Vario

Techninės specifikacijos

512 Vario 513 Vario 514 Vario 516 Vario
Padangos

Priekinės padangos (standartinės) 480/65R28 480/65R28 480/65R28 480/65R28

Standartinės galinės padangos 600/65R38 600/65R38 600/65R38 600/65R38

1. Papildomos priekinės padangos 16.9R28 16.9R28 480/65R28 480/65R28

1. Papildomos galinės padangos 20.8R38 20.8R38 600/65R38 600/65R38

Matmenys

Priekinės vėžės plotis (standartinės padangos) mm 1880 1880 1880 1880

Galinės vėžės plotis (standartinės padangos) mm 1860 1860 1860 1860

Bendras plotis su standartinėmis padangomis mm 2501 2501 2501 2501

Bendras ilgis mm 4453 4453 4453 4453

Bendras kabinos aukštis su standartinėmis 
padangomis be VarioGuide mm 2930 2930 2965 2965

Bendras kabinos aukštis su standartinėmis 
padangomis su VarioGuide mm 2980 2980 3015 3015

Maksimali prošvaisa mm 530 530 530 530

Tarpuratis mm 2560 2560 2560 2560

Masės

Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – 
pilni bakai, be vairuotojo) kg 6050.0 6050.0 6400.0 6400.0

Maksimali bendra leistina masė iki 40 km/h reikalin-
gas konkrečiai šaliai skirtas išimties patvirtinimas kg 10500.0 10500.0 10500.0 10500.0

Maksimali bendra leistina masė iki 50 km/h reikalin-
gas konkrečiai šaliai skirtas išimties patvirtinimas kg 10500.0 10500.0 10500.0 10500.0

Maksimali priekabos kablio apkrova kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

Jums taip pat gali patikti:

Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Former grėbliai
Fendt Rotana V kintamos kameros presai
Fendt Rotana F pastovios kameros presai

84 psl.
93 psl.

104 psl.
106 psl.

Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos
Rauch diskinės barstomosios
Joskin puspriekabės, priekabos

108 psl.
112 psl. 

77 psl.
138 psl.
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Fendt 
300 Vario 

serija

RATINIAI TRAKTORIAI

„314 Vario Dynamic Performance“: 

• Maksimali variklio galia yra 152 AG, esant 650 Nm sukimo mo-
mentui.

• Naujoviška galios didinimo koncepcija DP suteikia iki 10 AG 
daugiau galios, jei to reikia.

• Ji nėra susieta su važiavimo greičiu ar specialiomis eksploataci-
nėmis užduotimis ir veikia tik dinamiškai. 

• Paprastai traktorių variklio galia pasiskirsto daugelyje galią nau-
dojančių mechanizmų, pvz.: darbo velene (PTO), hidraulinėje sis-
temoje, variklio ventiliatoriuose ir oro kondicionavimo sistemoje. 

• 314 traktorius su 10 AG papildoma galia puikiai tinka ūkiams, nau-
dojantiems kompaktišką, lengvą ir galingą traktorių su rezervais.

„Fendt 300 Vario“ serijos patogumai: 

• platus „300 Vario“ padangų pasirinkimas ir mažas masės ir ga-
lios santykis padeda tausoti dirvožemį;

• vos 5010 kg arba 33 kg/AG 314, tad galima apkrauti pagal 
savo poreikius;

• lauko pakraščiuose mėgaukitės jo išskirtiniu manevringumu;
• savaime išsilyginanti priekinės ašies pakaba su 80 mm pakaba 

garantuoja geriausią trauką ir padidina apdirbamą plotą iki 7%;
• ypatingai galingas „Vario“ varantysis mechanizmas taip pat užti-

krina didžiausią vairavimo saugumą net ant kalvų ar naudojant 
priekinį krautuvą.

Nauja FendtONE vairuotojo darbo vieta

„300 Vario“ yra visiškas pradininkas kalbant apie ergonomiką, val-
dymą, naudojimo paprastumą. Kruopščiai sukurta ir iki smulkme-
nų apgalvota, „FendtONE“ siūlo intuityvaus valdymo ir funkciona-
lumo patirtį. Naujojoje vairuotojo darbo vietoje yra:
• 10" prietaisų skydelis;
• porankis yra pritvirtintas prie sėdynės, todėl be didelių pastan-

gų galite lengvai reguliuoti bet kokį nustatymą;
• daugiafunkce vairalazde galima pasirinkti naują 3L Naudodami 

3L vairalazdę, galite valdyti priekinius krautuvus „Fendt Cargo“ 
ir „Fendt CargoProfi“, įskaitant ir specialias funkcijas;

„Fendt 300 Vario“ serija puikiai tinka daugumai ūkių pagal našumą, kokybę ir universalumą.

• 12" terminalas (priklausomai nuo įrangos varianto);
• taip pat yra antrasis tinklo 12" terminalas, kurį galite iš dalies 

įstumti į stogą tam, kad geriau matytumėte kelią, tokiu būdu, 
vis tiek galėsite naudoti 50% ekrano ploto ir gaėsite matyti 3 
sekcijas.

„Fendt 300 Vario“ serijos valdymas

• Vienoje vietoje rasite visas funkcines grupes, kurios yra užko-
duotos spalvomis ir skirtos: pavarų dėžėms, keltuvams, hidrau-
liniams vožtuvams ir darbo velenams (PTO). 

• Yra 5 laisvai priskiriami mygtukai, todėl valdiklius galite pride-
rinti pagal individualius poreikius. Mygtukų paskirstymas nu-
statomas terminale naudojant individualų operacijų tvarkytuvą 
(IOT). 

• Spalvų koncepcija padeda vairuotojui greitai rasti kelią ir iš-
vengti klaidų.

• IOT galite perprogramuoti 19 išankstinio nustatymo mygtu-
kų tam, kad galėtumėte atlikti tokias funkcijas kaip išankstinis 
vairavimo sistemos aktyvinimas (įjungimas/išjungimas), apvalių 
indikatoriaus žibintų aktyvinimas (įjungimas/išjungimas) ir vož-
tuvų aktyvinimas.

Programinė įranga: 

• „300 Vario“ serijoje galite naudoti visas Fendt orientavimosi ke-
lyje ir dokumentavimo parinktis. 

• Naudodami ISOBUS padargams skirtą „Fendt SectionControl“, 
galite naudoti sėklas, trąšas ir pesticidus be persidengimų. To-
kiu būdu išvengsite dvigubo panaudojimo ir automatiškai išlai-
kysite atstumus.

• Jei perkelsite duomenis naudodami „Task Doc“, galėsite nau-
doti reikalingus kintamus kiekius ir taupyti savo atsargas. Do-
kumentavimui skirta „Task Doc“ yra naujausio tiksliojo ūkinin-
kavimo sprendimo dalis. Individualūs sėklų, trąšų ir pesticidų 
poreikiai pateikti naudojimo žemėlapiuose, pagal kuriuos gali-
ma planuoti, o vėliau automatiškai naudoti darbo metu.

„300 Vario“ serijos traktorius puikiai galima pritaikyti savo porei-
kiams, pasirenkant įvairią įrangą. 
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 300 Vario

Techninės specifikacijos

311 Vario 312 Vario 313 Vario 314 Vario
Variklis

Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 74/100 83/113 90/123 97/132

Vardinė galia su DP ECE R 120 (patvirtinimo žurnalas) kW/AG 104/142

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 83/113 90/123 98/133 104/142

Didžiausia galia su DP ECE R 120 kW/AG 112/152

Cilindrų skaičius Skaičius 4 4 4 4

Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga mm 108/120 108/120 108/120 108/120

Darbinis tūris cm3 4400 4400 4400 4400

Vardinis greitis aps./min. 2100 2100 2100 2100

Maksimalus sukimo momentas prie 1500 aps./min. Nm 497 536 571 608

Maksimalus sukimo momentas su DP prie 1500 aps./min. Nm 650

Sukimo momento kilimas % 48,3 41,5 38,9 37,2

Degalų lygis litrai 210,0 210,0 210,0 210,0

„AdBlue“ bakas litrai 23,0 23,0 23,0 23,0

Transmisija ir darbo velenas (PTO) 

Transmisijos tipas ML 75 ML 75 ML 75 ML 75

Greičio diapazonas, važiuojant į priekį km/h 0,02-40 0,02-40 0,02-40 0,02-40

Greičio diapazonas, važiuojant atgal km/h 0,02-25 0,02-25 0,02-25 0,02-25

Didžiausias greitis km/h 40 40 40 40

Galinis darbo velenas 540/540E/ 
1000

540/540E/ 
1000

540/540E/ 
1000

540/540E/ 
1000

Galinis darbo velenas, papildoma įranga
(įskaitant horizontalųjį greitį PTO) 540/1000/4.2 540/1000/4.2 540/1000/4.2 540/1000/4.2

Priekinis darbo velenas, papildoma įranga 1000 1000 1000 1000

Keltuvas ir hidraulika

Sudvejintas hidraulinis siurblys l/min. 46+38 46+38 46+38 46+38

Kintamo srauto siurblys l/min. 110 110 110 110

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200 200 200 200

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras/galas) Skaičius 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras/galas), 
papildoma įranga Skaičius 1/0/3 1/0/3 1/0/3 1/0/3

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris litrai 43 43 43 43

Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas daN 5960 5960 5960 5960

Maksimalus priekinio keltuvo pajėgumas daN 3130 3130 3130 3130

Jums taip pat gali patikti:

Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Former grėbliai
Fendt Rotana V kintamos kameros presai
Fendt Rotana F pastovios kameros presai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos 

84 psl.
93 psl.

104 psl.
106 psl. 
108 psl. 
112 psl.

Trioliet savaeigiai pašarų maišytuvai-dalytuvai
Trioliet pakraunami pašarų maišytuvai-dalytuvai
Trioliet savikroviai pašarų maišytuvai-dalytuvai
Rauch diskinės barstomosios
Joskin puspriekabės, priekabos
Humus augalinių liekanų smulkintuvai

141 psl.
143 psl. 
146 psl.

82 psl. 
138 psl.
135 psl.
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Fendt 
200 Vario 

serija

RATINIAI TRAKTORIAI

Dėl kompaktiškų matmenų ir erdvios kabinos „Fendt 200 Vario“ ne tik yra neįtikėtinai patogus, bet ir tobulas 
partneris bet kuriomis sąlygomis. „FendtONE“ yra daugiau nei intuityvi sistema.

Lengvas, judrus, bepakopis judėjimas – vos 34 kg/AG: 

• dirvožemio suspaudimas sumažina derlių, o tai aktualu ariamajai 
žemdirbystei ir pievoms; platus padangų pasirinkimas ir mažas 
„Fendt 200 Vario“ svorio ir galios santykis padės tausoti Jūsų dir-
vožemį;

• vos 4280 kg arba 34kg/AG „Fendt 211 Vario“ yra tikras lengvas 
traktorius; jį galima pakrauti pagal savo poreikius; lauko pakraš-
čiuose mėgausitės jo išskirtiniu manevringumu su minimaliu 4,2 
metrų posūkio spinduliu. 

Aukščiausias vairavimo ir darbo komfortas: 

• išmanioji „3-in-1“ (trys viename) sistema garantuoja maksi-
malų važiavimo komfortą ir patogumą naudojant: savaiminį 
išsilyginimą, fiksuojamą priekinės ašies pakabą, mechaninės ka-
binos pakabą ir aktyvų smūgio apkrovos stabilizavimą; tai užtikri-
na tolygų priekinės ašies apkrovimą, pastovų kontaktą, išlaikant 
vairavimo kontrolę;

• kartu su jautria „Fendt Reaction“ vairavimo sistema, skirta sau-
giam važiavimui tiesiai į priekį, „Fendt 200 Vario“ serija užtikrina 
vilkiko lygio vairavimą ir darbo komfortą;

• tam, kad sėdėjimo padėtis būtų geriausia, vairas ir prietaisų 
skydas turi būti teisingame aukštyje ir pakrypę tinkamu kampu; 
abu juos galima greitai ir lengvai sureguliuoti pedalu; 

• optimalus matomumas ir neblizgantis prietaisų skydas.

Trys konfigūracijos geresniam individualizavimui: 

1. „Power“
1 nustatymas
• Nėra kryžminės svirties
• 2 linijiniai moduliai (svirčių pora) hidrauliniams vožtuvams valdyti
2 nustatymas
• Kryžminė svirtis
• Nėra linijinio modulio (svirčių poros)

2. „Profi“
1 nustatymas
• Kryžminė svirtis
• 2 linijiniai moduliai (svirčių pora) hidrauliniams vožtuvams valdyti
2 nustatymas
• 3L vairalazdė
• 2 linijiniai moduliai (svirčių pora) hidrauliniams vožtuvams valdyti
• 12" terminalas

3. „Profi+“
1 nustatymas
• Kryžminė svirtis
• 2 linijiniai moduliai (svirčių pora) hidrauliniams vožtuvams valdyti
• 12" terminalas
2 nustatymas
• 3L vairalazdė
• 2 linijiniai moduliai (svirčių pora) hidrauliniams vožtuvams valdyti
• 12" terminalas

Išmaniosios žemdirbystės („Smart Farming“) sistemos:

• orientavimosi sistema;
• traktoriuje galima naudoti orientavimosi kelyje sistemą ir „Fendt 

Guide“ programėlę;
• naudodami „Fendt Task Doc“ programėlę mašinoje kurkite užsa-

kymus ir vėlesnes ataskaitas; pilna užbaigtų darbų apžvalga;
• lengvas ir intuityvus ISOBUS padargų valdymas naudojant ISO-

BUS 200 jungtis kabinoje ir galiniame lizde;
• „Fendt Section Control“ (SC);
• „Fendt VariableRateControl“ (VRC).
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 200 Vario

Techninės specifikacijos
 

207 Vario 208 Vario 209 Vario 210 Vario 211 Vario
Variklis

Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 53/72 60/82 67/91 73/99 77/165

Vardinė galia su DP ECE R 120 (patvirtinimo žurnalas) kW/AG 84/114

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 58/79 62/84 69/94 77/104 84/114

Didžiausia galia su DP ECE R 120 kW/AG 91/124

Cilindrų skaičius Skaičius 3 3 3 3 3

Darbinis tūris cm3 3300 3300 3300 3300 3300

Vardinis greitis aps./min. 2100 2100 2100 2100 2100

Maksimalus sukimo momentas prie 1600 aps./min. Nm 328 348 389 428

Maksimalus sukimo momentas su DP  
prie 1600 aps./min. Nm 508

Sukimo momento kilimas % 37 28 28 30 33

Degalų lygis litrai 120 125 125 125 125

AdBlue bakas litrai 15 16 16 16 16

Transmisija ir darbo velenas (PTO) 

Transmisijos tipas ML75 ML75 ML75 ML75 ML75

Greičio diapazonas važiuojant į priekį km/h 0,02-40 0,02-40 0,02-40 0,02-40 0,02-40

Greičio diapazonas važiuojant atgal km/h 0,02-25 0,02-25 0,02-25 0,02-25 0,02-25

Galinis darbo velenas 540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

Galinis darbo velenas, papildoma įranga
(įskaitant horizontalųjį greitį PTO) 

540/
1000/4.0

540/
1000/4.0

540/
1000/3.8

540/
1000/3.8

540/
1000/3.8

Priekinis darbo velenas, papildoma įranga 1000 1000 1000 1000 1000

Priekinis darbo velenas, 2 papildoma įranga 540E 540 540 540 540

Keltuvas ir hidraulika

Sudvejintas hidraulinis siurblys l/min. 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42

Kintamo srauto siurblys l/min. 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200 200 200 200 200

Maksimalus vožtuvų skaičius 
(priekis/ centras /galas) Skaičius 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4

Maksimalus galimas vožtuvų skaičius,  
pasirenkama įranga (priekis/ centras / galas) Skaičius 1/0/3 1/0/3 1/0/3 1/0/3 1/0/3

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris litrai 34 34 34 34 34

Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas daN 4204 4204 4204 4204 4204

Maksimalus priekinio keltuvo pajėgumas daN 2540 2540 2540 2540 2540
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 200 Vario

Techninės specifikacijos

207 Vario207 Vario 208 Vario208 Vario 209 Vario209 Vario 210 Vario210 Vario 211 Vario211 Vario
PadangosPadangos

Priekinės padangos (standartinės)Priekinės padangos (standartinės) 320/70R24320/70R24 320/70R24320/70R24 380/70R24380/70R24 380/70R24380/70R24 400/65R24400/65R24

Standartinės galinės padangosStandartinės galinės padangos 420/65R30420/65R30 480/70R30480/70R30 480/70R34480/70R34 480/70R34480/70R34 540/65R34540/65R34

1. Papildomos priekinės padangos1. Papildomos priekinės padangos 320/70R24320/70R24 320/70R24320/70R24 320/70R24320/70R24 320/70R24320/70R24 320/70R24320/70R24

1. Papildomos galinės padangos1. Papildomos galinės padangos 480/70R30480/70R30 420/65R30420/65R30 420/65R30420/65R30 420/65R30420/65R30 420/65R30420/65R30

2. Papildomos priekinės padangos2. Papildomos priekinės padangos 380/70R24380/70R24 380/70R24380/70R24 320/70R24320/70R24 320/70R24320/70R24 320/70R24320/70R24

2. Papildomos galinės padangos2. Papildomos galinės padangos 480/70R34480/70R34 480/70R34480/70R34 480/70R30480/70R30 480/70R30480/70R30 480/70R30480/70R30

3. Papildomos priekinės padangos3. Papildomos priekinės padangos 440/65R24440/65R24 440/65R24440/65R24 440/65R24440/65R24 440/65R24440/65R24 330/70R24330/70R24

3. Papildomos galinės padangos3. Papildomos galinės padangos 540/65R34540/65R34 540/65R34540/65R34 540/65R34540/65R34 540/65R34540/65R34 480/70R34480/70R34

MatmenysMatmenys

Priekinės vėžės plotis (standartinės padangos) Priekinės vėžės plotis (standartinės padangos) mmmm 15001500 15001500 16901690 16901690 16901690

Galinės vėžės plotis (standartinės padangos)Galinės vėžės plotis (standartinės padangos) mmmm 15101510 16551655 16501650 16601660 16601660

Bendras plotis su standartinėmis padangomisBendras plotis su standartinėmis padangomis mmmm 19701970 21702170 21702170 21702170 21862186

Bendras ilgisBendras ilgis mmmm 41194119 41194119 41194119 41194119 41194119

Bendras aukštis su Bendras aukštis su Comfort Comfort kabinakabina mmmm 25702570 25702570 26202620 26202620 26202620

Maksimali prošvaisaMaksimali prošvaisa mmmm 475475 475475 475475 475475 475475

Tarpuratis (ratų bazė)Tarpuratis (ratų bazė) mmmm 23702370 23702370 23702370 23702370 23702370

MasėsMasės

Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – 
pilni bakai, be vairuotojo) pilni bakai, be vairuotojo) kgkg 41004100 41404140 42204220 42204220 42804280

Maksimali bendra leistina masėMaksimali bendra leistina masė kgkg 75007500 75007500 75007500 75007500 75007500

Maksimali priekabos kablio apkrovaMaksimali priekabos kablio apkrova kgkg 20002000 20002000 20002000 20002000 20002000

Jums taip pat gali patikti:

Trioliet savaeigiai pašarų maišytuvai-dalytuvai
Trioliet pakraunami pašarų maišytuvai-dalytuvai
Trioliet savikroviai pašarų maišytuvai-dalytuvai
Fendt Slicer žoliapjovės

141 psl.
143 psl.
146 psl.
84 psl. 

Fendt Former grėbliai
Fendt Twister vartytuvai
Fendt Cargo priekiniai krautuvai

93 psl.
90 psl. 
53 psl.



38

• „Fendt 200 V Vario“ - klasikinis siaurų vikšrų traktorius. Aukšto-
sios technologijos su 1,07 m išoriniu pločiu. Siekiant didesnio 
manevringumo galima pasirinkti su plačia priekine ašimi.

• „Fendt 200 F Vario“ - 1,32 m išorinio pločio „Fendt 200 F Va-
rio“ turi komfortišką 14 cm platesnę kabiną ir platesnį, pakeltą 
priekinį stiklą.

• „Fendt 200 P Vario“ - specializuotas traktorius su platesnėmis 
ašimis ir didesne keliamąja galia, plotis nuo 1,59 m.

Trys konfigūracijos geresniam individualizavimui: 

1.„Power “
„Power“ 2 nustatymas 
• Kryžminė svirtis.
• Nėra linijinio modulio (svirčių poros).
 
2. „Profi”
„Profi“ 1 nustatymas 
• Kryžminė svirtis.
• 2 linijiniai moduliai (svirčių pora) hidrauliniams vožtuvams valdyti.
„Profi“ 2 nustatymas 
• 3L vairalazdė.
• 2 linijiniai moduliai (svirčių pora) hidrauliniams vožtuvams valdyti.
• 12" terminalas.
 
3. „Profi+“ 

„Profi+“ 1 nustatymas 
• Kryžminė svirtis.
• 2 linijiniai moduliai (svirčių pora) hidrauliniams vožtuvams valdyti.
• 12'' terminalas.
 „Profi+“ 2 nustatymas 
• 3L vairalazdė.
• 2 linijiniai moduliai (svirčių pora) hidrauliniams vožtuvams valdyti.
• 12" terminalas.

Tarpinės ašies įtaisas su aukštos kokybės hidrauline 
įranga ir „Power Beyond“ jungtimi: 

• dėl didelio pločio galite aiškiai nukreipti savo padargus į tarpinės 
ašies įtaisą;

• su penkiais dvigubo veikimo vožtuvais dešinėje ir dviem vožtu-
vais kairėje, kartu su grįžtamuoju srautu ir kryžminiu sujungimu, 
galite puikiai valdyti bet kokius aukšto lygio hidraulinius derinius;

• centrinė „Power Beyond“ jungtis lengvai tiekia alyvą galios reika-
laujantiems padargams, o tai reiškia, kad darbo metu taupydami 
laiką ir išlaidas galite naudoti tris padargus;

Galinis keltuvas su apkrovos sumažinimu (V/F):

• galinis padargas, pvz., žolės smulkintuvas, tiksliai kopijuoja že-
mės paviršiaus kontūrą esant nustatytam dirvos slėgiui; nely-
gioje vietovėje padargas išlaikomas tame pačiame darbiniame 
aukštyje, kad būtų pasiekti puikūs rezultatai; 

• puikiai dirba nelygioje vietovėje nuo šlaito iki lygaus žemės pa-
viršiaus (ir atvirkščiai). 

Fendt siūbuojantis keltuvas: 

• išskirtinis Fendt siūbuojantis keltuvas visiškai hidrauliniu būdu 
prisitaiko prie žemės paviršiaus; 

• palaipsniui nuo vairuotojo sėdynės reguliuojant keltuvo pakrypi-
mą ir horizontalų poslinkį, mūsų „Fendt 200 V/F Vario“ traktoriai 
yra nepakeičiami dirbant su kultivatoriais, pjaustymo mechaniz-
mais ar krautuvais.

Pakaba dirbant su lapų pjaustytuvu:

• lapų pjaustymo metu savaime išsilyginanti pakaba su apsauga 
nuo apvirtimo visada užtikrina sušvelnintą kontaktą su nelygiu 
žemės paviršiumi. 

Fendt 
200 

V/F/P Vario 
serija

RATINIAI TRAKTORIAI

Fendt 200 V/F/P Vario serijos traktoriai yra reikliausių užduočių atlikimo specialistai ir gali tapti Jūsų pagalbinin-
kais siekiant geriausių rezultatų. Šie traktoriai turi ištobulintą programinę įrangą, dėl kurios darbas tampa papras-
tesniu ir skaitmenizuotu. 
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Galinga hidraulinė sistema iki septynių vožtuvų ir „Power Beyond“: 

• priklausomai nuo konfigūracijos, protingai suprojektuota hi-
draulinė sistema „Fendt 200 V/F/P Vario“ turi iki septynių 
valdymo vožtuvų, dvi valdymo grandines, nepriklausomai re-
guliuojamus srautus, „Power Beyond“, prioritetų nustatymo 
funkciją ir laisvai pasirenkamą priskyrimą. 

Lengvas lauko pakraščių įdirbimas su „Fendt TI“:
 
• ši išmanioji pagalba yra naudinga atliekant besikartojančius dar-

bus, ypač lauko pakraščiuose; mūsų „Fendt TI“ lauko pakraščių 
valdymo sistema sutaupo iki 1920 kasdienių rankų judesių, ku-
rie būtų atliekami 160 posūkių metu;

• rankiniu būdu tiek sustoję, tiek vairuodami galite įrašyti visų 
funkcijų seką ir išsaugoti ją terminale; vėliau, vieno mygtuko pa-
spaudimu galėsite automatiškai aktyvinti funkcijų seką įvažiuo-
jant ir išvažiuojant iš lauko pakraščių. 

Greitas apsisukimas su „FendtActive“ vairavimo sistema:
 
• lauko pakraščiuose naudokitės „FendtActive“ vairavimo sistemos 

privalumais, atlikdami viso rato posūkį tik vienu vairo pasukimu. 

„FendtONE“ – sklandus biuro ir mašinos sujungimas: 

• „FendtONE“ naudoja terminalą, kad suderintų įprastą trakto-
riaus darbą su planavimo/valdymo užduotimis, kurios paprastai 
būtų atliekamos biure; 

• galite planuoti lauko duomenis ir užsakymus savo kompiuteryje 
ar išmaniajame įrenginyje, kad ir kur bebūtumėte, ir siųsti juos į 
savo mašiną.

Išmaniosios žemdirbystės („Smart Farming“) sistemos: 

• orientavimosi sistema - traktoriuje veikia orientavimosi kelyje 
sistema ir „Fendt Guide“ programėlė;

• agronomija – naudojant „Fendt Task Doc“ programėlę, mašinoje 
galima kurti užsakymus ir vėlesnes ataskaitas bei gauti išsamią 
užbaigtų darbų apžvalgą;

• telemetrija - siekiant geriausios analizės ir papildomo transporto 
priemonių parko valdymo; naudokite „Fendt Connect“ norėdami 
matyti ir išsaugoti tokius duomenis kaip mašinos padėtis, degalų 
sąnaudos, greitis ir klaidų kodai.

Jums taip pat gali patikti: 

Fendt Slicer žoliapjovės
Humus augalinių liekanų smulkintuvai

84 psl.
135 psl.
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 200 Vario V / F / P

Techninės specifikacijos

207 V 207 F 208 V 208 F 209 V
Variklis

Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 53/72 53/72 60/82 60/82 67/91

Vardinė galia su DP ECE R 120 
(patvirtinimo žurnalas) kW/AG

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 58/79 58/79 62/84 62/84 69/94

Didžiausia galia su DP ECE R 120 kW/AG

Cilindrų skaičius Skaičius 3 3 3 3 3

Darbinis tūris cm3 3300 3300 3300 3300 3300

Vardinis greitis aps./min. 2100 2100 2100 2100 2100

Maksimalus sukimo momentas prie 1600 aps./min. Nm 328 328 348 348 389

Maksimalus sukimo momentas su DP prie 1600 aps./min. Nm

Sukimo momento kilimas % 37 37 28 28 28

Degalų bako talpa litrai 68 68 68 68 68

Pasirenkamo degalų bako talpa litrai 80 80 80 80 80

„AdBlue“ bako talpa litrai 16 16 16 16 16

Transmisija ir darbo velenas (PTO) 

Transmisijos tipas ML70 ML70 ML70 ML70 ML70

Greičio diapazonas važiuojant į priekį km/h 0,02-40 0,02-40 0,02-40 0,02-40 0,02-40

Greičio diapazonas važiuojant atgal km/h 0,02-25 0,02-25 0,02-25 0,02-25 0,02-25

Galinis darbo velenas 540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

Galinis darbo velenas, papildoma įranga
(įskaitant horizontalųjį greitį PTO) 

540/
540E/5.8

540/
540E/4.8

540/
540E/5.4

540/
540E/4.8

540/
540E/5.4

Priekinis darbo velenas, papildoma įranga 1000 1000 1000 1000 1000

Priekinis darbo velenas, 2 papildoma įranga 540E 540E 540E 540E 540E

Keltuvas ir hidraulika

Sudvejintas hidraulinis siurblys l/min. 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42

Kintamo srauto siurblys l/min. 48+71 48+71 48+71 48+71 48+71

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200 200 200 200 200

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/centras/galas) „Power“ Skaičius 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4

Maksimalus vožtuvų skaičius 
(priekis/centras/galas) „Profi“ / „Profi+“ Skaičius 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris litrai 25 25 25 25 25

Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas daN 2775 2417 2775 2417 2775

Maksimalus priekinio keltuvo pajėgumas daN 2380 2380 2380 2380 2380
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 200 Vario V / F / P

Techninės specifikacijos

207 V 207 F 208 V 208 F 209 V
Padangos

Priekinės padangos (standartinės) 7.5L-15 280/70R20 280/70R16 280/70R20 280/70R16

Standartinės galinės padangos 280/85R24 340/85R28 320/85R24 340/85R28 320/68R24

1. Papildomos priekinės padangos 265/70R16 11LR16 7.5L-15 11LR16 7.5L-15

1. Papildomos galinės padangos 12.4 R24 420/70R24 280/85R24 420/70R24 280/85R24

2. Papildomos priekinės padangos 280/70R16 280/70R20 280/70R16 280/70R20 280/70R24

2. Papildomos galinės padangos 360/70R24 420/70R24 360/70R24 420/70R24 360/70R24

3. Papildomos priekinės padangos 320/65R16 320/65R18 320/65R16 320/65R18 320/65R16

3. Papildomos galinės padangos 440/65R24 420/70R24 440/65R24 420/70R24 440/65R24

Matmenys

Priekinės vėžės plotis (standartinės padangos)  mm 794 1064 852 1064 852

Galinės vėžės plotis (standartinės padangos) mm 777 1000 831 1000 831

Bendras plotis su standartinėmis padangomis mm 1070 1367 1151 1367 1151

Bendras ilgis mm 3708 3813 3708 3813 3708

Bendras aukštis su „Comfort“ kabina mm 2310 2470 2400 2470 2400

Maksimali prošvaisa mm 266 323 266 323 266

Tarpuratis (ratų bazė) mm 2290 2290 2290 2290 2290

Masės

Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – pilni 
bakai, be vairuotojo) 

kg 3060 3140 2860 3140 3080

Maksimali bendra leistina masė kg 4800 4800 4800 4800 4800

Maksimali priekabos kablio apkrova kg 1500 1500 1500 1500 1500

209 F 209 P 210 V 210 F
Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 67/91 67/91 73/99 73/99

Vardinė galia su DP ECE R 120 (patvirtinimo žurnalas) kW/AG

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 69/94 69/94 77/104 77/104

Didžiausia galia su DP ECE R 120 kW/AG

Cilindrų skaičius Skaičius 3 3 3 3

Darbinis tūris cm3 3300 3300 3300 3300

Vardinis greitis aps./min. 2100 2100 2100 2100

Maksimalus sukimo momentas prie 1600 aps./min. Nm 389 389 428 428

Maksimalus sukimo momentas su DP prie 1600 aps./min. Nm

Sukimo momento kilimas % 28 28 30 30

Degalų bako talpa litrai 68 68 68 68

Pasirenkamo degalų bako talpa litrai 80 80 80 80

„AdBlue“ bako talpa litrai 16 16 16 16

Transmisijos tipas ML70 ML70 ML70 ML70

Greičio diapazonas važiuojant į priekį km/h 0,02-40 0,02-40 0,02-40 0,02-40

Greičio diapazonas važiuojant atgal km/h 0,02-25 0,02-25 0,02-25 0,02-25

Galinis darbo velenas 540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

Galinis darbo velenas, papildoma įranga
(įskaitant horizontalųjį greitį PTO) 

540/
540E/4.8

540/
540E/4.7

540/
540E/5.4

540/
540E/4.8
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 200 Vario V / F / P

Techninės specifikacijos

209 F 209 P 210 V 210 F
Priekinis darbo velenas, papildoma įranga 1000 1000 1000 1000

Priekinis darbo velenas, 2 papildoma įranga 540E 540E 540E 540E

Sudvejintas hidraulinis siurblys l/min. 33+42 33+42 33+42 33+42

Kintamo srauto siurblys l/min. 48+71 48+71 48+71 48+71

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200 200 200 200

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras /galas) „Power“ Skaičius 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras /galas) „Profi“ 
/ „Profi+“ Skaičius 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris litrai 25 25 25 25

Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas daN 2417 3134 2775 2417

Maksimalus priekinio keltuvo pajėgumas daN 2380 2540 2380 2380

Priekinės padangos (standartinės) 280/70R20 280/70R20 280/70R16 280/70R20

Standartinės galinės padangos 340/85R28 380/85R28 320/85R24 320/85R28

1. Papildomos priekinės padangos 11LR16 11LR16 7.5L-15 11LR16

1. Papildomos galinės padangos 420/70R24 420/70R24 280/85R24 420/70R24

2. Papildomos priekinės padangos 280/70R20 280/70R20 280/70R16 280/70R20

2. Papildomos galinės padangos 420/70R24 420/70R28 360/70R24 420/70R24

3. Papildomos priekinės padangos 320/65R18 340/65R18 320/65R16 320/65R18

3. Papildomos galinės padangos 420/70R24 480/65R28 440/65R24 420/70R24

Priekinės vėžės plotis (standartinės padangos)  mm 1064 1212 852 1064

Galinės vėžės plotis (standartinės padangos) mm 1000 1288 831 1000

Bendras plotis su standartinėmis padangomis mm 1367 1680 1151 1367

Bendras ilgis mm 3813 3831 3708 3813

Bendras aukštis su „Comfort“ kabina mm 2470 2500 2400 2470

Maksimali prošvaisa mm 323 318 266 323

Tarpuratis (ratų bazė) mm 2290 2290 2290 2290

Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – pilni bakai, 
be vairuotojo) kg 3140 3360 3080 3140

Maksimali bendra leistina masė kg 4800 5600 4800 4800

Maksimali priekabos kablio apkrova kg 1500 1500 1500 1500

210 P 211 V 211 F 211 P
Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 73/99 77/105 77/105 77/105

Vardinė galia su DP ECE R 120 (patvirtinimo žurnalas) kW/AG 84/114 84/114 84/114

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 77/104 84/114 84/114 84/114

Didžiausia galia su DP ECE R 120 kW/AG 91/124 91/124 91/124

Cilindrų skaičius Skaičius 3 3 3 3

Darbinis tūris cm3 3300 3300 3300 3300

Vardinis greitis aps./min. 2100 2100 2100 2100

Maksimalus sukimo momentas prie 1600 aps./min. Nm 428

Maksimalus sukimo momentas su DP prie 1600 aps./min. Nm 508 508 508
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 200 Vario V / F / P

Techninės specifikacijos

210 P 211 V 211 F 211 P
Sukimo momento kilimas % 30 33 33 33

Degalų bako talpa litrai 68 68 68 68

Pasirenkamo degalų bako talpa litrai 80 80 80 80

„AdBlue“ bako talpa litrai 16 16 16 16

Transmisijos tipas ML70 ML70 ML70 ML70

Greičio diapazonas važiuojant į priekį km/h 0,02-40 0,02-40 0,02-40 0,02-40

Greičio diapazonas važiuojant atgal km/h 0,02-25 0,02-25 0,02-25 0,02-25

Galinis darbo velenas 540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

540/
540E/1000

Galinis darbo velenas, papildoma įranga
(įskaitant horizontalųjį greitį PTO)

540/
540E/4.7

540/
540E/5.5

540/
540E/4.8

540/
540E/4.7

Priekinis darbo velenas, papildoma įranga 1000 1000 1000 1000

Priekinis darbo velenas, 2 papildoma įranga 540E 540E 540E 540E

Sudvejintas hidraulinis siurblys l/min. 33+42 33+42 33+42 33+42

Kintamo srauto siurblys l/min. 48+71 48+71 48+71 48+71

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200 200 200 200

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras /galas) 
„Power“ Skaičius 0/4/4 0/4/4 0/4/4 0/4/4

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekis/ centras /galas) 
„Profi“ / „Profi+“ Skaičius 0/7/4 0/7/4 0/7/4 0/7/4

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris litrai 25 25 25 25

Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas daN 3134 2775 2417 3134

Maksimalus priekinio keltuvo pajėgumas daN 2540 2380 2380 2540

Priekinės padangos (standartinės) 280/70R20 280/70R16 280/70R20 280/70R20

Standartinės galinės padangos 340/85R28 360/70R24 340/85R28 420/70R28

1. Papildomos priekinės padangos 11LR16 280/70R16 11LR16 11LR16

1. Papildomos galinės padangos 420/70R24 320/85R24 420/70R24 420/70R24

2. Papildomos priekinės padangos 280/70R20 320/65R16 280/70R20 280/70R20

2. Papildomos galinės padangos 420/70R28 380/70R24 420/70R24 380/85R28

3. Papildomos priekinės padangos 340/65R18 320/65R16 320/65R18 340/65R18

3. Papildomos galinės padangos 480/65R28 440/65R24 420/70R24 480/65R28

Priekinės vėžės plotis (standartinės padangos)  mm 1212 852 1064 1212

Galinės vėžės plotis (standartinės padangos) mm 1288 857 1000 1288

Bendras plotis su standartinėmis padangomis mm 1680 1217 1367 1720

Bendras ilgis mm 3831 3708 3813 3831

Bendras aukštis su „Comfort“ kabina mm 2500 2400 2470 2500

Maksimali prošvaisa mm 318 266 323 318

Tarpuratis (ratų bazė) mm 2290 2290 2290 2290

Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina –  
pilni bakai, be vairuotojo) kg 3360 3090 3140 3380

Maksimali bendra leistina masė kg 5600 4800 4800 5600

Maksimali priekabos kablio apkrova kg 1500 1500 1500 1500
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Traktoriai 
pramonei, 

kelių ir 
aplinkos 
priežiūrai

RATINIAI TRAKTORIAI

• 8 bazinės traktorių grupės, 50 bazinių modelių. 
• Itin platus galios diapazonas – nuo 72 AG iki 517 AG. 
• Fendt“ kabinos atitinka Apsaugos nuo krintančių daiktų kons-

trukcijos (FOPS) reikalavimus, todėl kabina ir pats vairuotojas yra 
apsaugoti nuo statybvietėje krintančių objektų iki 1365 Džau-
lių energijos. Akredituota DLG bandymų stotis Groß-Umstadt 
mieste išbandė visus Fendt traktorius su kabinomis pagal stan-
dartą DIN EN ISO 3449 saugaus darbo statybvietėse atžvilgiu.

• Didelės įstiklintos kabinos zonos užtikrina puikų aplinkos ir pa-
dargų matomumą.

• Įvairūs saugojimo skyriai arba ištempiami tinkleliai skirti įran-
kiams, kurių Jums gali prireikti darbo dieną, laikyti. Maistą ir gė-
rimus galima laikyti vėsiame ir švariame aušinimo skyriuje su oro 
kondicionieriumi.

• Su bepakope pavarų dėže „Fendt Vario“ visose galios klasėse - 
nuo „Fendt 200 Vario“ iki „Fendt 900 Vario“ – galite važiuoti nuo 
20 metrų per valandą iki didžiausio 60 km/h greičio naudodami 
daugiafunkcę vairalazdę arba kojinį pedalą. 

• „Fendt Vario“ pavarų dėžė ir variklis sureguliuoti taip, kad degalų 
sąnaudos būtų kuo mažesnės.

• Fendt didelės galios traktoriuose su unikalia „Fendt Stability 
Control“ (FSC) sistema važiavimo metu visada jausitės saugūs, 
net ir sudėtinguose posūkiuose. 

• Techninės priežiūros praktiškai nereikalaujanti stabdžių sistema, 
kurią sudaro priekinių ir galinių ratų šlapi daugiadiskiniai stab-
džiai, užtikrina didelį važiavimo saugumą ir puikų lėtėjimą.

• Dėl gerai suprojektuotų sistemos sprendimų mašiną galima kon-
vertuoti iš sniego valytuvo į sniego pūstuvą vos per 2 minutes.

• Fendt valdymas yra ne tik labai lengvas ir saugus, jo privalumus 
pastebėsite kiekvieno darbo metu: važiuodami tiek mažiausiu 20 
m/h greičiu, kai reikia tiksliai atlikti darbą, tiek didžiausiu 60 km/h 
greičiu, kai reikia greitai pervežti krovinius, visada važiuosite be 
pavarų pakopų, kas užtikrina nuolatinį, didelį sukimo momentą.

• Važiuojant su traktoriais net ir netvarkingais keliais, yra garantuo-
jamas maksimalus komfortas ir saugumas dėl sumontuotos „Vario-
Grip“ sistemos, kurią galima naudoti greitam bei lengvam padangų 
slėgio reguliavimui ir svorio paskirstymui didesniame dirvos plote, 
siekiant maksimaliai apsaugoti veją ir užtikrinti trauką.

• Atliekant kasimo darbus, puikios Fendt didelės galios traktorių 
pritaikomumo savybės yra labai vertinamos, o didelė darbo vele-
no ir hidraulinės sistemos galia yra labai naudinga žemės rekons-
trukcijos ir dirvožemio stabilizavimo darbams.

• Sėdynė su amortizacija jau nuo „Fendt 300 Vario“ modelio yra 
standartinė įranga ir užtikrina patogią vairuotojo darbo vietą. 

• Yra galimybė rinktis iš 3 sėdynių variantų. Sėdynės gali būti 
montuojamos su oro kondicionavimo sistema ir pneumatine 
juosmens atrama.

• Su „Footwell“ šildytuvu, kuris kaip papildoma įranga gali būti 
sumontuotas „Fendt 200“ ir „200“ V/F/P „Vario“ traktoriuose, 
žiemą Jūsų galva išliks vėsi, o kojos šiltos. 

• Priekinio sukabinimo hidraulinis valdymo mechanizmas, sumon-
tuotas modeliuose nuo „Fendt 300 Vario“, suteikia galimybę per-
kelti padargo svorio dalį ant priekinės ašies. Tai užtikrina didesnį 
važiavimo saugumą, tuo pačiu apsaugant padargą. 

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos ga-
mintojas. „Premium“ kategorijai priskiriami Fendt traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuo-
sius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. 

Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų be-
pakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų 
dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
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RATINIAI TRAKTORIAI I Traktoriai pramonei, kelių ir aplinkos priežiūrai

Techninės specifikacijos

Modeliai / 
Paskirtis

200 Vario V/F/P
200 Vario

300 Vario 500 Vario
700 Vario

800 Vario
900 Vario

1000 Vario

Pagrindinis 
privalumas

• Tinka sunkiai prieina-
mose vietose.

• Miesto tvarkymo 
darbų traktorius.

• Tinka naudoti ištisus 
metus.

• Galia ir trau-
ka su Fendt 

didelės galios 
traktoriais.

• Vienintelis 
toks, itin di-
delės galios. 

Žemės sklypų 
priežiūra

• Šienavimas, priežiūra ir 
žolės atnaujinimas par-
kuose, golfo / sporto 

aikštynuose, dideliuose 
plotuose, grioviuose 
ir vejų pakraščiuose, 
naudojant aeratorius, 
cilindrinius, siūbuojan-
čius ir besisukančius 
šienavimo įrenginius.

• Parkų ir didelių 
plotų šienavimas ir 
priežiūra, naudo-
jant siūbuojančias 
ir besisukančias 

vejapjoves 

• Parkų ir didelių 
plotų šienavimas 
ir priežiūra nau-
dojant rotacines 

arba besisukančias 
vejapjoves 

• Didelių plotų 
šienavimas ir 

priežiūra 

• Didelių plotų 
šienavimas ir 

priežiūra 

Miškai ir 
krūmynai

• Gyvatvorių priežiūra, 
naudojant žirkles. 

Krūmynų smulkinimas 
smulkintuvu.

• Gyvatvorių priežiū-
ra, naudojant žirkles.

• Miško mulčiavimas.
• Krūmynų smulkini-

mas smulkintuvu.

• Gyvatvorių prie-
žiūra, naudojant 

strėlinę žoliapjovę.
• Miško mulčiavimas.
• Krūmynų smulkini-

mas smulkintuvu.

• Naudojamas su mulčeriu.
• Biomasės gaminimas, naudojant 

medienos smulkintuvą.

Statyba ir 
transportavimas

• Transportavimas plokš-
čiadugniu konteineriu 

arba priekaba.
• Pakelių priežiūra nau-

dojant griovių valytu-
vą, šakų žirkles arba 

krūmynų pjaustytuvą, 
plovimo šepetį, kranti-

nių valytuvą ir kt.
• Šlavimas

• Vežimas plokščiadugniu konteineriu arba 
priekaba.

• Pakelių priežiūra naudojant griovių valytuvą, 
šakų žirkles arba krūmynų pjaustytuvą, plovi-

mo šepetį, krantinių valytuvą ir kt.
• Šlavimas

• Transportavimas naudojant prie-
kabą, išverčiamą / išstumiamą 

priekabas.
• Pakelių priežiūra.

• irvožemio šalinimas draglainu/
grandikliu.

• Dirvožemio stabilizavimas roto-
vatoriumi.

Priežiūros 
darbai žiemą

• Valymas ir barstymas 
automobilių stovėjimo 
aikštelėse, ant pėsčiųjų 

ir dviračių takų.
• Sniego pūtimas šoniniu 

rėžtuvu-pūstuvu arba 
rėžtuvu-pūstuvu.

• Automobilių stovėjimo aikštelių, miesto bei 
rajono kelių valymas ir barstymas.

• Sniego pūtimas šoniniu rėžtuvu-pūstuvu arba 
rėžtuvu-pūstuvu.

• Sniego pūtimas, naudojant atbu-
linės eigos valdymo sistemą

Priedai 
traktoriams

• Su Fendt traktoriais galima montuoti „Fendt Cargo“ ir „CargoProfi“ priekinius krautuvus.
• Yra galimybė traktorių paruošti miško darbams (Vokietijos gamintojo „S&R Maschinnebau priedai).

• Vokietijos gamintojo „Grasdorf“ speciali prikabinimo jungtis su balastine plokšte papildomai galinių ratų apkrovai. 
• Specialūs aušintuvų ventiliatoriai su plačiomis oro srauto reguliavimo galimybėmis. 

Jums taip pat gali patikti: 

Fendt Cargo priekiniai krautuvai
Prinoth augalinių liekanų smulkintuvai
Humus sodo priežiūros technika
Humus technika pakelių, grovių priežiūrai
Humus augalinių liekanų smulkintuvai
Kerner augalinių liekanų smulkintuvai X-Cut Solo
Fendt 1000 Vario serija

53 psl.
126 psl.
133 psl.
134 psl. 
135 psl.
137 psl.

16 psl.

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija
Fendt 200 Vario serija
Fendt 200 V / F / P serija

20 psl.
23 psl. 
26 psl.
29 psl.
33 psl.
35 psl.
38 psl.
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VIKŠRINIAI TRAKTORIAI

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos ga-
mintojas. „Premium“ kategorijai priskiriami Fendt traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuo-
sius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. „Fendt 1100 
Vario“ MT serija yra pirmieji vikšriniai traktoriai šioje HP klasėje, kurie turi bepakopę pavarų dėžę. Šios serijos 
sistema yra daugiau nei 30 metų patirties su vikšriniais traktoriais rezultatas.

Variklis ir hidraulinė sistema: 

• Neprilygstamas variklis: MAN 6 cilindrų vienoje linijoje variklis 
pasižymi dideliu 15,2 litrų darbiniu tūriu „Fendt 1151 Vario“ MT, 
„1156 Vario“ MT ir „1162 Vario“ MT modeliuose. 

• Aukščiausios klasės modelis „Fendt 1167 Vario“ MT, galintis pa-
sigirti 16,2 litrų darbiniu tūriu, suteikia neprilygstamą 673 AG 
galią pagalbinių mechanizmų naudotojams, keliantiems itin di-
delius galios reikalavimus. 

• „Common Rail“ degalų įpurškimo sistema, kurios įpurškimo slė-
gis yra iki 2500 barų, ir turbokompresorius su kintama turbinos 
geometrija (VTG), tiekia galią tolygiai ir dinamiškai net esant ma-
žam variklio sūkių skaičiui. 

• Visi komponentai puikiai suderinti su tinkamais greičiais, įskai-
tant variklį, pavarų dėžę, ventiliatorius, hidraulinę sistemą ir visus 
pagalbinius mechanizmus. Jo variklis pasiekia aukščiausią suki-
mo momentą esant mažam apsisukimų dažniui ir pasižymi mažu 
degalų suvartojimu bei pailginta tarnavimo trukme. 

• Hidrauliniu būdu varomas aušinimo ventiliatorius turi savo hi-
draulinę grandinę. Ventiliatorius stumia orą link karščio deflekto-
riaus. Šis nukreipia karštą orą į variklio dangčio oro angas. Karštis 
iš aušintuvo niekur nepraeina šalia variklio skyriaus. Tai garan-
tuoja, kad variklio komponentai išliks tinkamos žemos darbinės 
temperatūros.

• Įrengta „VarioDrive“ transmisija, kurios pagrindiniai svarbiausiai 
aspektai yra tokie:
• pavaros perdavimo skaičius nepriklausomai nuo variklio sū-

kių skaičiaus: du nepriklausomi, sukamieji hidrauliniai vari-
kliai, skirti maksimaliam efektyvumui bet kurioje vairavimo 
situacijoje;

• specialiai pritaikyta prie vikšrinių traktorių reikalavimų, nerei-
kia naudoti kelio diapazono selektoriaus;

• optimalus variklio/transmisijos derinimas kartu su „Fendt iD“ 
mažo greičio koncepcija.

• „Fendt 1100 Vario“ MT serija turi nepriekaištingai veikiančią hi-
draulinę sistemą:
• 2 grandinių hidraulinė sistema su iki 440 l/min;

•  dėl didesnės galios nėra droselio darbo nuostolių;
•  atskiras transmisijos ir hidraulinės alyvos tiekimas;
•  mažos priežiūros išlaidos dėl ilgų priežiūros intervalų (2000 

valandų arba kas dveji metai).
• „Fendt 1100 Vario“ MT 3000 mm tarpuratis (ratų bazė) užtikrina 

itin didelį kontakto paviršių. Tai reiškia didesnę trauką, mažesnį 
dirvožemio spaudimą ir optimalų svorio pasiskirstymą visame 
kontakto plote net ir didelės apkrovos atveju. 

• „SmartRide+“ važiuoklės pakabos privalumai:
• aukščiausio lygio vairavimo komfortas lauke ir kelyje;
• 100% nereikalinga priežiūra;
• savaiminio išsilyginimo sistema: važiuoklė išlieka horizonta-

lioje padėtyje net prikabinus sunkius padargus ir optimizavus 
pakabą abiem kryptimis.

• „Fendt 1100 Vario“ MT erdvi kabina, įskaitant pakabą. Pirmasis 
vikšrinis traktorius su 2 taškuose tvirtinama kabinos pakaba su-
teikia išskirtinį komfortą. Puikus matomumas visomis kryptimis.

„Fendt 1100 Vario“ MT „VarioGuide“ orientavimosi sistema:

• pagrindinis orientavimosi kelyje paketas įeina į standartinę įran-
gą: traktorius pritaikytas orientavimosi kelyje ir „VarioGuide“ pro-
gramėlei;

• dviejų nepriekaištingai veikiančių imtuvų pasirinkimas: „NovAtel“ 
arba „Trimble“;

• įvairūs koregavimo signalai, kurių tikslumas iki 2 cm;
• „VarioGuide Contour Assistant“, papildoma įranga.

Išmanieji sprendimai:

• „VarioDoc Pro“ – darbui pritaikyta dokumentavimo sistema;
• „SectionControl“ ir „VariableRateControl“ užtikrina nepriekaištingą 

traktoriaus ir padargo sąveiką;
• telemetrija „Fendt Connect“ - galite patikrinti savo mašinos duo-

menis realiuoju laiku būdami bet kurioje vietoje, naudodami 
kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar išmanųjį telefoną
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VIKŠRINIAI TRAKTORIAII I Fendt 1100 Vario MT 

Techninės specifikacijos

1151 Vario MT 1156 Vario MT 1162 Vario MT 1167 Vario MT
Variklis

Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 376/511 415/564 455/618 495/673

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 376/511 415/564 455/618 495/673

Cilindrų skaičius Skaičius 6 6 6 6

Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga mm 138/170 138/170 138/170 142/170

Darbinis tūris cm3 15200 15200 15200 16200

Vardinis greitis aps./min. 1730 1730 1730 1730

Maks. sukimo momentas prie 1450 aps./min. Nm 2500 2700 2900 3100

Degalų lygis litrai 1320 1320 1320 1320

AdBlue bakas litrai 135 135 135 135

Pastovus galios diapazonas aps./min. 1450-1700 1500-1700 1550-1700 1550-1700

Transmisija ir darbo velenas (PTO) 

Transmisijos tipas TA 400T TA 400T TA 400T TA 400T

Didžiausias greitis km/h 40 40 40 40

Variklio aps./min., esant vardiniam galinio darbo 
veleno (PTO) greičiui (1000 PTO) aps./min. 1614 1614 1614 1614

Variklio aps./min., esant vardiniam galinio darbo 
veleno (PTO) greičiui (1000E PTO) aps./min. 1255 1255 1255 1255

Keltuvas ir hidraulika

Kintamo srauto siurblys l/min. 220 220 220 220

1 kintamo srauto siurblys, papildoma įranga l/min. 440 440 440 440

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200 200 200 200

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekinis/ centras /
galinis) Skaičius 0/0/8 0/0/8 0/0/8 0/0/8

Maksimalus hidraulinės alyvos pripildymas ~ litrai 125 125 125 125

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris litrai 100 100 100 100

Valdymo vožtuvų srautas (oro vožtuvai) litrai 140 140 140 140
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VIKŠRINIAI TRAKTORIAII I Fendt 1100 Vario MT 

Techninės specifikacijos

1151 Vario MT 1156 Vario MT 1162 Vario MT 1167 Vario MT
Elektros savybės

Maksimali perleidžiama srovė, ISOBUS lizdas A 60 60 60 60

Vikšrai

Centrinė važiuoklės pakaba SmartRide SmartRide SmartRide SmartRide

Pirminės pakabos pasvirimo kampas laipsniai 8 8 8 8

Bendras varančiojo rato plotis mm 225 225 225 225

Bendras vikšro volo plotis mm 224 224 224 224

Serijinis vikšras coliai 27,5* Standard 
AG

27,5* Standard 
AG

27,5* Standard 
AG

27,5* Standard 
AG

1. Pasirenkamas vikšras coliai 27,5* Extreme 
AG

27,5* Extreme 
AG

27,5* Extreme 
AG

27,5* Extreme 
AG

2. Pasirenkamas vikšras* coliai 30* Extreme 
AG

30* Extreme 
AG

30* Extreme 
AG

30* Extreme 
AG

3. Pasirenkamas vikšras coliai 30* 
Extreme APP

30* 
Extreme APP

30* 
Extreme APP

30* 
Extreme APP

Matmenys

Vėžės plotis (standartinio vikšro) mm 2286 2286 2286 2286

Bendras standartinio vikšro plotis mm 2985 2985 2985 2985

Bendras ilgis** mm 6758 6758 6758 6758

Bendras aukštis su Comfort kabina mm 3546 3546 3546 3546

Maksimali prošvaisa mm 359 359 359 359

Tarpuratis (nuo varančiojo rato iki priekinio 
kreipiamojo rato) mm 3000 3000 3000 3000

Masės

Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – pilni 
bakai, be vairuotojo) kg 18805 18805 18805 18805

Maksimali bendra leistina masė kg 27000 27000 27000 27000

* Konkrečiai šaliai skirta įranga
** Jei diržo plotis didesnis kaip 27,5 coliai, o vikšro plotis didesnis kaip 2286 mm, išorinis plotis 3 m netaikomas. Jei išorinis plotis 
 didesnis kaip 3 m, gali būti reikalingos konkrečiai šaliai taikomos kelių išimtys. 

Jums taip pat gali patikti:

Kerner prikabinami, pakabinami skutikliai 118 psl.
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VIKŠRINIAI TRAKTORIAI

„Fendt 900 Vario“ MT: 

• AGCO „Power“ 9,8 l septynių cilindrų variklis su iki 431 AG;
• „Fendt iD“ mažo variklio sūkių skaičiaus koncepcija;
• „Fendt Concentric Air System“;
• „Fendt VarioDrive“ vairavimo koncepcija;
• vikšrai su „SmartRide“ važiuokle ir „ConstantGrip“ ritinine pakaba;
• išmaniosios žemdirbystės („Smart Farming“) funkcijos;
• iki 440 l/min hidraulinis našumas;
• standartinis III/IV kat. sukabinimo įtaisas su 11500 daN kelia-

mąja jėga;
• 2 greičių darbo velenas (PTO) 1000 & 1000E.

AGCO „Power“ variklis ir CAS aušinimo sistema: 

• galingas ir labai efektyviai veikiantis 7 cilindrų AGCO „Power“ 
variklis sumontuotas po „Fendt 900 Vario“ MT variklio dang-
čiu; 9 litrų darbinio tūrio variklis generuoja iki 317 kW/431 AG, 
esant vardiniam vos 1700 aps./min. greičiui;

• du viena eile dirbantys turbokompresoriai su fiksuota geome-
trija užtikrina pastovią energijos gamybą; didžiausias 1921 Nm 
sukimo momentas pasiekiamas esant 1450 aps./min. dėl „Fendt 
iD“ mažo greičio koncepcijos; variklio sūkių skaičiaus diapazonas 
yra nuo 1000 iki 1700 apsisukimų per minutę; variklio tuščiosios 
eigos greitis yra tik 800 aps./min.;

• efektyvų aušinimą užtikrina unikali Fendt ventiliatoriaus ir kon-
centrinės oro sistemos (CAS) aušinimo koncepcija; priešais au-
šintuvo įrenginį yra sumontuotas priverstinio ištraukimo ven-
tiliatorius; jis įtraukia vėsų tankų orą, paspartina jo išėjimą per 
koncentrinį gaubtą ir išstumia jį per aušintuvą;

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. 
Premium kategorijai priskiriami Fendt traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus 
daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. 

„Fendt 900 Vario“ MT serija yra modernūs ir novatoriški vikšriniai traktoriai, tinkantys bet kokiam iššūkiui. Patirtis, 
įgyta įdiegus daugiau nei 250 000 „Vario“ pavarų dėžių ir ilgiau nei 30 metų dirbant su vikšriniais traktoriais, taip 
pat Fendt operatoriaus aplinka ir Fendt išmaniosios žemdirbystės („Smart Farming“) funkcijos neleidžia tuo abejoti.

• CAS turi savo hidrostatinę pavarą, todėl ji visada gali užtikrin-
ti idealią aušinimo galią kiekvienam komponentui pagal poreikį, 
nepriklausomai nuo variklio sūkių skaičiaus;

• siekiant efektyviai perduoti AGCO „Power“ variklio galią darbo 
velenu (PTO) valdomiems padargams, PTO yra beveik tiesiogiai 
prijungtas prie alkūninio veleno; juos skiria tik vienas pavaros 
lygis; tai užtikrina didelį efektyvumą; galite rinktis iš dviejų grei-
čių: 1000 esant 1650 aps./min. arba 1000E esant palankiems 
1255 aps./min.

„Fendt VarioDrive“ ir hidraulinė sistema

• Revoliucinė „Fendt VarioDrive“ pavarų dėžė iš standartinio trak-
toriaus „Fendt 1000 Vario“ buvo kruopščiai ir optimaliai pritai-
kyta „Fendt 900 Vario“ MT. Rezultatas - novatoriška ir efektyvi 
nepertraukiama belaipsnė vikšrinių traktorių pavara, kuri atitinka 
visus praktinius reikalavimus. 

• Galite važiuoti nepertraukiamu belaipsniu galios padalijimo 
būdu greičio intervale nuo 20 m/h iki 40 km/h ir nereikia ran-
kiniu būdu keisti greičio. Todėl su „Fendt 900 Vario“ MT visada 
galite dirbti optimaliu greičiu su minimaliu slydimu. Užtikrinamas 
didžiulis galios perdavimas ir geriausias važiavimo komfortas be 
trūkčiojimo. 

• Hidrovarikliai gali suktis nepriklausomai vienas nuo kito. Tokiu 
būdu „VarioDrive“ pavara kiekvienoje situacijoje pasiekia maksi-
malų efektyvumą. 

• Siekiant dar labiau padidinti efektyvumą, hidrovariklis atskiria-
mas esant didesniam greičiui (daugiau nei apie 20 km/h), kai tik 
jis sukasi atgal. Ši „VarioDrive“ transmisija kartu su „Fendt iD“ 
mažo variklio sūkių skaičiaus koncepcija užtikrina absoliučią galią 
ir mažiausią įmanomą suvartojimą. 
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• Suderinus „Fendt 900 Vario“ MT galią ir našumą, hidraulinė sis-
tema taip pat buvo sukurta maksimaliam veikimui. Pasirinkite 
220 l/min arba 440 l/min siurblio pajėgumą. Didesnė versija turi 
dvi atskiras 220 l/min pajėgumo grandines. Abi versijos užtikrina 
maksimalų našumą esant 1700 aps./min. 

• Didžiausias panaudojamas alyvos kiekis yra 100 litrų. Ir hidrau-
linės alyvos tiekimas yra atskirtas nuo transmisijos alyvos. Taip 
išvengsite alyvos susimaišymo ir sistemos problemų. 

• Vairavimo sistema turi savo atskirą sistemą. Tai reiškia, kad Jūs 
turite pakankamai alyvos padargams. Abu hidrauliniai siurbliai 
puikiai dalijasi darbu; vienas iš siurblių yra tiesiogiai sujungtas 
su kairiojo vožtuvo bloku ir tiekia į 1-3 vožtuvus bei „Power 
Beyond“ jungtį. Antrasis tiekia į dešinį vožtuvų bloką su 4-6 vož-
tuvais ir galingu sukabinimo įtaisu. 

• Prie „Fendt 900 Vario“ MT galite prijungti trijuose taškuose su-
kabinamus padargus taip pat patogiai, kaip ir prie standartinio 
traktoriaus. Galinis sukabinimo įtaisas turi 11500 daN keliamąją 
galią. 

Vikšrai su „SmartRide“ važiuokle ir „ConstantGrip“ ritinine pakaba

• „Fendt 900 Vario“ MT tarpuratis (ratų bazė) išplėstas iki 2565 
mm; 13 cm ilgesnis nei ankstesnės versijos. Bendras kontakto su 
žeme plotas yra 3,25 m² su 25" pločio vikšrais, 3,90 m² su 30" ir 
didžiausias 4,42 m² su 34" vikšrais. Tai reiškia: daugiau traukos, 
mažesnis dirvožemio slėgis ir optimalus svorio pasiskirstymas vi-
soje kontakto zonoje net ir didelės apkrovos atveju.

• „Fendt 900 Vario“ MT turi unikalią pakabos sistemą, užtikrinan-
čią beprecedentį vikšrinio traktoriaus vairavimo komfortą, kurį 
galima pajusti tiek atliekant lauko darbus, tiek važiuojant keliu. 
Tai lemia naujoviška „SmartRide“ pakabos sistema. 

• Kietasis strypas montuojamas ant rėmo naudojant sraigtines 
spyruokles, amortizatorius ir tylius guminius blokus bei turi di-
delę spyruoklės eigą – iš viso 217 mm. Pagrindinė važiuoklė gali 
pasvirti 11°, siekiant geriausio sukibimo su žeme. Sukabinimo 
strypas („Panhard“ strypas) apsaugo nuo bet kokio judėjimo į 
šoną ir stabilizuoja vikšrus išilgai.

• Trys važiuoklės volai vaidina lemiamą vaidmenį, kai kalbama apie 
nuolatinį galios perdavimą. „Fendt 900 Vario“ MT traktoriuje jie 
yra pritvirtinti prie važiuoklės rėmo naudojant unikalią „boo-
gie-in-boogie“ sistemą. Tokiu būdu jie pasiekia didžiulį siūbavimo 
atstumą ir lanksčiai pritaiko vikšrą prie žemės paviršiaus kontūro. 

• Kita unikali savybė, kuri leis Jums pajusti vikšrų pažangiąsias sa-
vybes, yra vibraciniai volai. Trys volai yra 380 mm skersmens ir 
jie pritvirtinti prie važiuoklės naudojant unikalią „boogie-in-boo-
gie“ pakabos sistemą, vadinamą „ConstantGrip“. 

• Speciali prikabinamojo žiedo volų viduje poliuretano danga pa-
tikimai apsaugo nuo šilumos susidarymo net ir nepertraukiamo 
veikimo dideliu greičiu metu. Ji taip pat apsaugo kreipiamuosius 
blokus riedėjimo vikšrų viduje.

Išmaniosios žemdirbystės funkcijos: 

• Patikimas Fendt daugiafunkcis porankis užtikrina greitą ir pato-
gią prieigą prie visų Jūsų darbo metu reikalingų traktoriaus funk-
cijų. Jo aukštį ir padėtį galima reguliuoti. „Varioterminal“ 10.4" 
nuolat rodo visus svarbius nustatymus, vairavimo sistemą ar pa-
dargus taip, kad galėtumėte stebėti visus duomenis.

• Įdiegtas pagrindinis telemetrijos paketas „Fendt Connect“ yra 
geriausias būdas analizuoti ir valdyti savo transporto priemo-
nių parką. „Fendt Connect“ gali nuskaityti, išsaugoti ir analizuoti 
traktoriaus duomenis kaip paketo dalį. Tai leidžia lengviau pla-
nuoti naudojimo laiką ir našumą. Peržiūrėkite išsamius mašinos 
duomenis savo kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje:
• mašinos padėtį ir maršrutą (vaizdas žemėlapyje);
• degalų sąnaudas;
• greitį;
• darbo laiką - mašinos našumą;
• klaidų pranešimus;
• būsimus aptarnavimo intervalus;
• kt.

• Papildoma „Smart Connect“ programėlė rodo mašinos parame-
trus realiuoju laiku, neišsaugodama jokių duomenų. 

• Su „VarioGuide“, pagrindine orientavimosi kelyje sistema, „Fendt 
900 Vario“ MT visada dirba labai tiksliai. Pasirinkite vieną iš dvie-
jų siūlomų imtuvų („NovAtel®“ arba „Trimble®“) ir įvairius korega-
vimo duomenų signalus.

• „Fendt VarioGuide Contout Assistant“ sistema padeda dar efek-
tyviau ir lengviau dirbti su naujo tipo „VarioGuide“, „Contour 
Segments“ ir „Single Track“ sistemomis. Naudodami „Contour 
Segments“ sistemą, vienu metu galite naudoti skirtingas kelio 
linijas. Traktorius automatiškai persijungia į dešinę kelio liniją, at-
sižvelgiant į jo esamą kryptį ir padėtį.

• „Varioterminal“ 10.4" terminale galite atlikti visus pagrindinius 
orientavimosi kelyje ir kitų sistemų nustatymus. Taip pat galite 
naudoti novatorišką ir įvairiapusę lauko pakraščių valdymo sis-
temą „VariotronicTI auto“. Sistema automatiškai aptinka lauko 
pakraščio liniją pagal GPS signalą ir visiškai automatiškai išsaugo 
duomenis ateičiai.

• Su „VariableRateControl“ sistema „Varioterminal“ terminale taip 
pat lengva valdyti tiek visiškai automatizuotą „SectionControl“ 
sistemą, tiek konkrečiai daliai pritaikytą produktų naudojimą.
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 900 Vario MT

Techninės specifikacijos

938 MT 940 MT 943 MT
Variklis

Vardinė galia ECE R 120 kW/AG 279/380 298/405 317/431

Didžiausia galia ECE R 120 kW/AG 279/380 298/405 317/431

Cilindrų skaičius Skaičius 7 7 7

Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga mm 111/145 111/145 111/145

Darbinis tūris cm3 9800 9800 9800

Vardinis greitis aps./min. 1700 1700 1700

Maks. sukimo momentas prie 1450 aps./min. Nm 1698 1806 1921

Degalų lygis litrai 681,0 681,0 681,0

AdBlue bakas litrai 71,0 71,0 71,0

Pastovus galios diapazonas aps./min. 1600-1700 1600-1700 1600-1700

Transmisija ir darbo velenas (PTO) 

Transmisijos tipas TA 300T TA 300T TA 300T

Didžiausias greitis km/h 40 40 40

Variklio aps./min., esant vardiniam galinio darbo 
veleno (PTO) greičiui (1000 PTO)  aps./min. 1650 1650 1650

Variklio aps./min., esant vardiniam galinio darbo 
veleno (PTO) greičiui (1000E PTO)  aps./min. 1255 1255 1255

Keltuvas ir hidraulika

Kintamo srauto siurblys l/min. 220 220 220

1 kintamo srauto siurblys, papildoma įranga l/min. 440 440 440

Darbinis slėgis / valdymo slėgis bar 200 200 200

Maksimalus vožtuvų skaičius (priekinis/ centras /
galinis) Skaičius 0/0/6 0/0/6 0/0/6

Maksimalus hidraulinės alyvos pripildymas ~ litrai 125 125 125

Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris litrai 100 100 100

Valdymo vožtuvų srautas (oro vožtuvai) litrai 140 140 140

Maksimalus galinio keltuvo keliamoji jėga daN 11500 11500 11500

Elektros savybės

Maksimali perleidžiama srovė, ISOBUS lizdas A 60 60 60
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RATINIAI TRAKTORIAI I Fendt 900 Vario MT

Techninės specifikacijos

938 MT 940 MT 943 MT
Vikšrai

Centrinė važiuoklės pakaba SmartRide SmartRide SmartRide

Pirminės pakabos pasvirimo kampas laipsniai 11 11 11

Priekinio kreipiamojo rato pakabos eiga mm 260 260 260

Važiuoklės pakaba ConstantGrip ConstantGrip ConstantGrip

Bendras varančiojo rato plotis mm 225 225 225

Bendras vikšro volo plotis mm 224 224 224

Serijinis vikšras 25* Standard AG 25* Standard AG 25* Standard AG

1. Pasirenkamas vikšras 25* Extreme AG 25* Extreme AG 25* Extreme AG

2. Pasirenkamas vikšras 25* Extreme APP 25* Extreme APP 25* Extreme APP

3. Pasirenkamas vikšras 30* Extreme AG 30* Extreme AG 30* Extreme AG

Matmenys

Vėžės plotis (serijinio vikšro)  mm 2032 2032 2032

Minimalus vėžės plotis (serijinio vikšro) mm 2032 2032 2032

Maksimalus vėžės plotis (serijinio vikšro) mm 2235 2235 2235

Bendras serijinio vikšro plotis mm 2667 2667 2667

Bendras ilgis mm 5993 5993 5993

Bendras aukštis su Comfort kabina mm 3515 3515 3515

Maksimali prošvaisa mm 368 368 368

Tarpuratis (nuo varančiojo rato iki 
priekinio kreipiamojo rato) mm 2565 2565 2565

Masės

Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – 
pilni bakai, be vairuotojo) kg 15169 15169 15169

Maksimali bendra leistina masė kg 20900 20900 20900

Maksimali priekabos kablio apkrova kg 3628 3628 3628

Jums taip pat gali patikti:

Kerner prikabinami, pakabinami skutikliai 118 psl.
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Fendt 
Cargo 

priekiniai 
krautuvai

PRIEKINIAI KRAUTUVAI, PRIEDAI

Fendt, pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamin-
tojas, siūlo pažangius „Cargo“ ir „CargoProfi“ priekinius krautuvus „300“, „500“ ir „700“ „Vario“ traktorių serijoms. 
Svarbiausias „Cargo“ sukūrimo tikslas – suformuoti stabilų derinį sujungiant traktorių ir priekinio krautuvo agre-
gatą. „Fendt Cargo“ priekinis krautuvas siūlo pažangias technologijas maksimaliam produktyvumui išgauti. 

• „Fendt Cargo“ yra pagamintas iš smulkiagrūdžio plieno, o tai užtikrina ilgaamžiškumą.
• Fendt profilis, suvirintas viena ištisine siūle, užtikrina didelį stabilumą ir ilgą tarnavimo laiką.

Technologiniai sprendimai, sistemos

• Į siūbuojančią svirtį integruota išmanioji jutiklių sistema, kuri 
yra reguliuojama ir prieinama iš „Varioterminal“ terminalo. Tokiu 
būdu, „Fendt CargoProfi“ užtikrina optimalius saugaus ir tikslaus 
pakrovimo nustatymus.

• Visuose modeliuose yra „Cargo Lock“ sukabinimo sistema ir me-
chaninė savaiminio išsilyginimo funkcija su Z kinematika. Visi 
hidrauliniai komponentai yra sumontuoti skersinėje sijoje, todėl 
yra visiškai apsaugoti nuo purvo ir mechaninių pažeidimų.

• Galinės padėties slopinimas užtikrina, kad priekinis krautuvas 
bus pakeltas švelniai ir sklandžiai, o tai savo ruožtu sumažins 
medžiagos praradimą dėl nubyrėjimo. 

• „Memo“ funkcija yra ypač praktiška kartojant sekas, pavyz-
džiui, horizontali apatinė padėtis gali būti nustatoma automa-
tiškai. Svėrimo funkcija leidžia visiškai kontroliuoti apkrovos 
svorį.

• Išmanioji „CargoProfi“ sistema, skirta priekinio krautuvo mode-
liams „4X/75“, „4X/80“, „5X/85“ ir „5X/90“. 

• Priekinis krautuvas turi matavimo ir pakreipimo jutiklį bei darbo 
kompiuterį. Atsiranda galimybė įrašyti ir apdoroti įvairius duo-

menis ar parametrus. Nustatymus lengva reguliuoti ir peržiūrėti 
„Varioterminal“ terminale. 

• „CargoProfi“ turi greitą ir veiksmingą kratymo funkciją, užtikrinan-
čią, kad iš kaušo būtų pilnai išmesta visa susigulėjusi medžiaga. 

• Išmanūs išankstiniai „CargoProfi“ funkcijų nustatymai palengvina 
darbą. Operatorius gali apriboti kėlimo aukštį ir pasvirimo kampą 
bei iš anksto juos išsaugoti atmintyje. Tai yra lemiamas saugu-
mo veiksnys žemuose pastatuose arba pakraunant labai aukštas 
priekabas. 

• Unikali „CargoProfi“ svėrimo funkcija leidžia registruoti individua-
lų ir bendrą krovinių svorį.

• Informaciją, įskaitant skaitiklio ir tikslinio svorio funkcijas, visada 
galima peržiūrėti „Varioterminal“ terminale.

• Slopinimo sistema, kuri yra sumontuota ir visiškai apsaugota 
kryžminėje sijoje, suteikia išskirtinį komfortą. 

• Azoto akumuliatoriai ant priekinio krautuvo veikia kaip amorti-
zatoriai. Smūginės apkrovos spaudžia hidraulinę alyvą priešais 
akumuliatorių membraną. Tai sumažina dujų tūrį, kas patikimai 
susilpnina didžiausias apkrovas. Jei yra reikalingas tikslus padar-
go valdymas, sistemą galima išjungti elektriniu būdu, greitai pa-
spaudus mygtuką kabinoje.
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Valdymas

• du valdymo vožtuvai gali būti labai tiksliai valdomi standartine 
kryžmine sklende, nekeičiant rankos padėties;

• dirbdami su siloso ar ryšulių griebtuvais, naudokite skersinės 
svirties mygtukus, kad galėtumėte valdyti trečią ir ketvirtą hi-
draulines grandines;

• sparti „Vario“ atbulinės eigos funkcija leidžia greitai ir lengvai, 
be vargo pakeisti važiavimo kryptį; važiuojant pedalų režimu su 
TMS, abi Jūsų rankos yra laisvos, todėl važiavimo kryptį galite 
pakeisti kaire ranka, o „Cargo“ valdyti - dešine; integruota „Stop-
and-Go“ funkcija yra papildomas privalumas; ji leidžia tiksliai val-
dyti ir sustabdyti transporto priemonę posūkio metu;

• naudojant universalų sukabinamą prietaisą, pakaks tik vieno 
rankos judesio, kad sujungtumėte hidraulinę ir elektros linijas; 
atjungimas yra toks pat tvarkingas ir lengvas;

• dažnam krautuvo darbui Fendt siūlo visapusišką balastavimo 
koncepciją; priklausomai nuo naudojimo srities, galite naudoti 
ratų svorius arba galinius svorius, kurie yra greiti ir lengvai su-
montuojami bei nuimami; tokiu būdu, jūsų „Fendt Vario“ bus ge-
rai subalansuotas ir stabilus bet kokioje situacijoje.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 200 Vario serija
Fendt 300 Vario serija

35 psl.
33 psl.

Fendt 500 Vario serija
Fendt 700 Vario serija

29 psl.
26 psl. 

„Fendt Cargo“ savybės:

• iš lengvos medžiagos pagamintas kaušas yra 2100 mm (1,27 m³ 
nuleidimo tūrio) ir 2400 mm (1,45 m³ nuleidimo tūrio) pločio;

• ryšulių griebtuvas yra skirtas ryšuliams, kurių išorinis skersmuo 
svyruoja nuo 900 mm iki 1900 mm;

• universalus kaušas yra keturių dydžių: 1600 mm pločio (0,538 
m³ nuleidimo tūris), 1850 mm pločio (0,622 m³ nuleidimo tūris), 
2100 mm pločio (0,706 m³ nuleidimo tūris) ir 2400 mm pločio 
(0,807 m³ nuleidimo tūris);

• padėklų šakė tinka kroviniams iki 2000 kg, o virbalo ilgis yra 
1100 mm;

• siloso griebtuvas yra dviejų dydžių: 1800 mm pločio (1,00 m³ 
nuleidimo tūris) ir 2200 mm (1,25 m³ nuleidimo tūris);

• didelių ryšulių šakė turi tris virbalus ir yra 1500 mm pločio.
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PRIEKINIAI KRAUTUVAI, PRIEDAI I „Fendt Cargo“ priekiniai krautuvai

Techninės specifikacijos

3X/65 3X/70 4X/75
compact

4X/75 4X/80 4X/85 5X/85 5X/90

Techninės specifikacijos

Nuolatinė keliamoji jėga daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950

Maksimali kėlimo jėga daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460

Kasimo aukštis (priklausomai nuo padangų) mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460

Iškasimo gylis (priklausomai nuo padangų) mm 210 60 220 150 150 130 250 250

Paskleidimo plotis (priklausomai nuo padangų) mm 860 1030 1045 1145 1145 980 1080 1080

Paskleidimo plotis 3.5 m aukštyje (priklausomai nuo padangų) mm 1170 1450 1585 1685 1685 1610 1910 1910

Papildoma įranga

Greitai prikabinamas rėmas ● ● ● ● ● ● ● ●

Mechaninis padargo fiksatorius ● ● ● ● ● ● ● ●

Hidraulinis priedo fiksatorius ○ ○ ○ ○ ○ ○

Slopinimo sistema, DV ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Cargo-Lock“ (pusiau automatinis fiksatorius) ● ● ● ● ● ● ● ●

Sinchroninio apvertimo cilindras ● ● ● ● ● ●

Mechaninis lygiagretaus orientavimosi mechanizmas ● ● ● ● ● ● ● ●

Priekinis apsauginis įtaisas ● ● ● ● ● ● ● ●

Lygio indikatorius ● ● ● ● ● ● ● ●

Automatinis išjungiklis trūkus vamzdžiui (nėra su slopinimo sistema) ● ● ● ● ● ● ● ●

Nuleidžiantis droselinis vožtuvas ● ● ● ● ● ● ● ●

Krovinį laikantis vožtuvas ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ir 4 hidraulinės darbo grandinės ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Priekinio krautuvo universalus sukabinamasis įtaisas ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ir 4 grandinės universalus sukabinamasis įtaisas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„CargoProfi“ funkcijos

„CargoProfi“ valdikliai, integruoti į „Varioterminal“ ○ ○ ○ ○

Svėrimo funkcija: kroviniai sveriami paspaudus mygtuką, galima 
nustatyti tiek individualų, tiek bendrą svorį

○ ○ ○ ○

„Memo“ funkcija: svirties ir padargo padėties išsaugojimas atmintyje ○ ○ ○ ○

Darbo diapazono, pvz., kėlimo aukščio ir pasvirimo kampo, ribojimas ○ ○ ○ ○

Kratymo funkcija ○ ○ ○ ○

Galinės padėties slopinimas ○ ○ ○ ○

Nuo greičio priklausantis slopinimas (automatinis įjungimas ir išjungimas) ○ ○ ○ ○

Traktoriaus įranga

Kryžminė svirtis ● ● ● ● ● ● ● ●

Priekinį langą galima pilnai atidaryti ● ● ● ● ● ●

Priekinio krautuvo naudojimas

„Fendt 200 Vario“ ○

„Fendt 300 Vario“ (padangos Ø iki 1200 mm) ○ ○ ○

„Fendt 300 Vario“ (padangos Ø nuo 1200 mm) ○ ○

„Fendt 500 Vario“ ○ ○

„Fendt 700 Vario“ (padangos Ø iki 1150 mm) ○ ○ ○

„Fendt 700 Vario“ (padangos Ø nuo 1450 mm) ○ ○

● Standartinė;  ○ Papildomai pasirenkama
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• „Return-to-Level“. STOLL RTL lygio valdiklis yra unikalus. Kadan-
gi tik STOLL lygio valdiklis yra integruotas tiesiai į kėlimo svirtį, 
reiškia, kad jis veikia nepriklausomai nuo traktoriaus ir valdymo 
sistemos. 

• Padargą galima pripildyti iki krašto – dėl geriausio pakreipimo 
kampo iki 69° ir pakartotinio pasėmimo funkcijos. 

• Kėlimo svirties strėlė yra sulenkta iš vieno plieno gabalo; valdy-
mo strypai sumontuoti sijos viduje. Visos hidraulinės linijos yra 
gerai apsaugotos, tačiau gali būti laisvai pasiekiamos po sija.

• Priekinio krautuvo taros svoris yra mažas, todėl jis yra labai ga-
lingas. Mažesnis svoris sumažina traktoriaus priekinės ašies ap-
krovą, taip pailgindamas jos tarnavimo laiką.

• Siekiant išvengti būtinybės reguliariai keisti žarnų linijas pake-
liant svirtis pagal DIN 20066, naudojami dėvėjimuisi atsparūs 
plieniniai hidrauliniai vamzdžiai.

• Įvairūs priekinio krautuvo modeliai puikiai tinka traktoriams nuo 
50 iki daugiau nei 300 AG. 

• Geriausia papildomai pasirenkama įranga, kad galėtumėte dirbti 
dar veiksmingiau: „Return-to-level“ valdiklis, greitas ištuštinimas ir 
pakartotinis pasėmimas.

„STOLL ProfiLine FS/FZ“ modelis

• „Return-to-Level“
• „Hydro-Fix“
• 3 ir 4 valdymo grandinė
• „Tool Fix“
• „Hydro Lock“
• Apsauga nuo nuleidimo 
• „Comfort Hydraulics“
• Valdymo grandinė REAL3
• Kameros sistema

STOLL 
krautuvai 
ir priedai

PRIEKINIAI KRAUTUVAI, PRIEDAI

STOLL nustato inovacijų, patirties ir kokybės gaires. STOLL priekiniai krautuvai siūlo neprilygstamą rinkos lyderio 
patikimumą ir naudojimo patogumą. Kraukite grūdus, pervežkite ryšulius, iškraukite silosą, sukraukite padėklus, 
perkelkite medžių kamienus – viskas paprasta su STOLL padargais.

Dėl mūsų kokybės standartų „STOLL ProfiLine FZ“ priekiniai krautuvai optimaliai gaminami iš smulkiagrūdžio 
plieno. Privalumas: didelis stabilumas ir tvirtumas sukimo metu plius plona ir lengva konstrukcija.

Z kinematika – geriausias vaizdas ir didelis našumas: 

• Mechaninės lygiagrečiosios kreipiamosios strypai yra kėlimo 
svirties strėlėse – Z kinematikos pagrindas.

• Tai vairuotojui užtikrina puikų vaizdą. Netrukdo jokios dalys virš 
kėlimo svirčių. Kitas privalumas: priekinį krautuvą galima montu-
oti ir arčiau vairuotojo kabinos. Rezultatas: traktoriaus apkrovos 
sumažinimas optimaliai išdėstant tvirtinimo komponentus.

• Priekiniai krautuvai su Z kinematika turi dar didesnę keliamąją 
galią. Nėra jokių kėlimo galios nuostolių.

Sklandus vairavimas su „Comfort Drive“ slopinimo sistema: 

• nesvarbu, ar keliuose, ar laukuose: ten, kur žemė yra nelygi, 
„Comfort Drive“ sklandžiai sugeria iškilimus;

• ši funkcija sumažina krautuvo ir padargo susidūrimo riziką, taigi, 
transporto priemonė yra apsaugota; vairuotojo nugara taip pat 
puikiai apsaugota;

• kadangi naudojamas hidraulinis akumuliatorius yra įmontuotas 
į kėlimo svirties skersinį, išorinės dalys nesudaro jokių kliūčių; 
jums užtikrinamas pilnas vaizdas;

• ergonomiškai suformuotas ir lengvai valdomas – viskas kontroli-
uojama STOLL valdikliais.

„Base Control“: 

• didesnis darbo komfortas saugiai ir tiksliai nukreipiant krautuvą;
• integruotas mygtukinis jungiklis papildomoms funkcijoms;
• penkios pagrindinės funkcijos: pakėlimas, nuleidimas, pasėmi-

mas, iškrovimas, svyravimo padėtis;
• fiksavimo funkcija važiuojant keliu.
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„Pro Control“: 

• krautuvo darbas yra valdomas elektriniu būdu, todėl jis yra ypač 
lengvas ir patogus;

• šešios pagrindinės funkcijos: pakėlimas, nuleidimas, pasėmimas, 
iškrovimas, svyravimo padėtis, padargų svyravimo padėtis;

• membraniniai mygtukai papildomoms funkcijoms (greitas ištuš-
tinimas, 3-oji/4-oji pagalbinė grandinė, fiksavimo funkcija važi-
uojant keliu, padargo fiksavimo mechanizmas, „ComfortDrive“ ir 
perpus sumažintas greitis).

„Trac Control“: 

• priekinis krautuvas valdomas paties traktoriaus proporcingais 
vienos svirties valdikliais;

• ergonomiška „Trac Control“ sistema pakeičia originalią trakto-
riaus vairalazdę be elektrinių funkcijų mygtukų;

• penkios pagrindinės funkcijos: pakėlimas, nuleidimas, pasėmi-
mas, iškrovimas, svyravimo padėtis.

HYDRO-FIX – greita hidraulinė jungtis, visos hidraulinės linijos gali 
būti greitai prijungtos ir atjungtos – tik viena ranka.

„STOLL Solid“

Daugybė galimų panaudojimo būdų – štai ką „Stoll Solid“ siūlo 
aštuoniuose skirtinguose modeliuose: tinka Jūsų traktoriui nuo 45 
iki 105 AG, priekiniai krautuvai yra lengvai valdomi ir patikimi. 

Kadangi „Solid“ asortimento priekiniai krautuvai yra ypač lengvi, 
jie geriausiai dirba, pavyzdžiui, kalvotoje vietovėje. Be to, jie tinka 
daugeliui naudotų traktorių - nes STOLL yra pritaikyti visų kartų 
klientų poreikiams. 

Nauda Jums dirbant su „Solid“: STOLL idealus kainos ir našumo 
santykis. Atsižvelgdami į klientų pageidavimus, STOLL inžinieriai 
sukūrė praktišką ir lanksčiai pritaikomą produktą.
• „Hydro-Fix“.
• 3 valdymo grandinė.
• „Comfort Drive“.
• Sklandus važiavimas net duobėtame kelyje dėl „Comfort-Drive“ 

slopinimo sistemos.
• Nesvarbu, ar keliuose, ar laukuose: „Comfort Drive“ galima nau-

doti visur, kur žemės paviršius yra nelygus. Mūsų „Comfort Drive“ 
sistema yra ypač naudinga slopinant smūgius  duobėtose vieto-
vėse ir greitai važiuojant keliais.

• Hidraulinis akumuliatorius montuojamas tarp kėlimo svirčių ir 
kėlimo cilindro, todėl yra visiškai apsaugotas.

• „Comfort Drive“ yra aukšto lygio STOLL sprendimas.
• STOLL pakreipimo ir iškrovimo kampai perkelia krautuvus į kitą 

lygį. Tokio dydžio modeliuose „Solid“ krautuvas, kurio pasvirimo 
kampas yra iki 46 laipsnių, o maksimalus iškrovimo kampas - 63 
laipsniai, yra nepakeičiamas savo klasėje.

„STOLL CompactLine FC“

Ankštos erdvės, maži plotai ir siauros gatvės. Čia kompaktiški 
traktoriai yra geriausi. Nes jie pasižymi patvarumu ir manevringumu 
dirbant visu pajėgumu. 

„STOLL CompactLine“ siūlo platų modelių pasirinkimą. Nuo 
mažiausių kėlimo svirčių traktoriams nuo 15 iki 25 AG iki didesnių 
FC 550 H ir P maždaug 60 AG traktoriams. Kompaktiški važiuojant 
visu greičiu į priekį.

• 3 valdymo grandinė.
• „Comfort Drive“.
• Apsauga nuo nuleidimo.
• Didelis eksploatacinis patikimumas, išskirtinė kokybė, puikus 

matomumas dėl gerai apgalvotų konstrukcijų, suderintų su išma-
niosiomis technologijomis - tai, ką gaunate su „CompactLine“.

• Didelė keliamoji galia dėl dvigubo veikimo kėlimo cilindro.
• Maksimalus komfortas vairuotojui su padargo kampo vaizdu.
• Greitesnis bei lengvesnis sumontavimas ir išmontavimas su pa-

sukama sistema.
• Maksimalus stabilumas: kryžminis vamzdis įkištas per strėlę ir 

suvirintas iš abiejų pusių.
• Pagalbinius prietaisus lengva naudoti, nereikia jokių įrankių.
• Galima pritaikyti visiems darbams - dėl specialaus šios serijos 

padargų asortimento.
• Taip pat galima sumontuoti praktiškus priedus, pvz., trečią pagalbinę 

grandinę, „Comfort Drive“ arba apsaugos nuo nuleidimo sistemą.
• Lengvas hidraulinių padargų, tokių kaip kaušinis ekskavatorius, 

viršutinė pakrovimo rankena, kaušas su griebtuvu, sukibimo 
šakė arba medienos ruošos žnyplės, naudojimas.

• Sklandus vairavimas net duobėtoje vietovėje – „Comfort Drive“ 
sistema yra STOLL aukšto lygio sprendimas.

• Nesvarbu, ar keliuose, ar laukuose: ten, kur žemė yra nelygi, 
„Comfort Drive“ sklandžiai sugeria iškilimus. Ši funkcija sumaži-
na krautuvo ir padargo susidūrimo riziką ir apsaugo transporto 
priemonę. Vairuotojo nugara taip pat puikiai apsaugota. 

• Kadangi čia naudojamas hidraulinis akumuliatorius yra sumon-
tuotas po kėlimo svirtimis, išorinės dalys nesudaro jokių kliūčių.
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PRIEKINIAI KRAUTUVAI, PRIEDAI I STOLL krautuvai ir priedai

Techninės specifikacijos. 

STOLL ProfiLine FS/FZ

FS / FZ ProfiLine
8 10 20 30 35 40 45 50 60 100

8.1 10.1 20.1 30.1 35.1 40.1 45.1 50.1 60.1 80.1
Tipas FZ FS FZ FS FZ FS FZ FS FZ FS FZ FZ FZ FZ FZ

Tinka traktoriams su kW/AG kW
AG

35-65
50-90

35-65
50-90

50-75
70-100

50-75
70-100

50-80
70-110

50-80
70-110

65-90
90-120

65-90
90-120

65-105
90-140

65-105
90-140

65-105
90-140

90-130
120-180

110-170
150-230

130-200
180-270

>184
>250

Keliamoji jėga padargo sukimosi taške apačioje
viršuje

Q1
Q2

daN
daN

2060
1590

2060
1590

2120
1590

2120
1590

2620
1960

2620
1960

2380
1830

2380
1830

2520
1935

2730
2100

2730
2100

2900
2360

3030
2600

3190
2730

3690
3160

Maksimalus kėlimo aukštis padargo sukimosi taške H mm 3450 3450 3740 3740 3740 3740 4070 4070 4070 4070 4070 4260 4460 4760 5020

Iškrovimo aukštis A mm 2380 2380 2690 2690 2690 2690 3010 3010 3010 3010 3010 3210 3410 3700 3970

Iškrovimo plotis W mm 670 670 700 700 700 700 785 785 785 785 785 785 800 840 880

Kasimo gylis S mm 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Siurblio našumas l/min. 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 80

Masė, kėlimo svirtys be padargo kg 406 356 465 420 475 425 540 470 480 580 680 790 850 1250
 

STOLL Compact Line FC

FC CompactLine FC 150 FC 250 FC 350 FC 450 FC 550
Tipas L P H P H P H P H P H

Tinka traktoriams su kW/AG kW
AG

11-18
15-25

11-18
15-25

11-18
15-25

15-26
20-35

15-26
20-35

18-37
25-50

18-37
25-50

26-40
35-55

26-40
35-55

29-44
40-60

29-44
40-60

Traktoriaus masė kg 700-1000 700-1000 700-1000 800-1300 800-1300 1100-1600 1100-1600 1500-2000 1500-2000 1800-2300 1800-2300

Keliamoji jėga padargo sukimosi taške apačioje
viršuje

Q1
Q2 daN 435

350
435
350

435
350

640 *
540

640 *
540

950 *
790

950 *
790

970 *
920

970 *
920

1170 *
1120

1170 *
1120

Maksimalus kėlimo aukštis padargo sukimosi taške H mm 2000 2000 2000 2290 2290 2435 2435 2590 2590 2800 2800

Iškrovimo aukštis A mm 1640 1340 1400 1510 1580 1655 1670 1805 1840 2020 2020

Iškrovimo plotis W mm 500 220 440 250 550 250 350 300 550 500 500

Kasimo gylis S mm 50 75 75 85 85 105 105 110 110 120 120

Siurblio našumas l/min. 15 15 15 20 20 25 25 30 30 40 40

Masė, kėlimo svirtys be padargo kg 105 165 145 205 185 230 210 270 250 290 270
   

STOLL Solid

SolidSolid 30-1630-16 35-1835-18 38-2038-20
TipasTipas PP HH PP HH PP HH

Tinka traktoriams su kW/AGTinka traktoriams su kW/AG kWkW
AGAG

35-5035-50
45-6545-65

35-5035-50
45-6545-65

40-6040-60
55-8055-80

40-6040-60
55-8055-80

50-8050-80
65-10065-100

50-8050-80
65-10065-100

Keliamoji jėga padargo sukimosi taškeKeliamoji jėga padargo sukimosi taške apačioje apačioje 
viršujeviršuje

Q1Q1
Q2Q2 daNdaN 15601560

12201220
15601560
12201220

18101810
12701270

18101810
12701270

19601960
14101410

19601960
14101410

Maksimalus kėlimo aukštis padargo sukimosi taškeMaksimalus kėlimo aukštis padargo sukimosi taške HH mmmm 30103010 30103010 34603460 34603460 37603760 37603760

Iškrovimo aukštisIškrovimo aukštis AA mmmm 19201920 19201920 23902390 23902390 27102710 27102710

Iškrovimo plotisIškrovimo plotis WW mmmm 600600 600600 650650 650650 700700 700700

Kasimo gylisKasimo gylis SS mmmm 210210 210210 210210 210210 210210 210210

Siurblio našumasSiurblio našumas l/min.l/min. 5050 5050 5050 5050 5050 5050

Masė, kėlimo svirtys be padargoMasė, kėlimo svirtys be padargo kgkg 315315 275275 335335 290290 355355 315315



59

PRIEKINIAI KRAUTUVAI, PRIEDAI I STOLL krautuvai ir priedai

Techninės specifikacijos. 

STOLL ProfiLine FS/FZ

FS / FZ ProfiLine
8 10 20 30 35 40 45 50 60 100

8.1 10.1 20.1 30.1 35.1 40.1 45.1 50.1 60.1 80.1
Tipas FZ FS FZ FS FZ FS FZ FS FZ FS FZ FZ FZ FZ FZ

Tinka traktoriams su kW/AG kW
AG

35-65
50-90

35-65
50-90

50-75
70-100

50-75
70-100

50-80
70-110

50-80
70-110

65-90
90-120

65-90
90-120

65-105
90-140

65-105
90-140

65-105
90-140

90-130
120-180

110-170
150-230

130-200
180-270

>184
>250

Keliamoji jėga padargo sukimosi taške apačioje
viršuje

Q1
Q2

daN
daN

2060
1590

2060
1590

2120
1590

2120
1590

2620
1960

2620
1960

2380
1830

2380
1830

2520
1935

2730
2100

2730
2100

2900
2360

3030
2600

3190
2730

3690
3160

Maksimalus kėlimo aukštis padargo sukimosi taške H mm 3450 3450 3740 3740 3740 3740 4070 4070 4070 4070 4070 4260 4460 4760 5020

Iškrovimo aukštis A mm 2380 2380 2690 2690 2690 2690 3010 3010 3010 3010 3010 3210 3410 3700 3970

Iškrovimo plotis W mm 670 670 700 700 700 700 785 785 785 785 785 785 800 840 880

Kasimo gylis S mm 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Siurblio našumas l/min. 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 80

Masė, kėlimo svirtys be padargo kg 406 356 465 420 475 425 540 470 480 580 680 790 850 1250
 

STOLL Compact Line FC

FC CompactLine FC 150 FC 250 FC 350 FC 450 FC 550
Tipas L P H P H P H P H P H

Tinka traktoriams su kW/AG kW
AG

11-18
15-25

11-18
15-25

11-18
15-25

15-26
20-35

15-26
20-35

18-37
25-50

18-37
25-50

26-40
35-55

26-40
35-55

29-44
40-60

29-44
40-60

Traktoriaus masė kg 700-1000 700-1000 700-1000 800-1300 800-1300 1100-1600 1100-1600 1500-2000 1500-2000 1800-2300 1800-2300

Keliamoji jėga padargo sukimosi taške apačioje
viršuje

Q1
Q2 daN 435

350
435
350

435
350

640 *
540

640 *
540

950 *
790

950 *
790

970 *
920

970 *
920

1170 *
1120

1170 *
1120

Maksimalus kėlimo aukštis padargo sukimosi taške H mm 2000 2000 2000 2290 2290 2435 2435 2590 2590 2800 2800

Iškrovimo aukštis A mm 1640 1340 1400 1510 1580 1655 1670 1805 1840 2020 2020

Iškrovimo plotis W mm 500 220 440 250 550 250 350 300 550 500 500

Kasimo gylis S mm 50 75 75 85 85 105 105 110 110 120 120

Siurblio našumas l/min. 15 15 15 20 20 25 25 30 30 40 40

Masė, kėlimo svirtys be padargo kg 105 165 145 205 185 230 210 270 250 290 270
   

STOLL Solid

SolidSolid 30-1630-16 35-1835-18 38-2038-20
TipasTipas PP HH PP HH PP HH

Tinka traktoriams su kW/AGTinka traktoriams su kW/AG kWkW
AGAG

35-5035-50
45-6545-65

35-5035-50
45-6545-65

40-6040-60
55-8055-80

40-6040-60
55-8055-80

50-8050-80
65-10065-100

50-8050-80
65-10065-100

Keliamoji jėga padargo sukimosi taškeKeliamoji jėga padargo sukimosi taške apačioje apačioje 
viršujeviršuje

Q1Q1
Q2Q2 daNdaN 15601560

12201220
15601560
12201220

18101810
12701270

18101810
12701270

19601960
14101410

19601960
14101410

Maksimalus kėlimo aukštis padargo sukimosi taškeMaksimalus kėlimo aukštis padargo sukimosi taške HH mmmm 30103010 30103010 34603460 34603460 37603760 37603760

Iškrovimo aukštisIškrovimo aukštis AA mmmm 19201920 19201920 23902390 23902390 27102710 27102710

Iškrovimo plotisIškrovimo plotis WW mmmm 600600 600600 650650 650650 700700 700700

Kasimo gylisKasimo gylis SS mmmm 210210 210210 210210 210210 210210 210210

Siurblio našumasSiurblio našumas l/min.l/min. 5050 5050 5050 5050 5050 5050

Masė, kėlimo svirtys be padargoMasė, kėlimo svirtys be padargo kgkg 315315 275275 335335 290290 355355 315315

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 200 Vario serija
Fendt 300 Vario serija

35 psl.
33 psl.

Fendt 500 Vario serija
Fendt 700 Vario serija

29 psl.
26 psl. 



60

Grasdorf
ratų 

dvejinimo
įranga

PRIEKINIAI KRAUTUVAI, PRIEDAI

Vokietijoje įsikūręs ratų gamintojas, dirbantis pagal aukščiausius 
reikalavimus ir gaminantis pagal individualius užsakymus. Be įvairių 
padangų prekių ženklų, vamzdžių ir aksesuarų, kuriuos „Grasdorf“ 
parduoda kaip didmenininkas, ir jų gaminamų aukštos kokybės 
dvigubų ratų, „Grasdorf“ apytiksliai per metus tiekia 40 tūkstančių 
agregatų (ratų / padangų) klientams iš žemės ūkio, žemės kasimo 
mašinų ir specialios paskirties transporto priemonių sektorių.

„Grasdorf“ gamina visų tipų ratus ir taiko aukščiausios kokybės 
standartus

• Maksimalus tarnavimo laikas dėl visapusiško suvirinimo iš abiejų pusių;
• Galimybė įsigyti papildomą ratų sutvirtinimą, kad būtų užtikrintas 

maksimalus našumas ekstremaliausiomis sąlygomis;
• Individualių vėžių pločių įgyvendinimas;
• Minimalūs gamybos nuokrypiai naudojant moderniausią CAD di-

zainą ir didelio tikslumo suvirinimo robotus;
• Dažų cechas sertifikuotas atsižvelgiant į transporto priemonių ga-

mintojų specifikacijas ir originalios įrangos gamintojo (OĮG) dažų 
naudojimą.

„Grasdorf“ siūlomos paslaugos

• Platų „Grasdorf“ ratų ir padangų asortimentą sudaro daugybė de-
rinių, todėl yra galimybė sukomplektuoti ratus įvairiems tikslams. 

• Specialūs ratai projektuojami ir gaminami bendradarbiaujant su 
klientu, todėl jie tiksliai atitinka individualius reikalavimus, pasiren-
kant 12-22 mm medžiagos storį ir iki 220 mm protektoriaus gylį. 

• Dėl naujausių technologijų, tokių kaip 3D CAD programos ir nau-
jausių suvirinimo robotų garantuojama greita ir tiksli gamyba. 

• Visi „Grasdorf“ gaminiai dažomi kiekviena įmanoma OĮG kokybę ati-
tinkančia RAL spalva ir tokiu būdu pritaikoma kliento poreikiams.

Išskiriamios tokios pagrindinės ratų rūšys: 

• Standartiniai ratai – OĮG kokybę atitinkantis aukščiausios klasės 
gaminys. Iki 3 kartų ilgesnis tarnavimo laikas dėl visapusiško suvi-
rinimo iš abiejų pusių ir iki 18 mm disko storio. Jei reikia, siūlome 
papildomus varžtų apskritimo ir ratlankio krašto sutvirtinimus bei 
UP suvirinimą, kad būtų užtikrintas maksimalus našumas ekstre-
maliausiomis sąlygomis. Individualių vėžių pločių įgyvendinimas.

• Siauri ratai – pilna ratų programa iki 54". Diskas suvirintas iš abiejų 
pusių, nenudažant tarpo ties perėjimu prie ratlankio žiedo. Centrali-

zuotai sumontuotas ratlankio diskas dėl didelių poslinkių galimybės.
• Sistemos ratai – leidžia reguliuoti šiuolaikinių didelio našumo 

traktorių, kurių važiavimo greitis yra iki 50 km/h, vėžės plotį. Dvie-
jų dalių ratų diskas su aplinkui suvirintu ratlankio žiedu, lengvas 
centravimas ir ilgesnis tarnavimo laikas, palyginti su iki šiol įprastai 
naudojamais vėžę reguliuojančiais ratlankiais. 

„Grasdorf“ dvigubi ratai:

HD sistema:
• HD dvigubus ratus galima montuoti bet kurioje padėtyje;
• trumpas stabdiklio įtaisas prie tarpiklio žiedo greitai ir saugiai pri-

tvirtina ratą;
• kalibruotas nuotolinis žiedas tolygiai perduoda jėgą ratlankio žiedui;
• HD užraktus galima naudoti iki 60 laipsnių judesio kampo.
„AW-Quick“ sistema (Traktoriui, kurio galia iki 160 AG)
• Naudojant „AW-Quick“ sukabinimo sistemą, galima montuoti 

standartinius ratus su skirtingais jungiamaisiais matmenimis.
• Ratai gali būti naudojami kaip pagrindiniai arba dvigubi ratai.
• Tinka naudoti iki 160 AG (Dvigubų ratų dydis maks. 580/70R38).
• Tarpiklio žiedas su lizdu ratlankio krašte garantuoja stabilų sujungimą. 
MD+/HD+Sistema:
• MD+ ir HD+ yra patentuotos fiksavimo sistemos;
• MD+ ir HD+ dvigubus ratus galima montuoti bet kurioje padėtyje;
• trumpa tvirtinimo detalių pakaba ant tarpiklio žiedo tolygiai per-

duoda jėgą ratlankio žiedui;
• fiksatorių galima iš naujo sureguliuoti, kai jis užkabinamas;
• MD+ ir HD+ užraktus galima naudoti iki 28 laipsnių judesio kampo.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 1000 Vario serija
Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija
Fendt 200 Vario serija
Fendt 200 V / F / P serija

16 psl.
20 psl.
23 psl.
26 psl. 
29 psl.
33 psl.
35 psl.
38 psl.
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Pjaunamosios

Modernizuotų PowerFlow pjaunamųjų pločiai nuo 7,70 iki 12,20 m.

PowerFlow pjaunamosios konstrukcijos privalumai:
• Nupjauti augalai tiekiami į kombainą tolygiai, varpomis į priekį
• Atsižvelgiant į kombaino pralaidumą reikalinga ir didesnė, 76 cm 

diametro, pjaunamosios sraigė.
• „Schumacher“ tipo dalgio reduktorius, didelis, 1220 kirčių per 

minutę dalgio judėjimo greitis, dantyti peiliukai, Pjaunamoji pri-
taikyta. 

• Patikima ir tiksli dirvos kopijavimo sistema. 60% kombaino na-
šumo priklauso nuo patikimo dirvos kopijavimo. Power Flow 
pjaunamoji patikimai surenka įvairaus aukščio tiek stačius tiek 
sugulusius javus.

• Unikali, vienintelė rinkoje AutoDock sistema leidžia pjaunamąją 
su kombainu sujungti vos per 5 s. Visos mechaninės, elektrinės 
ir hidraulinės jungtys sujungiamos neišlipant iš kombaino kabi-
nos, paspaudus tam skirtą mygtuką valdymo terminale

Kūlimo aparatas ir separacijos sistema

• Unikalios konstrukcijos Helix ašinė kūlimo ir separacijos sistema 
su vienu (mod. IDEAL 7) arba dviem ašiniais būgnais, turinčiais 
spirale išdėstytus pirštus. Patys didžiausi rinkoje, 4837 mm ilgio 
ir 600 mm diametro rotoriai tai daugiau nei pakankamas kelias 
švelniai iškulti grūdus, atskirti nuo šiaudų, nesuskaldant vienų ir 
netrupinant antrų

• Mažos galios sąnaudos. Galia yra darbo kiekis atliktas per lai-
ko vienetą. Išlukštenti grūdą yra darbas, norint išlukštenti reikia 

Fendt 
IDEAL 
serija

JAVŲ KOMBAINAI

Fendt IDEAL nepanašus nei į vieną iki šiol gamintą javų kombainą. Projektuotas nuo balto popieriaus lapo, 
konstruotas ir bandytas šešerius metus. Tai kūrinys geriausių pramonės inžinierių, kurių neribojo jokie techniniai 
suvaržymai ir kompromisai.

Rezultatas – unikalūs techniniai sprendimai, sutinkami pirmą kartą grūdų kūlimui ir valymui. Tai naujasis išskirtinių 
galimybių Fendt IDEAL. Fendt IDEAL seriją sudaro trys baziniai modeliai ratinis, pusiau vikšrinis ir PL kalnų versi-
ja, keturių našumo klasių (modelio indeksas atitinka našumo klasę: 7, 8, 9 ir 10), su vienu ar dviejų rotorių ašine 
kūlimo separavimo sistema, apimantys galios diapazoną nuo 450 iki 790 AG.

daugiau galios. Jei pailginam kūlimo separavimo rotorių, nedidin-
dami rotoriaus apsukų ir kūlimo agresyvumo per tą patį laiko vie-
netą iškuliam daugiau grūdų nei trumpesniu rotoriumi. Geresnis 
naudingo veiksmo koeficientas, daugiau energijos skiriama grū-
dų atskyrimui, mažiau šiaudų minkymui. Todėl Ideal kombainų 
galios sąnaudos net iki 50% mažesnės o šiaudų kokybė net iki 
10% geresnė. 

Valytuvas

• Originalios konstrukcijos IDEALbalance valytuvas su dviem kra-
tomosiomis lentomis, kurių pirmoji įrengta po kūlimo sekcija, 
antroji po separacijos dalimi. Viską kas prabyrą pro pobūgnius 
grąžinama į valomosios priekį, taip išnaudojamas visas valomo-
sios plotas, išnaudojamas visas valomosios našumas net ir dir-
bant šlaituose.



62

Šiaudų ir pelų tvarkymas

Didelio našumo kombainai dirba su plačiomis pjaunamosiomis, tai 
reiškia, kad ir susmulkintus šiaudus bei pelus reikia paskleisti per visą 
pjaunamosios plotį. Ir susmulkinti šiaudų kiekį atitinkantį prikuliamų 
grūdų kiekiui. Tokiam darbui reikalingas rimtas smulkintuvas – 
skleistuvas.

Pagal poreikį ir bendrą kombaino konfigūraciją galima priderinti 
tinkamą smulkintuvą iš kelių galimų versijų:
• Smulkiam smulkinimui (rekomenduojama Lietuvoje) ShortCut 

-112 peilių.
• BaseCut smulkintuvas su 56 peiliais.
• Dviejų greičių galios perdava (rekomenduojama planuojant kulti 

kukurūzus)
• Pelų skleistuvas gali būti valdomas rankiniu būdu arba elektra 

iš kabinos, turi dvi galimas padėtis, kai pelai skleidžiami į šonus 
arba pučiami į šiaudų srautus.

• Pasyvios šiaudų skleidimo kreipiančiosios (rekomenduojama 
kombainams su pjaunamosiomis iki 9m)

• ActiveSpread su elektra valdomais aktyviais šiaudų paskleidimo dis-
kais (rekomenduojama kombainams su plačiomis pjaunamosiomis)

• Rankinis arba nuotolinis smulkintuvo įjungimas.
• Automatinis sekcijų valdymas, smulkintų šiaudų paskleidimas 

pagal realų pjaunamosios apkrovimą.
• Nustačius skleidimo kryptį, kad kompensuotų šoninį vėją, nuosta-

tos automatiškai persikelia į priešingą pusę apsisukus galulaukėje.

Grūdų bunkeris ir iškrovimas

• 12 500 l (standartinis mod. IDEAL 7 ir IDEAL 8) arba rekordinės, 
17 100 l (standartinis mod. IDEAL 9 ir IDEAL10) talpos grūdų 
bunkeris, t. y. 18 proc. daugiau už artimiausią varžovą.

• Iškrovimo našumas 140 arba 210 l/s, t. y. 32 proc. didesnis už 
artimiausią varžovą.

• Dėl unikalios iškrovimo pavaros konstrukcijos ir iškrovimo srai-
gės geometrijos 210l/s iškrovimo sistema galios poreikis toks 
pat kaip ir paprasto kratiklinio kombaino 100l/s iškrovimo sis-
temos.

• Iškrovimo našumas reguliuojamas hidrauliškai.
• Galima užsakyti su specialia kedenimo įranga, palengvinančia 

žolių sėklų iškrovimą.

Variklis ir transmisija

• 7 klasės kombainuose įrengtas vienintelis rinkoje 7 cl., 9,8 l 
darbo tūrio jėgos agregatas su didelio slėgio maitinimo siste-
ma common rail, atitinkantis griežčiausius Etapo V(Tier 5) taršos 
reikalavimus. 8 ir 9 klasės kombainuose naudojami 12,4, 15,2 9 
ir 16,2 l MAN varikliai.

• Visi varikliai atitinka efektyviausią Fendt žemų sūkių koncepcija, 
analogišką naudojamai ratinių „Fendt 1000 Vario“ traktorių jė-
gos agregatuose: variklių darbinis diapazonas apima mažesnių 
sūkių zoną, todėl degalų sąnaudos gerokai mažesnės, o jų dar-
bas nepalyginamai tylesnis.

• Kompaktiškas didelio našumo kombainas, komsruotas atsižvel-
giant į transportinius gabaritus. Pagrindinis rėmas tik 1,40 m 
pločio kombaino karkasas, todėl galima montuoti plačius vikšrus 
ar padangas neviršijant 4m bendro kombaino pločio. Pasirinkti-
nai – pusiau vikšrinė važiuoklė TrackRide su 660 mm (gabaritinis 
kombaino plotis <3,30 m) arba 760 mm (gabaritinis plotis <3,50 
m) pločio vikšrais.

• Kompaktiška darbinių agregatų pavara. Viso labo tik:
• 1 Kardaninis velenas
• 13 diržų
• 1 grandinė

• Tai yra perpus mažiau nei vidutinio našumo kratikliniuose kom-
bainuose.

Kabina ir valdymas

• Erdvi ir ergonomiška naujai suprojektuota Vision kabina su elek-
troniniu visų funkcijų valdymu.

• Kabinoje – iš Fendt savaeigių mašinų garai pažįstamas dau-
giafunkcis porankis, terminalas ir valdikliai. „Fendt IDEAL“ valdy-
mo strategija atitinka bendros visoms Fendt mašinoms valdymo 
koncepcijos reikalavimus.

• Vairuotojo sėdynė su pneumatine amortizacija ir dinaminiu sta-
bilizavimu, kuri gali būti apsiūta tikra, aukštos kokybės oda.

• IdealDrive sistema – vairavimas su valdymo svirtimi, kad vairo 
kolonėlė neužstotų vaizdo į pjaunamąją ir būtu patogiau įsitaisy-
ti sėdynėje (galima užsakyti tik kombainams su pusiau vikšrine 
važiuokle).

• Paskutinės kartos terminalas Varioterminal 10.4–B su 10,4″ 
įstrižainės reguliuojamu, lietimui jautriu ekranu išsamiam 
parametrų atvaizdavimui. Jame sutelktas visų kombaino funkcijų 
valdymas, nuostatų keitimas ir darbinių parametrų stebėsena. 
Yra galimybė prijungti vaizdo kameras.

Kūlimo proceso automatizavimas

Kuo didesnis kombaino našumas tuo sunkiau operatoriui suvaldyti 
masės srautą judantį per kombainą ir didesnis srautas kuliamos 
masės tuo sunkiau operatoriui jį suvaldyti. Be to kuo didesnės 
masės srautas tuo labiau juntami pokyčiai lauke tokie kaip: drėgmės, 
brados, padėlio tankio netolygumai. Susidoroti su šiais iššūkiais ir 
išnaudoti visą kombaino potencialą padeda automatika.
 
• Interaktyvi IDEALharvest kombaino valdymo sistema specialiai 

sukurta IDEAL serijos kombainui. Akustiniai masės srauto juti-
kliais MADS, išdėstyti išilgai nuožulnios kameros, ašinių būgnų, 
Skersai i r išilgai valomosios per visą ilgį, nuolatos analizuoja 
kūlimo ir separavimo sistemos darbą, apkrovos netolygumą ir 
silpniausias vietas kurios stabdo kombaino konvejerio darbą. 
Fiksuojamas ne tik masė srautas, bet ir nuostoliai, pagal kuriuos 
koreguojamas likusių sistemų darbas.

• Grūdų kokybę tikrina specialiai įrengta vaizdo kamera, tiksliai 
nustatanti sužalotų grūdų ir priemaišų kiekį juose. Duomenys 
pateikiami valdymo porankio priekyje tvirtinamame iPad planše-
tiniame kompiuteryje.

• Speciali kombaino parametrų valdymo programėlė SmartCon-
nect, įdiegiama iPad planšetiniame kompiuteryje. Prioritetai nu-
statomi labai paprastai ir suprantamai. Trikampis, kurio viršūnės 
simbolizuoja grūdų skaldymą, negrūdines priemaišas bunkeryje 
ir grūdų nuostolius. Stumdant indikatorių nustatomas balansas 
tarp skirtingų parametrų, kurie svarbesni ir kurių negalima aukoti 
didesnio našumo labui o automatika padarys likusį darbą. Prio-
ritetus paprasta keisti dienos bėgyje reaguojant į besikeičiančią 
situacija ar poreikius. 

• Didelio intensyvumo apšvietimas su LED žibintais, net naktį pa-
verčiančiais diena.



63

JAVŲ KOMBAINAI I Fendt IDEAL serija

Techninės specifikacijos

ModeliaiModeliai IDEAL10IDEAL10    IDEAL 7   IDEAL 7 IDEAL 8IDEAL 8 IDEAL 9IDEAL 9
PjaunamojiPjaunamoji

PowerFlow pjaunamųjų pločiai, mPowerFlow pjaunamųjų pločiai, m 9,20–12,209,20–12,20 7,70–10,707,70–10,70 9,20–12,209,20–12,20 9,20–12,209,20–12,20

Automatinis pjovimo aukščio išlaikymasAutomatinis pjovimo aukščio išlaikymas ● ● ● ●

Pjaunamosios automatinė reljefo kopijavimo Pjaunamosios automatinė reljefo kopijavimo 
Sistema AutoLevelSistema AutoLevel ● ● ● ●

Pjaunamosios kontaktinio slėgio reguliavimasPjaunamosios kontaktinio slėgio reguliavimas ● ● ● ●

Automatinis pjaunamosios Automatinis pjaunamosios 
prijungimas AutoDockprijungimas AutoDock ○ ○ ○ ○

Kūlimo-separavimo sistema ir valytuvasKūlimo-separavimo sistema ir valytuvas

TipasTipas
Du ašiniai būgnai su Du ašiniai būgnai su 
spirale išdėstytaisspirale išdėstytais

PirštaisPirštais

Vienas ašinis Vienas ašinis 
būgnas su spirale būgnas su spirale 
išdėstytais pirštaisišdėstytais pirštais

Du ašiniai būgnai Du ašiniai būgnai 
su spirale su spirale 

išdėstytais pirštaisišdėstytais pirštais

Ašinio būgno skersmuo, mmAšinio būgno skersmuo, mm 600600 600600 600600 600600

Ašinio būgno ilgis, mmAšinio būgno ilgis, mm 4 8374 837 4 8374 837 4 8374 837 4 8374 837

IDEALbalance separatoriusIDEALbalance separatorius ● –– ● ●

Cikloninio tipo valytuvasCikloninio tipo valytuvas ● ● ● ●

Šiaudų ir pelų tvarkymasŠiaudų ir pelų tvarkymas

BaseCut smulkintuvasBaseCut smulkintuvas 4 eilių/56 peilių/4 eilių/56 peilių/● 4 eilių/56 peilių/4 eilių/56 peilių/● 4 eilių/56 peilių/4 eilių/56 peilių/● 4 eilių/56 peilių/4 eilių/56 peilių/●

ShortCut smulkintuvasShortCut smulkintuvas 8 eilių/126 peilių/8 eilių/126 peilių/○ 8 eilių/126 peilių/8 eilių/126 peilių/○ 8 eilių/126 peilių/8 eilių/126 peilių/○ 8 eilių/126 peilių/8 eilių/126 peilių/○
Radialinis ActiveSpreader skleistuvasRadialinis ActiveSpreader skleistuvas ○ ○ ○ ○
Grūdų bunkeris ir iškrovimo sistemaGrūdų bunkeris ir iškrovimo sistema

Grūdų bunkerio talpa, lGrūdų bunkerio talpa, l 17 100/17 100/● 17 100/17 100/○ 17 100/17 100/○ 17 100/17 100/●

12 500/12 500/● 12 500/12 500/● 12 500/12 500/○
Iškrovimo našumas, l/sIškrovimo našumas, l/s 210/210/● 210/210/○ 210/210/○ 210/210/●

140/140/● 140/140/● 140/140/○
Variklis, transmisija ir važiuoklėVariklis, transmisija ir važiuoklė

VariklisVariklis MANMAN “AGCO Power”“AGCO Power” MANMAN MANMAN

Darbo tūris, lDarbo tūris, l 16,216,2 9,89,8 12,412,4 12,412,4

Didžiausia variklio galia su galios padidėjimu Didžiausia variklio galia su galios padidėjimu 
PowerBoost (standartas ECE R120), kW/AGPowerBoost (standartas ECE R120), kW/AG 581/790581/790 336/451336/451 401/538401/538 483/647483/647

Didžiausios padangos, <3,30 mDidžiausios padangos, <3,30 m 800/70R38800/70R38 800/70R38800/70R38 800/70R38800/70R38

Didžiausios padangos, <3,80 mDidžiausios padangos, <3,80 m 900/60R38–900/60R38–
750/65R26750/65R26

900/60R38–900/60R38–
750/65R26750/65R26

900/60R38–900/60R38–
750/65R26750/65R26

Pusiau vikšrinė važiuoklėPusiau vikšrinė važiuoklė ● ○ ○ ○

Jums taip pat gali patikti:

Fendt savaeigiai Rogator 600 purkštuvai
Fendt prikabinami Rogator 300 purkštuvai
Rauch diskinės barstomosios
Horizon DSX sėjamoji

73 psl.
75 psl.
77 psl.
12 psl.

Horizon tiksliosios sodinamosios
Tume Draco sėjamosios
Tume Super Nova Combi sėjamosios
Tume Nova Combi Star sėjamosios

15 psl.
121 psl. 
122 psl.
123 psl.
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Fendt 
L serija

JAVŲ KOMBAINAI

Kūlimo – separavimo sistema 

• L serijos kombainų kūlimo-separavimo aparatą sudaro trys 
būgnai: kūlimo būgnas (skersmuo – 0,6 m), atmušamasis būgnas 
(skersmuo – 0,37 m) bei rotorinis šiaudų separatorius (skersmuo 
– 0,5 m didelio arba 0,6 m vidutinio laidumo kombainuose). 
Papildomai įrengtas trečiasis būgnas – rotorinis separatorius 
iš šiaudų atskiria grūdus, šiaudus numesdamas ant kratiklių 
pradžios.

• Ilgoje nuožulnioje kameroje priešais grandiklinį transporterį su 
šachmatiškai išdėstytomis lystelėmis, įrengtas pirštinis tieki-
mo būgnas PFR (Power Feed Roller) su apsaugine sankaba. Jis 
užtikrina tolygesnį masės padavimą transporteriui, didesnį jos 
greitį. Tiekimo būgno plotis atitinka kūlimo būgno plotį. Uždėjus 
specialias lysteles, PFR būgnas padidina kombaino efektyvumą 
nuimant kukurūzus

• L kombainuose, trečiojo būgno – rotorinio šiaudų separatoriaus 
pobūgnį, priklausomai nuo derliaus nuėmimo sąlygų (jei auga-
lai sausi, nuimant kukurūzus ar kultūras, kurioms nereikalinga 
intensyvi separacija), galima apsukti ir užfiksuoti virš separato-
riaus. Operacija atliekama nuotoliniu būdu, elektriškai. Tarpas 
tarp rotorinio šiaudų separatoriaus ir pobūgnio bei jo sūkiai pa-
sirenkami priklausomai nuo nuimamos kultūros: 25 mm ir 750 
min-1 nuimant javus, 40 mm ir 410 min-1 nuimant kukurūzus.

• Aktyvus atmušimo būgno pobūgnis ABC. Reguliuojamas virbali-
nis kūlimo būgno pobūgnio prailginimas tolygiam šiaudų nukrei-
pimui tiesiai ant kratiklių ir geresnei separacijai.Kad rotorius ne-
trupintų šiaudų pobūgnį galima užfiksuoti viršutinėje padėtyje.

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos ga-
mintojas. Premium kategorijai priskiriami Fendt traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius 
parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. 

Fendt L serija – tai universalūs kombainai nedideliems ir vidutinio dydžio ūkiams. Šios serijos kombainų išskirti-
numas – virš 80 proc. visų paviršių, tarp jų ir klavišinių kratiklių, yra pilnai padengti korozijai atsparia cinko danga. 
Visos sraigės padengtos abrazyviniam dilimui atspariu kietlydiniu Hardox.

Fendt L serijos kombainai: 6 cl. 7,4 l AGCO Power Tier 5 variklis, Proline kabina, dar daugiau valdymo funkcijų, 
geresnė separavimo sistema, iki 6,8 m pločio PoweFlow pjaunamoji. Nuo šiol sustiprinti kombaino elementai 
suteikia galimybę nuimti ryžių derlių.
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Šiaudų smulkintuvas

• Šiaudų smulkintuvas visuose L serijos kombainuose – jau stan-
dartinė įranga. Kombainuose su 5 klavišiniais kratikliais naudo-
jami 52 dvipusius dantytus peiliukus turintys smulkintuvai, su 
6 klavišiniais kratikliais – 64 peiliukų smulkintuvai, o su 8 kla-
višiniais kratikliais – 108 peiliukų pažangiausi rinkoje „Rekord“ 
(Švedija) smulkintuvai.

• Abipusiai dantyti peiliai ir priešpeiliai užtikrina puikią smulkini-
mo kokybę. Patentuotos formos dugnas su specialiomis išėmo-
mis po smulkintuvo peiliais dar geresnei smulkinimo kokybei. 
Vienu svirties judesiu greitai perjungiami šiaudų smulkinimo ir 
klojimo į pradalges režimai.

Kabina ir valdymas

• Nauja, erdvi ir ergonomiška Proline kabina suteikia dar daugiau 
komforto darbo metu: didelis įstiklinimo plotas, elektriškai val-
domi ir šildomi šoniniai veidrodžiai; išskirtinis apšvietimas lei-
džia dirbti tiek dienos metu, tiek tamsoje; oro kondicionierius 
su šildymo funkcija. 

• Kabina užtikrina žemą vibracijų (kabina su korpusu sujungta 
per elastingas gumines atramas) ir triukšmo (79 dB(A)) lygį. 

• Nesudėtingas reguliavimas ir kombaino valdymas naudojan-
tis Agritronic plus skydeliu su aiškia meniu hierarchija ir intui-
tyviu valdymu. Tobulai delnui pritaikyta daugiaveiksmė svirtis 
tiksliam hidrostatinės pavaros, svarbiausioms pjaunamosios, 
lenktuvų ir iškrovimo sistemos funkcijų valdymui. 

• Vairuotojo sėdynė su pneumatine amortizacija ir į jos kons-
trukciją integruotu valdymo porankiu, darbo metu nejudančiu 
sėdynės atžvilgiu.

Kita įranga, technologijos

• Vidutinio laidumo kombainuose įrengti ilgi, 4,26 m ilgio, iš apa-
čios uždari klavišiniai kratikliai. Kratymo ir separacijos efekty-
vumą užtikrina keturios aukštos (210 mm) kaskados.

• Ilga kratomoji lenta su aukštais išilginiais skyrikliais tolygiam 
masės pasiskirstymui dirbant kalvotuose laukuose.

• Didelio laidumo valytuvo sietai HC su plokšteliniais žvynais, 
veikiančiais kaip efektyvūs oro srauto kreipikliai. Jie užtikrina 
geriausias valymo charakteristikas ir švariausius grūdus.

• 8600 l talpos grūdų bunkeris su centre įrengta sraige tolygiam 
užpildymui. Iškrovimo našumas 85 l/s. 4,5 m ilgio į viršų at-
lenkiamos iškrovimo sraigės paleidimas ir stabdymas atliekami 
mygtuko ant daugiaveiksmės svirties paspaudimu. Didžiausias 
iškrovimo aukštis 4,2 m.
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JAVŲ KOMBAINAI I Fendt L serija

Techninės specifikacijos

Modeliai 5255 L 5255 L MCS 6275 L 6275 L MCS
FreeFlow pjaunamųjų pločiai, m 4,80, 5,40, 6,00, 7,00 ir 7,60

PowerFlow pjaunamųjų pločiai, m 5,50, 6,20, 6,80

Automatinis pjovimo aukščio valdymas TerraControl ● ● ● ●

Pjaunamosios automatinė reljefo kopijavimo sistema Autolevel ● ● ● ●

Pirštinis tiekimo būgnas prieš nužulnųjį transporterį ○ ● ○ ●

Lenktuvų pavara Hidrostatinė, 0-60 min-1 

Būgnų skaičius  2 3  2  3

Kūlimo būgno skersmuo, mm  600 600 600 600 

Kūlimo būgno plotis, mm 1 340 1 340 1 600 1 600

Pobūgnio gaubimo kampas, laipsn. 120  120  120 120

Atmušimo būgno skersmuo, mm 380 380 380 380

Pobūgnio ilgintuvas ABC  ●  ●  ●  ●

Rotorinis šiaudų separatorius MCS plius ○  ● ○  ●

Rotorinio šiaudų separatoriaus skersmuo, mm ○ 600 ○ 600

Bendras aktyvus separacijos plotas, m2  0,99 1,89  1,18 2,25

Kratiklių skaičius  5 5 6 6

Kratiklių plotas, m2 5,73 5,73 6,81 6,81

Bendras separacijos plotas, m2  6,72 7,62  7,99  9,06

Kratomosios lentos plotas, m2  2,31  2,31  2,76  2,76

Bendras sietų plotas, m2 4,67 5,58 4,67 5,58

Bendras valytuvo plotas, m2 7,24 7,24 8,64 8,64

Ventiliatoriaus tipas Išcentrinis, 350-1 050 (270-840) min-1

Grūdų bunkerio talpa, l 8600

Iškrovimo našumas, l/s 85

Maksimali variklio galia (standartas ECE R120), kW/AG  192/260 225/306*

Transmisija 4 pavarų hidrostatinė, 0-20 km/val., pasirinktinai 4 WD

Masė(be pjaunamosios), kg. 12 800 13 100 13 300 13 600

● Standartinė įranga; * Su įjungta galios didinimo sistema PowerBoost; ○ Negalima įranga;

Jums taip pat gali patikti:

Horizon DSX sėjamoji
Horizon tiksliosios sodinamosios
Tume Draco sėjamosios

12 psl.
15 psl.

121 psl.

Tume Super Nova Combi sėjamosios
Tume Nova Combi Star sėjamosios

122 psl.
123 psl.
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Fendt 
C serija

Tai universalūs kombainai nedideliems ir vidutinio dydžio ūkiams, didelį dėmesį skiriantiems naujausiems mašinų 
valdymo sprendimams. Svarbus šių kombainų bruožas – virš 80 proc. visų paviršių, tarp jų ir klavišinių kratiklių, 
yra pilnai padengti korozijai atsparia cinko danga. Visos sraigės padengtos abrazyviniam dilimui atspariu kietlydi-
niu Hardox. C serijos Fendt kombainų gamą sudaro penkios modifikacijos.

Dviejų tipų pjaunamosios

• Nedidelio ir vidutinio laidumo, 5000/6000 C serijų kombainai 
gali būti derinami su 4,20-7,60 m pločio pjaunamosiomis. 

• FreeFlow su „Schumacher“ tipo dalgio reduktoriumi. 
• PowerFlow, su firminiu prieš sraigę už pjovimo aparato įrengtu 

juostiniu transporteriu. Pastaroji – viena geriausių pjaunamųjų 
rinkoje. Ji itin tinka rapsams (nereikalingas papildomai montuoja-
mas rapsų stalas), pagulusiems javams nuimti (nereikalingi varpų 
pakėlėjai). Praktiniuose bandymuose patvirtinta, kad su Power 
Flow pjaunamąja pasiekiamas net iki 73 proc. didesnis našumas 
nuimant rapsus!

• PowerFlow pjaunamoji ,Fendt 6335 C modeliui dabar galima net 
iki 7,70 m. 

Kopijavimo sistema

• Nauja ParaLevel (PL) reljefą kopijuojanti sistema, skirta darbui 
kalvotuose laukuose. 

• Nepriklausoma, hidrauliškai reguliuojama priekinių ratų pakaba 
leidžia dirbti iki ±20 proc. skersinį pasvirimą turinčiuose šlaituo-
se. Papildoma Integrale sistema 5 kratiklių kombaine 5275 C PLI  
su reguliuojama galinių ratų pakaba padeda kombainą išlaikyti 
horizontalioje padėtyje dirbant  net iki ±30 proc. skersinį pasvi-
rimą turinčiuose šlaituose.

• Visiškai naujas Fendt 5275 C PLI reljefą kopijuojanti kombaino 
modifikacija leidžia dirbti  iki ±30 proc. skersinį pasvirimą turin-
čiuose šlaituose.

JAVŲ KOMBAINAI



68

Kūlimo – separavimo sistema
 
• C serijos kombainų kūlimo-separavimo aparatą sudaro trys bū-

gnai. Pirmasis - 0,6 m skersmens, didelį inercijos momentą tu-
rintis kūlimo būgnas. Jis turi 8 spragilus ir tiek pat jo masę bei 
inertiškumą didinančių lystelių. Todėl masyvaus būgno sukimosi 
dažnis yra tolygesnis, jis mažiau reaguoja į perkrovas. Kūlimo bū-
gno pobūgnio gale, 1 mm atstumu nuo būgno įtaisytas grandi-
klis. Jis neleidžia aplink būgną apsivynioti ilgiems šiaudams, žolei.

• 0,37 m skersmens atmušamojo būgno apačioje įrengtas regu-
liuojamas virbalinis pobūgnis ABC (Active Beater Concave). Juo 
padidinamas bendras separacijos plotas, sumažinamas masės 
judėjimo greitis ir ji nukreipiama tiesiai ant klavišinių kratiklių. 
Masei neleidžiama apsivynioti apie kūlimo būgną, o efektyviai 
sumažinus grūdų kiekį šiauduose, sumažėja kratymo grūdų 
nuostoliai. Kūlimo ir atmušamojo būgnų pobūgnių bendras gau-
bimo kampas – 120 laipsn.

• Ilgoje nuožulniojoje kameroje, priešais grandiklinį transporterį 
su šachmatiškai išdėstytomis lystelėmis, įrengtas pirštinis tieki-
mo būgnas PFR (Power Feed Roller) su apsaugine sankaba. Jis 
užtikrina tolygesnį masės padavimą transporteriui, didesnį jos 
greitį. Tiekimo būgno plotis atitinka kūlimo būgno plotį. Uždėjus 
specialias lysteles, PFR būgnas padidina kombaino efektyvumą 
nuimant kukurūzus.

• Trečiojo būgno – rotorinio šiaudų separatoriaus pobūgnį, priklau-
somai nuo derliaus nuėmimo sąlygų (jei augalai sausi, nuimant 
kukurūzus ar kultūras, kurioms nereikalinga intensyvi separacija), 
galima apsukti ir užfiksuoti virš separatoriaus. Operacija atlie-
kama nuotoliniu būdu, elektriškai. Tarpas tarp rotorinio šiaudų 
separatoriaus ir pobūgnio ir jo sūkiai pasirenkami priklausomai 
nuo nuimamos kultūros: 25 mm ir 750 min-1 nuimant javus, 40 
mm ir 410 min-1 nuimant kukurūzus.

Variklis ir transmisija

• Atnaujintuose kombainuose naudojami ekologiškai švarūs 6 cl., 
7,4 ir 8,4 l AGCO Power darbo tūrio jėgos agregatai su didelio 
slėgio maitinimo sistema common rail  SCR ir AdBlue technologi-
ja, užtikrinančia efektyviausią degalų sunaudojimą. 

• AGCO Power  varikliai su pažangia SCR ir AdBlue technologija ir 
atitinka baigiamuosius Etapo V/Tier 5 emisijų reikalavimus. 

• Atnaujinto dizaino kombainų elementai sustiprinti ir pritaikyti 
ryžių derliaus nuėmimui. 

Kabina ir valdymas

• Erdvioje ir ergonomiškoje kabinoje yra įrengtas automatinis oro 
kondicionierius, didžiausios įstrižainės (10,4“) valdymo termina-
las Fendt Varioterminal lietimui jautriu paviršiumi.

• Intuityvus meniu su aiškia hierarchija, gausūs individualūs dar-
balaukio nustatymai, galimybė vienu metu sekti iki 4 skirtingų 
operacijų.

Kita įranga, technologijos: 

• Mažo ir vidutinio laidumo kombainuose įrengti ilgi, 4,26 m ilgio, 
iš apačios uždari klavišiniai kratikliai. Kratymo ir separacijos efek-
tyvumą užtikrina keturios aukštos (210 mm) kaskados.

• Didelio laidumo valytuvo sietai HC su plokšteliniais žvynais ir 
elektriniu reguliavimu veikia kaip efektyvūs oro srauto kreipikliai. 
Jie užtikrina geriausias valymo charakteristikas ir švariausius 
grūdus.

• Išmanioji perkūlimo sistema neiškultas varpas grąžina atgal į kū-
limo aparatą. Tolygiai perkūlimui grąžinamą sluoksnį paskirsto 
speciali virš kūlimo būgno įrengta sraigė.

• Naujas 6 eilių šiaudų smulkintuvas – jau standartinėje įrangoje. 
Abipusiai dantyti peiliai ir priešpeiliai užtikrina puikią smulkinimo 
kokybę. Patentuotos formos dugnas su specialiomis išėmomis 
po smulkintuvo peiliais – dar geresnei smulkinimo kokybei. Vie-
nu svirties judesiu greitai perjungiami šiaudų smulkinimo ir klo-
jimo į pradalges režimai. Papildomai įrengiamas pelų skleistuvas: 
dvi darbinės padėtys ir viena, visiškai atlenkta padėtis lengvam 
priėjimui prie valytuvo sietų.

• 9000 l (mod. PL ir PLI - 8600 l) talpos grūdų bunkeris su cen-
tre įrengta sraige tolygiam užpildymui. Iškrovimo našumas 105 
l/s. 5,0 m ilgio į viršų atlenkiama iškrovimo sraigė. Sraigės at-
lenkimas, iškrovimo paleidimas ir stabdymas atliekami mygtuko 
paspaudimu ant daugiaveiksmės svirties. Didžiausias iškrovimo 
aukštis 4,45 m.
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JAVŲ KOMBAINAI I Fendt C serija

Techninės specifikacijos

Modeliai 5275 C 5275C PL 5275C PLI 6335 C 6335 C PL
FreeFlow pjaunamųjų pločiai, m 4,80, 5,40, 6,00, 7,00 ir 7,60
PowerFlow pjaunamųjų pločiai, m 5,50, 6,20, 6,80, 7,70
Automatinis pjovimo aukščio valdymas TerraControl ● ● ● ● ●

Pjaunamosios automatinė reljefo kopijavimo sistema Autolevel ● ● ● ● ●

Pirštinis tiekimo būgnas prieš nužulnųjį transporterį ● ● ● ● ●

Lenktuvų pavara Hidrostatinė, 0-60 min-1

Būgnų skaičius  3 3 3  3  3
Kūlimo būgno skersmuo, mm  600 600 600 600 600 
Kūlimo būgno plotis, mm 1 340 1 340 1 340 1 600 1 600
Pobūgnio gaubimo kampas, laipsn. 106 106 106 106 106
Atmušimo būgno skersmuo, mm 380 380 380 380 380
Pobūgnio ilgintuvas ABC ● ● ● ● ●

Rotorinis šiaudų separatorius MCS plius ● ● ● ● ●

Rotorinio šiaudų separatoriaus skersmuo, mm 600 600 600 600 600
Bendras aktyvus separacijos plotas, m2 1,89 1,89 1,89  2,25 2,25
Kratiklių skaičius  5 5 5 6 6
Kratiklių plotas, m2 5,73 5,73 5,73 6,81 6,81
Bendras separacijos plotas, m2 7,62 7,62 7,62 9,06 9,06
Kratomosios lentos plotas, m2  2,31  2,31 2,31  2,76  2,76
Bendras sietų plotas, m2 4,67 4,67 4,67 5,58 5,58
Bendras valytuvo plotas, m2 7,24 7,24 7,62 8,64 8,64
Ventiliatoriaus tipas Išcentrinis, 350-1 050 (270-840) min-1

Grūdų bunkerio talpa, l  9 000 8 600 8 600 9 000 8 600
Iškrovimo našumas, l/s 105
Maksimali variklio galia (standartas ECE R120), kW/AG  225/306*  265/360*
Transmisija 4 pavarų hidrostatinė, 0-20 km/val.
Visi varantieji ratai (4WD) ○ ● ● ○  ●

Masė (be pjaunamosios),kg 13 500 14 800 15 200 14 000 15 300

 ● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga; * Su įjungta galios didinimo sistema PowerBoost 

Jums taip pat gali patikti:

Fendt savaeigiai Rogator 600 purkštuvai
Fendt prikabinami Rogator 300 purkštuvai
Rauch diskinės barstomosios 
Horizon DSX sėjamoji  

73 psl.
75 psl.
77 psl.
12 psl.

Horizon tiksliosios sodinamosios 
Tume Draco sėjamosios  
Tume Super Nova Combi sėjamosios 
Tume Nova Combi Star sėjamosios 

15 psl.
121 psl.
122 psl.
123 psl.
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Dviejų tipų pjaunamosios

Nedidelio ir vidutinio laidumo E serijų kombainai gali būti derinami 
su 4,20-7,60 m pločio pjaunamosiomis:
• FreeFlow – su „Schumacher“ tipo dalgio reduktoriumi. Jie pasižy-

mi dideliu linijiniu greičiu (1,73 m/s) ir kirčių skaičiumi per minutę 
(1220). Automatiniam aukščio reguliavimui naudojamos plačios 
pavažėlės.

• PowerFlow – su firminiu prieš sraigę už pjovimo aparato įrengtu 
juostiniu transporteriu. Pastaroji – viena geriausių pjaunamųjų 
rinkoje. Ji itin tinka rapsams (nereikalingas papildomai montuoja-
mas rapsų stalas), pagulusiems javams nuimti (nereikalingi varpų 
pakėlėjai). Praktiniuose bandymuose patvirtinta, kad su Power-
Flow pjaunamąja pasiekiamas net iki 73 proc. didesnis našumas 
nuimant rapsus!

• Fendt E5220 E modelyje gali būti pasirenkama automatinė rel-
jefo skersine (±8 proc.) ir išilgine kryptimi kopijavimo sistema Au-
toLevel.

Kūlimo – separavimo sistema 

• E serijos kombainų kūlimo-separavimo sistemoje yra sumontuo-
tas 0,6 m skersmens, didelį inercijos momentą turintis kūlimo 
būgnas. Jis turi 8 spragilus ir tiek pat jo masę bei inertiškumą 
didinančių lystelių. Todėl masyvaus būgno sukimosi dažnis yra 
tolygesnis, jis mažiau reaguoja į perkrovas. 

• Kūlimo būgno pobūgno gale, 1 mm atstumu nuo būgno įtai-
sytas grandiklis. Jis neleidžia aplink būgną apsivynioti ilgiems 
šiaudams, žolei.

Fendt 
E serija

Tai universalūs kombainai nedideliems ir vidutinio dydžio ūkiams. Šios serijos kombainų pagrindinis bruožas - virš 
80 proc. visų paviršių, tame tarpe klavišiniai kratikliai, yra pilnai padengti korozijai atsparia cinko danga. Visos 
sraigės padengtos abrazyviniam dilimui atspariu kietlydiniu Hardox. ,,Fendt“ E serijos javų kombainai – patikima 
investicija, pasižyminti ekonomiškumu bei puikiomis ekplotacinėmis savybėmis.

JAVŲ KOMBAINAI
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• 0,37 m skersmens atmušamojo būgno apačioje įrengtas regu-
liuojamas virbalinis pobūgnis ABC (Active Beater Concave). Juo 
padidinamas bendras separacijos plotas, sumažinamas masės 
judėjimo greitis ir ji nukreipiama tiesiai ant klavišinių kratiklių. 
Masei neleidžiama apsivynioti apie kūlimo būgną, o efektyviai 
sumažinus grūdų kiekį šiauduose, sumažėja kratymo grūdų 
nuostoliai. 

• Kūlimo ir atmušamojo būgnų pobūgnių bendras gaubimo kam-
pas – 120 laipsnių. 

• Šiaudų smulkintuvas visuose E serijos kombainuose – standarti-
nė įranga. Kombainuose su 5 klavišiniais kratikliais naudojami 52 
dvipusius dantytus peiliukus turintys smulkintuvai.

Valytuvas

• Didelio laidumo valytuvo sietai HC su plokšteliniais žvynais vei-
kia kaip efektyvūs oro srauto kreipikliai. Jie užtikrina geriausias 
valymo charakteristikas ir švariausius grūdus. 

• Išmanioji perkūlimo sistema neiškultas varpas grąžina atgal į 
kūlimo aparatą, o abipusiai dantyti peiliai ir priešpeiliai užtikrina 
puikią smulkinimo kokybę.

Grūdų bunkeris ir iškrovimas

• Grūdų bunkerio talpa -  5200 l talpos (5185E) ir 6500 l talpos 
(5225 E). Grūdų bunkeris su centre įrengta sraige tolygiam už-
pildymui. Iškrovimo našumas - 72 l/s (5185 E) ir 85 l/s (5225 E).

• 4,2 m ilgio į viršų atlenkiama iškrovimo sraigė. Sraigės atlenki-
mas, iškrovimo paleidimas ir stabdymas atliekami mygtuko ant 
daugiaveiksmės svirties paspaudimu. Didžiausias iškrovimo 
aukštis 4,2 m.

Variklis ir transmisija

• AGCO Power 4 cl., 4,9l (5185E) ir 6cl., 7,4 l (5225E) darbo tūrio 
jėgos agregatai su SCR, AdBlue technologija, atitinkantys griež-
tus „Etapo V/ Tier 5“ emisijų reikalavimus, užtikrina efektyviau-
sią degalų sunaudojimą.

Kabina ir valdymas

• Erdvi ir ergonomiška kabina – su automatinio oro kondicionav-
mo bei šildymo sistema, nesudėtingu reguliavimu ir kombaino 
valdymu naudojantis Agritronic plus skydeliu su aiškia meniu hi-
erarchija ir intuityviu valdymu (5220 E).

• Tobulai delnui pritaikyta daugiaveiksmė svirtis tiksliam hidrosta-
tinės pavaros, svarbiausioms pjaunamosios, lenktuvų ir iškrovi-
mo sistemos funkcijoms valdyti. 
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JAVŲ KOMBAINAI I Fendt E serija

Techninės specifikacijos

Modeliai 5185 E 5225 E
FreeFlow pjaunamųjų pločiai, m 4,20, 4,80, 6,00, 7,60

PowerFlow pjaunamųjų pločiai, m - 5,50

Automatinis pjovimo aukščio valdymas TeraControl - ●

Pjaunamosios automatinė reljefo kopijavimo sistema Autolevel - ○ 

Kirčių dažnis, kirčiai/min. 1 220 1 220

Būgnų skaičius 2 2

Kūlimo būgno skersmuo, mm  600 600 

Kūlimo būgno plotis, mm 1 340 1 340

Pobūgnio gaubimo kampas, laipsn. 120 120

Kūlimo būgno sūkiai, min-1 380-1 210 380-1 110

Atmušimo būgno skersmuo, mm 380 380

Bendras  separacijos plotas, m2 6,72 6,72

Pobūgnio ilgintuvas ABC ● ●

Kratiklių ilgis, m 4,26 4,26

Kratiklių skaičius 5 5

Kratiklių plotas, m2 5,73 5,73

Kratomosios lentos plotas, m2 2,31 2,31

Bendras sietų plotas, m2 4,67 4,67

Ventiliatoriaus tipas Išcentrinis mentinis, 350-1050 (270-840) min-1

Grūdų bunkerio talpa, l 5200 6500

Iškrovimo našumas, l/s  72 85

Maksimalia variklio galia (standartas ECE R120), kW/AG 129/176 166/225

Transmisija 3 pavarų hidrostatinė, 0-20 km/val.

Degalų bako talpa, l 450 450

AdBlue bako talpa, l 80 80

Visi varantieji ratai (4WD) - ○

Masė (be pjaunamosios), kg 10 600 11 900

- Negalima įranga; ● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga

Jums taip pat gali patikti:

Horizon DSX sėjamoji
Horizon tiksliosios sodinamosios
Tume Draco sėjamosios

12 psl.
15 psl.

121 psl.

Tume Super Nova Combi sėjamosios
Tume Nova Combi Star sėjamosios

122 psl.
123 psl.
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Fendt 
savaeigiai 
purkštuvai

Rogator 600

PURKŠTUVAI

Kompanija Fendt tęsia „Challenger“ savaeigių purkštuvų, orientuotų į didžiausių ūkių ir mechanizuotas žemės 
ūkio paslaugas teikiančių įmonių poreikius, gamybos tradicijas bei tolesnį technologijų vystymą. „Fendt Rogator“ 
purkštuvų gama – išskirtinai profesionalų poreikiams suprojektuotos mašinos, specialiai kurtos Europos rinkai.

„Fendt Rogator 600“ purkštuvas yra visiškai originalus (OEM) AGCO grupės gaminys, kurį projektuojant glaudžiai 
bendradarbiauta su pažangiausiais Europos ūkiais ir rangovais: konstrukcija ne tik atitinka visus tiksliojo ūkininka-
vimo reikalavimus, bet ir kuria naujus standartus augalų priežiūros mašinų segmente.

„Fendt Rogator 600“ savaeigiai purkštuvai projektuojami ir gaminami Vokietijoje, Hohenmolsene.

Pagrindinės savybės: 

• 3 baziniai modeliai, besiskiriantys purškiamojo skysčio rezervua-
rų talpa, varikliais ir transmisijomis:
• Rogator 645: 6 cilindrų., 173 kW/235 AG maks. galios va-

riklis ir 4000 arba 5200 litrų talpos purškiamojo skysčio re-
zervuaras

• Rogator 655: 6 cilindrų., 200 kW/272 AG маks. galios vari-
klis ir 4000, 5300, 6300 litrų talpos rezervuaras

• Rogator 665: 6 cilindrų., 226 kW/307 AG galios variklis ir 
6300 litrų talpos rezervuaras.

• Darbinis plotis 24–39 m
• Visos rezervuaro linijos įrengtos viename modulyje, todėl jas pri-

žiūrėti yra gana paprasta.
• Ekonomiški 6 cilindrų „AGCO Power“ serijos varikliai, atitinkan-

tys griežčiausius Etapo V/Tier 5 taršos reikalavimus.
• Variklis įrengtas purkštuvo šone, ratų bazėje.
• 310 litrų talpos degalų bakas ir 50 litrų tirpalo AdBlue bakas su 

šilumokaičiu.
• Hidrauliškai reguliuojama 0,75–1,20 m prošvaisa.
• Bepakopis, reguliuojamas hidrauliškai nuo 1,80 iki 2,62 m (pri-

klausomai nuo padangų) tarpuvėžio plotis. Tarpuvėžio pločio re-
guliavimas atliekamas per valdymo terminalą arba mechaniškai.

• Purkštuvo sijos iš lengvo, bet tvirto aliuminio lydinio su nauja 
svyravimų slopinimo sistema.

• Galima pasirinkti 24–39 m darbinio pločio purškimo sijas su 
elektriniu atskirų purkštukų valdymu. Dėl šio pažangaus spren-
dimo 36 m purškimo sijos gali turėti iki 72 sekcijų – tai labai 
padidina purškimo tikslumą eliminuojant persidengimus, gerina 
purškimo kokybę ir taupo augalų apsaugos produktus.

• Galima įrengti dviejų purkštukų laikiklius. Tirpalas gali būti iš-
purškiamas atskirai arba kartu per abu purkštukus. Nustatymai 
atliekami naujajame 10,4" valdymo terminale. Ši galimybė yra 
ir anksčiau pagamintuose purkštuvų modeliuose su atnaujinta 
programine įranga.

• Nepriklausomai nuo pasirinkto darbinio pločio, standartiškai 
purškimo sijos suskirstytos į 1 m ilgio sekcijas. 

• OptiNozzle funkcija, automatiškai perjungianti reikiamus purkš-
tukus pagal faktinį purkštuvo važiavimo greitį.

• Trys sijų padėties reguliavimo būdai: automatinis pastovaus ats-
tumo iki dirvos paviršiaus arba iki augalų išlaikymas, automatinis 
sijų posvyrio kampo ir atstumo iki dirvos paviršiaus išlaikymas 
(dirbant kalvotuose laukuose). Purškimo aukštį kontroliuoja nau-
ja greitaveikė sistema su optiniais ir ultragarsiniais (iki 5-ių vnt.) 
jutikliais.

• Purkštuvo magistralės suprojektuotos taip, kad būtų kuo mažesni 
skysčio tėkmės (hidrauliniai) nuostoliai ir jas būtų lengva išvalyti.

• Chemikalų preparatų bakelis – 60 l talpos, su inžektoriniu už-
pildymu ir rotaciniu pakuočių plovimo purkštuku. Užpildymo 
našumas – 200 l/min.

• Šalia chemikalų preparatų bakelio esančiu valdymo pultu galima 
valdyti visas pagrindines mašinos funkcijas.

• 500 l talpos švaraus vandens rezervuaras. Padidintas prijungimo 
movos ir vožtuvo skesmuo, kuris užtikrina didesnį skysčio srautą 
(našumas padidėjo nuo 150 iki 250 l/min.).

• Efektyvus, greitaveikis, nedaug sveriantis ir palyginti paprastos 
konstrukcijos išcentrinis 785 l/min našumo siurblys „Hypro“. 
Tokio tipo siurblys užtikrina stabilesnius skysčio srauto parame-
trus (debito ir slėgio), tiekiamas skysčio srautas mažiau pulsuo-
ja. Plataus veikimo diapazono (nuo 5 iki 430 l/min) debitmatis 
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užtikrina tikslų duomenų perdavimą valdymo sistemai ir esant 
skysčio srauto svyravimams. Tai ypač svarbu purškiant kintamo-
mis normomis. 

• Originalios konstrukcijos erdvinis, vientisas purkštuvo rėmas. 
Projektuojant plieninę rėmo konstrukciją ir purškiamojo skysčio 
rezervuarus siekta įgyvendinti tris pagrindinius tikslus: užtikrinti 
gerą priėjimą prie visų svarbiausių mašinos mazgų, manevringu-
mą ir gerą masės pasiskirstymą varantiesiems ratams.

• Vienoda, 50:50 priekinių ir galinių ratų apkrova darbo metu. 
Ašių apkrova išlieka vienoda nepriklausomai nuo skysčio kiekio 
rezervuare. Taip užtikrinamas purkštuvo stabilumas dirbant kal-
votoje vietovėje, be to, gerai paskirstyta varančiųjų ratų apkrova 
užtikrina gerą pravažumą ir minimalų dirvos suslėgimą. Trans-
portinėje padėtyje priekinės ašies apkrova yra 55, galinės – 45 
proc.

• Purkštuvo transmisija – hidrostatinė 4WD, su bepakopiu greičio 
reguliavimu HydroStar CVT.

• Visų ratų pakaba – automobilinio tipo, nepriklausoma Opti-Ride.
• Efektyviau nuo išorės poveikio apsaugoti atraminiai ratų guoliai.
• Naujos formos pakabos svirtys ir ratų stebulės (hidrovariklių kor-

pusai).
• Įspūdingas manevringumas: visi vairuojamieji ratai kartu su 

erdvine rėmo konstrukcija užtikrina tik 3,14 m apsisukimo 
spindulį. Darbo metu operatorius gali pasirinkti vairavimo 
strategiją: 2 arba 4 vairuojamus ratus.

• Didžiausias transportinis purkštuvo greitis, 40 arba 50 km/val. 
(mod. RG655), pasiekiamas prie ekonomiškų 1750 arba 2000 
min-1 variklio sūkių.

• Didžiausias leistinas darbinis greitis net iki 30 km/val. (purškiant di-
džiausiu leistinu greičiu tarpvėžio plotis turi būti didesnis nei 2 m).

• Nauja Vision kabina su iš Fendt traktorių ir kombainų pažįstamu 
daugiafunkciu porankiu bei 10,4" valdymo terminalu – visi maši-
nos valdikliai išdėstyti vienoje zonoje. Įrengta speciali įleidžiamo 
oro filtravimo sistema.

• Kabina atitinka aukščiausius, 4 kategorijos saugos nuo cheminės 
taršos reikalavimus pagal EN ISO 15695–1 ir EN ISO 15695–2 
normatyvus.

• Nauja Vision kabina užtikrina ne tik puikų matomumą, efektyvų 
darbo zonos ir purškimo sijų apšvietimą (papildomai pasirenkami 
LED žibintai), bet ir puikias operatoriaus darbo sąlygas.

• Itin patogus naudoti terminalas Varioterminal su 10,4" jutikliniu 
ekranu: intuityvus meniu su aiškia hierarchija, gausūs individu-
alūs darbalaukio nustatymai, galimybė vienu metu sekti iki 3 
skirtingų operacijų. Visi valdikliai integruoti į bendrą purkštu-
vo greitaveikį CAN–Bus duomenų perdavimo tinklą. Valdymo 
terminalas prie šio tinklo prijungtas per ISO–Bus liniją. Yra ga-
limybė prijungti vieną arba dvi kameras vaizdui už purkštuvo ir 
purkštukų darbui stebėti. 

• Tobula, delnui pritaikyta daugiafunkcė svirtis tiksliam hidrostati-
nės pavaros, svarbiausioms purkštuvo funkcijoms valdyti. 

• Terminalas suderintas su tikslaus ūkininkavimo sistemomis 
(TŪS): palydovinės navigacijos (GPS), automatinio vairavimo Au-
toGuide, automatinio sekcijų valdymo (įjungimo/išjungimo), iš-
purškiamo skysčio dozavimo nepriklausomai nuo važiavimo 
greičio ir purškimo kintamomis normomis, dirbant pagal sudary-
tus purškimo žemėlapius arba naudojant augalų optinių savybių 
analizės jutiklius. 

• VarioDoc profesionali dokumentavimo sistema užtikrina 
efektyvų darbo procesų valdymą (laukų, operatoriaus darbo 
apskaita, nupurkšto ir likusio ploto apskaita), su galimybe 
vykdyti duomenų perdavimą nuotoliniu būdu, t. y. nenaudojant 
rankiniam duomenų perdavimui skirtos USB atmintinės. Dėl šios 
priežasties atskirai purkštuvo nustatinėti nebereikia – automa-
tiškai parenkama kiekvienam laukui iš anksto paruošta darbo 
programa.

• Automatinio vairavimo įranga AutoGuide įeina į bazinę purkš-
tuvo komplektaciją. Viskas, ko reikia automatiniam vairavimui 
įdiegti, tai – pasirinkti norimą signalo imtuvą (NovAtel, Trimble) 
su darbo procesui reikalingu korekciniu EGNOS ar RTK signalu.

• Telemetrinė sistema AgCommand, padedanti dar efektyviau or-
ganizuoti darbo procesu, užsakoma papildomai. 

Techninės specifikacijos

Modeliai RG645 RG655 RG665
Vardinė variklio AGCO Power galia (standartas ISO TR14396), kW/AG 155/210 192/261 221/300

Didžiausia variklio AGCO Power galia (standartas ISO TR14396), kW/AG 173/235 200/272 226/307

Variklio cilindrų skaičius/ darbo tūris, l 6/7,4 6/7,4 6/7,4

Transmisijos tipas Hidrostatinė, 4 WD, su bepakopiu greičio reguliavimu,  
ratų blokavimo sistema

Transportinis greitis, km/val. 40/50 40/50 40/50

Purškiamojo skysčio rezervuaro nominali talpa, l 3850/5000 
3850/5000/6000 6 000

Purškiamojo skysčio rezervuaro maksimali talpa, l 4000/5200 
4000/5200/6300 6300

Siurblio tipas ir našumas, l/min. Išcentrinis, 785

Švaraus vandens rezervuaro talpa, l 500

Darbinis plotis, m 24-39

Prošvaisa, m Reguliuojama hidrauliškai nuo 0,75 iki 1,20

Tarpuvėžio plotis, m Reguliuojamas hidrauliškai nuo 1,80 iki 2,62

Padangų dydžiai Nuo 320/105R46 iki 710/75R34
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Fendt 
prikabinami 
purkštuvai

Rogator 300 

PURKŠTUVAI

Pagrindinės savybės: 

• Galima rinktis iš 3 bazinių modelių, besiskiriančių purškiamojo 
skysčio rezervuaro talpa:
• Rogator 344: 4400 litrų talpos purškiamojo skysčio rezervuaras;
• Rogator 355: 5500 litrų talpos purškiamojo skysčio rezervuaras;
• Rogator 366: 6600 litrų talpos purškiamojo skysčio rezervuaras

• Galimi apipurškiamo ruožo pločiai: 24, 27, 28, 30 arba 36 m.
• Priklausomai nuo padangų, prošvaisa nuo 0,80 iki 0,85 m dydžio. 
• Tarpuvėžio plotis 1,50, 1,80, 2,00 arba 2,25 m.
• Universalus prikabinimo įtaisas, kurį galima užkabinti ant kablio 

arba apatinių traktoriaus užpakalinio hidraulinio keltuvo trauklių. 
• Visos rezervuaro linijos įrengtos viename modulyje, todėl jas pri-

žiūrėti yra gana paprasta.
• Purkštuvo sijos iš lengvo, bet tvirto aliuminio lydinio su nauja 

svyravimų slopinimo sistema.
• 3 sijų padėties reguliavimo būdai: 

• automatinis pastovaus atstumo iki dirvos paviršiaus arba iki 
augalų išlaikymas, 

• automatinis sijų posvyrio kampo 
• atstumo iki dirvos paviršiaus išlaikymas (dirbant kalvotuose 

laukuose). 
• Purškimo aukštį kontroliuoja nauja greitaveikė sistema su opti-

niais ir ultragarsiniais OptiSonic jutikliais.
• Purkštuvo magistralės suprojektuotos taip, kad būtų kuo ma-

žesni skysčio tėkmės (hidrauliniai) nuostoliai ir jas būtų lengva 
išvalyti.

• Chemikalų preparatų bakelis – 60 litrų talpos, su inžektoriniu 
užpildymu ir rotaciniu talpyklų pakuočių plovimo purkštuku. Už-
pildymo našumas – 200 l/min.

• Šalia chemikalų preparatų bakelio esančiu valdymo pultu galima 
valdyti visas pagrindines mašinos funkcijas.

Prikabinami vienaašiai Fendt Rogator 300 serijos purkštuvai – tai tvirtos ir iki smulkmenų apgalvotos konstruk-
cijos mašinos, suprojektuotos nuo balto popieriaus lapo. Kaip ir savaeigiai Rogator 600 purkštuvai, šios prikabi-
namos mašinos orientuotos į didelių ir vidutinio dydžio ūkių bei mechanizuotas žemės ūkio paslaugas teikiančių 
įmonių rangovų poreikius, skirtos profesionaliems naudotojams.

Rogator 300 purškimo įranga unifikuota su montuojama savaeigėse Rogator 600 mašinose. Fendt Rogator 300 
prikabinami purkštuvai projektuojami ir gaminami Vokietijoje, Hohenmolsene.

• 400 arba 900 litrų (prikalusomai nuo modelio) talpos švaraus 
vandens rezervuaras. Esant didžiausiam kiekiui, naudojami du, 
simetriškai įrengti rezervuarai.

• Efektyvus, greitaveikis, nedaug sveriantis ir palyginti paprastos 
konstrukcijos išcentrinis 785 l/min našumo siurblys „Hypro“. To-
kio tipo siurblys užtikrina stabilesnius skysčio srauto parametrus 
(debito ir slėgio), tiekiamas skysčio srautas mažiau pulsuoja. 

• Siurblio pavara hidraulinė, jautri apkrovai arba nuo traktoriaus 
GTV.

• Plataus veikimo diapazono (nuo 5 iki 430 l/min) debitmatis užti-
krina tikslų duomenų perdavimą valdymo sistemai ir esant skys-
čio srauto svyravimams. Tai ypač svarbu purškiant kintamomis 
normomis. 
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• Vienos, dviejų ir keturių sekcijų purkštukų laikikliai su individua-
liu elektriniu valdymu.

• Atskirų purkštukų valdymas įeina į bazinę purkštuvo komplek-
taciją. 

• OptiNozzle funkcija, automatiškai perjungianti reikiamus purkš-
tukus pagal faktinį purkštuvo važiavimo greitį. 

• Originalios konstrukcijos erdvinis, vientisas purkštuvo rėmas su 
maksimaliai atgal patraukta ašimi. Projektuojant plieninę rėmo 
konstrukciją ir purškiamojo skysčio rezervuarus siekta įgyven-
dinti 4 pagrindinius tikslus: sukonstruoti kompaktišką mašiną, 
užtikrinti žemą masės centrą (atitinkamai, stabilumą), gerą pri-
ėjimą prie visų svarbiausių mašinos mazgų ir tikslų traktoriaus 
vėžių sekimą.

• Didžiausias transportinis purkštuvo greitis 40 km/val.
• Automatinė vėžių sekimo sistema OptiSteer leidžia ratams pasi-

sukti iki 35º kampu. Net ir su plačiausiomis 520/85R46 dydžio 
padangas ji labai tiksliai seka traktoriaus vėžes ir purškimo agre-
gatui lengva manevruoti lauko pagrąžose

• Visų Rogator 300 serijos purkštuvų valdymas galimas per ISO–
Bus liniją, visų jų valdymo sistema  sertifikuota pagal AEF.

• Naudojant su Fendt traktoriais, visos purkštuvo funkcijos gali 
būti valdomos per Varioterminal su 10,4" jutikliniu ekranu, tu-
rinčiu intuityvų meniu su aiškia hierarchija, gausius individualius 
darbalaukio nustatymus, galimybę vienu metu sekti iki 3 skir-
tingų operacijų. Šis terminalas įrengiamas visuose Fendt trak-
toriuose, pradedant modeliais 500 Vario. Purkštuvo valdymui ir 
reguliavimui numatyta daugiafunkcė OptiControl svirtelė.

Techninės specifikacijos

Modelis Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Purškiamojo skysčio rezervuaro nominali talpa, l 4 400 5 500 6 600

Purškiamojo skysčio rezervuaro maksimali talpa, l 4 670 5 775 6 930

Darbinis plotis, m 24–36 24–36 24–36

Tarpuvėžio plotis, m 1,50/1,80/2,00/2,25 1,50/1,80/2,00/2,25 1,50/1,80/2,00/2,25

Prošvaisa, m 0,80–0,85 0,80–0,85 0,80–0,85

Siurblio našumas, l/min 785 785 785

Siurblio tipas Išcentrinis Išcentrinis Išcentrinis

Siurblio pavara Hidraulinė arba GTV Hidraulinė arba GTV Hidraulinė arba GTV

Chemikalų preparatų bakelio talpa, l 60 60 60

Švaraus vandens rezervuaro talpa, l 400/900* 900 900

Transportinis greitis, km/val. 40 40 40

Galimi padangų dydžiai 320/105R46, 380/90R54, 480/80R50, 520/85R46

*Papildoma įranga

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija
Joskin srutvežiai

26 psl.
29 psl.
33 psl. 

155 psl.
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Pagrindinės MDS serijos barstomųjų savybės

• Vienos kameros trąšadėžė idealiai pritaikyta naudoti žemai nu-
pjautuose arba mažuose laukuose. 

• Privalumas: trąšadėžė niekada neištuštėja vienoje pusėje, net jei 
viena dozavimo aparato sklendė visiškai uždaryta.

• Mechaninis (M), trijų tipų hidraulinis (K, D, D mono) arba elektri-
nis (C ir Q) išbyrėjimo angų sklendžių valdymas.

• Skleidimo plotis 10-18 m arba 18-24 m.
• Trupinimo sietas.
• Lengvai nustatomos ir keičiamos skleistuvų mentelės, lengvai 

nuimami skleistuvai (išberiamo trąšų kiekio kalibravimui).
• Skirtingi plokštelinio maišiklio (180 min-1) ir skleistuvų (980 min-

1) sūkiai: užtikrinamas tolygus trąšų granulių tiekimas, jos netru-
pinamos, taigi barstomoji gali būti naudojama javų, rapsų, žo-
lių pakrikai sėjai. Dideli skleistuvų sūkiai suteikia galimybę greitai 
pasiekti optimalų trąšų dalelių sviedimo pagreitį. Todėl trąšos 
skleidžiamos tiksliai, tolygiai, o viena kitą dengiančios zonos yra 
plačios ir užpildytos.

• Skleistuvai fiksuojami viena veržle: lengvas skleistuvų nuėmimas 
nenaudojant įrankių, paprasta nustatytos tręšimo normos pati-
kra bei likučio išbėrimas.

• Specialios konstrukcijos dozatorius pritaikytas itin tiksliam trąšų 
išbėrimui įvairiomis normomis, pvz., amonio salietrai nuo 3 kg/
ha iki 500 kg/ha (išberiant 18 m pločiu, važiuojant 10 km/val. 
greičiu).

• Atliekant nustatytos tręšimo normos patikrą proporcinio nusta-
tymo skalės „DfC“ pagalba galima greitai pakeisti išbėrimo kiekio 
proporcijas. Dėl „DfC“ paprasta keisti išbėrimo kiekį skirtinguose 
laukuose.

• Itin patikimas, ilgaamžis, priežiūros nereikalaujantis reduktorius.
• „Walterscheid“ kardaninis velenas.

Rauch 
MDS 

dvidiskės 
barstomosios

BARSTOMOSIOS, PNEUMATINIAI TRĘŠTUVAI

• Gera apsauga nuo korozijos ir abrazyvinio dilimo: trąšadėžės 
dugnas, dozavimo aparatas ir skleistuvai pagaminti iš aukštos 
kokybės chromnikelinio plieno V2A.

• Aukštas trąšadėžės apsaugos nuo cheminės korozijos ir mecha-
ninių pažeidimų lygis: plieninis paviršius nuvalomas abrazyvinių 
dalelių srove, fosfatuojamas ir padengiamas apsauginiu na-
nosluoksniu. Parengtas paviršius užpurškiamas aukštos kokybės 
milteliniais dažais dviem sluoksniais. Kad milteliai tolygiai pa-
dengtų visus paviršius, ruošinys patalpinamas į specialią krosnį, 
kurioje atliekamas brandinimas (polimerizavimas).

• Gausus papildomos įrangos sąrašas: paaukštinimai, trąšadėžės 
gaubiamieji tentai, skleidimo pločio ribotuvai, apšvietimo prie-
taisai ir kt.

Bazinės konstrukcijos išcentrinės dvidiskės mineralinių trąšų „Rauch“ barstomosios MDS turi naujos konstrukci-
jos paaukštinimus, naują kontrolinę išbyrėjimo angų atidarymo skalę ir elektrinį nepriklausomą išbyrėjimo angų 
sklendžių valdymą „E-Click“. Trąšų barstomosios skirtos traktoriams, kurių galingumas nuo 50 AG.
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BARSTOMOSIOS, PNEUMATINIAI TRĘŠTUVAI I Rauch MDS dvidiskės barstomosios

Techninės specifikacijos

Modeliai MDS 8.2 MDS 14.2 MDS 18.2 MDS 20.2
Trąšadėžės tipas Vienos kameros su dvejomis išbyrėjimo angomis

Trąšų išbėrimo plotis

10-18 m, skleistuvai M1C ○ ○ ○ ○

20-24 m, skleistuvai M1XC ○ ○ ○ ○

Trąšadėžės talpa

 500 l ●    

 700 l  ●

 800 l  ○ ●  

 900 l    ●

 1 000 l   ○ ○  

 1 100 l   ○ 

 1 200 l  ○   

 1 300 l    ○  ○

 1 500 l    ○  ○

1 700 l ○

1 800 l ○

 2 000 l     ○

 Leistinas krovumas (kat. II)

 800 kg  ●    

 1 400 kg  ●   

 1 800 kg   ●  

2 000 kg ●

● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga

Jums taip pat gali patikti:

Fendt Cargo priekiniai krautuvai
Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija

53 psl.
26 psl.
29 psl.

Fendt 300 Vario serija
Fendt savaeigiai purkštuvai Rogator 600 
Fendt prikabinami purkštuvai Rogator 300 

33 psl.
73 psl.
75 psl.
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RAUCH 
dvidiskės 

AXIS trašų 
barstomosios

BARSTOMOSIOS, PNEUMATINIAI TRĘŠTUVAI

Pagrindinės AXIS serijos barstomųjų savybės:

• Dviejų tipų hidraulinis (K, D,) arba elektrinis (Q , C ir EMC) išby-
rėjimo angų sklendžių valdymas.

• Aštuonios modifikacijos (W) su 100 Hz svarstyklėmis.
• Skleistuvų pavara hidraulinė H arba nuo kardaninio veleno M.
• Skleidimo plotis (priklausomai nuo pasirinktų skleistuvų) – nuo 

12 iki 50 m.
• Trupinimo sietas.
• Standartiniai ir „VxR plus“ tipo skleistuvai, kurių mentelės yra 

itin atsparios dilimui, nes padengtos apsauginiu chromo karbido 
sluoksniu.

• Lengvai nuimami skleistuvai (išberiamo trąšų kiekio kalibravimui).
• Skirtingi impulsinio žvaigždinio-rotorinio maišiklio (17 min-1) ir 

skleistuvų (900 min-1) sūkiai. Užtikrinamas tolygus, orientuotas į 
skleistuvo centrą trąšų granulių tiekimas, jos netrupinamos, taigi 
barstomoji gali būti naudojama javų, rapsų, žolių pakrikai sėjai. Dėl 
didesnio skleistuvų sūkių dažnio trąšų granulėms perduodama di-
desnė energija, gaunamas tolygus ir tikslus trąšų skleidimas.

• Skleistuvai fiksuojami viena veržle: lengvas skleistuvų nuėmimas 
nenaudojant įrankių, paprasta nustatytos tręšimo normos pati-
kra bei likučio išbėrimas.

• Novatoriškas EMC dozavimas – tai elektroninis trąšų srauto 
matavimas bei reguliavimas, daug kartų tikslesnis nei įprastinis 
skleidimas su svėrimo sistema. Specialiai sukurta saugiam, grei-
tam ir tiksliam tręšimui, atsižvelgiant į trąšų rūšį, jų kokybę bei 
darbinį plotį. Skleistuvų mentelių reguliavimas nereikalingas.

• Pažangiausios konstrukcijos „Granusafe“ dozatorius pritaikytas 
itin tiksliam trąšų išbėrimui įvairiomis normomis. „Granusafe“ 
sistema – tai itin švelnus ir tikslus nepatvarių granuliuotų trąšų 
išbėrimas iš rezervuaro ant diskų.

• Turbulencijos įtaką mažinantys šepetėliai virš skleistuvo mente-
lių, išsaugantys trąšų granulių struktūrą ir jų dinamines charak-
teristikas.

„Rauch Axis“ – profesionalios, našiausios išcentrinės dvidiskės mineralinių trąšų barstomosios. Naujausia kons-
trukcija, išsamūs sprendimai tiksliajam ūkininkavimui, universalūs ISO-Bus terminalai. Neseniai papildyta modelių 
gama, praplėstas papildomos įrangos sąrašas.

• Praktiniais bandymais patvirtinta – didelis tikslumas išlieka net 
tręšiant 36 m pločiu, važiuojant 25 km/val. greičiu:
• variacijos koeficientas 6,76 %, kai nustatyta tręšimo norma 

150 kg/ha;
• variacijos koeficientas 4,46 %, kai nustatyta tręšimo norma 

350 kg/ha;
• variacijos koeficientas 5,39 %, kai nustatyta tręšimo norma 

1150 kg/ha.
• Proporcinio nustatymo skalė „DfC“: vienu rankos judesiu nusta-

tomas skleidimo plotis ir tręšimo norma.
• Itin patikimas, ilgaamžis, priežiūros nereikalaujantis reduktorius 

su skleistuvų pavaros apsauga nuo užstrigimo.
• „Walterscheid“ kardaninis velenas.
• Gera apsauga nuo korozijos ir abrazyvinio dilimo: trąšadėžės 

dugnas, dozavimo aparatas ir skleistuvai pagaminti iš aukštos 
kokybės chromnikelinio plieno V2A.

• Aukštas trąšadėžės apsaugos nuo cheminės korozijos ir mecha-
ninių pažeidimų lygis: plieninis paviršius nuvalomas abrazyvinių 
dalelių srove, fosfatuojamas ir padengiamas apsauginiu na-
nosluoksniu. Parengtas paviršius užpurškiamas aukštos kokybės 
milteliniais dažais dviem sluoksniais. Kad milteliai tolygiai pa-
dengtų visus paviršius, ruošinys patalpinamas į specialią krosnį, 
kurioje atliekamas brandinimas (polimerizavimas).

• Gausus papildomos įrangos sąrašas: paaukštinimai, trąšadėžės 
gaubiamieji tentai, trašų likučio davikliai, skleidimo diskų apšvie-
timo LED žibintai, skleidimo pločio ribotuvai, GPS valdymas (au-
tomatinis tręšimas kintamomis normomis pagal iš anksto suda-
rytus žemėlapius), ISO-Bus valdymo linija, apšvietimo prietaisai 
ir kt.

Su AXMAT DUO sistema!

Ji užtikrina maksimalų tikslumą. 54 davikliai (pо 27 vnt. kiekvienai 
pusei) skanuoja išberiamų trąšų trajektoriją bei kiekį ir automatiškai 
koreguoja EMC dozavimą, taip minimizuodami reljefo pokyčių, 
trąšos kokybės ir vėjo įtaką. 



80

BARSTOMOSIOS, PNEUMATINIAI TRĘŠTUVAI I RAUCH dvidiskės AXIS trašų barstomosios

Techninės specifikacijos

AXIS 20.2 M EMC/W AXIS 30.2M EMC/ H EMC +W AXIS H 50.2 M EMC/H EMC+W
Trąšadėžės tipas Dviejų kamerų su atskiromis išbyrėjimo angomis

Trąšų išbėrimo plotis

12-18 m, skleistuvai S1 ○ ○ ○ 

12-18 m, skleistuvai S2 ○ ○

18-28 m, skleistuvai S4 ○ ○ ○

24-36 m, skleistuvai S6 ○ ○ ○

30-42 m, skleistuvai S8  ○ ○

36-48 m, skleistuvai S10   ○

42-50 m, skleistuvai S12   ○

Trąšadėžės talpa

1 000 l ●   

1 400 l  ●  

1 600 l ○   

1 800 l ○   

2 000 l  ○  

2 100 l ○  

2 200 l ○ ●

2 300 l ○ ○  

2 500 l  ○  

2 700 l  ○  

2 900 l ○

3 200 l  ○  ○

4 200 l    ○

Leistinas krovumas

2 300 kg ●   

3 200 kg  ●  

4 200 kg   ●

● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga

Jums taip pat gali patikti:

Fendt Cargo priekiniai krautuvai
Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija

53 psl.
26 psl.
29 psl.

Fendt 300 Vario serija
Fendt savaeigiai purkštuvai Rogator 600 
Fendt prikabinami purkštuvai Rogator 300 

33 psl.
73 psl.
75 psl.
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Rauch diskinė 
TWS 85.1 

trąšų 
barstomoji

BARSTOMOSIOS, PNEUMATINIAI TRĘŠTUVAI

Techninės specifikacijos

TWS 85.1
Krovumas, kg 8160

Masė su “Axis 50.2 HT”, kg 3840

Leidžiama bendroji masė, kg 12000

Užpylimo aukštis, m 2,80

Таlpа, l 8400

Ilgis, m 6,97

Tarpviežė, m 2,0

Transportinis plotis su Axis 50.2 HT, m  2,79

Ratai 520/85R42

Masė ant prikabinimo kablio (viršutinis tvirtinimas), kg 2000

„Rauch TWS 85.1“ – tai prikabinama didelės talpos išcentrinė trąšų barstomoji, turinti AXIS modelio skleidimo 
gerąsias savybes, t.y. įrenginys du viename. Ji sudaryta iš 8400 litrų talpos rezervuaro su iškrovimo sraige ir gale 
pakabinamos išcentrinės dvidiskės „Rauch“ trąšų barstomosios. Abu įrenginius galima naudoti atskirai.

Standartinėje įrangoje turi: 

• valdymo terminalą QUANTRON-A, skirtą automatiniam trašų 
perkrovimui į pakabintą barstomają AXIS;

• dviejų kontūrų orinių stabdžių sistemą;
• hidrauliškai valdomą apdangalą;
• apsauginį sietą trąžadėžėje;
• nerūdijančio plieno perkrovimo sraigę;
• trijų taškų tvirtinimą pakabinamam AXIS modeliui;
• hidraulinę arba mechaninę pavarą pakabinamai barstomajai;
• transportinį greitį – iki 40 km/val. 

Jums taip pat gali patikti:

Fendt Cargo priekiniai krautuvai
Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija
Fendt savaeigiai purkštuvai Rogator 600 
Fendt prikabinami purkštuvai Rogator 300 

53 psl.
26 psl.
29 psl.
33 psl.
73 psl.
75 psl.
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Rauch diskinė 
AXENT 100.1 

trąšų
barstomoji

BARSTOMOSIOS, PNEUMATINIAI TRĘŠTUVAI

„Rauch AXENT 100.1“ – nauja prikabinama didelės talpos išcen-
trinė trąšų barstomoji - įrenginys du viename. Ji sudaryta iš 9400 
litrų talpos rezervuaro su iškrovimo sraige ir gale trąšų skleidimo 
mechanizmu. 

Galimi dviejų tipų išcentriniai skleistuvai: mineralinėms granu-
liuotoms trąšoms „Axis-PowerPack“ (skleidimo plotis iki 15 m) ir 
organinėms trąšoms bei kalkėms „Lime-PowerPack“ (skleidimo plotis 
iki 50 m).

Standartinėje AXENT 100.1 įrangoje nėra valdymo terminalo bei 
skleidimo priedo, kuris pasirenkamas atskirai. Standartinę įrangą 
sudaro: 
• autonominė hydraulinė sistema nuo galios tiekimo veleno;
• guminis tiekimo transporteris, 800 mm;
• trąšądežės lygio davikliai;
• atskira dozavimo pertvara gale;
• skleidimo priedo greito pakeitimo sistema gale;
• ISOBUS (ISO 11783) valdymo blokas;
• hidrauliškai amortizuojanti prikabinimo sija;
• hidrauliškai valdomas trąšadėžės apdangalas;
• svėrimo sistema;
• prikabinimo sijos atrama, valdoma nuo traktoriaus hidraulinės 

sistemos;

• orinių stabdžių sistema, rankinis stabdys;
• apšvietimo prietaisai gale, atspindžiai;
• apšvietimo prietaisai priekyje, atspindžiai;
• prikabinimo sija su rutuliu K80, skersmuo 80 mm;
• ratai 520/85 R42 su purvasaugiais, tarpvėžė 2,25 m;
• galinio vaizdo kamera;
• priekinė pakyla ir kopėtėlės;
• apsauginis išimamas sietas trąšadėžėje;
• 40 km/h transportinis greitis.

Papildoma įranga:

• mineralinių trąšų skleistuvas „AXIS PowerPack“, hidraulinė sklei-
dimo diskų pavara, EMC-elektroninė srauto reguliavimo siste-
ma, krašto bėrimo sistema kairei ir dešinei pusei;

• skleidimo diskai S4-S12 (darbinis plotis 18 – 50 m);
• skleistuvas drėgnoms kalkėms „UNIVERSAL PowerPack“, nerū-

dijančio plieno išbėrimo lėkštės skersmuo 700 mm, hidraulinė 
pavara;

• darbiniai žibintai „SpreadLight“;
• CCI-ISOBUS valdymo terminalas su „Section Control“ bei „Pa-

rallel Tracking“ sistemomis;
• GPS antena;
• vairuojama ašis (esant apatiniam prikabinimui);
• AXMAT sistema.

Techninės specifikacijos

ModeliS AXENT 100.1
Talpa, l 9400

Krovumas, kg 8400

Darbinis plotis, m 18-50

Gabaritiniai matmenys (su skleidimo įrenginiu): ilgis/plotis/aukštis, m 7,70/2,55/3,15

Leistina bendroji masė, kg 13000

Tarpvėžės plotis, m 2,00 – 2,10-2,25

Konstrukcinė masė (be skleidimo įrenginio), kg 4 250

Skleidimo įrenginio „AXIS PowerPack“ masė / “UNIVERSAL PowerPack”,kg 350 

Atstumas nuo prikabintuvo (apatinio varianto) iki ašies, m 5,0

Transportinis greitis, km/val.  iki 40
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Rauch 
AGT 6000 

pneumatinis 
tręštuvas

BARSTOMOSIOS, PNEUMATINIAI TRĘŠTUVAI

Pneumatinis prikabinamas „Rauch“ tręštuvas AERO GT 60.1 pri-
skiriamas tiksliųjų mineralinių trąšų barstomųjų grupei. Jis leidžia 
pasiekti didesnį tręšimo našumą išsaugojant didelį trąšų paskleidi-
mo tikslumą bei tolygumą. Tikslus trąšų paskleidimas išsaugojamas 
nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų (vėjo, reljefo pokyčių) ir trąšų 
kokybės: net 36 m darbiniame plotyje saugiai bei efektyviai išbe-
riamos dažnai problemų sukeliančios trąšos, pavyzdžiui, priliuotas 
karbamidas.

• Visas trąšų kiekis tiksliai paskleidžiamas iki lauko krašto ribos. 
Naudojant 6 sekcijų kontrolės sistemą, eilių ir sekcijų įjungimui 
bei išjungimui pasitelkiamas GPS valdymas.

• Pneumatinio tręštuvo darbinis plotis – 36 m, pagal atskirą už-
klausą 30 arba 32 m.

• Transporto padėtyje šoninės sekcijos su barstomaisiais vamzdeliais 
hidrauliškai sulankstomos iki gabaritinio agregato pločio (2,98 m).

• Pneumatinio tręštuvo valdymui naudojamas „Quan-
tron-i“ („Müller Basic-TOP“) valdymo terminalas. Tiesiogi-
niam prijungimui prie traktoriaus CAN-Bus valdymo linijos 
numatyta ISO-Bus jungtis.

• Tręštuvo važiuoklė – vienaašė, turinti hidropneumatinę amor-
tizaciją, aprūpinta pastovaus aukščio išlaikymo sistema.

• Pritaikytas agregatuoti su ne mažesnio kaip 135 kW/180 AG 
pajėgumo traktoriais.

Techninės specifikacijos

Aero GT 60.1
Talpa, l 6 300

Darbinis plotis, m 30, 32 arba 36

Prošvaisa, m 0,7

Tarpvėžės plotis, m 2,25 arba 2,70

Konstrukcinė masė, kg 7 000

Bendroji masė, kg 12 000

Leistina bendroji masė, kg  12 000

Gabaritiniai matmenys: ilgis/plotis/aukštis, m 7,90/2,98/3,85

Transportinis greitis, km/val.  iki 40

Rauch“ – šeimos įmonė, įkurta 1921 m. Specializuojasi mineralinių trąšų barstomųjų ir pneumatinių tręštuvų 
gamyboje. Gamybos paletėje – pakabinamos išcentrinės 500-4000 litrų talpos mineralinių trąšų barstomosios, 
originalūs vežimėliai joms, 8500 litrų talpos prikabinama trąšų barstomoji, 6300 litrų talpos prikabinamas pneu-
matinis tręštuvas, specialios barstomosios komunaliniams ūkiams. Visos trąšų barstomosios ir pneumatiniai tręš-
tuvai gaminami Vokietijoje.

• Barstomųjų vamzdelių žingsnis – 1,20 m (36 m pločio tręštuve 
– 30 vnt. vamzdelių).

• Tikslus 250 kg/ha trąšų normos išbėrimas važiuojant iki 15 
km/val. technologiniu greičiu.

• Darbinis agregato aukštis – 3,15 m; transportavimo padėtyje 
– 3,85 m. 

Jums taip pat gali patikti:

Fendt Cargo priekiniai krautuvai
Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
 

53 psl.
26 psl.
29 psl.

Fendt 300 Vario serija
Fendt savaeigiai purkštuvai Rogator 600 
Fendt prikabinami purkštuvai Rogator 300

33 psl.
73 psl.
75 psl.
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FENDT 
SLICER 

žoliapjovės

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA

Priekinės vejapjovės – „Slicer FQ“ serija

Veiksmingas pjovimas šlaituose: 

• „Fendt Slicer FQ“ vejapjovę galima hidrauliškai perkelti į šoną 
(papildomai pasirenkama funkcija); šis sprendimas leidžia per-
kelti vejapjovę prieš traktoriaus šoninį slydimą, siekiant išvengti 
nuostolių; 

• naudojant „Slicer FQ“ kartu su sudvejinta sistema gale, šis per-
kėlimas į šoną gali veiksmingai padėti išvengti pjovimo juostos 
nutraukimo kampuose; taip užtikrinamas švarus pjovimas.

Plaušintuvai – Jūsų pasirinkimas: 

• galite pasirinkti įrengti plaušintuvą „Fendt Slicer FQ“ arba nau-
doti jį be plaušintuvo, pvz., naudojant neaukštos žolės augimo 
vietose;

• siekdami puikaus pašarų išdžiovinimo rezultato ir geriausios 
pašarų kokybės, galite rinktis veleno (RC) arba virbalinį (KC) 
plaušintuvą; abiejuose yra tiesioginio galios perdavimo per 
transmisijos velenus funkcija, įskaitant apsaugą nuo perkrovos;

• norėdami greitai reaguoti į derliaus nuėmimo ir oro sąlygas, 
galite reguliuoti virbalinio plaušintuvo traiškymo intensyvumą 
4 nustatymų skaitiklio šukomis arba viršutinio veleno neriboto 
nustatymo spyruokle; pradalgės plotį ir atstumą nuo trakto-
riaus priekinio rato iki pradalgės kreipiamosios plokštės galima 
reguliuoti pagal poreikį.

Tinka bet kokiai vietovei: 

• „Fendt Slicer FQ“ yra varoma cilindrine pavara ir siūlo nova-
toriškiausią technologiją, užtikrinančią, kad visada turėsite ge-
riausius rezultatus;

• 3D žemės paviršiaus reguliavimas, šios frontalinės vejapjovės 
atveju, yra daugiau nei frazė; velkama 3D žemės paviršiaus regu-
liavimo sistema persidengia skersai ir išilgai; tai reiškia, kad galite 
pasiekti tobulą ir, svarbiausia, švarų pjūvį net kalvotoje vietovėje; 

• vejapjovės strypo pokrypis automatiškai reguliuojamas nuo 
-6° iki +15°; tiksliai pritaikytas vejapjovės judėjimui aukštyn 
ir žemyn; nauda Jums: pastovus pjovimo aukštis, užtikrinantis 
aukščiausią pašarų kokybę net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.

Įkvepiantys sprendimai: 

• kadangi „Slicer FQ“ galite montuoti tiesiai ant priekinės jung-
ties, svorio centras yra arti traktoriaus, tai sumažina svorį iki 
priekinės ašies; 

• 3 krypčių sukabinimas nėra būtinas; su traktoriais be EHR ga-
lite naudoti „Slicer FQ“ plūduriavimo režimu, naudodami atra-
mines grandines ir apatines jungtis saugiame reguliavimo aukš-
tyje (750 mm);

• ištraukiamas rėmas virš vejapjovės įrenginio dar labiau padi-
dina vejapjovės judėjimo laisvę; norėdami pastatyti frontalinę 
vejapjovę, tiesiog nustatykite fiksuojamą reguliavimo svirtį į 
parkavimo padėtį.

Priekinės vejapjovės – „Slicer FP“ serija

„Fendt Slicer FP“ serijos priekinę vejapjovę lengva prikabinti 
naudojant trijų taškų svyruojančią prikabinimo prie traktoriaus 
sistemą. Ši svyruojanti jungtis užtikrina +/- 6,5° įstrižinę prošvaisą. 
Tai visada garantuoja geriausią įmanomą žemės paviršiaus 
kopijavimą. 
Keliuose vejapjovė automatiškai centruojama vidurinėje padėtyje 
ant svyruojančios jungties. Tai užtikrina saugią vairavimo patirtį, 
net ir prastuose keliuose ar miško takuose. Kaip alternatyvą 

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. 

Fendt Slicer serijos diskinės vejapjovės užtikrina tobulą, nuoseklų pjovimo aukštį ir įspūdingus pjovimo rezultatus. 
Būsite sužavėti pašarų kokybe. „Slicer“ priekinis pjovimo blokas sujungiamas su sudvejinta pjovimo sistema gale 
– tai neprilygstama pjovimo patirtis, kur viskas protingai apgalvota iki smulkmenų.
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galima naudoti hidraulinį sulankstomą apsauginį apdangalą, 
siekiant sutrumpinti paruošimo darbui laiką lauke.

Gale pakabinama vejapjovė – „Slicer TLX“ serija

„Fendt Slicer TLX“ serija pasižymi plačia aprėptimi, išskirtiniu 
pjovimo būdu ir paprastu tvarkymu dėl specialios centrinės 
pakabos. „Fendt Slicer TLX“ vejapjovės blokas yra pakabintas 
svorio centre. Tai užtikrina puikų žemės paviršiaus kopijavimą ir 
velėnos apsaugą. „Slicer TLX“ serijos vejapjovės sistema „TurboLift“ 
užtikrina unikalų plūduriuojantį pjovimo būdą.
 

Sulankstoma kaip laikrodis: 

• įstrižinis „Slicer TLX“ serijos sulankstymas transportavimo padė-
tyje paverčia traktorių ir vejapjovę į vieną bloką kelyje;

• priklausomai nuo darbinio pločio, vejapjovės lankstas nusilen-
kia iki 120°; tai suteikia jums geriausią įmanomą svorio pasis-
kirstymą, kompaktišką transportavimo dydį ir aukštį;

• pasirinktinai, „Slicer TLX“ gali būti pakabinama įstrižinėje padė-
tyje, užtikrinančioje kompaktišką parkavimą.

Tobulas galios paskirstymas: 

• paprasta, tiesi ir mažai priežiūros reikalaujanti pavaros linija nu-
kreipia galią per padargo pavaros linijas ten, kur jos reikia, t.y. 
ant pjovimo mechanizmo;

• tiesioginės jėgos pavaros funkcija taip pat garantuojama kartu 
su plaušintuvu;

• „SafetySwing“ apsauga nuo smūgių naudojama tuo atveju, jei 
pjovimo metu atsitrenkiate į kliūtį; vejapjovė pasukama aukš-
tyn ir atgal bei grąžinama į pradinę padėtį;

• „Slicer TLX“ serija pasižymi išskirtiniu naudojimo patogumu dėl 
tokių komponentų kaip standartinė įrankių dėžė, aplink su-
montuota plastikinė apsauga nuo smūgių ir priekinė apsauga, 
kurią galima atidaryti be įrankių; 

• pageidaujant, galima naudoti hidraulinį transportavimo užraktą 
arba hidrauliškai sulankstomą išorinę apsaugą.

Gale pakabinama vejapjovė – „Slicer TL“ serija

Patentuota kreipiamųjų sistema: 
• patentuota „Fendt Slicer TL“ serijos vejapjovių kreipiamųjų sis-

tema užtikrina optimalų pjovimo mechanizmo stabilumą ir nu-
kreipimą tiek išilgai, tiek skersai;

• puikus žemės paviršiaus kopijavimas ir velėnos apsauga;
• vejapjovės siūbavimo kampas yra 13° tiek aukštyn, tiek žemyn;
• kreipiamųjų sistema taip pat atlaisvina pakėlimo svirtį ir ve-

japjovės suktuvą, todėl ant centrinės pakabos atsiranda nulinis 
sukimo momentas; visa tai užtikrina ilgą tarnavimo laiką.

Gale pakabinama vejapjovė – „Slicer P“ serija

• „Fendt Slicer P“ serijos gale montuojamos vejapjovės su šoni-
ne pakaba ir kompaktiška kampine pavara yra skirtingų ver-
sijų. Mes siūlome modelius, kuriuose vejapjovės diskai sukasi 
viduryje, taip pat modelius su vejapjovės diskais, dirbančiais 
poromis. 

• Modeliai su suporuotais diskais turi greito ašmenų atlaisvinimo 
sistemą ir „DriveGuard“ vejapjovės diskų apsaugą kaip standar-
tinę įrangą.

• „Fendt Slicers“ su šonine pakaba puikiai tinka vidutinio dydžio 
ūkiams. Jų naudojimo sritis yra plati - naudojant šoninę paka-
bą, jomis galima pjauti griovius ir šlaitus.

• Reguliuojami apatinės jungties varžtai užtikrina lengvą suregu-
liavimą ir pritaikymą įvairiems traktoriams, todėl galima išnau-
doti visą darbinį plotį.

Gale pakabinama vejapjovė – „Slicer ISL“ serija
 

Išmanioji struktūra: 

• „Fendt Slicer ISL“ serijos vejapjovės pasižymi optimizuoto svorio 
konstrukcija ir mažos galios poreikiu, todėl net maži traktoriai 
gali būti naudojami dideliems pločiams įdirbti;

• diskai, kurie veikia poromis, taip pat paprasta pjovimo mecha-
nizmo konstrukcija užtikrina tobulą pjūvį; tokiu būdu pasiekia-
mas švarus pjovimo rezultatas, net jei pjovimo aukštis yra labai 
mažas; 

• pavara veikia iš viršaus tiesiai į pirmąjį vejapjovės diską; tai ne-
leidžia vejai sugulti, ypač šlaituose; lengvai pakeičiamos, dide-
lės, sukietintos pavažos apačioje taip pat prailgina tarnavimo 
laiką.

Tobulas pakėlimas: 

• „Fendt Slicer“ serija su šoniniu kabliu ir tiesiakrumple cilindrine 
pavara išsiskiria dėl savo išskirtinio naudojimo patogumo;

• pakėlimui lauko pakraščiuose reikia tik vieno hidraulinio cilin-
dro;

• pjovimo mechanizmas visada pakeliamas lygiagrečiai žemės 
paviršiui;

• įjungdami hidraulinį vožtuvą, galite perjungti darbo režimą ir 
transportavimo būdą;

• itin patogi, kompaktiška transportavimo padėtis, o svorio cen-
tras yra netoli traktoriaus; taip užtikrinamas saugumas ir stabi-
lumas keliuose.
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I FENDT SLICER žoliapjovės

Techninės specifikacijos. 

Priekinė vejapjovė (su priekabos jungtimi), Slicer FQ serija
 
Masės ir matmenys Slicer

310 FQ
Slicer

310 FQ KC
Slicer

310 FQ RC
Slicer

360 FQ
Slicer

360 FQ KC
Slicer

360 FQ RC
Darbinis plotis, apyt. [m] 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62

Pradalgės plotis, apyt. [m] 1,80 KC/RC:
1,20-1,80

KC/RC: 
1,20-1,80 2,30 KC/RC: 

1,70-2,30
KC/RC: 

1,70-2,30

Transportavimo plotis, apyt. [m] 2,99 2,99 2,99 3,49 3,49 3,49

Transportavimo ilgis, apyt. [m] 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

Transportavimo aukštis parkavimo padėtyje, apie [m] 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88

Masė, apyt. [kg] 950 1.238 1.238 1.020 1.374 1.374

Galios poreikis

Galios poreikis, apyt. [kW/AG] 63/85 85/115 85/115 70/95 96/130 96/130

Prikabinimas

Trijuose taškuose CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II

Pjovimo mechanizmas

Vejapjovės diskų skaičius 6 6 6 7 7 7

Ašmenys vejapjovės diske 2 2 2 2 2 2

Vejapjovės diskų kryptis pusiau centrinė

Greito ašmenų atlaisvinimo sistema* ● ● ● ● ● ●

Pjovimo diskai su konvejerio ašmenimis ○ ● ● ○ ● ●

Kondicionierius – ● ● – ● ●

Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO)

Reikalingos hidraulinės jungtys (min.) 1 x sa 1 x sa 1 x sa 1 x sa 1 x sa 1 x sa

Darbo veleno (PTO) greitis [aps./min.] 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Priekyje montuojama vejapjovė su kompaktiška kampine pavarų dėže, Slicer FP serija

Masės ir matmenys Slicer
3060 FP

Slicer
3060 FPK

Slicer
3060 FPSL

Slicer
3060 KC

Slicer
3060 FPRC

Slicer
310 FZ

Slicer
310 FZKC

Slicer
 310 FZRC

Darbinis plotis, apyt. [m] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Pradalgės plotis, apyt. [m] 2.00 2.00 <1.10 1.45-2.20 1.55-1.90 2.00 1.45-2.20 1.55-1.90

Transportavimo plotis, apyt. [m] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Transportavimo ilgis, apyt. [m] 1.20 1.49 1.49 1.58 1.52 1.85 1.87 1.81

Masė, apyt. [kg] 734 694 854 954 1,006 930 1,150 1,202

Galios poreikis

Galios poreikis, apyt. [kW/AG] 55/75 55/75 55/75 66/90 64/87 55/75 66/90 64/87

Prikabinimas 

Trijuose taškuose CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II

Pjovimo mechanizmas

Vejapjovės diskų skaičius 6 6 6 6 6 6 6 6

Ašmenys vejapjovės diske 2 2 2 2 2 2 2 2

Vejapjovės diskų kryptis poromis poromis poromis centre centre poromis centre centre

Greito ašmenų atlaisvinimo 
sistema* ● ● ● ● ● ● ● ●

DriveGuard ● ● ● ● ● ● ● ●

Kondicionierius – – – ● ● – ● ●

Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO)

Reikalingos hidraulinės jungtys – – – – – 1 sa
1 da**

1 sa
1 da**

1 sa
1 da**

PTO greitis [aps./min.] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Galinė vejapjovė, kabinama ties viduriu. Slicer TLX serija

Masės ir matmenys Slicer
3160 TLX

Slicer
3160 TLXKC

Slicer
3160 TLXRC

Slicer
3670 TLX

Slicer
3670 TLXKC

Slicer
3670 TLXRC

Darbinis plotis, apyt. [m] 3.10 3.10 3.10 3.60 3.60 3.60

Pradalgės plotis, apyt. [m] 1.20-1.40 0.80-2.30 0.80-2.30 1.70-1.90 1.00-2.80 1.00-2.80

Transportavimo plotis, apyt. [m] 2.50 2.50 2.50 2.80 2.80 2.80

Transportavimo aukštis, apyt. [m] 3.58 3.58 3.58 3.99 3.99 3.99

Masė, apyt. [kg] 1,050 1,350 1,350 1,200 1,500 1,500

Galios poreikis

Galios poreikis, apyt. [kW/AG] 63/85 85/115 85/115 70/95 96/130 96/130

Prikabinimas 

Trijuose taškuose CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III

Pjovimo mechanizmas

Pjovimo diskų skaičius 6 6 6 7 7 7

Ašmenys vejapjovės diske 2 2 2 2 2 2

Pjovimo disko sukimosi kryptis pusiau centrinė

Greito ašmenų atlaisvinimo sistema ● ● ● ● ● ●

Kondicionierius – virbalų veleno – virbalų veleno

Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO)

Reikalingos hidraulinės jungtys 1 x sa; 1 x da 1 x sa; 1 x da 1 x sa; 1 x da 1 x sa; 1 x da 1 x sa; 1 x da 1 x sa; 1 x da

PTO greitis [aps./min.] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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Galinė vejapjovė, kabinama ties viduriu. Slicer TL serija

Masės ir matmenys Slicer 4080 TL Slicer 4590 TL
Darbinis plotis, apyt. m 4.00 4.50

Pradalgės plotis, apyt. m 3.30 3.80

Transportavimo plotis, apyt. m 2.30 2.30

Transportavimo ilgis, apyt. m 5.60 6.10

Masė, apyt. kg 980 1,100

Galios poreikis

Galios poreikis, apyt. kW/AG 72/99 84/115

Prikabinimas

Trijuose taškuose CAT II + III CAT II + III

Pjovimo mechanizmas

Vejapjovės diskų skaičius 8 9

Ašmenys vejapjovės diske 2 2

Vejapjovės diskų sukimosi kryptis poromis

Greito ašmenų atlaisvinimo sistema* ● ●

DriveGuard ● ●

Kondicionierius – –

Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO)

Reikalingos hidraulinės jungtys 1 sa
 1 da

1 sa
1 da

PTO greitis, aps./min. 1.000 (○ 540) 1.000 (○ 540)

Galinė vejapjovė, Slicer P serija

Masės ir matmenys Slicer 270 Slicer 270 P Slicer 320 Slicer 320 P Slicer 350 Slicer 350 P
Darbinis plotis, apyt. [m] 2.55 2.55 3.00 3.00 3.50 3.50

Transportavimo plotis, apyt. [m] 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13

Pradalgės plotis, apyt. [m] 1.60 1.60 1.80 1.80 2.30 2.30

Transportavimo ilgis, apyt. [m] 2.95 2.95 3.43 3.43 3.91 3.91

Masė, apyt. [kg] 630 6.30 724 724 798 798

Galios poreikis

Galios poreikis, apyt. [kW/AG] 40/54 40/54 45/61 45/61 50/68 50/68

Prikabinimas

Three-point CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II

Pjovimo mechanizmas

Vejapjovės diskų skaičius 5 5 6 6 7 7

Ašmenys vejapjovės diske 2 2 2 2 2 2

Pjovimo disko sukimosi kryptis centre poromis centre poromis centre poromis

Greito ašmenų atlaisvinimo sistema* ○ ● ○ ● ○ ●

Kondicionierius ○ (KC/RC) ○ (KC/RC) ○ (KC) ○ (KC) – –

DriveGuard ○ ● ○ ● ○ ●

Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO)

Reikalingos hidraulinės jungtys 1 sa 1 sa 1 sa 1 sa 1 sa 1 sa

PTO greitis [aps./min.] 540 (○ 
1.000)

540 (○ 
1.000)

540 (○ 
1.000)

540 (○ 
1.000)

540 (○ 
1.000)

540 (○ 
1.000)



89

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I FENDT SLICER žoliapjovės

Galinė vejapjovė, prikabinama šone, Slicer ISL serija

Masės ir matmenys Slicer 2460 ISL Slicer 2870 ISL
Darbinis plotis, apyt. [m] 2.42 2.82

Pradalgės plotis, apyt. [m] 1.65 2.00

Transportavimo plotis, apyt. [m] 1.80 1.80

Transportavimo ilgis, apyt. [m] 3.30 3.70

Masė, apyt. [kg] 510 550

Galios poreikis

Galios poreikis, apyt. kW/AG 37/50 44/60

Prikabinimas

Trijuose taškuose CAT I + II CAT I + II

Pjovimo mechanizmas

Vejapjovės diskų skaičius 6 7

Ašmenys vejapjovės diske 2 2

Vejapjovės diskų sukimosi kryptis poromis

Greito ašmenų atlaisvinimo sistema* ● ●

Kondicionierius – –

Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO)

Reikalingos hidraulinės jungtys 1 sa 1 sa

PTO greitis, aps./min. 540 540

Pavaros velenas su smagračiu ● ●

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija
Fendt Twister vartytuvai
Fendt Former grėbliai

26 psl.
29 psl.
33 psl. 
90 psl.
93 psl.

Fendt stačiakampių ryšulių presai
Fendt Rotana V kintamos kameros presai
Fendt Rotana F pastovios kameros presai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos 

98 psl.
104 psl.
106 psl. 
108 psl.
112 psl.



90

Fendt 
Twister 

vartytuvai

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA

Dėl savo novatoriškos ir gerai suprojektuotos technologijos „Fendt Twister“ rotoriniai šieno vartytuvai yra tikri 
greito ir švaraus pašarų džiovinimo specialistai. Daugiau nei šimto metų patirtis pašarų derliaus nuėmimo srityje 
atsispindi kiekvienoje detalėje.

Ypatumai: 

• puikus paskleidimo būdas ir geras pašarų maišymas, užtikrinan-
tis geriausią pašarų kokybę;

• stabili konstrukcija;
• ilgas tarnavimo laikas ir mažos veiklos sąnaudos;
• didesnis darbinis plotis dirbant ir su mažais traktoriais; 
• sinchroninis rotorių pakėlimas;
• automatinis pavaros išjungimas transportavimo padėtyje; 
• kompaktiški transportavimo dydžiai.

Tiesioginė pavara:

• uždara konstrukcija patikimai apsaugo visus tepalu suteptus pa-
varos komponentus nuo dulkių ir purvo;

• didelis šešiakampis velenas ir savaime išsicentruojančios 
kryžminės jungtys yra veiksmingi rotorių varantieji mechanizmai;

• sistema yra lengvai prieinama, todėl ją labai lengva prižiūrėti.

Ratai:

• išmaniąsias funkcijas, dėl kurių „Fendt Twisters“ yra laikomi veiks-
mingomis ir gerai suprojektuotomis mašinomis, galima rasti ir 
rotorių ratuose; jie išdėstyti taip, kad ties žemiausiu dirvožemio 
paviršiaus tašku iki virbalų liktų tik nedidelis tarpelis; tokiu būdu, 
„Twisters“ puikiai kopijuoja dirvožemio paviršių ir apsaugo paša-
rus nuo užteršimo;

• ratai taip pat turi vingiuotas ratlankių apsaugines plokštes, kurios 
neleidžia žolei patekti į ratlankius.

„Fendt Twister“ vartytuvas su transportavimo važiuokle

• Labai galingas šieno vartytuvas su dideliu darbiniu pločiu, api-
mantis didelį plotą;

• Kompaktiška konstrukcija ir puikus manevringumas;
• Plačios transportavimo padangos sklandžiam važiavimui ir grei-

tam transportavimui iš lauko į lauką;
• Darbinėje padėtyje transportavimo ratai naudojami kaip atrami-

niai ratai;
• Platūs transportavimo ratai optimaliai kopijuoja dirvos paviršių;
• Stabilus vairavimas dirbant šlaituose;
• Švarus ir vienodas važiavimas per nelygią žemę;
• Transportavimo mechanizmo ir šieno vartytuvo svoris sutelkia-

mas ant transportavimo ratų; 
• Nėra smūgio apkrovų ant pavaros ir rotoriaus disko rėmo iš vir-

šaus;
• Transportavimo ratai važiuoja prieš skleidimo įrenginį, todėl ne-

trukdo pašarų paskirstymui;
• Švarus paskleidimo būdas; 
• Rotorius su „Super Balloon“ tipo padangomis;
• Mašina važiuoja sklandžiai net ant nelygaus dirvos paviršiaus;
• Apsaugo velėną;
• Išskirtinis stabilumas.
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Techninės specifikacijos

„Fendt Twister“ vartytuvai su 3 taškų prikabinimo sistema

Masės ir matmenys Twister 5204 
DN

Twister 6606 
DN

Twister 7706 
DN

Twister 8608 
DN

Twister 11010 
DN

Darbinis plotis, apyt. (m) 5,20 6,60 7,70 8,60 10,72

Transportavimo plotis, apyt. (m) 3,00 2,90 3,00 2,90 2,99

Parkavimo aukštis, apyt. (m) 2,60 3,30 3,65 3,30 3,75

Masė, apyt. (kg) 606 822 946 1172 1535

Galios poreikis

Galios poreikis, apyt. (kW/AG) 22/30 30/41 60/82 70/95 88/120

Prikabinimas

Trijuose taškuose KAT I+II CAT I+II CAT I+II CAT I+II KAT II+III

Rotorius, svirtys, virbalai

Rotorių skaičius 4 6 6 8 10

Virbalų skaičius rotoriuje 6 6 6 6 6

Rotoriaus skersmuo, apyt. (m) 1,72 1,52 1,72 1,52 1,52

Rotorių užleidimas, apyt. (m) 0,48 0,46 0,48 0,46 0,46

Apsaugos nuo virbalų praradimo 
mechanizmas ● ● ● ● ●

Paskleidimo krašte mechanizmas,
mech./hidr. ●/○ ●/○ ●/○ ●/○ –

Hidrauliniu būdu įjungiamas 
pradalgės formavimas – – – – ○

Paskleidimo kampo reguliavimas ● ● ● ● ●

Apsauga nuo perkrovos ● ● ● ● ●

Hidrauliniai valdikliai

Reikalingos hidraulinės jungtys 1 vieng.veik. 1 vieng.veik. 1 vieng.veik. 1 vieng.veik., 1 
dvig.veik.*

1 vieng.veik., 1 
x dvig.veik.*

Padangos, ašys, apšvietimo įranga

Rotoriaus važiuoklės padangos 4x16/6.50-8 6x16/6.50-8 6x16/6.50-8 6x16/6.50-8
2x18.5/8.50-8

6x16/6.50-8
2x18.5/8.50-8

Apšvietimas ○ ○ ○ ○ ○

Įspėjamieji ženklai ● ● ● ● ●
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„Fendt Twister“ vartytuvas su transportavimo važiuokle

Masės ir matmenys Twister 901 Trans Twister 11008 Trans Twister 13010 Trans
Darbinis plotis, apyt. (m) 8,60 10,20 12,70

Transportavimo plotis, apyt. (m) 3,00 2,94 2,94

Transportavimo ilgis, apyt. (m) 4,40 5,70 5,70

Masė, apyt. (kg) 1660 1860 2160

Galios poreikis

Galios poreikis, apyt. (kW/AG) 40/54 40/54 66/90

Prikabinimas

Dviejuose taškuose, apatinės jungtys CAT II – –

Kablys – ● ●

Rotorius, svirtys, virbalai

Rotorių skaičius 8 8 10

Virbalų skaičius rotoriuje 6 6 6

Rotoriaus skersmuo, apyt. (m) 1,52 1,72 1,72

Rotorių užleidimas, apyt. (m) 0,46 0,48 0,48

Apsaugos nuo virbalų praradimo mechanizmas ● ● ●

Paskleidimo krašte mechanizmas,
mech./hidr. ● ○ ○

Paskleidimo kampo reguliavimas ● ● ●

Apsauga nuo perkrovos ● ● ●

Hidrauliniai valdikliai

Reikalingos hidraulinės jungtys 1 vieng.veik.* 1 vieng.veik., 1 dvig.
veik.*

1 vieng.veik., 1 dvig.
veik.*

Padangos, ašys, apšvietimo įranga

Rotoriaus važiuoklės padangos 6x16/6.50-8
2x18.5/8.50-8

6x16/6.50-8
2x18.5/8.50-8

6x16/6.50-8
2x18.5/8.50-8

Transportavimo važiuoklės padangos 10.0/80-12 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Apšvietimas ● ● ●

Įspėjamieji ženklai ● ● ●

● Standartinė įranga. ○ Papildomai pasirenkama įranga. – Nėra. * Su pontonine padėtimi

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 300 Vario serija
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Former grėbliai
Fendt stačiakampių ryšulių presai

33 psl.
52 psl.
84 psl. 
98 psl.

Fendt Rotana V kintamos kameros presai
Fendt Rotana F pastovios kameros presai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos 

104 psl.
106 psl. 
108 psl.
112 psl.
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Privalumai: 

• švarus grėbimas ir pradalgės formavimas aukščiausios kokybės 
pašarams;

• mažesnis pašarų užterštumas;
• lengva traukti, dideli darbiniai pločiai, galimi ir mažiems traktoriams;
• stabili konstrukcija;
• ilgas tarnavimo laikas ir mažos veiklos sąnaudos; 
• kompaktiški transportavimo dydžiai;
• puikus pasiruošimas tolesnėms darbo procedūroms, taigi ir laiko 

bei išlaidų taupymas; 
• didelis privalumas - vis trumpesni derliaus nuėmimo laikai.

Naujoviška švaresnio pašaro technologija:

• nesvarbu, ar tai šieno grėbliai su vienu, dviem ar keturiais roto-
riais: visi „Fendt Formers“ yra suprojektuoti taip, kad būtų lengva 
suformuoti kokybišką pašarų pradalgę; 

• išmaniosios funkcijos, pavyzdžiui, „CamControl“, „SteerGuard“ ar 
„Jet-Effect“, padeda išlaikyti pašarų pradalgės formą net lauko 
pakraščiuose, o tvirtas dizainas užtikrina ilgą tarnavimo laiką.

Tobulai suformuota pradalgė: 

• geriausia pradalgė yra optimizuoto ritinėlių tako rezultatas; spe-
ciali „Fendt Former“ ritinėlių tako konstrukcija užtikrina, kad vir-
balai būtų tiksliai pakelti ir nuleisti;

• dėl standartinio ritinėlių tako reguliavimo pradalgės formavimo 
laiką galima sureguliuoti individualiai, priklausomai nuo pašarų 
kokybės;

• uždara konstrukcija apsaugo ritinėlių taką nuo purvo ir dulkių, o 
rotoriai veikia labai sklandžiai dėl nuolatinio tepimo.

Fendt 
Former 
grėbliai

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA

Norite suformuoti aukščiausios kokybės pradalgę? Tuomet tikrai turėtumėte atkreipti dėmesį į novatoriškus 
„Fendt Former“ šieno grėblius. Su iki 14,0 m darbiniu pločiu jie yra švaraus ir tikslaus kokybiškų pašarų pradalgės 
formavimo ekspertai.
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Optimalią pašarų kokybę užtikrina „Jet-Effect“ sistema:

• rotorių sukimasis už svorio centro užtikrina, kad jie pirmiausia 
pakils priekyje, o po to gale;

• atvirkštinis procesas vyksta nuleidimo metu: rotorius pirmiau-
sia paliečia žemę gale, o tada priekyje, o tai neleidžia virbalams 
prasiskverbti į žemę; todėl virbalai ir velėna yra apsaugoti, o į 
pašarus nepatenka purvas ir teršalai.

1. Grėblys su vienu rotoriumi 

• Dideli darbiniai pločiai iki 4,5 m, galimi ir mažiems traktoriams.
• Tinka traktoriams nuo 27 AG.
• Lengva ir stabili konstrukcija.
• Ilgalaikis dizainas.
• Lengvas tvarkymas ir švarus grėbimas.
• Tobulas grėbimas net šlaituose.

2. Grėblys su keliais rotoriais

• Dėl savo efektyvumo ir dydžio Fendt grėbliai su keliais rotoriais 
yra pagrindinė įranga šiandienos derliaus nuėmimo grandinėje.

• Puiki grėbimo kokybė be pašarų užteršimo.
• Fendt grėbliai su keliais rotoriais yra pakankamai tvirti, kad būtų 

galima užtikrinti maksimalų eksploatacinį patikimumą.
• Aukšta grėbimo kokybė.
• Įdomūs ir praktiški sprendimai, suderinti su paprasčiausia eks-

ploatacija. 

Kardaninė pakaba

• Visi grėbliai su keliais rotoriais turi pilnai kardaninę rotorių pa-
kabą.

• Puikus žemės paviršiaus kopijavimas prieš ir po pakreipimo iš 
vienos pusės į kitą.

• Vėžėse ar įdubose esančius pašarus galima surinkti nepatiriant 
nuostolių.

• Pylimuose ir kalvose virbalai neprasiskverbia į žemę.
• Švarus grėbimas.

3. Prikabinamas šone pradalgę formuojantis grėblys su 2 rotoriais

• Lankstus naudojimas.
• Galima formuoti viengubą ir dvigubą pradalgę.
• Pastovus hidraulinis darbinio pločio reguliavimas.
• Puikus prisitaikymas prie žemės paviršiaus dėl kardaninės roto-

riaus pakabos ir pasukamo rėmo.
• Puikiai tinka grėbti plotuose su įvairiomis kliūtimis, pvz., sodo 

vejas.
• Tiksli pradalgės forma net lauko gale dėl nuoseklaus valdymo.
• Transportavimo plotis su sumontuotomis virbalų svirtimis ma-

žesnis nei 3 m.
• Didelis darbinis plotis esant mažam galios poreikiui.

Konstrukcija: 

• grėblys su 2 rotoriais be atskiros transportavimo važiuoklės (ro-
toriaus važiuoklė = transportavimo važiuoklė);

• prikabinimas naudojant sukabintuvo jungtį;
• laisvosios eigos sankaba ir apsaugos nuo perkrovos mechaniz-

mas transmisijoje;
• reikalingos hidraulinės jungtys:
• 1 x viengubo veikimo: pakelia rotorius;
• 1 x dvigubo veikimo: pasuka galinį rotorių į kairę ir į dešinę.

4. Pradalgių formuotuvas

• Pradalgės klodas užsilenkia automatiškai, kai rotoriaus svirtys 
atsiduria lauko pakraščio padėtyje.

• Tai leidžia važiuoti virš didelių pradalgių jų nesugadinant.
• Pradalgės klodas užsilenkia automatiškai ir transportavimo pa-

dėtyje.
• Pradalgės klodas nepažeidžiamas važiuojant ant nelygaus pavir-

šiaus transportavimo metu.

Darbinio pločio ir pradalgės pločio reguliavimas: 

• darbinio pločio reguliavimas yra standartinis;
• nenaudojant įrankių galima nustatyti 4 pločius;
• į iš anksto nustatytus griebtuvus reikia įstatyti strypą;
• nepriklausomai nuo nustatyto pločio, transportavimo aukštis vi-

sada išlieka nedidelis;
• paprasčiausia eksploatacija;
• didelis eksploatacinis patikimumas ir ilgas tarnavimo laikas. 

5. Grėblys su 4 rotoriais

• Galingas ir efektyviai dirbantis grėblys su iki maks. 12,5 m arba 
14,0 m darbiniu pločiu.

• Tvirta konstrukcija, labai stabilus.
• Žemas svorio centras.
• Plati vėžė.
• Geriausi rezultatai šlaituose.
• Pilnai kardaninė rotorių pakaba su Jet-Effect sistema.
• Priežiūros nereikalaujantis Former 5 pradalgės formuotojas.
• Automatinis sekos valdymas tobulam pradalgės suformavimui 

lauko galuose.
• Automatiškai užsilenkiantis pradalgės galas, užtikrinantis plačią 

prošvaisą lauko pakraščiuose.
• Saugus maršruto laikymasis važiuojant net dideliu greičiu.

ISOBUS eksploatacija – 
„Former 12545 PRO“ / „Former 14055 PRO“ 

• Visapusiškas, patogus ir logiškas valdymas naudojant ISOBUS.
• ISOBUS UT: darbo užduotis galima perkelti į traktoriaus termi-

nalą.
• ISOBUS AUX-N: galima priskirti vairalazdės mygtukus.
• Funkcijos: 

• atskiras visų 4 rotorių pakėlimas;
• darbinio ploto reguliavimas;
• pradalgės pločio reguliavimas;
• atskiras grėblio aukščio reguliavimas;
• hektarų ir valandų skaitiklis;
• 5 lygių pakėlimas lauko pakraščiuose. 

• 5 virbalai svirtyje – standartinė galinių rotorių įranga.
• Optimizuotas ritinėlių takas → dar greitesnis ir tikslesnis virbalų 

pakėlimas.
• Priekinio rotoriaus spyruoklės atlaisvinimas → žemės paviršiaus 

apsauga ir mažas pašarų užterštumas.
• Tandeminė važiuoklė - standartinė galinių rotorių įranga.
• LED darbiniai žibintai.
• Individualus arba sinchroninis kairiojo ir dešiniojo priekinio roto-

riaus darbinio pločio reguliavimas.
• Individualus visų rotorių arba kiekvieno rotoriaus aukščio regu-

liavimas, galima reguliuoti per „pagrindinį rotorių“:
• kiekvieno rotoriaus aukščio indikatorius ekrane;
• grėblio aukščio 3 nustatymo padėtys.

• „ProConnect“ funkcijos:
• „MyMemory“;
• „GapControl“;
• „FlexHigh“.
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I Fendt Former grėbliai

Techninės specifikacijos 

Grėblys su vienu rotoriumi

Masės ir matmenys Former 351 
DS

Former 351 
DN

Former 391 
DN

Former 400 
DN

Former 426 
DN

Former 456 
DN

Darbinis plotis, apyt. (m) 3.60 3.60 3.80 3.85 4.20 4.50

Rotoriaus skersmuo, apyt. (m) 2.70 2.70 2.90 2.96 3.20 3.40

Transportavimo plotis be virbalų 
svirties, apyt. (m) 1.70 1.55 1.55 1.68 1.83 2.68

Transportavimo ilgis, apyt. (m) 2.13 2.21 2.31 2.34 2.58 2.68

Masė, apyt. (kg) 370 420 440 520 580 620

Galios poreikis / Prikabinimas

Galios poreikis, apyt. (kW/AG) 25/34 20/27 20/27 20/27 30/41 30/41

Trijuose taškuose, standus KAT I + II – – – – –

Trijuose taškuose, lankstus CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II

Rotorius, svirtys, virbalai

Pradalgės formavimas dešinėje dešinėje dešinėje dešinėje dešinėje dešinėje

Rotorių skaičius 1 1 1 1 1 1

Virbalų skaičius rotoriuje 10 10 10 10 12 12

Virbalų skaičius svirtyje 3 4 4 4 4 4

Hidrauliniai valdikliai

Reikalingos hidraulinės jungtys – – – – – –

Padangos, ašys, apšvietimo įranga

Padangos 2x15/6.00-6 2x16/6.50-8 2x16/6.50-8 2x16/6.50-8 2x16/6.50-8 4x16/6.50-8

Tandeminė ašis - ○ ○ ○ ○ ●

Apšvietimas ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Standartinė įranga; ○ Papildomai pasirenkama įranga. 

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai
Fendt stačiakampių ryšulių presai

29 psl.
33 psl.
84 psl. 
90 psl. 
98 psl.

Fendt Rotana V kintamos kameros presai
Fendt Rotana F pastovios kameros presai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos

104 psl.
106 psl.
108 psl. 
112 psl.
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I Fendt Former grėbliai

Šone pradalgę formuojantis grėblys su transportavimo važiuokle

Masės ir matmenys Former 1402 Former 1452 Former 1603 Former 7850 Former 7850 
PRO

Darbinis plotis, apyt. (m) 5.75/6.65 5.80/6.70 6.60/7.70 7.80/8.40 7.80/8.40

Rotoriaus skersmuo, apyt. (m) 2.74/2.78 2.78 3.20 3.60 3.60

Transportavimo plotis, apyt. (m) 2.70 2.70 2.98 2.80 2.96

Pradalgės plotis, apyt. (m) 0.60-1.90 0.60-1.90 0.60-1.90 0.60-1.90 0.60-1.90

Galimų pradalgių skaičius 1 ir 2 1 ir 2 1 ir 2 1 ir 2 1 ir 2

Transportavimo ilgis, apyt. (m) 6.65 6.65 7.45 8.50 8.54

Transportavimo aukštis, apyt. (m) 3.00/3.60 3.00/3.60 3.65 3.60 3.60

Masė, apyt. (kg) 1550 1580 2100 2400 2450

Galios poreikis / Prikabinimas

Galios poreikis, apyt. (kW/AG) 19/26 19/26 30/42 44/60 44/60

Dviejuose taškuose, apatinės jungtys CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II

Rotorius, svirtys, virbalai

Pradalgės formavimas dešinėje dešinėje dešinėje dešinėje dešinėje

Rotorių skaičius 2 2 2 2 2

Virbalų svirčių skaičius rotoriuje 10/12 12/12 13/13 13/13 13/13

Virbalų skaičius svirtyje 4 4 4/5 4/5 4/5

Hidrauliniai valdikliai

Reikalingos hidraulinės jungtys 1 sa 1 sa 1 sa 1 da* 1 da*

Padangos, ašys, apšvietimo įranga

Padangos 3x16/6.50-8 3x16/6.50-8 4x16/6.50-8 6x16/6.50-8 6x16/6.50-8

Tandeminė ašis ○ ○ ○ ● ●

Standartinės padangos 260/70-15.3
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3
(10.0/75-15.3)

300/80-15.3
(11.5/80-15.3)

380/55-17

Elektros apšvietimas ● ● ● ● ●

Centre pradalgę formuojantis grėblys su 2 rotoriais

Masės ir matmenys Former 671 Former 801 Former 880 Former 8055 
PRO

Former 
10065

Former 10065 
PRO

Darbinis plotis, apyt. (m) 5.80-6.60 6.80-7.60 7.20-8.00 7.20-8.00 8.80-10.00 8.80-10.00

Rotoriaus skersmuo, apyt. (m) 2.74 3.20 3.40 3.40 4.20 4.20

Transportavimo plotis, apyt. (m) 2.75 2.98 2.98 2.98 2.87 2.87

Pradalgės plotis, apyt. (m) 1.20-1.80 1.20-2.00 1.20-2.00 1.20-2.00 1.30-2.20 1.30-2.20

Galimų pradalgių skaičius 1 1 1 1 1 1

Transportavimo ilgis, apyt. (m) 4.65 5.35 5.35 5.35 6.49 6.49

Transportavimo aukštis, apyt. (m) 3.18/3.70 3.55 3.65 3.78 3.85 3.85

Masė, apyt. (kg) 1350 1875 1900 2050 2900 2950

Galios poreikis / Prikabinimas

Galios poreikis, apyt. (kW/AG) 19/26 30/42 35/48 35/48 51/70 51/70

Dviejuose taškuose, apatinės jungtys CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT II CAT II

● Standartinė įranga; ○ Papildomai pasirenkama įranga. 
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I Fendt Former grėbliai

Centre pradalgę formuojantis grėblys su 2 rotoriais (tęsinys)

Masės ir matmenys Former 671 Former 801 Former 880 Former 8055 
PRO Former 10065 Former 10065 

PRO
Rotorius, svirtys, virbalai

Pradalgės formavimas centre centre centre centre centre centre

Rotorių skaičius 2 2 2 2 2 2

Virbalų svirčių skaičius rotoriuje 10/10 12/12 12/12 12/12 15/15 15/15

Dvigubų virbalų skaičius svirtyje 4 4 4 4 5 5

Hidrauliniai valdikliai

Reikalingos hidraulinės jungtys 1 sa 1 sa 1 sa 1 sa 1 sa, 1 da 1 sa, 1 da

Padangos, ašys, apšvietimo įranga

Padangos (rotorius) 3x16/6.50-8 4x16/6.50-8 4x16/6.50-8 6x18/8.50-8 6x18/8.50-8 6x18/8.50-8

Tandeminė ašis ○ ○ ○ ● ● ●

Standartinės padangos 
(pagrindinė važiuoklė)

260/70-15.3
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3
(10.0/75-15.3)

300/80-15.3
(11.5/80-15.3) 300/80-15.3 380/55-17

Elektros apšvietimas ● ● ● ● ● ●

Grėbliai su 4 rotoriais

Masės ir matmenys Former 12545 Former 12545 PRO Former 14055 PRO
Darbinis plotis, apyt. (m) 10.00 – 12.50 10.00 – 12.50 11.50 – 14.00

Rotoriaus skersmuo, apyt. (m) 3.20 3.20 3.60

Transportavimo plotis, apyt. (m) 2.98 2.98 2.99

Pradalgės plotis, apyt. (m) 1.20 – 2.20 1.20 – 2.20 1.30 – 2.60

Galimų pradalgių skaičius 1 1 1

Transportavimo ilgis, apyt. (m) 8.50 8.50 10.00

Transportavimo aukštis, apyt. (m) 3.65 3.65 3.99 (3.40)

Masė, apyt. (kg) 4300 4650 6000

Galios poreikis / Prikabinimas

Galios poreikis, apyt. (kW/AG) 59/80 59/80 96/130

Dviejuose taškuose, apatinės jungtys CAT II CAT II CAT II + III

Rotorius, svirtys, virbalai

Pradalgės formavimas centre centre centre

Rotorių skaičius 4 4 4

Virbalų svirčių skaičius rotoriuje 4/12 4 x 12 4 x 13

Dvigubų virbalų skaičius svirtyje 4 4/4 4/5

Hidrauliniai valdikliai

Reikalingos hidraulinės jungtys 2 da** 1 x Load Sensing (Apkrovos jutiklis) 1 x Load Sensing (Apkrovos jutiklis)

Padangos, ašys, apšvietimo įranga

Padangos (rotorius) 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

Tandeminė ašis ○

Standartinės padangos 500/50-17 500/50-17 550/45-22.5

Elektros apšvietimas ● ● ●

● Standartinė įranga; ○ Papildomai pasirenkama įranga. 
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Stačiakampių ryšulių presai:

• galimi septyni stačiakampių ryšulių presai: „870“, „990“, „1270“, 
„1290“, „1290 XD“, „12130“ bei naujausias modelis „Fendt Squ-
adra 1290 UD“; atnaujintų ryšulių presų priežiūra bei valdymas 
dabar dar lengvesnis, o patikimumo lygis didesnis; 

• presai galimi su vienaaše ir dviaše važiuokle, su smulkinimo ap-
aratu ir be jo; sustiprinta dviašė važiuoklė užtikrina preso stabi-
lumą ir darbo kokybę net ir nepalankiomis darbo sąlygomis; be 
to, dėl stipresnės tandeminės ašies galima naudoti didesnes pa-
dangas (620/40-22.5), kurios turi didesnį sąlyčio su dirva plotą;

• esant nelygiam ar kalvotam paviršiui HD spiralės užtikrina puikų 
žemės paviršiaus kopijavimą ir tolygų masės surinkimą;

• papildomi centriniai sraigtai užtikrina vienodą paėmimą ir tvirtą 
ryšulių formą; siekiant užtikrinti geriausius šiaudų ar žaliosios 
masės susmulkinimo rezultatus, „1270“, „1290“, „1290 XD“ ir 
„12130“ modeliuose smulkinimo aparatas turi 19 peilių, o „870“ 
ir „990“ modeliuose – 11 peilių; pjausnio ilgis - 48 mm;

• stačiakampių ryšulių presai turi platų, 2,26 m pločio būgninį pirš-
tinį rinktuvą; atstumas tarp rinktuvo pirštų – 66 mm.

• standartizuotas ISOBUS duomenų perdavimo protokolas gali-
mas visuose Fendt stačiakampių ryšulių presuose;

• stačiakampių ryšulių presai gali būti valdomi iš traktoriaus 
kabinos per 10,4 colių dydžio įstrižainės valdymo terminalą „Va-
rioterminal“; nauja programinė įranga leidžia visą svarbią infor-
maciją matyti viename valdymo terminalo ekrane; 

FENDT 
stačiakampių 

ryšulių 
presai

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA

Profesionalūs Fendt stačiakampių ryšulių presai gaminami JAV. Stačiakampių ryšulių presai puikią reputaciją už-
sitarnavo dėl savo tvirtos ir ilgaamžės konstrukcijos, didelės galios. Kuriant naujos kartos stačiakampių ryšulių 
presus ypatingas dėmesys buvo skiriamas šių teigiamų savybių gerinimui, technologinių procesų optimizavimui ir 
priežiūros supaprastinimui. 

Atnaujinta stačiakampių ryšulių presų serija vienija visus šiuos reikalavimus ir puikiai prisitaiko prie „Fendt Vario“ 
traktorių, vertinant pagal jų konstrukciją ir technines savybes. Presai puikiai suformuoja stačiakampius ryšulius - 
pasiekiamas didelis masės tankis bei mažas oro kiekis ryšulyje.

• „Fendt Varioterminal“ leidžia nustatyti didesnį tiekiamos masės 
kiekį ir suspaudimo laipsnį; dėl to „Fendt 1290 XD“ suriša dides-
nės apimties ir masės ryšulius (120 × 90 cm);

• visuose Fendt stačiakampių ryšulių presuose papildomai galima 
pasirinkti elektroninę ryšulio ilgio reguliavimo funkciją; tai leidžia 
ryšulio ilgį reguliuoti nepriklausomai nuo „Varioterminal“ valdy-
mo terminalo nustatymų; pagrindinis šios funkcijos privalumas – 
mažesnės laiko sąnaudos, pavyzdžiui, kai presas yra naudojamas 
keliuose ūkiuose, kuriuose presuojami skirtingo dydžio ryšuliai;

• presai turi puikų apšvietimą tamsoje, todėl priežiūros darbai ir 
aptarnavimas gali būti atliekamas naktį be jokių apribojimų;

• „Easy Fill“ sistema stačiakampių ryšulių presuose leidžia turėti 
net iki 30 vnt. rezervinių raiščio ričių;

• automatinis grandinės tepimas: tai, kas anksčiau turėjo būti atlieka-
ma rankiniu būdu, dabar vykdoma automatinės tepimo sistemos; 
tai patogi priemonė, didinanti mašinos patikimumą ir taupanti laiką.

„Fendt Squadra 1290 UD“: 

Šis didžiųjų ryšulių presas užtikrina išskirtinį ryšulių presavimo 
tankį ir aukštą kokybę. Jo išorinė konstrukcija pristato naują 
Fendt didžiųjų ryšulių presų išvaizdos koncepciją. Šis galingas ir 
tvirtas, tačiau lengvas ir kompaktiškas AGCO gamyklos Hesstono 
mieste (JAV) pagamintas presas pasižymi novatorišku bendru 
dizainu, patikimumu ir maksimaliu patvarumu, pagrįstu dešimt-
mečius trunkančiu įrangos tobulinimu.
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Nauja karta ir ribų perkėlimas

• Su šiuo aukščiausios klasės modeliu, „Squadra 1290 UD“, Fendt 
tikisi atverti naujus kelius. Mašinoje sumontuota inovatyvi „Ul-
tra™“ pavarų dėžė, taip pat 6 dvigubi sumezgimo mechanizmai 
kartu su naujos kartos špagatu.

• Mazgai:
• 6000 × 12 mazgų = 72000
• 5000 × 12 mazgų = 60000 = 16,5% mažiau mazgų.
• Siekiant patenkinti besikeičiančius klientų poreikius ir padaryti 

ilgus transporto maršrutus pelningus, „Fendt Squadra 1290 UD“ 
suprojektuotas taip, kad galėtų presuoti 20% didesnio svorio 
ryšulius, lyginant su esamais didžiųjų ryšulių presais. Tai leidžia 
pakrauti sunkesnius ir tankesnius ryšulius bei geriausiai išnaudo-
ti transportavimo ir saugojimo galimybes.

• Ryšuliai:
• 3000 tonų šiaudų = 3 000 000 kg
• Jei XD 500 kg/ryšulys = 6000 ryšulių
• Jei UD 600 kg/ryšulys = 5000 ryšulių
• UD = 16,6% mažiau ryšulių

• Naujai sukurta ultra tankio (UD) pagrindinė pavara ir novatoriška 
jėgos pavaros konstrukcija padeda suspausti maksimalią įmano-
mą medžiagą ryšulyje ir sukurti veiksmingesnį galios perdavimą. 
Šis itin galingas derinys, kurio išskirtinė suspaudimo jėga yra 760 
kN, garantuoja šiaudų ryšulių tankį iki 245 kg/m³. 

• Dėl perkrovos sankabų užstrigę ryšuliai yra praeities problema. 
• Nors ir lengvesnis už „Fendt 1290 XD“ kvadratinių ryšulių preso 

smagratį, naujasis „Fendt Squadra“ 500 kg smagratis turi žymiai 
daugiau galios. 

• Traktoriaus darbo veleno (PTO) greitis padidėja nuo 1000 aps./
min. iki 1500 aps./min. dėl didesnės ryšulių preso pavarų dėžės. 
Šis 50% padidėjimas užtikrina 130% didesnę smagračio energi-
ją, palyginti su šiandieniniu Fendt kvadratinių ryšulių presu.

• Apibendrinant:
• 20% didesnis ryšulių presavimo našumas;
• 20% didesnė ryšulių masė;
• 20% tvirtesnis špagatas;
• 16,5% mažiau mazgų;
• 16,5% mažiau tvarkomų ryšulių;
• 16,5% mažiau laikymui reikalingos vietos;
• 16,5% mažiau pakrovimo darbų.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt IDEAL serija
Fendt L serija

20 psl.
23 psl.
61 psl. 
64 psl.

Fendt C serija
Fendt E serija
Horizon DSX sėjamoji
Horizon tiksliosios sodinamosios

67 psl.
70 psl.
12 psl. 
15 psl.
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I FENDT stačiakampių ryšulių presai

Techninės specifikacijos

Fendt stačiakampių ryšulių presai 990 1270 1290 1290 XD 12130
Ryšulio dydis

Plotis (m) 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2

Aukštis (m) 0.9 0.7 0.9 0.9 1.3

Maks. ilgis (m) 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74

Masės ir matmenys

Bendras plotis – viena/tandeminė ašis (įsk. rinktuvo ratus) (m) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.30

Bendras plotis – padangos 620/40x22.5 (m) 3.0 3.23 3.23 3.23 3.23

Bendras ilgis - sulankstomas ryšulio nuleistuvas (m) 8.30 8.33 8.33 8.73 8.82

Bendras aukštis – iki turėklo viršaus, sulankstomas (m) 2.97 2.69 2.69 2.87 3.32

Bendras aukštis – iki turėklo viršaus, stacionarus (m) 3.27 3.27 3.27 3.27 3.58

Masė: viena/tandeminė ašis, be pjovimo mechanizmo (kg) 6840/
7440

8460/
9210

8940/
9680

9830/ 
10580

10520/
11030

Masė: tandeminė ašis, su pjovimo mechanizmu (kg) 8360 10230 10710 1600

Pagrindinė pavara

Smagračio skersmuo (mm) 7500 8700 8700 9900 8700

Smagračio plotis (mm) 1100 1300 1300 2500 1300

Smagračio masė (kg) 170 290 290 545 290

Apsauga nuo perkrovos 

Transmisijos tipas

Rinktuvas

Bendras plotis – be rinktuvo ratų (m) 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

Veiksmingasis plotis (m) 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26

Virbalų strypų skaičius 4 virbalų strypai su centriniu strypu

Virbalų skaičius 128 128 128 128 128

Tarpas tarp virbalų 66 66 66 66 66

Pavaros apsauga Slydimo ir saviriedos sankabos 

HD sraigtinė spyruoklė ● ● ● ● ●

Ritinio prispaudimo mechanizmas su kreiptuvo plokšte ● ● ● ● ●

Tiekimo sistema

Pakavimo mechanizmas Šakės tipo

Pakavimo mechanizmo virbalai (sukietinti) 6 6 6 6 6

Apsauga nuo perkrovos Slydimo sankaba su dantytu profiliu

● Standartinė įranga; 
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I FENDT stačiakampių ryšulių presai

ProCut Cutter (pasirenkama įranga) 990 1270 1290 1290 XD 12130
Peilių skaičius 17 26 26 26

Peilių apsauga hidraulinė

Rotoriaus skersmuo (mm) 650 650 650 650

Grupinis peilių įjungimas hidraulinis, pusė peilių komplekto

Teorinis pjovimo ilgis (standartinis, mm) 43.5 43.5 43.5 43.5

Ištraukiamas peilių stalčius ● ● ● ●

Plunžeris / ryšulių kamera

Plunžerio greitis (eiga/min.) 47 47 47 47 33

Plunžerio eiga (cm) 74 74 74 74 82

Mazgymo sistema / surišimas

Špagato surišimas Dvigubas mazgas Dvigubas 
mazgas

Dvigubas 
mazgas

Dvigubas 
mazgas

Dvigubas 
mazgas

Špagato tvirtumas – aukštos klasės 
polipropilenas (rulonai) 30 30 30 30 30

Valymo ventiliatorius (varomas hidrauliniu būdu) ● ● ● ● ●

Automatinis sumezgimo mechanizmo sutepimas

Ryšulių išstūmimo mechanizmas

Dantų skaičius 8 8 8 10 10

Virbalų eilių, kurias galima įjungti/išjungti, skaičius 3 3 3 3 3

Valdikliai nepriklausomi hidrauliniai valdikliai ryšulių preso gale

Ryšulių nuleistuvas

Sunkusis ryšulių nuleistuvas ● ● ● ● ●

Išstūmimo indikatorius ● ● ● ● ●

Pasukama sistema krovinių transportavimui Hidraulinį cilindrą galima atskirti ryšulių preso gale 

Ašys ir padangos

Vienos ašies padangų dydis 600/50-22.5 700/50-22.5 700/50-22.5 28Lx26

Vienos ašies maks. leistinas greitis (km/h)1 40 40 40 40

Tandeminės ašies padangų dydis (standartinis) 500/50-17 500/45-22.5 500/45-22.5 500/45-22.5 500/45-22.5

Tandeminės ašies padangų dydis (pasirenkama 
įranga) 620/40-22.5 620/40-22.5 620/40-22.5 620/40-22.5 620/40-22.5

Tandeminės ašies maks. leistinas greitis (km/h)2 60 60 60 60 60

Eksploatavimas /valdymo ir stebėjimo sistema

C1000 – spalvotas terminalas ● ● ● ● ●

ISOBUS Suderinamas su ISOBUS 11783

Traktoriaus reikalavimai

Rekomenduojama darbo veleno (PTO) galia – 
pakavimo mechanizmas (AG/kW) 150/112 160/120 170/127 200/150 200/150

Rekomenduojama darbo veleno (PTO) galia – 
pjovimo mechanizmas (AG/kW) 180/135 190/142 200/149 250/186 250/186

Darbo veleno (PTO) tipas II tipas:
PTO ø 35 mm, 21 dantys

III tipas:
PTO ø 44 mm, 20 dantų

Hidraulinio valdymo vožtuvo reikalavimai (min.) 2 arba 3 dvipusio veikimo valdymo vožtuvai, priklauso nuo specifikacijos

Speciali įranga

Speciali įranga, kurią galima įsigyti iš prekybos 
atstovų

Įmontuojamos ryšulių svarstyklės, elektrinis ryšulių ilgio reguliavimo mechanizmas, 
hidraulinė atraminė kojelė, galinio vaizdo kamera, AgCommand telemetrijos sistema

● Standartinė įranga; 1 Priklauso nuo rinkos teisės aktų; 2 Priklauso nuo atskirų šalių kelių eismo taisyklių; Galimi kiti padangų variantai. 
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I FENDT stačiakampių ryšulių presai

Techninės specifikacijos. 

Squadra 1290 UD

Ryšulio dydis

Plotis cm 120

Aukštis cm 90

Maksimalus ilgis cm 274

Masės ir matmenys
Bendras plotis – viena/tandeminė ašis (įsk. rinktuvo ratus) m 3.0

Bendras plotis – padangos 620/50Rx22.5 m 3.0

Bendras plotis – padangos 620/55R26.5 m 3.0

Bendras plotis – padangos 710/50R26.5 m 3.2

Bendras ilgis – sulankstomas ryšulių nuleistuvas m 9.83

Bendras aukštis – iki turėklų viršaus, sulankstomas m 3.02

Bendras aukštis – iki turėklų viršaus, stacionarus m 3.38

Masė – viena/tandeminė ašis, be stalo kg 13400

Pagrindinė pavara

Smagračio skersmuo mm 990

Smagračio plotis mm 250

Smagračio masė kg 500

Smagračio greitis aps./min. 1500

Apsauga nuo perkrovos – slydimo sankaba, saviriedos sankaba ir nupjovimo varžtas ●

Pavarų dėžė – uždara, dvigubas sumažinimas ●

Ultra pagrindinė pavarų dėžė ir jėgos pavara ●

Apsauga nuo perkrovos – automatinė kumštelinė sankaba ●

Automatinis grandinės sutepimas ●

Rinktuvas

OptiFlow rinktuvas ●

Bendras plotis – be rinktuvo ratų m 2.6

Bendras plotis – su rinktuvo ratais m 3.0

Veiksmingasis darbinis plotis (DIN 11220) m 2.26

Virbalų eilės Skaičius 5

Virbalai Skaičius 80

Tarpas tarp virbalų mm 66

Pavaros apsauga – slydimo ir saviriedos sankabos ●

HD sraigtinė spiralė ●

Rinktuvo atlaisvinimas naudojant 2 įtempimo spyruokles ●

Rulono apsauga su kreiptuvo plokšte ●

Tiekimo sistema

Pakavimo mechanizmas– šakės konstrukcija ●

Pakavimo virbalai (sukietinti) Skaičius 6

Apsauga nuo perkrovos – slydimo sankaba su dantytu profiliu ●
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Plunžeris / ryšulių kamera

Plunžerio greitis Eiga/min. 50

Plunžerio eiga mm 740

Maksimali spaudimo jėga kN 760

OptiForm™ ryšulių kamera ●

Automatinis ryšulių presavimo tankio valdymas ●

Sumezgimo sistema / surišimas

Ultra dvigubo sumezgimo mechanizmas ●

Dvigubo sumezgimo mechanizmas ●

Sumezgimo mechanizmas Skaičius 6

Sumezgimo mechanizmo atstumas mm 176

Špagato laikymas (ritės) Skaičius 36

Valymo ventiliatorius su hidrauline pavara ●

Automatinis sumezgimo mechanizmo sutepimas ●

Ryšulių išstūmimo mechanizmas ir ryšulių nuleistuvas

Dantys Skaičius 12

Virbalų eilės, kurias galima įjungti/išjungti Skaičius 4

Valdymas iš kabinos ir iš ryšulių preso galo ●

Sunkusis ryšulių nuleistuvas ●

Išstūmimo indikatorius ●

Hidraulinė pasukimo sistema transportavimui keliais ●

Ašys ir padangos

Tandeminė ašis – padangos (standartinės) 620/50-22.5

Tandeminė ašis – padangos (pasirenkamos) 620/55-26.5

Tandeminė ašis – padangos (2 pasirenkamos) 710/55-26.5

Tandeminė ašis – maksimalus leistinas didžiausias greitis* km/h 60

Pneumatinė stabdžių sistema ●

Eksploatavimas/valdymo ir stebėjimo sistema

BaleCreate operacinė sistema ●

C1000 – spalvotas terminalas ●

C2100 – spalvotas terminalas su jutikliniu ekranu ○

ISOBUS – suderinamas su ISOBUS 11783 ●

Traktoriaus reikalavimai
Rekomenduojama traktoriaus galia – pakavimo mechanizmo versija kW/AG 261/350

Darbo velenas (PTO), III tipas, PTO skersmuo 44 mm, 20 dantų ●

Dvejopo veikimo valdymo vožtuvai, priklauso nuo specifikacijos (minimalus sk.) Skaičius 2

Papildomai pasirenkama įranga

Integruota ryšulių svorio valdymo sistema ●

Elektroninė ryšulių ilgio valdymo sistema ●

Hidraulinis parkavimo domkratas ○

Galinio vaizdo kamera ○

HayBoss konservantų aplikatorius ○

LED transporto priemonės žibintai ●

LED aptarnavimo žibintai ●

* Priklauso nuo rinkos teisės aktų
● Standartinė įranga; ○ Papildomai pasirenkama įranga.
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Fendt 
Rotana V 
kintamos 
kameros 
presai 

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos ga-
mintojas. 

Kiekvienas darbas kelia naujus iššūkius žmogui ir mašinai, todėl mūsų penki kintamo dydžio ritinių presai, „Fendt 
Rotana 160 V“, „160 V Xtra“, „Fendt Rotana 160 V Comb“, „180 V“ ir „180 V Xtra“ siūlo jums plačias įrangos ga-
limybes ir intuityvų valdymą. 

• Trys presų grupės: su trijų tipų smulkintuvais ir be smulkintuvo 
(mod. „160 V“ ir „180 V“). Priklausomai nuo modelio galimi trys 
skirtingo pločio rinktuvai: 2,00, 2,25 m ir 2,40 m. Trečia grupė – 
presas vyniotuvas „Fendt Rotana 160 V Combi“.

• „Fendt Rotana 160 V Combi“ – didelio suspaudimo tankio, tiks-
laus pjūvio ir patikimo įvyniojimo derinys, siekiant gauti puikų 
silosą iš aukštos kokybės pašarų, kad Jūsų gyvūnai būtų sveiki. 
„Fendt Rotana 160 V Combi“ turi tinkamas tam reikalingas funk-
cijas, pavyzdžiui, greitą numetimą ir įvyniojimą bei nesudėtingą 
tvarkymą.

• Masės tankis ritinyje – vienas iš mašinos pažangos rodiklių. Ne-
priklausomi testai patvirtina, kad vytintos žolės masės tankis 
„Fendt V“ serijos mašinų supresuotuose ritiniuose – didžiau-
sias. Nauda ūkiui apčiuopiama: tai pačiai masei supresuoti su-
naudojama mažiau tinklelio, plėvelės, mažesni transportavimo ir 
sandėliavimo kaštai. Pašaro kokybė tai pat geresnė, nes ritiny-
je mažiau oro, vytintos žolės masės kvapas, skonis ir maistinės 
savybės išlieka ilgiau nepakitusios. Todėl papildoma investicijų 
grąža gaunama per didesnį pieno ir mėsos kiekį bei geresnę jų 
kokybę.

• Naujos konstrukcijos 5 eilių bekumštelintis nuo 2,00, 2,25 arba 
2,40 m pločio būgninis pirštinis rinktuvas. Rinktuvo pirštai – 5,6 
mm skersmens, atstumas tarp jų – 64 mm. Virš rinktuvo įreng-
tas sustiprintas masės prispaudimo būgnas su papildoma guolių 
apsauga nuo smūginių apkrovų. Naujasis rinktuvas 25 proc. na-
šesnis už naudotus anksčiau.

• Kompaktiškas vienpakopis „Powersplit“ reduktorius, pagrindinis 
mechaninės galios perdavos elementas, išsaugotas. Jis – 
dvisrautis: darbo veleno tiekiama galia iš jo tiesiogiai perduoda-
ma presavimo kamerai ir rinktuvui. Tai ne tik laiko, bet ir intensy-
viai dirbančių rangovų įvertinta konstrukcija, sumažinanti galios 
poreikį, degalų sąnaudas ir aptarnavimo kaštus.

• Žvaigždinio rotoriaus pavara – tiesioginė, nuo „Powers-
plit“ reduktoriaus, užtikrinanti mažiausius galios nuostolius. 
Preso žvaigždinio rotoriaus pavaroje naudojama ilgaamžė dvieilė 
(2x1") grandinė „Doublex“.

• Presuose įrengtas firminis amortizuotas, hidrauliškai nuotoliniu 
būdu valdomas tiekimo kanalo dugnas „Hydroflexcontrol“. Prie-
kinis, tiesiai po žvaigždiniu rotoriumi esantis dugno galas įtvir-
tintas elastingai. Tai puiki prevencinė priemonė nuo užsikimšimo 
ir mechaninio pažeidimo patekus akmeniui. Be to, galima dirbti 
didesniais technologiniais greičiais, užtikrinamas didesnis preso 
laidumas. O užstrigus rotoriui, hidrauliškai nuleidus tiekimo ka-
nalo dugną, paprasta ir greita nustumti masę į presavimo kamerą.

• Didesniam presavimo efektyvumui galima pasirinkti vieną iš trijų 
smulkinimo aparatų: su 13-a peilių („XtraCut 13“), 17-a („XtraCut 
17“) arba 25-iais („XtraCut 25“) peiliais.

• Operatorius per valdymo terminalą gali visai nuleisti peilius arba 
pasirinkti norimą jų kombinaciją. Pavyzdžiui, 25-ių peilių smulki-
nimo aparate gali būti pasirenkami 0–12–13–25 peiliai (gaba-
liukų ilgis 45, 70 arba 90 mm),  17-os peilių smulkinimo aparate 
– 0–8–9–17 (gabaliukų ilgis 70 arba 90 mm). Smulkintuvas iki 
12 proc. padidina masės tankį ritinyje, taupo ritinio apvynioji-
mui naudojamą medžiagą, plėvelę, sumažina bendruosius masės 
transportavimo kaštus.
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I Fendt Rotana V kintamos kameros presai

Techninės specifikacijos

Rotana 160 V Rotana 
160 V Xtra

Rotana 180 V Rotana 
180 V Xtra

Rotana 
160 V Combi

Ritinio skersmuo, m 0,70-1,60 0,70-1,60 0,70-1,80 0,70-1,80 0,70-1,60

Ritinio plotis, m 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23

Ritinių presavimo kameros tūris, m3 2,50 2,50 3,10 3,10 2,50

Rinktuvo plotis, m 2,00/2,25/2,40 2,00/2,25/2,40 2,25/2,40 2,00/2,25/2,40 2,00/2,25/2,40

Juostų skaičius presavimo kameroje 4 4 4 4 4

Galios poreikis nuo, kW/AG 55/80 55/80 70/110 70/110 100/140

Darbo veleno sūkių dažnis, min-1 540 540 540 540 540/1000

Preso matmenys: ilgis/plotis/aukštis, m 5,0/2,7/3,05 5,0/2,7/3,05 5,1/2,7/3,25 5,1/2,7/3,25 6,3/2,9/3,15

13-os peilių smulkinimo aparatas „XtraCut“ – ○ – ○ ○

17-os peilių smulkinimo aparatas „XtraCut“ – ○ – ○ ○

25-ių peilių smulkinimo aparatas „XtraCut“ – ○ – ○ ○

Valdymo terminalas

„E-link“ ● ● ● ● -

„E-Link Pro“ - ○ - ○ ○

Isobus - ○ - ○ ●

Apvyniotuvas

Plėvelės plotis 500 mm

Plėvelės plotis 750 mm

Plėvelės laikiklių skaičius 12+2

Įtempimas 33%/55%/70% ●

Plėvelės nutrūkimo davikliai ●

3 papildomi apšvietimo žibintai ○

Video kamera ●

Antra papildoma Video kamera ○

– Negalima įranga; ● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga;

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija
Fendt IDEAL serija
Fendt L serija

26 psl.
29 psl.
33 psl. 
61 psl.
64 psl.

Fendt C serija
Fendt E serija
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai
Fendt Former grėbliai

67 psl.
70 psl.
84 psl. 
90 psl.
93 psl.
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Fendt 
Rotana F 
pastovios 
kameros 
presai

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos ga-
mintojas. 

Didelio suspaudimo tankio, tikslaus pjovimo ir patikimo įvyniojimo derinys, siekiant gauti puikų silosą iš aukštos 
kokybės pašarų, kad Jūsų gyvūnai būtų sveiki. „Fendt Rotana 130 F Combi“ turi tinkamas tam reikalingas funkci-
jas, pavyzdžiui, greitas numetimas ir įvyniojimas bei nesudėtingas tvarkymas.

Techninės naujovės išskiria šią mašiną iš kitų:

• 18 „PowerGrip“ plieniniai būgnai;
• „HydroFlexControl“ pjovimo dugnas;
• iki 25 peilių grupės;
• surinkimas stebint kelio vaizdą kameroje;
• išskirtinis patikimumas;
• nereikalinga didelė galia;
• tvirta ritinių presavimo kamera;
• mechaninis galinės dalies fiksavimas matuojant ritinių tankį;
• sustiprinta, laipsniškai reguliuojama vilkimo sija;
• nedidelis ritinių presavimo kameros pasvirimo kampas.

• Dvi presų grupės: su trijų tipų smulkintuvais ir be smulkintuvo. 
Priklausomai nuo modelio galimi rinktuvai: 2,00, 2,25 m., 2,4 m 
darbinio pločio.

• Naujos konstrukcijos 5 eilių bekumštelintis 2,00, 2,25 m, 2,4 
m pločio būgninis pirštinis rinktuvas. Rinktuvo pirštai – 5,6 mm 
skersmens, atstumas tarp jų – 64 mm. Virš rinktuvo įrengtas 
sustiprintas masės prispaudimo būgnas su papildoma guolių 
apsauga nuo smūginių apkrovų. Naujasis rinktuvas 25 proc. na-
šesnis už naudotus anksčiau.

• Kompaktiškas vienpakopis „Powersplit“ reduktorius, pagrindinis 
mechaninės galios perdavos elementas, išsaugotas. Jis – 
dvisrautis: darbo veleno tiekiama galia iš jo tiesiogiai perduoda-
ma presavimo kamerai ir rinktuvui. Tai ne tik laiko, bet ir intensy-
viai dirbančių rangovų įvertinta konstrukcija, sumažinanti galios 
poreikį, degalų sąnaudas ir aptarnavimo kaštus.

• Žvaigždinio rotoriaus pavara – tiesioginė, nuo „Powers-
plit“ reduktoriaus, užtikrinanti mažiausius galios nuostolius.

• Presuose įrengtas firminis amortizuotas, hidrauliškai nuotoliniu 
būdu valdomas tiekimo kanalo dugnas „Hydroflexcontrol“ (HFC). 
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Priekinis, tiesiai po žvaigždiniu rotoriumi esantis dugno galas įtvir-
tintas elastingai. Tai puiki prevencinė priemonė nuo užsikimšimo 
ir mechaninio pažeidimo patekus akmeniui. Be to, galima dirbti 
didesniais technologiniais greičiais, užtikrinamas didesnis preso 
laidumas. O užstrigus rotoriui, hidrauliškai nuleidus tiekimo ka-
nalo dugną, paprasta ir greita nustumti masę į presavimo kamerą.

• Didesniam presavimo efektyvumui galima pasirinkti vieną iš trijų 
smulkinimo aparatų: su 13-a peilių („XtraCut 13“), 17-a („XtraCut 
17“) arba 25-iais („XtraCut 25“) peiliais.

• Operatorius per valdymo terminalą gali visai nuleisti peilius arba 
pasirinkti norimą jų kombinaciją. Pavyzdžiui, 25-ių peilių smul-
kinimo aparate gali būti pasirenkami 0–12–13–25 peiliai (ga-

baliukų ilgis 45 arba 70 mm),  17-os peilių smulkinimo aparate 
– 0–8–9–17 (gabaliukų ilgis 70 arba 90 mm). Smulkintuvas iki 
12 proc. padidina masės tankį ritinyje, taupo ritinio apvynioji-
mui naudojamą medžiagą, plėvelę, sumažina bendruosius masės 
transportavimo kaštus.

• Patentuotos konstrukcijos, gniuždymui atsparūs presavimo ka-
meros būgnai „PowerGrip“, turintys po 10 išilginių, papildomo 
tvirtumo suteikiančių briaunų. Būgnai pagaminti iš labai tvirto, 
3,2 mm storio lakštinio plieno, jų paviršiuje nėra tvirtumą maži-
nančių suvirinimo siūlių.

• Patikimas mechaninis galinio gaubto fiksatorius, užtikrinantis di-
džiausią masės tankį ritinyje.

Techninės specifikacijos

Rotana 130 F Rotana 130 F Xtra Rotana 130 F Combi
Ritinio skersmuo, m 1,25 1,25 1,25

Ritinio plotis, m 1,23 1,23 1,23

Ritinių presavimo kameros tūris, m3 1,50 1,50 1,50

Rinktuvo plotis, m 2,00/2,25/2,40 2,00/2,25/2,40 2,25/2,40

Būgnų skaičius presavimo kameroje 18 18 18

Galios poreikis nuo, kW/AG 40/60 60/80 100/140

Darbo veleno sūkių dažnis, min-1 540 540 540

Preso matmenys: ilgis/plotis/aukštis, m 4,5/2,7/2,60 4,5/2,7/2,60 6,3/2,9/3,0

13-os peilių smulkinimo aparatas „XtraCut“ – ○ ○

17-os peilių smulkinimo aparatas „XtraCut“ – ○ ○

25-ių peilių smulkinimo aparatas „XtraCut“ – ○ ○

Valdymo terminalas

„E-link“ ● ● -

„E-Link Pro“ - ○ ○

Isobus - ○ ●

Apvyniotuvas

Plėvelės plotis 500 mm

Plėvelės plotis 750 mm

Plėvelės laikiklių skaičius 12+2

Įtempimas 33% / 55% / 70% ●

Plėvelės nutrūkimo davikliai ●

3 papildomi apšvietimo žibintai ○

Vaizdo kamera ●

Antra papildoma vaizdo kamera ○

– Negalima įranga; ● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga;

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija

26 psl.
29 psl.
33 psl. 

Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai
Fendt Former grėbliai

84 psl.
90 psl.
93 psl. 
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Fendt 
Tigo 

XR ir PR 
rinktuvinės 
priekabos

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos ga-
mintojas.

Aukščiausia pašarų tvarkymo kokybė. Didžiulė pakrovimo erdvė. Greitas iškrovimas. Rinktuvinės priekabos „Fen-
dt Tigo“ PR ir XR atitinka šiuos reikalavimus. Daugiafunkcinė pertvara su „VarioFill“ suteikia dar 6 m³ įspūdingiems 
pakrovimo tūriams. Ar silosas, ar šienas: automatinė surinkimo sistema su nuolat reguliuojamu išankstinio su-
spaudimo slėgiu išnaudoja kiekvieną kubinį metrą ir palengvina iškrovimo procesą. Rezultatas – švari, ištuštinta 
priekaba ir aukščiausios kokybės pašarai.

„Fendt Tigo“ XR ir PR: 

• puiki komanda = „Fendt Vario“ + „Fendt Tigo“; kartu šios mašinos 
sudaro komandą, išsiskiriančią didžiausiu našumu ir naudingąja 
apkrova; „Fendt Vario“ traktorius kelia įspūdį savo didele nau-
dingąja apkrova dėl sumaniai sukurtos lengvos konstrukcijos, o 
„Fendt Tigo“ rinktuvinė priekaba yra geriausias kompanionas × 
lengva vilkti ir kompaktiška;

• dėl naujoviškos pertvaros ši transporto priemonė yra visu metru 
trumpesnė už kitas. TIM (Traktoriaus padargo valdymas) funk-
cija užtikrina „Fendt Tigo“ XR valdymą pagal „Fendt Vario“ galią 
ir greitį;

• „Fendt Tigo“ idealus kompaktiškumo ir naujovių derinys;
• didelis 31 m³ - 54 m³ (DIN) pakrovimo tūris, lengva ir kompak-

tiška konstrukcija;
• 80° pasisukanti daugiafunkcinė pertvara su „VarioFill“;
• nedidelis atstumas tarp rinktuvo ir pjovimo rotoriaus;
• tiesioginė, priežiūros nereikalaujanti ir patvari pavara su alyvos 

vonele;

• lygiagreti ISOBUS eksploatacija naudojant pavaros svirtį, „Vario-
terminal“ ir rinktuvinės priekabos terminalą;

• galite pasirinkti, kad „Tigo“ XR valdytų traktorių naudojant TIM 
(Traktoriaus padargo valdymas) funkciją;

• pasirenkamas itin platus hidraulinis aukštos kokybės rinktuvas;
• galima įsigyti su „FlexSharp“ peilio galąstuvu;
• visada paruošta kaip rinktuvinė priekaba ir derliaus transportavi-

mo priemonė, nereikalingi jokie pakeitimai.

„Fendt Tigo“ – 11/13 sprendimas

Dvejopas naudojimas:
• galima naudoti kaip rinktuvinę priekabą atskirų pradalgių pakrovimui;
• galima naudoti kaip pašarų transportavimo priekabą, pvz., kuku-

rūzų ar kitų augalų derliaus pervežimui;
• galima naudoti iš karto, nereikalingi jokie pakeitimai, kabeliai, 

vamzdžių rėmas;
• dvejopo naudojimo galimybė užtikrina gerą panaudojimą ir eko-

nominį efektyvumą.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija 
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai

20 psl.
23 psl.
26 psl. 
84 psl.
90 psl. 

Fendt Former grėbliai
Trioliet savaeigiai pašarų maišytuvai-dalytuvai
Trioliet pakraunami pašarų maišytuvai-dalytuvai
Trioliet savikroviai pašarų maišytuvai-dalytuvai

93 psl.
141 psl.
143 psl. 
146 psl.
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„Fendt Tigo“ – 13/13 sprendimas

Naudojimo sritis:
• labai lanksti, iš ranktuvinės priekabos lengvai virsta pašarų trans-

portavimo priekaba;
• tiesiog sumontuokite rotoriaus kanalo tipo gaubtą, nereikia nu-

imti vamzdžių rėmo ar įtempimo kabelio;
• tinka ir pašaro drožlių ar kitų augalų derliaus transportavimui.

Pažangus rinktuvas:
• rinktuvinės priekabos efektyvumas priklauso nuo tiekimo me-

chanizmo eksploatacinių savybių:
• 1,90 m (PR) ir 2.00 m (XR) plotis;
• grėblio plotis: 1,65 m (PR) ir 1,836 m (XR);
• 7 virbalų eilės su 54 mm tarpu tarp virbalų;
• sklandus darbas ir švarus grėbimas;
• nereikalinga jokia priežiūra, be tepimo taškų ir priežiūros nerei-

kalaujantys plūduriuojantys rutuliniai guoliai ant rinktuvo;
• karštai cinkuoti komponentai, apsaugantys nuo oro sąlygų ir ko-

rozinių fermentacijos skysčių;
• atsparesnė dėvėjimuisi, be valdomų virbalų, kurie kilnojami 

kumšteliu;
• didelis darbo greitis, veiksmingas ir švarus pradalgės surinkimas.

Hidrauliniu būdu valdomas XL rinktuvas:

• kaip alternatyvą PR ir XR galima pasirinkti hidrauliniu būdu val-
domą platų rinktuvą DIN/nuo virbalo iki virbalo:
• PR: 2.00 m / 1.782 m (1.620 m alt.)
• XR: 2.20 m / 1.992 m (1.830 m alt.)

Plastikinis valytuvas:

• kiekvienas rinktuvas vietoj valytuvo plokščių turi plastikinius va-
lytuvus;

• geresnis produkto srautas, nes mažiau trinties, palyginti su cin-
kuoto valytuvo plokšte;

• lengvesnis pašarų srautas;
• mažesnis užterštumas, nieko nelieka už plastiko net ir esant drė-

gnoms sąlygoms;
• mažesnis dėvėjimasis, metalas (virbalai) ant plastiko;
• plastikas nesikraipo ir nesilanksto.

Hidraulinis rinktuvas:

• geresnis žemės paviršiaus kopijavimas;
• sureguliuotas hidraulinis slėgis išlaiko plūduriavimo padėtį.

Šarnyrinė vilktis – padėties valdymas:

• nustatytas rinktuvo atidarymo kampas automatiškai išlaikomas 
ir valdomas svyravimo kampo jutikliu;

• nereikia rankiniu būdu perkelti vilkties ant kalvotos žemės. 

Pjovimo mechanizmai: 

• XR: 45 peiliai; PR: 40 peilių;
• galimas pjaustinio ilgis 37 mm;
• pusės peilių komplektas 74 mm;
• lengva keisti pjovimo ilgį naudojant rankinę svirtį;
• peilius galima patogiai ištraukti iš kumštelio arba mygtuko pa-

spaudimu kairėje pusėje; 
• „Open Cutting“ mechanizmo rėmas;
• nešvarumai tiesiog nukrenta ant žemės;
• mažiau valymo darbų;
• nėra užsikimšimo rizikos.

Atlenkiamas pjovimo mechanizmas:

• patogu ir nereikia naudoti jokių įrankių;
• peilius galima ištraukti iš eksploatavimo į aptarnavimo padėtį 

naudojant terminalą arba paspaudus šone esančius mygtukus.

„FlexSharp“:

• mobili galandimo sistema, skirta galandimui priekaboje arba išorėje;
• vienkartinė investicija, nesusijusi su priekaba; 
• galima naudoti visoms priekaboms;
• galima naudoti apvalių ryšulių presų peiliams ir kitiems peiliams;
• realus veiksmingas galandimas;
• aštrūs peiliai sumažina degalų sąnaudas ir pagerina pjovimo kokybę.

Multifunkcė pertvara: 

• unikali, multifunkcė pertvara, suderinta su slėgio valdikliais ir hi-
drauliniais cilindrais;

• 6 m3 didesnis DIN tūris išnaudojant erdvę virš surinkimo me-
chanizmo;

• kompaktiškesnė, lengvesnė, manevringesnė ir maždaug 1 m 
trumpesnė lyginant su panašaus pakrovimo tūrio priekaba;

• maždaug 80° judėjimo kampas iš priekio į galą;
• 3 guolių taškai apatiniame skersiniame rėme;
• nėra guolių elemento, visiškai uždaras viršutinis rėmas → 

apsauga nuo apvirtimo šlaituose;
• valdoma 2 hidrauliniais cilindrais su integruotais slėgio jutikliais;
• speciali forma → patentuota bunkerio forma;
• veikia kaip integruotos „automatinės pakrovimo ir iškrovimo sis-

temos prispaudimo siena.

Tiekimo ritinėliai ½

Visose standartinėse „Tigo“ PR ir XR priekabose kaip papildomą 
įrangą galima sumontuoti tiekimo ritinėlius:
• PR – 2 tiekimo ritinėlius; 
• XR – 3 tiekimo ritinėlius.

Važiuoklė ir konstrukcija

Hidraulinė pneumatinė vilkties pakaba
• Didesnis komfortas ir saugumas važiuojant;
• Pagalba operatoriui;
• Vibracijų sušvelninimas;
• Sugeria traktoriaus smūgius;
• Visų komponentų apsauga;
• Sklandesnis važiavimas kelyje.

Hidraulinė pneumatinė važiuoklė
• Galimi „Tandem“ ir „Tridem“ variantai;
• „Tandem“ su 26.5 arba 30.5;
• Važiuoklę galima pakelti ir nuleisti;
• Svėrimo sistema;
• Visada sumontuota FSC (Fendt stabilumo valdymo) sistema;
• Visada išlaiko nuolydžiui lygiagretų pakrovimo plotą; 
• Užtikrina stabilumą posūkiuose;
• „Tridem“ variantas su poslinkio vairo mechanizmu ir kėlimo ašimi.

TIM funkcija Tigo XR
• Visiškai automatinis našumo valdymas dėl „TIM ready“ funkcijos;
• „TIM ready“ – papildomai pasirenkama funkcija „Tigo“ XR;
• TIM = Traktoriaus padargo valdymas;
• „Tigo“ XR galima aktyviai reguliuoti traktoriaus greitį suderinus 

su TIM funkciją turinčiu susietu traktoriumi, priklausomai nuo 
pradalgės tūrio.
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I Fendt Tigo XR ir PR rinktuvinės priekabos

Techninės specifikacijos

45 PR 50 PR 60 PR 70 PR 65 XR 75 XR 90 XR 100 XR
Tūriai pagal DIN 11741 (m3) 31 31 36 41 38 44 50 54

Tūriai pagal DIN 11741 su tiekimo ritinėliais (m3) 29 29 34 39 36 42 48 52

Tūriai pagal DIN 11741 be tiekimo ritinėlių (m3) 32 32 37 42 38 44 50 54

Tūriai vidutinio suspaudimo metu 45 50 60 70 65 75 90 100

Masė be apkrovos (t) 6,650 7,100 7,600 8,100 9,200 10,200 11,900 12,300

Masė be apkrovos (t) su tiekimo ritinėliais 7,050 7,550 8,050 8,550 9,700 10,700 12,300 12,800

Leistina bendra masė (t) 17/18,500 20/22 20/24 20/24 22/24 24/31 31 31

Bendras plotis (m) 2,52 2,55 2,52 2,55 2,52 2,55 2,52 2,55

Bendras ilgis (m) 7,75 7,75 8,75 9,75 8,75 9,75 10,75 11,75

Bendras ilgis (m) su tiekimo ritinėliais 8,38 8,38 9,38 10,38 8,75 9,75 10,75 11,78

Bendras aukštis (m) 3,85 3,92 3,92 3,92 3,92 4,00 4,00 4,00

Pakrovimo zonos plotis (m) 2,16 2,16 2,16 2,16 2,36 2,36 2,36 2,36

Pakrovimo zonos ilgis (m) 5,00 5,00 6,00 6,00 6,10 7,40 8,10 9,10

Tarpvėžė (m) 1,95 2,00 2,00 2,00 2,05 2,05 2,05 2,05

Leistina vilkties apkrova (t) 2/3 2/4 2/4 2/4 4 4 4 4

Rinktuvo virbalų strypų skaičius 7

Rinktuvo darbinis plotis pagal DIN (cm) 190 190 190 190 200 200 200 200

Tarpas tarp virbalų (mm) 54

Rinktuvo prošvaisa (cm) 40-70 40-70 40-70 40-70 40-80 40-80 40-80 40-80

Rotoriaus skersmuo (mm) 800

Rotoriaus virbalų eilių skaičius 7

Maksimalus peilių skaičius 40 40 40 40 45 45 45 45

Galimas pjovimo ilgis (mm) 37

Maksimalus 40 km/h ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Maksimalus 60 km/h ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18,5 t „ tipo tandeminė važiuoklė 22,5 ● - - - - - - -

22 t „ tipo tandeminė važiuoklė 22.5 - ● ● ● - - - -

24 t „ tipo tandeminė važiuoklė 26.5 - - ○ ○ - - - -

24 t hidraulinė pneumatinė tandeminė važiuoklė su FSC 26.5 - - ○ ○ ● ● - -

24 t hidraulinė pneumatinė tandeminė važiuoklė su FSC 30.5 - - - - ○ ○ - -

31 t hidraulinė pneumatinė „ „ važiuoklė su FSC 26.5 - - - - - ○ ● ●

Hidraulinė stabdymo sistema ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pneumatinė stabdžių sistema ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nuo apkrovos priklausoma stabdymo sistema ● ● ● ● ● ● ● ●

Savarankiška vairavimo ašis ○ ● ● ● ● ● ● ●

Pasirinkimai ir papildoma įranga  
Vilktis

Hidraulinė pneumatinė vilkties suspensija ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

Priedas iš apačios su K80 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

Priedas iš apačios su pasukama vilkties kilpa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Priedas iš apačios su stacionaria vilkties kilpa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Šarnyrinės vilkties padėties valdymas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I Fendt Tigo XR ir PR rinktuvinės priekabos

Techninės specifikacijos

45 PR 50 PR 60 PR 70 PR 65 XR 75 XR 90 XR 100 XR
Rinktuvas

Rinktuvo jutiklinis ritinėlis priekabos viduryje ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hidraulinis pneumatinis rinktuvas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pjovimo mechanizmas/rotorius

Kanalo tipo gaubtas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Į šoną išsiūbuojamas pjovimo mechanizmas ○ ● ● ● ● ● ● ●

Atskiro peilio apsauga ● ● ● ● ● ● ● ●

Centrinio peilio atlaisvinimas ● ● ● ● ● ● ● ●

Atsarginių peilių 1 komplektas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pakrovimo zonos agregatas

Viršutinės plokštės ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

Be tiekimo ritinėlio ● ● ● ● ● ● ● ●

2 tiekimo ritinėliai ● „D“ konfigūracijoje ○ „D“ konfigūracijoje

3 tiekimo ritinėliai ○ „D“ konfigūracijoje ● „D“ konfigūracijoje

Sužemintas grandiklio pagrindas 250 mm ● ● ● ● ● ● ● ●

2 greičių grandiklio pagrindo variklis ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

Grandiklio pagrindo pavarų dėžės apsauga ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

Pripildymo lygio indikatoriaus ultragarsinis jutiklis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pakrovimo zonos kamera ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Svėrimo sistema - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Svėrimo zonos gaubtas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 LED darbiniai žibintai ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

Pakrovimo zonos durelės ○ ● ● ● ● ● ● ●

Važiuoklė

Hidraulinė vairavimo sistema ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elektrinė vairavimo sistema ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Pakėlimo ašis - - - - - ○ 
(Tridem)

○ 
(Tridem)

○ 
(Tridem)

Naudojimas
„TIM ready“ (Traktoriaus padargo valdymas) - - - - ○ ○ ○ ○

ISOBUS „Fendt Vario“ terminalas (7", 10.4") ● ● ● ● ● ● ● ●

„Tigo“ terminalas (membraninė klaviatūra) Serija

Padangos

620/40 R22.5 ○ - - - - - - -

710/35 R22.5 Country ○ - - - - - - -

600/60 22.5 - ○ ○ ○ - - - -

710/40 R22.5 Flotation Pro - ○ ○ ○ - - - -

710/45 R22.5 Flotation Trac - ○ ○ ○ - - - -

710/50 R26.5 Flotation Pro - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

750/45 R26.5 Flotation Trac - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

800/45 R26.5 Flotation Pro - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

800/45 R30.5 Flotation Trac - - - - ○ ○ ○ ○

– Negalima įranga; ● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga;
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• MS: 4 modeliai tinka vidutinių arklio galių siūbuojančiai svir-
čiai. MS krautuvai turi valdomą konvejerio rotoriaus paskirs-
tymo kelią, 5 siūbuojančias svirtis, iki 33 peilių, 38 mm galimą 
pjovimo ilgį.

• MR: 3 modeliai tinka vidutinių arklio galių rotoriui. 6 rotorių 
virbalai, iki 31 peilio, 45 mm potencialus pjovimo ilgis.

• MR Profi: 3 modeliai tinka vidutinių arklio galių „Profi“ rotoriui. 
„Profi“ modeliai turi daugiafunkcę pertvarą su „VarioFill“ auto-
matine pakrovimo ir iškrovimo sistema.

„Tigo MR Profi“ kompaktiška konstrukcija:

• labai stabili, tvirta kompaktiška konstrukcija;
• „MR 100 Profi“ suprojektuota kaip profesionali šieno 
• krovimo priekaba su 50 DIN m3 tūriu;
• dėl sumontuotos pertvaros galima išnaudoti papildomą
• 5 m3  DIN erdvę virš krautuvo;
• maždaug 1 m trumpesnė nei panašių derinių 
• priekabos;
• labai didelė naudingoji apkrova ir pajėgumas; 
• puiki komanda - pažangios, lengvos konstrukcijos „Fendt 
• Vario“ ir kompaktiškos konstrukcijos „Fendt Tigo“ su 
• maksimalia naudingąja apkrova.

„Tigo MR“: 

• pradinio lygio priekaba priekabų su rotoriais klasėje;
• tvirta konstrukcija;
• stipri pertvara;
• 2 greičių automatinė pakrovimo sistema.

„Tigo MS“: 

• labai stabili, tvirta kompaktiška konstrukcija;
• didelio tūrio priekaba su ypatingai švelniai dirbančia siūbuojan-

čia svirtimi;
• stipri pertvara;
• 2 greičių automatinė pakrovimo sistema.

Siūbuojantis rinktuvas:

• unikali konstrukcija visuose „M“ modeliuose;
• dirvos paviršiaus kopijavimas ir pasukimas „Tigo“ sukantis rink-

tuvo grotelėms; tai reiškia didesnį virbalų kontaktą su dirvos 
paviršiumi, lyginant su kitų gamintojų mechanizmais, kurie siū-
buoja į kairę arba į dešinę;

• atlaisvinant arba priveržiant varžtus, galite pakeisti prispaudimo 
jungtį tarp rinktuvo grotelių ir armatūros sekcijos;

• „MS“ – vienintelė rinkoje priekaba su siūbuojančia svirtimi su 
bekumšteliniu rinktuvu; 

• „MS“ – plačiausias rinktuvas siūbuojančių svirčių kategorijoje.

Siauras pjovimo tarpas:

• 6 taškų rotorius su siauru pjovimo tarpu;
• 25 mm rotoriaus virbalų kontaktinis paviršius;
• bendras virbalų plotis „MR/MR Profi“ – 800 mm;
• rotoriaus skersmuo 800 mm;
• siauro pjovimo tarpo ir plačių rotoriaus virbalų derinys užtikrina 

puikią pjovimo kokybę ir minkštą, tikslų pjovimą;
• net jeipailga žolė patenka į virbalus, jai nelieka vietos praslysti į 

kairę ar į dešinę ir ją aktyviai įtraukia rinktuvas;
• didelis kontaktinis paviršius reiškia, kad net jei medžiaga yra šla-

pia ir sunki, pašarai netampa „kaip košė“;
• kruopštus pašarų tvarkymas, siekiant geriausios pašarų kokybės. 

Fendt 
Tigo MS/

MR/MR Profi  
rinktuvinės 
priekabos

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA

Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. 

Automatinis visų „Fendt Tigo“ modelių rinktuvas padidina Jūsų pakrovimo priekabos efektyvumą. Penkios virba-
lų eilės ir 1,80 m darbinis plotis užtikrina maksimalų rinktuvo našumą. Dėl labai glaudžiai sugrupuotų 54 mm 
spyruoklinių virbalų „Fendt Tigo“ serija garantuoja optimalų sugrėbimą ir optimalų pašarų perkėlimą į pakrovimo 
įrenginį kraunant net trumpą, sausą žolę.
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Keičiami rotoriaus virbalai:

• patentuotas atskirų rotoriaus segmentų pakeitimo sprendimas.

MR krautuvas

Unikali varomosios jėgos sistema:
• įrenginį valdo jėgos pavara, kuri gali atlaikyti kintamas apkrovas 

daug geriau nei grandinės pavara;
• centrinė, tvirta, dėvėjimuisi atspari ir tiesioginė pavara siūbuo-

jančios svirties blokui;
• centrinis vamzdis tik guoliams;
• reikia mažiau priežiūros nei grandinei;
• labai sklandus darbas.

MR 1/4 stalas 

• „MR / MR Profi“: 31 peilis;
• potencialus pjovimo ilgis 45 mm;
• pusė peilių rinkinio 90 mm;
• lengva keisti pjovimo ilgį naudojant svirtis.

Pjovimo įrenginio palenkimas:

• patogiai ir be įrankių;
• ištraukite peilius per terminalą arba mygtuką nuo eksploatavimo 

iki aptarnavimo padėties pusėje.

Greitas ašmenų pakeitimas:

• Nusukite peilių grupę į šoną.
• Atlaisvinkite peilius:

• atidarykite galinį stabdiklį;
• pasukite įrankį 180° laikrodžio rodyklės kryptimi.
• Kiekvieną peilį galima išimti atskirai.

„MR Profi“ automatinis pakrovimas

Daugiafunkcinė pertvara:

• unikali, daugiafunkcė pertvara su slėgio jutiklių ir hidraulinių ci-
lindrų deriniu „MR Profi“;

• 5 m3 daugiau DIN tūrio dėl erdvės virš krautuvo išnaudojimo;
• kompaktiškesnė, lengva, manevringa ir maždaug 1 m trumpesnė 

nei panašaus pakrovimo tūrio priekabos:
• apie 80° eiga iš dešinės priekyje į dešinę gale;
• trys guolių taškai apatiniame skersiniame rėme;
• perkeliama naudojant 2 hidraulinius cilindrus su integruotais 

slėgio jutikliais;
• speciali konteinerio konstrukcija → Patentuota bunkerio kons-

trukcija;
• veikia taip pat, kaip integruotos „automatinės pakrovimo ir iškro-

vimo sistemos suspaudimo plokštė.

Tiekimo ritinėliai:

• visose „Tigo MR/MS“ (bet ne „MS 60/MS 70“) serijos priekabose 
kaip papildoma įranga gali būti sumontuoti tiekimo ritinėliai;

• 2 arba 3 ritinėliai.

Unikali ašies konstrukcija:

• krautuvo blokas, pritaikytas transporto priemonės rėmui;
• galimi nuo 500/50-17 iki 710/35-R22.5 (MS); nuo 500/50-17 

iki 710/40-R22.5 (MR) padangų variantai MS/MR.

Techninės specifikacijos

40 
MS

50 
MS

60 
MS

70 
MS

40 
MR

50
MR

60 
MR

50 MR
Profi

60 MR
Profi

100 MR
Profi

Tūriai pagal DIN 11741 (m3) 26 30 35 39 26 30 35 31 36 50

Tūriai pagal DIN 11741 su tiekimo ritinėliais (m3) 26 29 - - 26 29 34 32 35 -

Tūriai pagal DIN 11741 be tiekimo ritinėlių (m3) 29 32 - - 29 32 37 35 38 -

Tūriai vidutinio suspaudimo metu 40 50 60 70 40 50 60 50 60 100

Masė be apkrovos (t) 4,200 5,170 5,500 5,920 4,400 5,370 5,580 5,400 6,370 6,370

Masė be apkrovos (t) su tiekimo ritinėliais 4,700 5,630 - - 4,900 5,830 5,950 5,900 6,830 -

Leistina bendra masė (t) 12/15 12/15 12/15 12/15 12/17 12/17 12/17 12/17 12/17 12/17

Bendras plotis (m) 2.50

Bendras ilgis (m) 8,13 8,80 9,64 10,45 8,13 8,80 9,64 8,13 8,80 10,45

Bendras ilgis (m) su tiekimo ritinėliais 8,83 9,50 - - 8,83 9,90 10,35 8,83 9,50 -

Bendras aukštis, visa plieno konstrukcija / Sausas 
šieno surinkimas (m)

3,65/
2,85

3,65/
2,85

3,65/
2,90

3,65/
2,90

3,65/
2,85

3,65/
2,85

3,65/
2,85 4,00 4,00 4,00

Pakrovimo zonos plotis (m) 2,16

Pakrovimo zonos ilgis (m) 5,35 6,00 6,85 7,70 5,35 6,00 6,85 6,55 7,20 8,9

Vėžės plotis (m) 1,80 1,80 / 1,95

Leistina vilkties apkrova (t) 2,000
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos

Techninės specifikacijos

40 
MS

50 
MS

60 
MS

70 
MS

40 
MR

50
MR

60 
MR

50 MR
Profi

60 MR
Profi

100 MR
Profi

Rinktuvo virbalų strypų skaičius 5

Rinktuvo darbinis plotis pagal DIN (m) 1,80

Tarpas tarp virbalų (mm) 54

Rinktuvo prošvaisa (cm) 70-80

Rotoriaus skersmuo (mm) - 800

Rotoriaus virbalų eilių skaičius - 6

Maksimalus peilių skaičius 33  (17 + 16) 31

Galimas pjovimo ilgis (mm) 38 45

Maksimalus 25 km/h ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Leistinas 40 km/h ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tandeminio derinio važiuoklė ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hidraulinė stabdžių sistema ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Suslėgto oro stabdžių sistema ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nuo apkrovos priklausoma stabdžių sistema ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Savaiminio vairavimo ašis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pasirinkimai ir papildoma įranga Vilktis

Hidraulinė pneumatinė vilkties suspensija ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kablys su mygtuku K80 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rinktuvas

Rinktuvo jutiklinis ritinėlis priekabos viduryje - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pasukami PU jutikliniai ratai ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Ritinėlio spaudimo kojelė ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Stalas/rotorius

Siloso stalas su 16 peilių ○ ○ ○ ○ - - - - - -

Į šoną išsiūbuojamas pjovimo įrankis - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

Atskiro peilio apsauga ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Centrinio peilio atlaisvinimas ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 atsarginių peilių komplektas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hidraulinis stalo valdymas ○ ○ ○ ○ - - - - - -

Transportavimo ratai stalui ○ ○ ○ ○ - - - - - -

● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija 
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai

26 psl.
29 psl.
84 psl.
90 psl.

Fendt Former grėbliai
Trioliet savaeigiai pašarų maišytuvai-dalytuvai
Trioliet pakraunami pašarų maišytuvai-dalytuvai
Trioliet savikroviai pašarų maišytuvai-dalytuvai

93 psl.
141 psl.
143 psl. 
146 psl.
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ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA I Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos

Techninės specifikacijos

40 
MS

50 
MS

60 
MS

70 
MS

40 
MR

50
MR

60 
MR

50 MR
Profi

60 MR
Profi

100 MR
Profi

Konstrukcija

Daugiafunkcė pertvara - - - - - - - ● ● ●

Be tiekimo ritinėlio ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 tiekimo ritinėliai ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ -

3 tiekimo ritinėliai ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ -

2 grandiklio pagrindo grandinės ● ● - - ● ● - ● ● -

4 grandiklio pagrindo grandinės ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ●

2 greičių grandiklio pagrindo variklis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 halogeninis darbinis žibintas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 LED darbiniai žibintai ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pakrovimo skydelis be automatinio pakrovimo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

Hidrauliškai sulankstomas sauso šieno surinkimo 
mechanizmas ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - -

Šieno modulis - ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○

Skersinis konvejerio diržas ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eksploatacija

ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

„E-Link PRO“ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elektromagnetinis patogus terminalas ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

terminalas (membraninė klaviatūra) ●  (su ISOBUS ir tiekimo ritinėliais)

automatinė pakrovimo ir iškrovimo sistema - - - - - - - ● ● ●

2 greičių automatinė pakrovimo sistema ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

500/50-17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

620/40 R22,5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

710/35 R22,5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

710/40 R22,5 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

– Negalima įranga; ● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga.
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• „Silo-SPACE“ puspriekabės turi lengvą, bet stiprų kėbulą. Jis cin-
kuotas, iš išorės nudažytas specialiais dažais, o šonai pagaminti 
iš profiliuoto plieno lakštų. Puspriekabės kėbulo galinė dalis yra 
5 cm platesnė už priekinę dalį, todėl krovinį galima iškrauti žy-
miai lengviau.

• Galinės durys valdomos dviem dvikrypčiais hidrauliniais cilin-
drais, atidaromos pakeliant jas 40 cm virš bortų. Tai leidžia ne-
trukdomai išstumti masę iš puspriekabės. 

• Papildomai gali būti sumontuoti horizontalūs iškrovimo būgnai, 
kurie leidžia tolygiai paskleisti iškraunamą masę.

• Puspriekabės iškrovimas vykdomas grandikliniu transporteriu, va-
romu dviejų hidraulinių variklių. Tolygią eigą užtikrina 4 grandinės. 

• Galimi modeliai su dviašėmis ir triašėmis važiuoklėmis. 

• „Silo-SPACE 20/40“ važiuoklė: dviašė „Roll-Over“ su 
parabolinėmis lingėmis (1600 mm ilgis), galinė ašis – laisvai 
pasukama su hidrauliniu užraktu.

• „Silo-SPACE 22/45“ važiuoklė: dviašė, hidraulinė „Hydro-Tan-
dem“ (1820 mm ratų bazė), galinė ašis su priverstine vairavimo 
sistema, prikabinimo įtaisas – amortizuojamas.

• „Silo-SPACE 24/45“ ir „26/50“ važiuoklė: triašė, hidraulinė su 
automatine lygio kontrole, priverstinai vairuojamos priekinė ir 
galinė ašys. 

• Puspriekabei važiuojant nepakrautai priekinė ašis gali būti pake-
liama. Tai sumažina degalų sąnaudas ir prailgina padangų nau-
dojimo laiką. 

• Puspriekabių stabdžiai – pagal pageidavimą: hidrauliniai arba 
pneumatiniai.

Joskin siloso 
pervežimo 
priekabos 

SILO-SPACE

ŽALIOJO PAŠARO RUOŠIMO TECHNIKA

Belgijoje įsikūrusi kompanija „Joskin“ – viena iš puspriekabių ir priekabų gamybos lyderių Europoje. Siloso perve-
žimo puspriekabės pasižymi didele talpa, ekonomiškumu, o gamoje galima rasti 4 „Silo-SPACE“ modelius. 

Techninės specifikacijos

20/40 22/45 24/45 26/50
Ašių skaičius, vnt. Dviejų ašių Dviejų ašių Trijų ašių Trijų ašių

Talpa, m3 44 49 49 55

Kėbulo ilgis, m 7,90 8,90 8,90 8,90

Kėbulo plotis, m 2,40 2,40 2,40 2,40

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija
Fendt Cargo priekiniai krautuvai

20 psl.
23 psl.
26 psl. 
53 psl.

Fendt stačiakampių ryšulių presai
Fendt Rotana V kintamos kameros presai
Fendt Rotana F pastovios kameros presai

98 psl.
104 psl.
106 psl. 
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Tume 
CultiPack 
diskiniai 
skutikliai

ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA

Ilgametę patirtį sukaupusi „Tume-Agri Oy” kompanija yra pirmaujanti 
žemės ūkio mašinų gamintoja Suomijoje. „Tume“ technika skirta pa-
grindiniam ir priešsėjiniam dirvos įdirbimui. Novatoriška įmonė siekia 
geriausios kokybės, todėl, atsižvelgdama į vartotojų poreikius ir tech-
nologijų kaitą, nuolat modernizuoja gaminamą produkciją.
Diskiniai skutikai „Tume CultiPack“ sudaryti iš dviejų eilių karpytų dis-
kų ir atraminių-tankinimo ratų. Dėl karpytų diskų formos jie efektyviai 
įdirba dirvą per visą nustatytą gylį, tuo užtikrindami greitą ir tolygią 
augalinių liekanų mineralizaciją, o ratai sutankina paviršių, kas užti-
krina tinkamo sėklos guolio paruošimą bei dirvos erozijos stabdymą.
Nors „CultiPack“ skutikai konstrukciškai yra pakabinami padargai, ta-
čiau dėl pasisukančių privolavimo-transportinių ratų posūkiuose bei 
transportavimo metu pakanka pakelti tik darbinius diskus, neiškeliant 
viso padargo ant galinės tritaškės traktoriaus pakabos, taip tausojant 
traktoriaus tritaškę pakabą ir prailginant jos eksploatavimo laiką. 
Be to, traktorių lengva valdyti, nes apsisukimo galulaukėse metu pa-
dargas neapkrauna traktoriaus galinės tritaškės pakabos bei nekelia 
traktoriaus priekio. Mažesnė traktoriaus galinės ašies apkrova galu-
laukėse sąlygoja ir mažesnį žemės sumynimą.

Pagrindinės savybės

• „Tume CultiPack“ diskiniai skutikai gali būti naudojami ir kaip 
atskiri žemės dirbimo padargai, ir kombinacijoje su prikabinamo-
mis „Tume“ sėjamosiomis „Nova Combi“, „Super Nova Combi“, 
„Titan“. 

• Naudojant „CultiPack“ skutikus kombinacijoje su sėjamosiomis 
taupomas laikas ir resursai, kadangi vienu pravažiavimu dirva pa-
ruošiama sėjai, patręšiama bei pasėjama. 

• Naudojant padargus atskirai, tai yra efektyvūs, mažai galios rei-
kalaujantys padargai, skirti sekliam dirvos įdirbimui, pabirų su-
daiginimui arba dirvos paruošimui prieš sėją.

• Trijų taškų prikabinimas prie traktoriaus, Kat. 2/3.
• Reikalinga viena dvipusio veikimo hidraulinė jungtis.
• Diskų su individualia apsauga skersmuo – 460 mm. 
• Darbinis gylis 0-12,5 cm.
• Prikabintuvas sėjamosios prikabinimui.
• Privolavimo-transportiniai ratai 7,00-12 colių per visą darbinį plotį.
• 

Techninės specifikacijos

„Tume CultiPack 3001“ „Tume CultiPack 4001“
Darbinis plotis, cmDarbinis plotis, cm 300300 400400

Bendras plotis, cmBendras plotis, cm 300300 400400

Darbinių diskų skersmuo, mmDarbinių diskų skersmuo, mm 457457 457457

Darbinių diskų skaičius, kairinių/dešininiųDarbinių diskų skaičius, kairinių/dešininių 10/1110/11 14/1514/15

Atraminių – transportinių ratų dydis, coliųAtraminių – transportinių ratų dydis, colių 7,0-127,0-12 7,0-127,0-12

Padargo masė, kgPadargo masė, kg 12701270 17901790

Galios poreikis nuo, kW/AGGalios poreikis nuo, kW/AG 57/8057/80 75/10075/100

Reikalingos hidraulinės porosReikalingos hidraulinės poros 1 (dvigubo veikimo)1 (dvigubo veikimo) (dvigubo veikimo)(dvigubo veikimo)

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija
Tume Super Nova Combi sėjamosios

29 psl.
33 psl.

122 psl. 

Tume Nova Combi Star sėjamosios
Joskin srutvežiai
Joskin mėšlakratės

123 psl.
155 psl.
153 psl. 
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Kerner 
prikabinami, 
pakabinami 

skutikliai

ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA

Vokietijos kompanija „Kerner“ puoselėja ilgametes gamybos tradicijas, daug dėmesio skiria konstrukcijos tobuli-
nimui, investuoja į intensyvaus žemės dirbimo technologijas. Žemės dirbimo ir sėjos technika  pasižymi inovaty-
viomis technologijomis ir ilgaamže konstrukcija, todėl darbus  su šio gamintojo technika galėsite atlikti efektyviau.

Noragėliniai pakabinami skutikliai „Corona“:

• darbinis plotis nuo 2,5 m iki 4,8 m;
• skirti tiek sekliam, tiek ir gilesniam dirvos dirbimui, net iki 30 cm;
• komplektacijoje pagal poreikį siūlomi keli variantai tankinimo 

volų, keli tipai strėlinio tipo noragėlių, virbalinių akėčių bei keli 
variantai noragėlių apsaugų nuo akmenų.

Prikabinami skutikliai „Comet KAL“: 

• darbinis plotis nuo 3 m iki 4,8 m;
• tai prikabinami skutikai sekliam ir giliam dirbimui;
• profesionalus padargas dideliems ūkiams;
• pptimalus maišymas per visą darbinį plotį;
• tinka įvairių tipų dirvoms;
• komplektacijoje pagal poreikį siūlomi keli variantai tankinimo 

volų, keli tipai strėlinio tipo noragėlių, virbalinių akėčių bei keli 
variantai noragėlių apsaugų nuo akmenų.

Prikabinami skutikai „X4“: 

• darbinis plotis nuo 4,2 iki 6 m;
• tai prikabinami skutikai sekliam ir giliam dirbimui;
• optimalus maišymas per visą darbinį plotį;
• tinka įvairių tipų dirvoms;
• komplektacijoje pagal poreikį siūlomi keli variantai tankinimo 

volų, keli tipai strėlinio tipo noragėlių, virbalinių akėčių bei keli 
variantai noragėlių apsaugų nuo akmenų;

• profesionalus padargas dideliems ūkiams.

Pakabinami ir prikabinami „HA” diskiniai skutikai „HELIX“: 

• darbinis plotis nuo 3 m iki 6,1 m;
• darbinis gylis – iki 18 cm;
• dėl optimalaus disko dydžio, formos ir išdėstymo maišymas 

vyksta nepriekaištingai;
• komplektacijoje pagal poreikį siūlomi keli variantai tankinimo 

volų, virbalinių akėčių.

 

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 1000 Vario serija
Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija
Horizon DSX sėjamoji

16 psl.
20 psl.
23 psl. 
26 psl.
12 psl.

Horizon tiksliosios sodinamosios
Tume Draco sėjamosios
Tume Super Nova Combi sodinamosios
Tume Nova Combi Star sėjamosios

15 psl.
121 psl.
122 psl.
123 psl.



119

ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA I Kerner prikabinami, pakabinami skutikliai

Techninės specifikacijos

„Corona“  250  300 450 500
Darbinis plotis, m 2,50 3,00 4,20 4,80

Noragų skaičius, vnt. 8 10 14 16

Rėmo aukštis nuo žemės,mm 83 83 83 83

Atstumas tarp eilių, cm 30 30 30 30

Gylio reguliavimas Hidr. Hidr. Hidr. Hidr.

Konstrukcinė masė, kg 1 250 1 350 2380 2 530
 

„Comet KAL“ KAL 300 KAL 420 KAL 480
Darbinis plotis, m 3,00 4,20 4,80

Noragų skaičius/žvaigždiniai skleistuvai, vnt 10/6 14/9 16/10

Rėmo prošvaisa, cm 83 83 83

Atstumas tarp noragų eilių, cm 70 70 70

Transportiniai ratai, 4 vnt. 10.0 / 75 - 15.3 10.0 / 75 - 15.3 10.0 / 75 - 15.3

Konstrukcinė masė, kg 3 020 4 700 5 150
 

„X4“ 460 520 570 620
Darbinis plotis, m 4,20 4,81 5,40 6,00

Noragų skaičius, vnt. 17 19 21 23

Važiuoklės 2 ratai/atraminiai 4 ratai 550 / 45 R 22,5 / 10.0 / 75 - 15.3   

Rėmo prošvaisa, cm 83 83 83 83

Atstumas tarp eilių, cm 27  27  27  27  

Gylio reguliavimas. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr.

Konstrukcinė masė, kg 4 700 5 020 5 350 5 750
 

HELIX 300 450 HA500 550  HA 600
Darbinis plotis, m 3,00 4,50 5,10 5,50  6,10

Darbinių diskų skaičius, vnt. 23 35 43

Gylio reguliavimas Hidr. Hidr. Hidr. Hidr. Hidr.

Disko skersmuo, mm  560  560  560  560  560

Prikabinimo tipas. Pakab. Pakab. Prikab. Pakab. Prikab

Konstrukcinė masė, kg 1800 2900 6350 3100 7150
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Kerner 
Frontpacker 
tankinimo 

volai

ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA

Vokietijos kompanija „Kerner“ puoselėja ilgametes gamybos tradicijas, daug dėmesio skiria konstrukcijos tobuli-
nimui, investuoja į intensyvaus žemės dirbimo technologijas. Žemės dirbimo ir sėjos technika  pasižymi inovaty-
viomis technologijomis ir ilgaamže konstrukcija, todėl darbus  su šio gamintojo technika galėsite atlikti efektyviau.

Pagrindinės savybės

• darbinis plotis 2,5-6 m;
• tinkami naudoti traktoriams ant priekinės tritaškės pakabinimo 

sistemos;
• nuo 4,00 m pločio, transportavimui sulenkiami hidrauliškai;
• komplektacijoje pagal poreikį siūlomi keli variantai tankinimo 

volų, įdirbimo peilių bei spyruoklinių noragėlių.

Techninės specifikacijos

 „Frontpacker“ 250 300 400 400  450 500 550 600
Darbinis plotis, m 2,50 3,00 4,00 4,00  4,5 5,0 5,5 6,0

Тankinimo volo skersmuo, mm  550/600/650

Pаkabinimas  Tritaškė Kat.2 

Transportinė padėtis fiks. fiks. fiks Sulenk. Sulenk. Sulenk. Sulenk. Sulenk.

Konstrukcinė masė, kg 1050 1200 1600 1650  1720 1800 1920 2050

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija
Horizon DSX sėjamoji
Horizon tiksliosios sodinamosios

23 psl.
26 psl.
12 psl. 
15 psl.

Tume Draco sėjamosios
Tume Super Nova Combi sėjamosios
Tume Nova Combi Star sėjamosios

121 psl.
122 psl.
123 psl. 
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„Tume Draco“ sėjamosios yra skirtos grūdiniams, aliejiniams, 
ankštiniams augalams bei žolei sėti į minimaliai arba tradiciniu būdu 
įdirbtą dirvą. Trąšos yra įterpiamos padrikai per visą sėjamosios 
darbinį plotį į nustatytą gylį. Žemės įdirbimo ir sėjos gyliai nustatomi 
atskirai aliuminiais fiksatoriais. Tai paprastas ir patikimas būdas. 

Išsėjimo mechanizmas išdėstytas už plačių (420/55-17) 
transportinių-privolavimo ratų. Tai leidžia dirbti drėgnoje dirvoje 
nesuminant jos virš sėklos ir leidžiant pastarajai lengviau sudygti.

Dvigubi išsėjimo diskai aprūpinti guminiais amortizatoriais. 
Kiekvieną vagutę užspaudžia atskiras prispaudimo ratukas, esantis 
už kiekvienos išsėjimo diskų poros. Išsėjimo diskų spaudimo į dirvą 
jėgos atskirai reguliuoti nereikia, kadangi tai atlieka „AutoLevel“ 
sistema, kuri pasirūpina, kad sėkla patektų į reikiamą gylį ir kad 
spaudimas į dirvą nebūtų perteklinis. Tai padeda taupyti degalus 
bei išvengti nereikalingų apkrovų.

Standartinė įranga:

• 4 elektroniniai sėklų bei trąšų dozavimo mechanizmai;
• diskinis žemės įdirbimo agregatas;
• kalibravimo komplektas sėklai ir trąšoms;
• 420/55-17 transportiniai – privolavimo ratai per visą sėjamo-

sios plotį;
• „AutoLevel“ automatinio gylio bei spaudimo į dirvą palaikymo 

sistema;
• reguliuojama pertvara tarp sėklų ir trąšų bunkerių;
• sietai trąšoms ir sėkloms;
• suvyniojamas brezentas sumontuotas ant sėjamosios;
• galinės akėtėlės;
• galiniai turėklai;
• dvi vaizdo kameros padeda matyti, kas vyksta už sėjamosios ir 

kiek sėklos faktiškai yra likę bunkeryje.

Išsėjimas:

• sėklos bei trąšų dozavimas elektros varikliais;
• dvigubi, 360/360 mm skersmens - išsėjimo diskai;
• atstumas tarp eilučių – 16,7 cm;
• išsėjimo diskų spaudimas į dirvą – 20-100 kg.

Valdymas:

• tume EPEC terminalas (liečiamas ekranas);
• elektroninė dozavimo sistema, leidžianti atjungti pusę sėjamo-

sios, kad būtų kuo mažiau persėjimų

Galima papildoma komplektacija:

• hidrauliniai ženklintuvai;
• priekinė lyginimo lenta;
• 250 litrų talpos papildomas bunkeris smulkioms/žolių sėkloms;
• 450 litrų talpos papildomas bunkeris smulkioms/žolių sėkloms.

Nauda:

• perėjimas iš transportinės pozicijos į darbinę ir atvirkščiai ne-
trunka ilgiau nei 1 minutę;

• viskas yra valdoma iš traktoriaus kabinos, nereikia laipioti sie-
kiant atfiksuoti kurią dalį;

• sėjamosios kalibravimo ir aptarnavimo taškai išdėstyti patogiai 
vienoje pusėje – nereikia eiti aplinkui sėjamąją;

• paprastas aptarnavimas ir remontas: elektronikos ir hidraulikos 
moduliai išdėstyti sėjamosios priekyje ant prikabinimo įtaiso;

• posūkiuose išlaikoma tolygi išsėjimo norma – vidinėje posūkio 
pusėje ji automatiškai mažinama, o išorinėje didinama.

Techninės specifikacijos

„Tume Draco 
3000“

„Tume Draco 
4000“

Darbinis plotis, cmDarbinis plotis, cm 300300 400400

Transportinis plotis, cmTransportinis plotis, cm 300300 300300

Užpylimo aukštis, cmUžpylimo aukštis, cm 222222 222222

Tuščios sėjamosios masė, kgTuščios sėjamosios masė, kg 49004900 63006300

Bendras bunkerio tūris, lBendras bunkerio tūris, l 42504250 42504250

Galios poreikis, kWGalios poreikis, kW Nuo 98Nuo 98 Nuo 125Nuo 125

Dvigubų diskų Dvigubų diskų 
360/360 mm skaičius, vnt.360/360 mm skaičius, vnt. 1818 2424

Tume Draco 
sėjamosios

ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA
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Ilgametę patirtį sukaupusi „Tume-Agri Oy” kompanija yra pirmau-
janti žemės ūkio mašinų gamintoja Suomijoje. „Tume“ technika 
skirta pagrindiniam ir priešsėjiniam dirvos įdirbimui. Novatoriška 
įmonė siekia geriausios kokybės, todėl, atsižvelgdama į vartotojų 
poreikius ir technologijų kaitą, nuolat modernizuoja gaminamą 
produkciją. 

„Tume Nova Combi“ – tai universalios sėjamosios su trąšų 
įterpimu, tinkančios bet kuriam dirvožemiui ir bet kuriai dirvos 
dirbimo technologijai. 

Pagrindinės savybės

• Paruošta ISOBUS.
• Galimybė dirbti puse darbinio pločio.
• 4 vnt. elektrinių dozavimo variklių.
• Atraminiai ratai 250/80-18 per visą darbinį plotį.
• Kopijavimo ratukai 18,5x8,5-8 AW pastovaus sėjos gylio pa-

laikymui.
• Reguliuojama pertvara tarp sėklų ir trąšų bunkerių.
• Sietai trąšoms ir sėkloms.
• Hidrauliškai valdomos galinės akėtėlės.
• Kalibravimo komplektas sėklai ir trąšoms.
• Galimybė dirbti kombinacijoje su diskiniu skutiku „Tume Culti 

Pack“.

Išsėjimas

• Sėklos bei trąšų dozavimas elektros varikliais.
• Dvigubi, skirtingo skersmens - 360/400 mm - išsėjimo diskai.
• Atstumas tarp eilučių – 16,7 cm.
• Išsėjimo diskų spaudimas į dirvą – 40-200 kg.

Valdymas

• „Tume Controller“ terminalas arba per traktoriaus terminalą.

Tume Super 
Nova Combi
sėjamosios

ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA

Galima papildoma komplektacija

• Hidrauliniai ženklintuvai.
• Maišymo velenai sėklai ir trąšoms.
• Traktoriaus tarpvėžės tankintuvas.
• Priedas prie prikabinimo įtaiso darbui su diskiniu skutiku „Culti 

Pack 4001“.
• Sustiprinti kopijavimo ratukai 18 * 8,5.5-8 SP HD vietoj standar-

tinių 18,5x8,5-8 AW pastovaus sėjos gylio palaikymui.
• Papildomas bunkeris smulkioms sėkloms.
• Papildomas bunkeris startinėms trąšoms.
• Priekinė lyginimo lenta.

Techninės specifikacijos

„Tume Super 
Nova Combi 

3000“

„Tume Super 
Nova Combi 

4000“
Darbinis plotis, cm 300 400

Bendras plotis, cm 300 400

Užpylimo aukštis, cm 230 230

Tuščios sėjamosios masė, kg 3480 5240

Bendras bunkerio tūris, l 4000 5500

Galios poreikis, kW Nuo 66 Nuo 88

Dvigubų diskų 360/400 mm 
skaičius, vnt. 18 24

Jums taip pat gali patikti:

Tume CultiPack diskiniai skutikliai
Fendt 700 Vario serija
Fendt savaeigiai purkštuvai Rogator 600 
Fendt prikabinami purkštuvai Rogator 300 
Fendt L serija
Horizon DSX sėjamoji
Horizon tiksliosios sodinamosios

117 psl.
26 psl.
73 psl. 
75 psl.
64 psl.
12 psl.
15 psl.
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„Tume Nova Combi“ – tai universalios sėjamosios su trąšų įterpimu, 
tinkančios bet kuriam dirvožemiui ir bet kuriai dirvos dirbimo 
technologijai. 

Sėjamoji be apribojimų tinka ir tiesioginei sėjai (be dirvos įdirbimo), 
ir minimaliai arba tradiciniu būdu įdirbtai dirvai. Trąšos ir sėklos 
įterpiamos ta pačia išsėjimo diskų pora, tačiau į skirtingą gylį. Trąšos 
patenka maždaug 2 cm žemiau nei sėklos. Tokia technologija užtikrina 
vienodą trąšų kiekį kiekvienai sėklos eilutei. Kadangi trąšų įterpimui 
nereikalingi atskiri diskai, mažėja sėjamosios pareikalaujamos galios 
poreikis, leidžiantis sutaupyti iki 30 % kuro bei tausoti aplinką.

„Nova Combi“ sėjamosios garsėja sėjos gylio palaikymo su priekiniais 
ratukais sistema. Vienas ratukas valdo tik dvi išsėjimo diskų poras, 
kas leidžia mašinai dirbti esant ženkliems dirvos nelygumams, 
išlaikant nustatytą sėklų įterpimo gylį. Priekiniai ratukai atlieka ir 
daugiau funkcijų – sutankina dirvos paviršių, prispaudžia augalines 
liekanas, atsiradus kliūčiai iškelia išsėjimo diskus, apsaugodami juos 
nuo tiesioginio smūgio. Sėjamosios greitis bei bunkerio užpildymas 
neturi įtakos sėklos įterpimo gyliui bei dygimo tolygumui.

Pagrindinės savybės

• mechaninė dozavimo mechanizmo pavara;
• atraminiai ratai nuo 7,50 iki 16 colių per visą darbinį plotį;
• kopijavimo ratukai 18,5x8,5-8 AW pastovaus sėjos gylio palaikymui;
• reguliuojama pertvara tarp sėklų ir trąšų bunkerių;
• sietai trąšoms ir sėkloms;
• galinės akėtėlės;
• kalibravimo komplektas sėklai ir trąšoms;
• galimybė dirbti kombinacijoje su diskiniu skutiku „Tume Culti Pack“.

Išsėjimas:

• sėklos bei trąšų dozavimas nuo dantyto ratuko, išlaikant tolygią 
sėklos bei trąšų normą nepriklausomai nuo važiavimo greičio;

• dvigubi, skirtingo skersmens – 360/400 mm – išsėjimo diskai;
• atstumas tarp eilučių – 12,5 cm;
• išsėjimo diskų spaudimas į dirvą – 40-200 kg.

Valdymas:

• „Agrocont Plus“ terminalas

Tume Nova 
Combi Star 
sėjamosios

ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA

Galima papildoma komplektacija

• Hidrauliniai ženklintuvai.
• Maišymo velenai sėklai ir trąšoms.
• Traktoriaus tarpvėžės tankintuvas.
• Papildomas prikabinimo įtaisas darbui su diskiniu skutiku „Culti 

Pack 4001“.
• Sustiprinti kopijavimo ratukai 18 * 8,5.5-8 SP HD vietoj stan-

dartinių 18,5x8,5-8 AW pastovaus sėjos gylio palaikymui.
• Papildomas bunkeris smulkioms sėkloms.
• Palėtinta pavara mažoms išsėjimo normoms (1-4 kg/ha).
• Priekinė lyginimo lenta.

Techninės specifikacijos

„Tume Nova 
Combi 3000 

Star“

„Tume Nova 
Combi 4000 

Star“
Darbinis plotis, cm 300 400

Bendras plotis, cm 300 400

Užpylimo aukštis, cm 230 230

Tuščios sėjamosios masė, kg 3480 5240

Bendras bunkerio tūris, l 4000 5500

Galios poreikis, kW Nuo 66 Nuo 88

Dvigubų diskų 360/400mm 
skaičius, vnt. 18 24

Jums taip pat gali patikti:

Tume CultiPack diskiniai skutikliai
Fendt 700 Vario serija
Fendt savaeigiai purkštuvai Rogator 600 
Fendt prikabinami purkštuvai Rogator 300 
Fendt L serija
Horizon DSX sėjamoji
Horizon tiksliosios sodinamosios

117 psl.
26 psl.
73 psl. 
75 psl.
64 psl.
12 psl.
15 psl.
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Kerner 
Stratos 

kultivatoriai 

ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA

Pagrindinės savybės

• tai noragėliniai pakabinami S ir prikabinami SA kultivatoriai – 
„Stratos“;

• skirti sekliam dirvos dirbimui;
• darbinis plotis nuo 4,35 m iki 7,2 m;
• SA modeliai komplektuojami su važiuokle ir sulenkiami transpor-

tavimui hidrauliškai;
• komplektacijoje pagal poreikį siūlomi keli variantai tankinimo volų.

Vokietijos kompanija „Kerner“ puoselėja ilgametes gamybos tradicijas, daug dėmesio skiria konstrukcijos tobuli-
nimui, investuoja į intensyvaus žemės dirbimo technologijas. Žemės dirbimo ir sėjos technika  pasižymi inovaty-
viomis technologijomis ir ilgaamže konstrukcija, todėl darbus  su šio gamintojo technika galėsite atlikti efektyviau.

Techninės specifikacijos

„Stratos“ 450s 500s 500SA 600SA 750SA
Darbinis plotis, m 4,35 4,95 4,80 6,00 7,20

Noragų skaičius, vnt. 28 32 32 40 48

Rėmo eilių skaičius kur tvirtinami darbiniai noragai, vnt. 4

Rėmo prošvaisa, cm 63

Darbinis gylis, cm 0-15

Atstumas tarp еilių, cm 15

Prikabinimo tipas Pakab. Pakab. Prikabinam, Prikabinam, Prikabinam,

Konstrukcinė masė, kg 2500 2700 5700 6 100 7 200

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija
Horizon DSX sėjamoji

20 psl.
23 psl.
26 psl. 
12 psl.

Horizon tiksliosios sodinamosios
Tume Draco sėjamosios
Tume Super Nova Combi sėjamosios
Tume Nova Combi Star sėjamosios

15 psl.
121 psl.
122 psl. 
123 psl.
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Tume 
CultiPlus 

kultivatoriai

ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA

Ilgametę patirtį sukaupusi „Tume-Agri Oy” kompanija yra pirmaujanti 
žemės ūkio mašinų gamintoja Suomijoje. „Tume“ technika skirta 
pagrindiniam ir priešsėjiniam dirvos įdirbimui. Novatoriška įmonė 
siekia geriausios kokybės, todėl, atsižvelgdama į vartotojų poreikius 
ir technologijų kaitą, nuolat modernizuoja gaminamą produkciją. 

Kultivatoriai arba kombinuotieji prikabinami skutikai „Tume 
CultiPlus“ puikiai tinka ir neariminei, ir tradicinei žemdirbystei, 
kadangi vienu važiavimu galima pasiekti norimą rezultatą.

Kombinuoti prikabinami sunkieji pirminio žemės dirbimo agrega-
tai „CultiPlus“ yra sudaryti iš trijų modulių:

1. Noraginis skutikas. Persidengiančiais žąsies kojos formos 
noragais efektyviai suskuta dirvos paviršių. 

2. Diskinis skutikas. Efektyviai sumaišo augalines liekanas su 
žemėmis, įdirba dirvą reikiamu gyliu ir išlygina dirvos paviršių. 

3. Tankintuvas. Sudarytas iš privolavimo ratų, kurie yra ir trans-
portiniai. Jis efektyviai privoluoja dirvą, paruošdamas tinkamą 
sėklos guolį ir stabdydamas dirvos eroziją.

Pagrindinės savybės

• prikabinimas prie traktoriaus – apatinė tempimo sija;
• reikalingos 2 dvipusio veikimo hidraulinės jungtys;
• noragų apsauga – individuali spyruoklinė;
• žąsies kojos formos norago plotis – 48 cm;
• noraginio skutiko darbinis gylis – iki 17 cm;
• diskų su individualia apsauga skersmuo – 457 mm;
• diskinio skutiko darbinis gylis 0-12,5 cm;
• privolavimo-transportiniai ratai 7,00-12 AS per visą darbinį plotį.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Joskin srutvežiai
Rauch dvidiskes MDS trasu barstomosios
Rauch dvidiskes Axis trasu barstomosios
Rauch diskinė TWS 85.1 trąšų barstomoji
Rauch diskinė AXENT 100.1 trąšų barstomoji

26 psl.
155 psl.

77 psl. 
79 psl.
81 psl.
82 psl.

Techninės specifikacijos

„Tume CultiPlus 3000“ „Tume CultiPlus 4000“
Darbinis plotis, cm 300 400

Bendras plotis, cm 300 400

Noragų su individualia spyruokline apsauga skaičius, vnt. 7 9

Noragų išdėstymas 2 eilėmis 2 eilėmis

Darbinių diskų skersmuo, mm 457 457

Darbinių diskų skaičius, kairinių/dešininių 10/11 14/15

Atraminių – transportinių ratų dydis, colių 7,0-12 7,0-12

Padargo masė, kg 2400 3050

Galios poreikis nuo, kW/AG 132/180 177/240

Reikalingos hidraulinės poros 2 (dvigubo veikimo) 2 (dvigubo veikimo)
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Prinoth
 augalinių 
liekanų 

smulkintuvai 

AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI

Prinoth paviršiniai augalinių liekanų smulkintuvai

• Paviršiniai augalinių liekanų smulkintuvai gaminami su HDT 
(sunkieji įrankiai), naująja UPTs (mažesnis galios poreikis, nereikia 
priveržinėti) arba UPT darbinių dantų sistema. 

• Konkrečios sistemos smulkinimo dantų tipas parenkamas atsi-
žvelgiant į darbinę aplinką, numatomus darbus bei pageidauja-
mą smulkinimo kokybę. Reikalingi darbinio veleno sūkiai: 1000 
min-1. Darbinis plotis: 1,80-2,70 m. Augalinių liekanų smulkin-
tuvai su standartinėmis pavažomis pasiekia darbinį gylį iki 5 cm.

• Papildomai galima rinktis smulkintuvus su hidrauline pavara. Šio tipo 
smulkintuvai puikiai tinka agreguoti tiek su standartiniais vidutinės 
galios traktoriais, tiek su specializuotais „Skid steer“ tipo traktoriais.

• Naudojant „Prinoth“ smulkintuvus laukuose ir miškuose, žemės 
ūkyje ar infrastruktūros teritorijose taupomas ne tik laikas, žmo-
nių bei technikos darbo valandos, bet yra ir daugiau papildomų 
privalumų: pavyzdžiui, atsodinant sodinius nereikia gaišti laiko 
ir dėti pastangų valant šakas, jų liekanas ar lapus. Susmulkinus 
medžių kelmus, dirva tampa lengvai pravažiuojama. 

• Tvirta smulkintuvų konstrukcija, suderinta su patentuotomis 
technologijomis ir lengvai keičiamomis atsarginėmis detalėmis, 
užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką. 

• Patentuota W kardaninio veleno sinchronizavimo technologija 
garantuoja, kad kardaninės pavaros tarnaus žymiai ilgiau.

Prinoth gilaus įdirbimo frezos
 
„Prinoth“ gilaus įdirbimo frezos padeda sukurti idealias sąlygas 
naujiems želdiniams net esant sunkiam dirvožemiui. 
• Vieno proceso metu susmulkinamos dirvoje esančios šaknys 

bei medienos likučiai, dirva yra supurenama bei įterpiama or-
ganinė medžiaga. 

Prinoth - lyderiai augalinių liekanų smulkinimo mašinų srityje, sukūrę išskirtinę ekologiškumo, ekonomiškumo ir 
inovacijų kombinaciją. Universalios paskirties, patikimų, Vokietijoje gaminamų smulkintuvų naudojimo sfera yra 
labai plati: miško pramonės, sodininkystės, infrastruktūros gerinimo, kelių tiesimo, aikštelių paruošimo ir aplinkos 
priežiūros darbai, apleistų žemės plotų rekultivacija. Gamintojas siūlo paviršinius augalinių liekanų smulkintuvus 
(galios poreikis nuo 60 iki 500 AG), giluminio įdirbimo frezas (galios poreikis nuo 100 iki 400 AG) bei savaeiges 
vikšrines mašinas, kurias galima komplektuoti su įvairiais „Prinoth“ agregatais. 

• Priklausomai nuo agregato tipo ir darbo sąlygų, dirvą galima 
įdirbti iki 50 cm gylio. Gaunamas purus, homogeniškas, pilnas 
maistinių medžiagų žemės sluoksnis. Tai yra natūraliausias, ilga-
laikis ir ekonomiškiausias tręšimo būdas, kai šaknyse ir medienos 
likučiuose likusios maisto medžiagos sugrąžinamos į natūralų ci-
klą. Darbiniai pločiai nuo 0,65 m iki 2,30 m.

• Ypatingai patvari ir ilgai tarnaujanti „Prinoth“ augmenijos tvarky-
mo technika puikiai tinka žemės ūkio ar infrastruktūros teritorijų 
darbams, sodų ir plantacijų atsodinimui. 

• Giluminio įdirbimo freza atlieka daug pastangų ir mašinų darbo 
reikalaujantį šaknų ir kelmų šalinimo darbą. Tai leidžia sumažinti 
darbo jėgos kaštus, sutrumpina žmogaus ir mašinų darbo laiką.

• Kai kurie agregatai gali veikti kaip reversiniai smulkinimo įrengi-
niai (smulkinama masė visų pirma pereina per agregato korpusą, 
vėliau per dirvožemį). Tai pagerina smulkinimo kokybę.

• Tvirtos konstrukcijos korpusas ir transmisijos komponentai užti-
krina agregatų patikimumą, ilgesnį tarnavimo laiką, ir tuo pačiu 
maksimalią naudą.
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• Patentuotas kardaninio veleno sinchronizavimas prailgina kar-
daninės pavaros ilgaamžiškumą (lyginant su kitomis panašiomis 
mašinomis rinkoje).

• Abipusė diržinė rotoriaus pavara, esanti didžiojoje dalyje agrega-
tų, kartu su atspariais krumpliuotaisiais daugiasluoksniais diržais 
užtikrina priežiūros beveik nereikalaujančią koncepciją, optimalų 
galios perdavimą ir labai mažą nusidėvėjimo laipsnį.

• Mulčiavimas užtikrina ilgalaikę terpę dirvos mikroorganizmams, 
suaktyvina dirvos savigydos savybes ir ilgam laikui garantuoja 
reikiamą dirvos humusingumo lygį. Lyginant su tradiciškesniais 
medienos atliekų perdirbimo metodais, pavyzdžiui, biomasės 
deginimu darbų vietoje, transportavimu ar netgi lydimine žem-
dirbyste, vietinės augmenijos perdirbimas, panaudojant „Prinoth“ 
mulčiavimo technologiją, turi neabejotiną ekologinį pranašumą.

Prinoth darbinių dantų sistemos: UPT, HDT

• Ilgaamžiškumas.
• Patogus keitimas. Dėka vienodo darbinių dantų svorio pagal po-

reikį galima kombinuoti skirtingų rūšių dantis.
• Puiki smulkinimo kokybė.
• Galimybė išvengti disbalanso.

Techninės specifikacijos. 

Prinoth paviršiniai augalinių liekanų smulkintuvai

Galios 
diapazonas AG

Darbinis plotis 
(mm) (X2)

Bendras plotis 
(mm) (X1)

Aukštis (mm)
(Y1)

Gylis  (mm)
(Z) Masė (kg) Sistemos

(UPT/BCS)
Darbo veleno 
greitis (min-1)

M450m

80-180 75 (1900) 87 (2200) 40 (1010) 27 (686) 1100 48/40 1000

100-180 87 (2200) 98 (2500) 40 (1010) 27 (686) 1460 56/48 1000

120-180 106 (2700) 118 (3000) 40 (1010) 27 (686) 1540 56x BCS 1000

M550m
100-250 83 (2110) 98 (2500) 47 (1203) 54 (1369) 2050 52/56 1000

100-250 95 (2410) 110 (2800) 47 (1203) 54 (1369) 2200 60/64 1000

M650m

200-350 81 (2050) 98 (2500) 49 (1253) 60 (1520) 2650 48/60/60 1000

200-350 93 (2350) 110 (2800) 49 (1253) 60 (1520) 2850 56/72/68 1000

200-350 100 (2550) 119 (3000) 49 (1253) 60 (1520) 3000 64/80/76 1000

TURBO 200-400 93 (2350) 110 (2800) 49 (1253) 60 (1520) 3700 56/72/68 1000

M700
250-500 90.5 (2300) 110 (2800) 67.5 (1720) 67.5 (1710) 4050 56/68x UPT 1000

300-500 98 (2500) 118 (3000) 67.5 (1720) 67.5 (1710) 4700 76x UPT 1000

FM900 300-500 90.5 (2300) 114 (2900) 77.7 (1973) 68 (1727) 5400 52x UPT 1000

Su hidrauline pavara:

Tūrinis srautas
(l/min.)

Darbinis plotis 
(mm) (X2)

Bendras plotis 
(mm) (X1)

Aukštis (mm)
(Y1) Gylis (mm) (Z) Masė (kg) Sistemos Diržinė 

transmisija

M450h

80-160 63 (1600) 75 (1900) 40 (1010) 27 (686) 990 40/32 3 (1x)

100-200 75 (1900) 87 (2200) 40 (1010) 27 (686) 1150 48/40 3 (1x)

80-160 86 (2200) 98 (2500) 40 (1010) 27 (686) 1310 48/56 3 (1x) / 3 (2x)

120-260 106 (2700) 118 (3000) 40 (1010) 34 (867) 1580 56 3 (2x)

M450s 100-200 75 (1900) 87 (2200) 40 (1010) 31 (778) 1580 40/48 1

M550h
300 83 (2110) 98 (2500) 47 (1203) 54 (1369) 2050 52/56 4 (2x)

300 95 (2410) 110 (2800) 47 (1203) 54 (1369) 2200 60/64 4 (2x)

M650h

240-400 80 (2050) 98 (2500) 49 (1253) 60 (1520) 2650 48/60/60 6 (2x)

240-400 93 (2350) 110 (2800) 49 (1253) 60 (1520) 2800 56/72/68 6 (2x)

240-400 100 (2550) 118 (3000) 49 (1253) 60 (1520) 3100 64/80/76 6 (2x)

UPT (universalusis elektrinis įrankis) – inovatyvi darbinių dantų 
sistema didelės galios technikai. Skirta 700-900 mm skersmens 
atviro tipo rotoriams. Pasižymi ilgaamžiškumu, paprastesniu dantų 
keitimu ir lengvesniu smulkinimo procesu dėka optimalaus darbinių 
dantų išdėstymo ant rotoriaus. Trys skirtingi dantų tipai, skirti 
įvairioms užduotims. Turi du kietmetalio sutvirtinimus ir gali būti 
sukiojami atsižvelgiant į nudilimą. Sistema pasižymi ilgaamžiškumu 
ir minimaliu priežiūros poreikiu. Triašis centravimas suteikia 
galimybę atsisakyti dantų priveržimo darbo metu ir stabiliai dirbti 
netgi esant maksimalioms dinaminėms apkrovoms. Kadangi dantį 
galima pasukti atsižvelgiant į nudilimą ir jo nereikia iš karto keisti, 
ženkliai sumažėja išlaidos. 

HDT – patikima, per daugelį metų išbandyta, įvairioms darbo 
sąlygoms ir užduotims skirta darbinių dantų sistema. Keturi dantų 
tipai, parenkami pagal darbo sąlygas ir pageidaujamą smulkinimo 
rezultatą. Kiti patobulinimai: geresnė stūmimo rėmo dantų apsauga, 
geriau apsaugotos hidraulinės jungtys.
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AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI I Prinoth augalinių liekanų smulkintuvai 

Techninės specifikacijos

RFL700

RFL700-2000 RFL700-2300
Galios klasė 140-220 AG 140-220 AG

Darbinis plotis 2000 mm 2300 mm

Darbinis gylis iki 300 mm 300 mm

Darbo veleno greitis 1000 aps./min. 1000 aps./min.

Sistemos 48 x HDT 56 x HDT

Masė 2700 kg 3200 kg

„Prinoth“ gilaus dirbimo frezos

R800 RF1000 S700-650
Galios klasė 200-360 AG 260-400 AG 100-240 AG

Darbinis plotis 2300 mm 2000 mm 650 mm 

Darbinis gylis iki 400 mm 500 mm 250 mm

Darbo veleno greitis 1000 aps./min. 1000 aps./min. 16 x HDT

Sistemos 50 x UPT 54 x HDT 1670

Masė 4300 kg 4900 kg

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija

20 psl.
23 psl.
26 psl. 
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M450E-900/1090 Ekskavatoriams nuo 6 iki 15 tonų

• Labai optimizuota masė ir lengvai tvarkomas.
• Sumontuotas pavaros variklis leidžia supaprastinti montavimą 

ant įvairių ekskavatorių, taip pat greitai pakeisti važiuoklės dalis 
nereikalaujant įrengti papildomų alyvos nuotėkio linijų.

M450E-1100 Ekskavatoriams nuo 12 iki 18 tonų

• M450e-1100 yra hidraulinis smulkintuvas, skirtas universaliam 
naudojimui su 12–18 metrinių tonų ekskavatoriais 60-120 AG 
klasėje.

BROCHURE MULCHERS FOR EXCAVATOR
M550E-1300 Ekskavatoriams nuo 18 iki 30 tonų

• M550e-1300 yra hidraulinis smulkintuvas, skirtas universaliam 
naudojimui su 18-30 tonų ekskavatoriais ir statybinei įrangai su 
montuojama strėle iki 250 AG.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija

20 psl.
23 psl.
26 psl. 

Prinoth
ekskavatoriniai 
smulkintuvai

AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI

Prinoth - lyderiai augalinių liekanų smulkinimo mašinų srityje, sukūrę išskirtinę ekologiškumo, ekonomiškumo ir 
inovacijų kombinaciją. Universalios paskirties, patikimų, Vokietijoje gaminamų smulkintuvų naudojimo sfera labai 
plati: miško pramonės, sodininkystės, infrastruktūros gerinimo, kelių tiesimo, aikštelių paruošimo ir aplinkos prie-
žiūros darbai, apleistų žemės plotų rekultivacija. 

Techninės specifikacijos

M450E-900/1090

Galios klasė [AG] maks. 90

Galios klasė [t] 6-12 (900) - 8-15 (1090)

Darbinis plotis [mm] 35 [900] / 43 [1100]

Tūrinis srautas [l/min] 60-110

Bendras plotis [mm] 49 [1236] / 57 [1441]

Masė [kg]* 450 / 495

Sistemos 20 x UPT/BCS - 24 x BCS
 
M450E-1100

Galios klasė [AG] 60-120

Darbinis plotis [mm] 1100

Tūrinis srautas [l/min] 100-200

Bendras plotis [mm] 1382

Aukštis [mm] 868

Masė* [kg] 690

Pavara vienoje pusėje

Diržinė transmisija (grioveliai) 3

M550E-1300

Galios diapazonas [AG] maks. 250

Darbinis plotis [mm] 51,2 [1300]

Bendras plotis [mm] 66,1 [1680]

Masė [kg]* 1330

Rotoriaus skersmuo [mm] 21,7 [550]

Sistemos 32xUPTs/28xBCS
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Prinoth
transpor-
tavimo 
įranga 

AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI

Prinoth - lyderiai augalinių liekanų smulkinimo mašinų srityje, sukūrę išskirtinę ekologiškumo, ekonomiškumo ir 
inovacijų kombinaciją. Universalios paskirties, patikimų, Vokietijoje gaminamų smulkintuvų naudojimo sfera labai 
plati: miško pramonės, sodininkystės, infrastruktūros gerinimo, kelių tiesimo, aikštelių paruošimo ir aplinkos prie-
žiūros darbai, apleistų žemės plotų rekultivacija. 

Vikšrinės transporto priemonės paprastai naudojamos visur, kur įprastų transporto priemonių naudojimas yra 
ribotas. Aukšti šlaitai, minkšta žemė, šakos, šaknų liekanos ir daugelis kitų kliūčių lemia labai specifinį reikalavimų 
profilį. „Prinoth“ transportavimo įranga pritaikyta šiems specifiniams poreikiams patenkinti, naudojant mūsų ilga-
metę patirtį. Todėl ilgas tarnavimo laikas, trauka ir efektyvumas yra išskirtinės mūsų produktų savybės. Taip pat 
užtikriname aukščiausius operatorių komforto standartus.

RAPTOR 800

• Specialiai sukurtas sudėtingiausioms užduotims, tokioms kaip 
proskynų valymas, augalijos tvarkymas aplink vamzdynus ir elek-
tros linijas, gaisrų užkardų kūrimas ir pakartotinio įdirbimo darbai 
plantacijose ir miškininkystėje, RAPTOR 800 puikiai sujungia na-
šumą ir funkcionalumą.

• Viskas apgalvota iki smulkmenų ir skirta ilgaamžiškumui, produk-
tyvumui ir lengvam aptarnavimui. Sujunkite šį įrenginį su mūsų 
M900 smulkintuvu, kad sukurtumėte neprilygstamą gigantą, už-
tikrinantį maksimalų patogumą.

DATA 
RAPTOR 500

SHEET RAPTOR 80
• RAPTOR 500 kartu su M700 smulkinimo priedu yra skirtas nau-

dojimui sudėtingomis sąlygomis nelygioje vietovėje.
• RAPTOR 500 pasižymi ypatingomis dirvožemio apsaugos savy-

bėmis, ypač kai kalbama apie audros nuostolių pašalinimą atso-
dinant mišką. Beveik 19 tonų ir 440 AG tai yra lengvas smulkin-
tuvas savo klasėje. 

• Naujasis Stage V variklis atitinka dabartinius išmetamųjų terša-
lų reikalavimus ir ekonomiškai dirba net esant didžiausiai galiai.
PTOR 500

RAPTOR 300

• RAPTOR 300 yra smulkintuvų chameleonas, suteikiantis nepri-
lygstamas naudojimo galimybes, išpildant individualius kiekvieno 
galutinio vartotojo reikalavimus.

• Modulinis dizainas kartu su įvairiomis parinktimis leidžia kelias 
konfigūracijas.

• RAPTOR 300 naujosios technologijos ir sunkieji komponentai 
nustato naujus standartus smulkinimo pramonėje.

• Priedai:
• Diržas: M650m.
• Darbo velenas (PTO): M550m, M650m, RF800, visi kiti 3 taš-

kuose prikabinami priedai.
• Pjovimo skersmuo: 65cm.
DAT
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RAPTOR 300R
A SHEET RAPTOR 300
• RAPTOR 300R yra skirtas smulkinimo darbams nelygiose ir su-

dėtingo reljefo vietovėse.
• Jo važiuoklė puikiai prisitaiko prie bet kokio dirvožemio tipo, ne-

svarbu, ar jis pelkėtas, nelygus ar su stačiais šlaitais. Labai ma-
žas žemės paviršiaus spaudimas neleidžia jam įklimpti minkštoje 
dirvoje. 

• Tvirtas guminis vikšras reiškia, kad jis gali važiuoti keliais nepa-
žeisdamas asfalto.

• RAPTOR 300R idealiai tinka dirbti po elektros kabeliais, virš 
vamzdynų ir keliuose.

• M550M smulkintuvas yra sumontuotas kaip standartinė trans-
portavimo priemonės įranga smulkinimo darbams labai sudėtin-
goje vietovėje.TOR 300R

RT 400

• Sunkiųjų priedų ir proskynų įdirbimo įrangos transportavimo 
priemonė.

• Galinga sunkiųjų priedų transportavimo įranga su darbo velenu, 
RT 400 yra skirta sunkiems miškininkystės darbams.

• Didelis mechaninės jėgos pavaros efektyvumas ir žemas svorio 
centras garantuoja maksimalų produktyvumą bet kurioje vieto-
vėje.

Techninės specifikacijos. 

RAPTOR 800

Galia 470 kW / 640 AG

Variklis CAT C18

Greitis maks. 7,5 km/h (4.6 mph)

Masė - su/be smulkintuvo 26000 kg/20750 kg (56456 lbs/45746 lbs)

Važiuoklė D5H

Vikšrų segmentų plotis 600 mm (23.5 in) | 700 mm (27.59 in) | 800 mm (31.5 in)

Dirvožemio slėgis g/cm² (PSI) 540 (7.7) | 470 (6.7) | 420 (5.9)

Laipsniškumas priekyje / šone 45°/30°

Transporto priemonės matmenys, įsk. 
smulkintuvą (ilgis/plotis/aukštis) 6900 mm (275.6 in)/2600 mm (102.4 in)/3130 mm (123.7 in)

Pastaba Rezervuojama teisė daryti techninius pakeitimus tolesnio tobulinimo metu.

RAPTOR 500

Galia 321 kW / 440 AG

Variklis Cummins L9

Greitis maks. 8 km/h (4.97 mph)

Masė su/be smulkintuvo M700 21100 kg (46518 lbs) / 16940 kg (37346 lbs)

Važiuoklės tipas D5 (papildomai pasirenkama D4)

Vikšrų segmentų plotis 730 mm (29 in)

Dirvožemio slėgis g/cm² 390 (730 mm) / 5.6 psi (29 in)

Laipsniškumas priekyje/šone 45°/30°

Transporto priemonės matmenys, įsk. 
smulkintuvą (ilgis/plotis/aukštis) 6459 mm (254.3 in) / 2791 mm (110 in) / 2778 mm (109.4 in)

Pastaba Rezervuojama teisė daryti techninius pakeitimus tolesnio tobulinimo metu.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija

20 psl.
23 psl.
26 psl. 
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AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI I Prinoth transportavimo įranga 

Techninės specifikacijos

RAPTOR 300

Galia 202 kW / 275 AG

Variklis CAT 7.1

Greitis maks. 7,5 km/h (4.66 mph)

Masė su/be smulkintuvo 15250 kg (33620 lbs) / 12400 kg (27337 lbs)

Važiuoklė D4

Vikšrų segmentų plotis 600 mm (23.4 in) / pasirinktinai 730 mm (28.47 in)

Dirvožemio slėgis g/cm² 330 (4.6 PSI)

Laipsniškumas priekyje/šone 45°/30°

Transporto priemonės matmenys, įsk. smulkintuvą 
(ilgis/plotis/aukštis) 6730 mm (262.47 in) / 2500 mm (97.5 in) / 2700 mm (105.3)

Pastaba Rezervuojama teisė daryti techninius pakeitimus tolesnio tobulinimo metu.

RAPTOR 300 R

Galia 202 kW / 275 AG

Variklis CAT C7.1

Greitis maks. 10km/h (6.21 mph)

Masė su/be smulkintuvo M550 14560 kg (32099 lbs)/12560 kg (27690 lbs)

Vikšrų segmentų plotis 700 mm (27.56 in)

Dirvožemio slėgis g/cm² 700 mm (27.56 in) plokštės 265 (0.58 lbs)

Laipsniškumas priekyje/šonuose 45°/30°

Transporto priemonės matmenys, įsk. smulkintuvą 
(ilgis/plotis/aukštis) 7235 mm (282.165 in) / 2450 mm (95.55 in) / 2890 mm (112.71 in)

RT 400

Variklio galia 294 kW / 400 AG

Variklio modelis Deuz TCD 2015

Greitis maks. 5,5 km/h (3.42 mph)

Masė su/be smulkintuvo 20270 kg (44687 lbs) / 16000 kg (35273 lbs)

Pavara D5H

Standartinės pagrindo plokštės plotis 600 mm (23.62 in)

Dirvožemio slėgis g/cm² 480 (600 mm)

Laipsniškumas priekyje/šone 45°/30°

Transporto priemonės matmenys, įsk. smulkintuvą 
(ilgis/plotis/aukštis) 4825mm (189.96 in)/ 3240 mm (127.56 in) / 2750 mm (108.27 in)

Pastaba Rezervuojama teisė daryti techninius pakeitimus tolesnio tobulinimo metu.
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Humus 
sodo 

priežiūros 
technika

AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI

Našūs, agregatuojami prie galinio ir priekinio elektrohidraulinio 
traktoriaus ar daugiafunkcinės paskirties automobilio keltuvo liekanų 
smulkintuvai skirti ražienai, žolei ir šakoms smulkinti, puikiai tinka 
ir sodų priežiūrai. Smulkintuvuose montuojami didelio skersmens 
rotoriai, trijų tipų plaktukiniai peiliai, ilgaamžis reduktorius, todėl 
,,Humus“ technika pasižymi išskirtiniu profesionalumu ir atitinka 
reikliausius poreikius.

• HUMUS sodo priežiūros techniką sudaro: žoliapjovės, rotaciniai 
augalinių atliekų smulkintuvai. 

• Priklausomai nuo modelio standartinėse mašinose sumontuoti 
dviejų, trijų ar keturių peilių giroskopai. Jie išdėstyti taip, kad opti-
maliai persidengtų, todėl užtikrina puikų pjovimą. Peiliai tvirtinami 
ant laikiklių, tam kad jų pakeitimas būtų gana greitas ir paprastas.

• Sodų priežiūros technika turi apsaugą nuo kliūčių, todėl ir tech-
ninio aptarnavimo poreikis šioms mašinoms yra labai mažas.

• Kiekviename LV modelių pjaunančiajame giroskope sumontuoti 
du laisvai judantys švytuoklės tipo peiliai, kurie tvirtinami ant lai-
kiklių. Peilių pakeitimas greitas ir ekonomiškas. Tiesinis darbinio 
pločio pritaikymas užtikrina platų persidengimą, todėl garantuo-
jamas švarus pjovimas.

• HKP ir HKN modelių pjaunančiajame giroskope sumontuoti du 
šarnyriniai laisvai judantys švytuoklės tipo peiliai, užtikrinantys 
švarų pjovimą. Jeigu reikia pjauti netankius krūmokšnius, kai 
šakų storis yra iki 3 cm skersmens, pjaunančiajame giroskope 
galima sumontuoti papildomus specialius peilius.

• Rotacinė pjaunamoji VO montuojama priekyje arba gale. Ji pui-
kiai tinkama sodininkystėje, sodų pievoms, uogynams prižiūrėti, 
komunalinių teritorijų tvarkymui. VO rotacinių pjaunamųjų pa-

grindas – tvirtas korpusas, specialiai pritaikytas kabinti prie ga-
lingos technikos ir dirbti kompleksiškai su purškimo įrenginiais.

• Darbinis plotis yra nustatomas hidrauliniu būdu ir gali būti re-
guliuojamas tiesiai iš traktoriaus kabinos. Dirbant kartu su purš-
kimo įrenginiais, standartinėje VO rotacinėje pjaunamojoje yra 
sumontuotas specialus reduktorius, tad papildoma purškimo 
įrenginio apkrova perduodama pagrindinei traukos mašinai per 
švytuoklinę pakabą.

• AFLR rotacinės pjaunamosios užtikrina labai patikimą, ekono-
mišką pjovimą sodų tarpueiliuose kartu su mulčiavimu. 

• Konstrukcija nedidelio gabaritinio aukščio su lygiu paviršiumi, 
tai palengvina sklandų pjovimą po medžiais su nusvirusiomis 
šakomis ir vaisiais. Kompaktiška konstrukcija taip pat užtikrina 
tinkamą įrenginio masės pasiskirstymą. V formos diržinė pavara 
yra patikima ir ilgaamžė.

• HKN serijos modeliai yra visapusiškos pjaunamosios. Jos veikia 
labai sklandžiai ir pjauna puikiai važiuojant net dideliu greičiu. 
Pjovimo aukštis gali būti nustatomas keliais etapais, o smulkiems 
krūmams smulkinti gali būti naudojamos specialios geležtės.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija

26 psl.
29 psl.
33 psl. 

Techninės specifikacijos

Modeliai HKN 850 HKN 1500 AFLR 1800 AFLR 3200 VO 2500 VO 3500
Tvirtinimas Montuojami gale Montuojami priekyje arba gale

Darbinis plotis, m 0,88 1,45 1,40-1,76 2,74-3,20 1,73-2,44 2,26-3,41

Konstrukcinė masė apytiksliai, kg 165 280 330 900 570 760

GTV sūkių dažnis, min-1 540, 750 arba 1000 540 arba 1000 540, 750 arba 1000

Reikalinga galia nuo, kW/AG 12/16 18/25 15/20 55/75 37/45 44/60
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Humus 
technika 

pakelių, grovių 
priežiūrai

AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI

• SP serijos šoniniai smulkintuvai (darbinis plotis nuo 1,55 iki 
2,20 cm) pritaikyti plačiam darbų spektrui, tokiam kaip žolės ir 
smulkių krūmų smulkinimui, griovių ar šlaitų priežiūrai. Krūmynų 
smulkinimui (iki 10 cm skersmens) pritaikyti modeliai: SP 155 ir 
SP 240.

• Skirtas žolės ir šakų smulkinimui, pievų, griovių ir šlaitų priežiūrai, 
darbui komunalinėje sferoje;

• Darbinis pasvirimo kampas į viršų - 90°, į apačią - 60°;
• Smulkinamų šakų skersmuo – iki ̴ 8-10 cm;
• Reguliuojamo aukščio savaime nusivalantis atraminis volas;
• Hidrofikuotas rotoriaus vartymo valdymas hidraulinio cilindro 

pagalba iš traktoriaus kabinos;
• Pavara nuo kardaninio veleno 540 aps/min.

„Humus“ - Vokietijos kompanija, kuri jau daugiau kaip 60 metų yra neatsiejama nuo augalinių atliekų smulkinimo, 
sodų priežiūros ir infrastruktūros teritorijų darbams atlikti inovacijų. Pirmosios tokio pobūdžio mašinos buvo pradėtos 
gaminti 1957 m. Šiandieną ,,Humus“ produktų liniją sudaro daugiau kaip 100 skirtingų modelių mašinų. Moderni 
technologija, paprastas valdymas, ir užtikrintas saugumas yra standartas, bet kuriam gaminamam ,,Humus“ padargui.

Techninės specifikacijos

 Modeliai SP 155 SP 180 SP 200 SP 220 SP 240
Tvirtinimas Montuojami gale

Plaktukinių peilių skaičius, vnt. 12 14 16 16 78

Darbinis plotis, m 1,56 1,80 2,00 2,20 2,40

Konstrukcinė masė apytiksliai, kg 950 980 1000 1050 1 100

GTV sūkių dažnis, min-1 540 540 540 540 540

Reikalinga galia nuo, kW/AG 66/90 66/90 66/90 70/96 66/90
 

Tipas SP 155 SP 180 SP 200 SP 220 SP 240
A 2,86 3,10 3,30 3,50 3,70

B 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87

C 1,56 1,80 2,00 2,20 2,40

D 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

E 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija

26 psl.
29 psl.
33 psl. 
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Humus 
augalinių 
liekanų 

smulkintuvai

AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI

„Humus“ – Vokietijos kompanija, kuri jau daugiau kaip 60 metų yra neatsiejama nuo augalinių atliekų smulkinimo, 
sodų priežiūros ir infrastruktūros teritorijų darbams atlikti inovacijų. Pirmosios tokio pobūdžio mašinos buvo pradėtos 
gaminti 1957 m. Šiandieną ,,Humus“ produktų liniją sudaro daugiau kaip 100 skirtingų modelių mašinų. Moderni 
technologija, paprastas valdymas, ir užtikrintas saugumas yra standartas, bet kuriam gaminamam ,,Humus“ padargui.

„Humus“ smulkintuvai: 

• našūs, agreguojami prie galinio ir priekinio elektrohidraulinio 
traktoriaus ar daugiafunkcinės paskirties automobilio keltuvo, 
liekanų smulkintuvai skirti ražienai, žolei ir šakoms smulkinti;

• smulkintuvuose montuojami didelio skersmens rotoriai, trijų tipų 
plaktukiniai peiliai, ilgaamžis reduktorius;

• visi ,,Humus“ padargai yra iki galo testuojami, tobulinami iki tol, 
kol yra paruošti serijinei gamybai; atsarginės dalys taip pat yra 
gaminamos jų pačių;

• ,,Humus“ smulkintuvai yra su įmontuotomis Y tipo formos gelež-
tėmis arba kaltais, o aukštos kokybės pavara: tvirta diržinė pa-
vara su patobulintais V formos diržais, jungiančiais su rotoriaus 
velenu ir automatiniu diržų įtempimo įtaisu;

• pjovimo aukščio reguliavimas per galinį volelį ar viršutinę jung-
tį; reguliuojamas užpakalinio volelio aukštis; augalinių liekanų 
smulkintuvai turi 2 atramines pastatymo kojas;

• savaime išsivalantis galinis volelis (170 mm skersmens) skirtas 
geram paviršiaus ir pjovimo aukščio reguliavimui;

• smulkintuvų panaudojimas itin platus ir efektyvus: pakelių, par-
kų, miškų, aerodromų priežiūrai, komunalinių teritorijų tvarky-
mui, krūmynų smulkinimui ir kt.;

• kaltinis smulkintuvas KM tvirtinamas traktorius priekyje arba 
gale; KM yra skirtas universaliam naudojimui; jo ypač plokščias 
dizainas, kompaktiškas, tvirtas, nesilankstantis korpusas, žemai 
esanti pavara idealiai tinka sodininkystėje;

• pakelių ir sunkiai prieinamų ruožų priežiūrai “Humus” gamina BMS 
serijos smulkintuvai su teleskopine alkūne; patentuotas žolės smul-
kintuvas parodoje “Agritechnica’99” įvertintas sidabro medaliu;

• produktų gamoje – įvairūs smulkintuvai, skirti:
• sodininkams profesionalams – žoliapjovės rotaciniai augali-

nių atliekų smulkintuvai (su užgriebio reguliavimu);
• pakelių, lauko pakraščių ir griovių priežiūros augalinių atliekų 

smulkintuvai; 
• augalinių atliekų smulkintuvai, skirti smulkinti augalines atlie-

kas nuėmus derlių;

• puikus dirvos paviršiaus kopijavimas su KMF, PMF ir PML seri-
jos smulkintuvais yra garantuotas dėl plataus darbinio volo (244 
mm skersmens), kuris kopijuoja paviršių per visą savo darbinį 
plotį ir užtikrina tolygų veikimą esant nelygiam dirvos paviršiui;

• KMF serijos smulkintuvai pasižymi plačiu susmulkintos masės pa-
skleidimu, kompaktišku, tvirtu ir stabiliu korpusu, tritaške jungtimi. 

„Humus“ smulkintuvas – PM serija: 

• Plaktukinio smulkintuvo PM agregatas sukurtas atsižvelgiant į di-
džiausius reikalavimus ir skirtas galingiems iki 320 AG traktoriams. 

• Buvo siekiama vienu agregatu apjungti didelį darbinį našumą, sta-
bilumą ir didelį darbinį greitį – šiuos tikslus pavyko įgyvendinti. 

• Naujasis agregatas suteikia galimybę dirbti važiuojant iki 14 km/
val. greičiu. 

• Papildomai užsakius antrąjį pjovimo veleną darbinis greitis išau-
ga iki 20 km/val.

• Susmulkinta masė lengvai pasiskirsto dėl didelio korpuso ir 80 
cm aukščio masės paskirstymo angos. 

• Aukštos kokybės komponentai užtikrina agregato ilgaamžišku-
mą ir efektyvumą. 

• PM puikiai prisitaiko prie paviršiaus. 
• Atraminis volas idealiai kopijuoja visą darbinio paviršiaus plotą ir 

užtikrina tolygų agregato judėjimą. 
• Pjovimo aukštis reguliuojamas atraminio volo ir viršutinės trau-

kės pagalba.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija

26 psl.
29 psl.
33 psl. 
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AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI I Humus augalinių liekanų smulkintuvai

Techninės specifikacijos

KMF 200 KMF 220 KMF 240 KMF 260 KMF 280 KMF 300
Plaktukinių peilių skaičius, vnt. 54 60 66 72 72 84

Sistemos spragilai, vnt. 14 16 16 20 20 24

Darbinis plotis, m 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,78

Bendras plotis, m 1,00 2,19 2,39 2,62 2,82 3,00

Korpuso aukštis pavaros pusėje, mm 905 905 905 905 905 905

Korpuso aukštis šone, mm 539 539 539 539 539 539

Didžiausias šoninis poslinkis nuo traktoriaus centro, m 1,21 1,41 1,52 1,61 1,72 1,71

Reikalinga galia nuo, kW/AG 30/40 30/40 37/50 44/60 44/60 56/75

GTV sūkių dažnis, min-1 540, 750 arba 1000

Konstrukcinė masė apytiksliai, kg 675 720 730 830 890 910

PMF 220 PMF 240 PMF 260 PMF 280 PMF 320
Plaktukinių peilių skaičius, vnt. 66 72 72 84 96

Sistemos spragilai, vnt. 16 20 20 24 28

Darbinis plotis, m 2,20 2,40 2,60 2,78 3,20

Bendras plotis, m 2,39 2,62 2,82 3,00 3,42

Korpuso aukštis pavaros pusėje, mm 905 905 905 905 977

Korpuso aukštis šone, mm 539 539 539 539 627

Didžiausias šoninis poslinkis nuo traktoriaus centro, m 1,62 1,79 1,97 2,06 2,24

Reikalinga galia nuo, kW/AG 37/50 44/60 44/60 56/75 66/90

GTV sūkių dažnis, min-1 540, 750 arba 1000

Konstrukcinė masė apytiksliai, kg 988 1088 1148 1195 1428

PML 220PML 220 PML 240PML 240 PML 260PML 260 PML 280PML 280
Plaktukinių peilių skaičius, vnt.Plaktukinių peilių skaičius, vnt. 6666 7272 7272 8484

Sistemos spragilai, vnt.Sistemos spragilai, vnt. 1616 2020 2020 2424

Darbinis plotis, mDarbinis plotis, m 2,202,20 2,402,40 2,602,60 2,782,78

Bendras plotis, mBendras plotis, m 2,372,37 2,572,57 2,772,77 2,952,95

Didžiausias šoninis poslinkis nuo traktoriaus centro, mDidžiausias šoninis poslinkis nuo traktoriaus centro, m 1,551,55 1,631,63 1,711,71 1,831,83

Reikalinga galia nuo, kW/AGReikalinga galia nuo, kW/AG 37/5037/50 44/6044/60 44/6044/60 56/7556/75

GTV sūkių dažnis, min-1GTV sūkių dažnis, min-1 540, 750 arba 1000540, 750 arba 1000

PM 280 PM 310 PM 320
Tvirtinimas Kat. II/III, priekyje ir gale

Darbinis plotis, m 2,78 3,10 3,20

Bendras plotis, m 3,00 3,30 3,40

Bendras svoris, kg 2100 2260 2300

Galios poreikis Nuo 110 kW / 150 AG (max. Iki 235 kW / 320 AG)

GTV sūkiai, min-1 1000 1000 1000

Pjovimo veleno sūkiai, min-1 1200 1200 1200

Diržų skaičius, vnt. 5 5 5

Peilių skaičius, vnt. 24 28 28

Masės paskirstymo anga, cm 80 80 80

Atraminio volo skersmuo, mm 320 320 320
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Kerner
augalinių 
atliekų 

smulkintuvai 
X-Cut Solo

AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAI

Vokietijos kompanija „Kerner“ puoselėja ilgametes gamybos tradicijas, daug dėmesio skiria konstrukcijos tobuli-
nimui, investuoja į intensyvaus žemės dirbimo technologijas. Žemės dirbimo ir sėjos technika  pasižymi inovaty-
viomis technologijomis ir ilgaamže konstrukcija, todėl darbus  su šio gamintojo technika galėsite atlikti efektyviau.

Pagrindinės savybės: 

• darbinis plotis nuo 3 m iki 7,5 m;
• tinkami naudoti traktoriams ant tritaškės pakabinimo sistemos;
• idealiai tinka smulkinti kukurūzų, rapso likučius;
• konstrukcijoje yra dvi eilės darbinių dalių: priekinis pirmas peilinis 

volas ir antras diskinis volas;
• speciali diskų forma užtikrina gerą smulkinimą bei dirvos purenimą;
• komplektacijoje pagal poreikį siūlomi papildomi balastiniai svar-

menys, hidraulinis arba mechaninis gylio reguliavimas, prikabini-
mas traktoriaus priekyje, gale arba universalus.

Techninės specifikacijos

300 450 500 600  750
Darbinis plotis, m 3,00 4,50 5,00 6,00  7,50

Pjovimo velenas, 1 eilė 8 peilių velenas, skersmuo 400mm.

Pjovimo diskai, 2 eilė  400 mm  400 mm  400 mm  400 mm  400 mm

Darbinis gylis, cm  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2

Prikabinimo tipas. Кat 2. Kat.3. Kat.3. Kat.3. Kat.3

Konstrukcinė masė, kg 1250 1700 1780 1900 2200

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija
Horizon DSX sėjamoji
Horizon tiksliosios sodinamosios

23 psl.
26 psl.
12 psl. 
15 psl.

Tume Draco sėjamosios
Tume Super Nova Combi sėjamosios
Tume Nova Combi Star sėjamosios

121 psl.
122 psl.
123 psl. 
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Joskin 
puspriekabės, 

priekabos

PUSPRIEKABĖS, PRIEKABOS

Belgijoje įsikūrusi kompanija „Joskin“ – viena iš puspriekabių ir priekabų gamybos lyderių Europoje. Šios kompanijos 
pranašumas – gaminiams naudojamas tik aukščiausios kokybės plienas, itin atsparus deformacijoms. „Joskin“ gamina 
įvairių tipų puspriekabes bei priekabas, kurių krovumas nuo 3 iki 27 tonų.

Pagrindinės savybės: 

• Savivartės priekabos turi itin sandarius, vandeniui nepralaidžius 
kėbulus. Priekabų ir puspriekabių rankenos sukonstruotos taip, 
kad galinis ir šoniniai bortai būtų atsidaromi greitai ir lengvai.

• Didelio skersmens teleskopinis cilindras yra sumontuotas prie-
kinėje važiuoklės dalyje, todėl padeda pasiekti didžiausią kėbulo 
iškėlimo aukštį ir kampą, tuo pačiu užtikrindamas ir išvertimo 
stabilumą. Išvertimo cilindras yra pritvirtintas prie dvigubo vi-
bruojančio rėmo, kuris palengvina šoninį spaudimą, o apsauginis 
vožtuvas padeda apsaugoti kėbulą nuo atsitiktinio, staigaus kri-
timo žemyn.

• Priklausomai nuo modelio, prikabinama pakaba su parabolinė-
mis kryžminėmis spyruoklėmis yra standartinės įrangos dalis. Yra 
galimybė pasirinkti hidropneumatinę pakabą.

• „Joskin“ puspriekabės ir priekabos pasižymi itin plačiu pritaikomumu. 
• „Trans-Cap“ ir „Trans-SPACE“ vientiso kėbulo puspriekabės 

puikiai tinkamos naudojimui žemės ūkyje.
• „Drakkar“ yra daugiafunkcės puspriekabės, krovinį išstu-

miančios judančiomis grindimis ir galine siena.

• Puspriekabių „Trans-CAP“ kėbulas gaminamas iš specialaus 4 
mm storio „HLE 420“ markės plieno. Puspriekabės turi galingą 
900 mm pločio rėmą, kėbulo priekinė dalis 8 cm siauresnė už 
galinę dalį, todėl tai užtikrina lengvą krovinio išbyrėjimą. Važiuo-
klė gali būti vienaašė arba dviašė. Dviašės važiuoklės „Joskin 
Roll-Over“ vežimėlis užtikrina mažesnį pasipriešinimą traukai ir 
24 cm vertikalią eigą.

• „Trans-SPACE“ yra dviašės ir triašės, 18–26 tonų krovumo, per 
galą verčiančios puspriekabės. Jos pasižymi labai tvirta kons-
trukcija: kėbulo dugnas gaminamas iš „HARDOX 450“ markės 
plieno, bortai iš „HLE 550“ markės 4 mm storio plieno. Pusprie-
kabėms galima uždėti ir papildomus kėbulo paaukštinimus. Su 1 
m paaukštinimais iš aliuminio modelio 8000/27TRC150 talpa 
siekia 46,2 m³.

• Priekabos „Tetra-CAP“ ir „Tetra-SPACE“ gaminamos iš specialaus 
plieno „HLE 420“ markės, dviejų ir trijų ašių, verčia į tris puses. 
Siekiant padidinti standartinę priekabos talpą galima montuoti 
papildomai trečią eilę 50 ar 60 cm aukščio paaukštinimų. Prieka-
bų bortus galima visiškai nuimti. Jos rėmas – cinkuotas.

Techninės specifikacijos

5000/
14C125

6500/
22C150

7000/
19BC125

8000/
27TRC150

4525/
11SR100

5025/
15SR120

5525/
13BR100

6025/
17BR120

Ašių skaičius 1 2 2 3 1 1 2 2

Talpa, m3 14,1 21,9 19,4 27,4 10,89 14,55 13,31 17,42

Kėbulo ilgis, m 5,25 6,73 7,15 8,41 4,5 5 5,5 6

Kėbulo plotis, m 2,26 2,26 2,26 2,26 2,42 2,42 2,42 2,42

Kėbulo aukštis, m 1,25 1,5 1,25 1,50 0,6+0,6 0,6+0,6 0,5+0,5 0,6+0,6

Krovumas, t 12 18 20 26 8 10 12 14
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„Кrampe” – tai vokiškų aukščiausios kokybės puspriekabių vardas. Nors „Krampe“ puspriekabių gamyba užsiima nuo 
1983 m., šiandien jis pagrįstai vadinamas šios srities autoritetu. Taigi kuomet apie pervežimus kalba profesionalai, daž-
nai minimas pavadinimas ,,Krampe".

Krampe 
puspriekabės

PUSPRIEKABĖS, PRIEKABOS

Puspriekabės biriems produktams vežti

• Įvairiems biriems produktams vežti pritaikytų kėbulų grindys ir 
šonai pagaminti iš vientiso aukštos kokybės plieno S355 lakšto. 
Grindims naudojamas 3, 4 arba 5 mm storio lakštas. Šoninės tvir-
tumo briaunos (ten, kur jos yra) pagamintos iš uždaro skerspjūvio 
profilių. Priekinė kėbulo sienelė prie šonų privirinta, o ne užlenk-
ta. Dėl krovininės dalies trapecijos skerspjūvio transportuojamas 
birus krovinys mažiau prilimpa kraštuose, todėl jį išverčiant su-
mažėja pavojus deformuoti rėmą, kėbulas geriau išsivalo. 

• Lengva konstrukcija iš uždarų lygiasienių profilių didina prieka-
bos stabilumą darbo metu. Be to, čia nėra kur kauptis purvui. 
Taigi korozijos židiniams atsirasti taip pat sunkiau.

• Rėmo sija priekyje žemesnė (krytis iki 26 cm). Žiūrint iš šono 
profilis žemėja ne laiptuotai, o tolygiai. Kėbulas į rėmo siją remia-
si per plačias gumines atramas.

• Puspriekabės yra trapecijos formos, t.y galinė dalis platesnė nei 
priekinė 10cm, kas sumažina įvaržas išvertimo metu. 

• Didžiausias išvertimo kampas – 51 laipsnis. Bazinės komplektacijos 
puspriekabės yra gaminamos su išvertimo galimybe į dvi ir tris puses. 

• Dviašės ir triašės „Krampe“ puspriekabių važiuoklės standartiš-
kai turi mechanines lingines pakabas. Ašys su sustiprintais ratų 
guoliais, naudojamos BPW arba ADR gamintojų produkcija. Di-
džiakrūvėse puspriekabėse, pradedant modeliu „Big Body 550“, 
naudojamos 100 mm pločio parabolinės lingės. 

• Triašės žemės ūkio paskirties puspriekabės gali būti ir su hidro-
pneumatine pakaba. Nepriklausomai nuo pakabos tipo, visos 
puspriekabių ašys turi dinaminius vertikalios eigos stabilizato-
rius. Triašės važiuoklės turi hidraulinius užraktus. Važiuojant į 
priekį ar atgal puspriekabė juda tiesia trajektorija. Dėl geresnio 
manevringumo bekelėje, transporte ar važiuojant atgal galima 
užsisakyti priverstinę hidraulinę vairavimo sistemą, valdančią 
pirmąją ir paskutiniąją ašis.

• Kiekviena vairavimo ašis turi po dvi vairavimo traukles, jungian-
čias priešingos pusės ratus. Abi trauklės turi atskirus dvikrypčius 
hidrocilindrus.

• Būgniniai ratų stabdžiai – sustiprinti, pramoninio tipo. Jie pritai-
kyti iki 80 km/ val. greičiui.

• Mechaniškai arba hidrauliškai (standartiškai visose „Big Body“ 
serijos puspriekabėse) pakeliamos iškrovimo angos durys užsi-
darydamos gerai prisispaudžia prie kėbulo kraštų. Transportuo-
jant net smulkiausi grūdai neišbyra!

• Plastikiniai ir plieniniai purvasargiai prie kėbulo prisukti varžtais. 
Juos lengva nuimti ir išvalyti ar pakeisti naujais. 

• Apšvietimo ir avarinės signalizacijos prietaisai įrengti saugiame 
U formos profilyje. Apačioje pritvirtintas apsauginis skersinis, 
pagamintas iš apskrito skerspjūvio vamzdžio, todėl čia nesikau-
pia žemės, grūdai. 

• „Krampe“ siūlo platų padangų, tarpvėžės pločių pasirinkimą.
• Papildomai galima užsisakyti elektronines svarstykles ir centrinę 

slėgio padangos kontrolės sistemą.

Puspriekabės gruntui, žvyrui, skaldai vežti

• Galimi talpų pasirinkimai: 10,3-17,7m3 (be viršborčių). Talpos 
šonams ir dugnui naudojamas 4, 5 ir 6mm storio aukštos 
kokybės plienas S355. 

• Atskiriems modeliams dugnas gaminamas iš atsparaus dilimui 
HARDOX 450 metalo.

• Važiuoklė amortizuojanti: linginio, pneumatinio arba hidraulinio 
tipo. 

• Puspriekabės yra trapecijos formos, t.y galinė dalis platesnė nei 
priekinė 10cm, kas sumažina įvaržas išvertimo metu.

• Ypač stabilios konstrukcijos.
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PUSPRIEKABĖS, PRIEKABOS I Krampe puspriekabės

Techninės specifikacijos

Puspriekabės biriems produktams vežti

Modeliai Krovu-
mas, t

Talpa. Be 
paaukšti-
nimų, m3.

Galios 
poreikis nuo, 

AG

Konstrukcinė
Masė, t.

Kėbulo 
dugno/sienų 
storis,mm.

Standartiniai 
ratai

Аšių 
skaičius, 

vnt.
Big Body 460 14,0 15,7 75 3,9 4/3 560/60 R 22,5 2

Big Body 500 14,9 17,0 80 4,13 4/3 560/60 R 22,5 2

Big Body 540 14,8 18,7 80 4,23 4/3 560/60 R 22,5 2

Big Body 550 21,0 18,6 100 5,24 4/4 560/60 R 22,5 2

Big Body 600 20,0 20,2 125 5,82 4/4 560/60 R 22,5 2

Big Body 640 20,5 21,9 140 5,48 4/3 560/60 R 22,5 2

Big Body 650 21,0 21,9 140 6,45 4/4 600/55 R 26,5 2

Big Body 700 23,6 22,0 170 6,90 4/4 580/65 R 22,5; 2

Big Body 740 25,3 22,0 170 6,90 4/4 580/65 R 22,5; 2

Big Body 750 25,3 22,0 180 7,0 4/4 580/65 R 22,5; 2

Big Body 790 26,9 21,9 180 7,1 4/4 600/55 R 26,5 2

Big Body 800 28,0 26,9 190 8,1 4/4 600/55 R 26,5 3

Big Body 900 28,0 30,3 190 8,3 4/4 600/55 R 26,5 3

Big Body 940 28,0 32,9 200 8,4 4/4 600/55 R 26,5; 3

Puspriekabės gruntui, žvyrui, skaldai vežti

Modeliai Krovu-
mas, t

Talpa. Be 
paaukšti-
nimų, m3.

Galios 
poreikis nuo, 

AG

Konstruk-
cinė

Masė, t.

Kėbulo 
dugno/sienų 
storis, mm.

Standartiniai 
ratai

Аšių 
skaičius, 

vnt.
SK 460 14 10,3 75 4,3 5/4 560/60 R 22,5 2

SK 500 20 11,2 100 5,3 6/5 560/60 R 22,5 2

SK550 22 12,3 150 5,6 6/5 560/60 R 22,5 2

SK 600 22 13,3 160 5,9 6/5 560/60 R 22,5 2

SK750 30 16,6 190 8,1 6/5 560/60 R 22,5 3

SK800 28 17,7 190 8,3 6/5 560/60 R 22,5 3

HD550 25 12,4 150 6,1 6/5 600/ 55 R 26,5 2

HALFPIPE HP 20 25 12,1 150 5,6 6/6 600/ 55 R 26,5 2

HALFPIPE HP 24 26 13,0 170 5,9 6/6 560/60 R 22,5 2

HALFPIPE HP 30 30 16,1 190 8,7 6/6 560/60 R 22,5 3

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija 
Fendt 300 Vario serija

20 psl.
23 psl.
26 psl. 
29 psl.
33 psl. 

Fendt IDEAL serija
Fendt L serija
Fendt C serija
Fendt E serija
AFT melioracijos mašinos

61 psl.
64 psl.
67 psl. 
70 psl.

157 psl. 
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Nyderlanduose įsikūrusi kompanija „Trioliet“ yra viena iš didžiausių specializuotos pašarų ruošimo ir dalinimo įrangos 
gamintojų Europoje. Šioje srityje specializuojasi daugiau kaip 60 metų. Apie 80 proc. pagamintos produkcijos „Trioliet“ 
eksportuoja į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Tai viena iš nedaugelio kompanijų, montuojanti pašarų maišytuvus-dalytu-
vus ant savaeigių didelės talpos važiuoklių. „Trioliet“ – tai ne tik patirtis, bet ir inovacijos, kurios yra kiekvieno agregato 
sudedamoji dalis.  

Trioliet
savaeigiai 

pašarų 
maišytuvai-
dalytuvai

Galvijams šerti skirti savaeigiai maišytuvai-dalytuvai „Triotrac“

• 17, 20 ir 24 m³ talpos.
• Suprojektuoti ūkiams, kuriuose auginama nuo 60 iki 1000 ir 

daugiau galvijų. 
• Užtikrina ne tik tolygų ir švarų siloso atkandimą, bet ir greitą, 

vienodą pašaro dalinimą. 
• Pasikrovimo sistema susideda iš pjaustymo rėmo su integruo-

tu atmušimo volu, kuris transportuoja pašarus ant konvejerio. 
Konvejeris greitai perkelia pašarą į maišymo kamerą. Kai tik pa-
siekiamas nustatytas pašaro kiekis, pjovimas yra nutraukiamas ir 
silosas išlieka lygus, ir švarus. 

• Galima greitai ir tiksliai pasikrauti bet kokius pašarus, įskaitant 
grūdus, kvadratinius ar apvalius šieno rulonus. 

• „Triotrac“ turi du vertikalius maišymo sraigtus su integruota ho-
rizontalia pašaro judėjimo kameroje sistema. 

• Elektroninė svėrimo sistema gali būti suderinta su šėrimo valdy-
mo sistema „TFM Tracker“.

• Montuojami „JCB Power Systems“ 4 cilindrų „Commonrail“ 
dyzeliniai varikliai, turintys 129kW (175AG), arba 6 cilindrų „FPT 
Commonrail“ dyzeliniai varikliai, turintys 202 kW (255AG) galios. 

• „Trioform“ sraigtų peilių išskirtinumas – stipresni, mažiau lūžta, 
geresnis pjaustymo atlikimas dėl horizontalios padėties, savaime 
pasigalanda, ilgesnis naudojimo laikas, reikalauja mažiau galios, 
todėl yra taupomos degalų sąnaudos.

• Horizontali smulkinimo peilių padėtis užtikrina optimalų smulki-
nimo procesą su mažu pasipriešinimu.

• Hidrostatinė pavara su „Powershift“ transmisija turi žemų ir 
aukštų pavarų nustatymus. 

• Žemų pavarų nustatymai leidžia maks. greitį iki 12 km/val. Aukš-
tų pavarų nustatymai leidžia maks. greitį iki 40 km/val. „Triotrac“ 
savaeigis maišytuvasdalytuvas gali būti varomas ir vairuojamas 
tik visais keturiais.

Nuo 2016 m. kompanija „Trioliet“ 
rinkai pateikė atnaujintą modelį „Triotrac M“

• Tai kompaktiškas savaeigis pašarų maišytuvas su vienu vertikaliu 
sraigtu. 

• Jo tūris – 14 m3.
• Jis montuojamas ant JCB platformos, turi JCB variklį, teleskopi-

nę atpjovimo ranką – maksimalus atpjovimo aukštis tranšėjoje 
padidėjo iki 6 m.

• Pašaras kraunamas į rotorių naudojant pjovimo / pakrovimo sis-
temą, kur jis tuo pačiu metu transportuojamas į maišymo ka-
merą.

• Jis yra ypač manevringas, todėl tinka žemoms arklidėms ankš-
tuose ūkiuose.

• Viena vertikali „Twin Stream“ planetinio sraigto pavara.
• Kryžminis konvejerio diržas arba šoninės išleidimo durys. 
• Keturi varantys priekiniai ratai.
• 2WS galinio rato vairavimas.
• Maks. greitis 35 km/h.
• Hidraulinė priekinės ašies pakaba.
• Atnaujinta kabina – dar patogesnis operatoriaus darbas, inte-

gruotas porankis sėdynėje, galimybė programuoti darbo režimus, 
su atidaromu šoniniu langu, radiju, priekinio stiklo valytuvais ir 
automatine klimato kontrolės sistema su oro kondicionieriumi. 

• Galinio vaizdo kamera.
• Naujos kartos gumuotas konvejeris – dar ilgaamžiškesnis darbas. 
• Numatyta galimybė montuoti trečią ašį gale.
• „Triotronic 7600T“ svėrimo kompiuteris su jutikliniu ekranu.
• Pneumatinė pakaba.

GYVULIŲ ŠĖRIMO TECHNIKA
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GYVULIŲ ŠĖRIMO TECHNIKA I Trioliet savaeigiai pašarų maišytuvai-dalytuvai

Techninės specifikacijos

„Triotrac“

1700 2000 2400
Talpa, m3 17 20 24

Bendras ilgis, m 9,7 10,20 10,25

Bendras plotis, m 2,44 2,44 2,44

Bendras aukštis, m 2,95 2,95 3,30

Takelio plotis už ratų, m 2,38 2,38 2,38

Ratų pagrindas, m 5,25 5,25 5,25

Pjovimo aukštis, m 6 6 6

Pjovimo plotis, m 1,85 1,85 1,85

Pjovimo gylis, m 0,4 0,4 0,4

Išleidimo aukštis, m 1,09 1,09 1,09

Apsisukimo ratas (standartas), m 14 14 14

Apsisukimo ratas su trečio rato ašimi, m 14,4 14,4 14,4

Padangos 435 / 50 R 22,5 (4x)

Dyzelinis variklis kW (HP), 4 cilindrų* 129 (175) 129 (175) 129 (175)

Dyzelinis variklis kW (HP), 6 cilindrų* 202 (255) 202 (255) 202 (255)

Dyzelino bako talpa, l 275 275 275

Greitis (ūkio režimu), km/h 0-20 0-20 0-20

Maksimalus nuolydis esant žemai pavarai, % 30 30 30 

Greitis (transporto režimu), km/h 0-40 0-40 0-40

*Montuojamas arba 4, arba 6 cilindrų dyzelinis variklis

„Triotrac M“

1400 AL 1400 ZK
Talpa, m3 14 14

Ilgis, m 8,03 7,29

Plotis, m 2,55 2,77

Aukštis, m 2,80 2,80

Siloso maksimalus pjovimo aukštis, m 4,50 4,50

Siloso pjovimo plotis, m 1,85 1,85

Siloso pjovimo gylis, m 0,4 0,4

Maksimalus greitis kieme, km / h 20 20

Maksimalus greitis kelyje, km / h 40 40

Padangų dydis, priekinės 385 / 65 R 22.5 385 / 65 R 22.5

Padangų dydis, galinės 315 / 80 R 22.5 315 / 80 R 22.5

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 300 Vario serija
Fendt 200 Vario serija
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai

33 psl.
35 psl.
84 psl. 
90 psl.

Fendt Former grėbliai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos 

93 psl.
108 psl.
112 psl. 
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• Maišytuvai-dalytuvai gali turėti juostinį arba grandininį iškrovi-
mo transporterį. Iškrovimas gali būti vykdomas į abi arba į vieną 
iš pasirinktų pusių.

• Kompaktiški vieno sraigto „Solomix 1“ (5–14 m³ talpos) tinkami 
naudoti tiek mažas, tiek dideles bandas turinčiuose ūkiuose.

• Ypač patvarūs „Solomix 2“ maišytuvai-dalytuvai (10–36 m³ talpa) 
dėl puikių charakteristikų, lengvo ir paprasto valdymo yra patys 
populiariausi ,,Trioliet“ maišytuvų - dalytuvų gamoje. „Solomix 
2“ gali turėti kelis dalinimo būdus: per priekį, šoną ar per galą.

• „Solomix P2“ yra per šoną dalinantis maišytuvas-dalintuvas su 
sumontuotu šiaudų skleistuvu. Galingas šiaudų skleistuvas gali 
skleisti šiaudus iki 25 m atstumu.

• Patys didžiausi prikabinami maišytuvai-dalintuvai „Solomix 3“ turi 
tris sraigtus. Jų galima talpa 27–52 m³.

• Sustiprinti „Solomix X“ serijos maišytuvai-dalytuvai turi 2 arba 3 
maišymo sraigtus, vientisą važiuoklę, tvirčiausias maišymo talpos 
sienas, maišymo sraigtus, užtikrintam ir ilgam jų naudojimui.

Sraigtai

• „Trioliet“ sukurta koncepcija – vertikalūs, kūgio formos sraig-
tai „Twin Stream“. Lyginant su horizontaliųjų sraigtų sistema ši 
konstrukcija leidžia gerokai efektyviau smulkinti ritinius. 

• Sraigtai kartu su maišytuvo-dalytuvo sienelėmis suprojektuo-
ti taip, kad visa apkrova darbo metu būtų perduodama sraigtų 
atramoms, o iš čia – rėmui. 

• Dėl mažesnės sraigtų apkrovos jų pavarai reikalinga mažesnė 
galia. Mažiau dyla ne tik sraigtų vijos, bet ir maišytuvo-dalytuvo 
rezervuaro sienelės. 

• Sraigtų vijos pagamintos iš 22 mm storio plieninio lakšto, apati-
nė sraigto dalis pagaminta net iš 25 mm storio plieninių lakštų. 

• „Twin Stream“ sraigtai užtikrina tolygų masės judėjimą visame 

rezervuaro tūryje. Ji cirkuliuoja ratu, iš viršaus į apačią. Kad būtų 
laisvesnis judėjimas žemyn, padidintas atstumas tarp sraigto 
vijų ir rezervuaro sienelių. Masės maišymo tolygumą galima 
pastebėti pagal jos paliekamas žymes ant vidinių rezervuaro 
sienelių.

• Vertikalių sraigtų ašis sukasi dviejuose guoliuose. Viršutinis – 
priežiūros eksploatacijos metu nereikalaujantis, didelėms apkro-
voms apskaičiuotas su kūginiais ritinėliais, apatinis – slydimo.

• Priklausomai nuo pašarų rūšies, smulkinimo efektyvumą galima 
padidinti ant vertikalių sraigtų, skirtinguose aukščiuose pritvirtinus 
dantytus peilius. Su jais maišymas atliekamas per trumpesnį laiką.

• „Twin Stream“ sraigtų pavara – tiesioginė. Jokie papildomi re-
duktoriai, didinantys galios sąnaudas konstrukcijoje nenumatyti. 
Tačiau tiesioginė pavara leidžia operatyviai darbo metu keisti jų 
sūkių dažnį.

• Sraigtų apačioje pritvirtintos mentelės pašarą leidžia iškrauti ne 
tik greitai, bet ir labai tolygiai. Be to, visą apatinių sraigto vijų 
plotį atitinkančios mentelės rezervuare nepalieka pašaro likučių.

Maišymo kamera

• „Trioliet“ pašarų maišytuvai-dalytuvai maišymo kameroje turi 
specialius trikampio formos intarpus, kurie užtikrina, kad paša-
ras bus maišomas ne tik įprastai vertikalia kryptimi, bet ir išilgai 
dalytuvo, t.y. horizontaliai. 

• Horizontalaus srauto sistema garantuoja greitą ir homogenišką 
maišymą bei tolydų iškrovimą.

• Maišytuvo-dalytuvo su dviem arba trimis vertikaliais sraigtais vi-
dinės sienelės turi tiksliai apskaičiuotas, įstrižai nukreiptas briau-
nas. Griežtas jų orientavimas užtikrina efektyvų masės judėjimą 
ne tik ties vienu sraigtu, bet ir visame rezervuaro tūryje! Taigi, 
pašaras pilnai išmaišomas ne tik vertikalia, bet ir horizontalia 

Trioliet
pakraunami 

pašarų 
maišytuvai-
dalytuvai

GYVULIŲ ŠĖRIMO TECHNIKA

Nyderlanduose įsikūrusi kompanija „Trioliet“ yra viena iš didžiausių specializuotos pašarų ruošimo ir dalinimo 
įrangos gamintojų Europoje. Šioje srityje specializuojasi daugiau kaip 60 metų. Apie 80 proc. pagamintos produk-
cijos „Trioliet“ eksportuoja į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Tai viena iš nedaugelio kompanijų, montuojanti pašarų 
maišytuvus-dalytuvus ant savaeigių didelės talpos važiuoklių. „Trioliet“ – tai ne tik patirtis, bet ir inovacijos, kurios 
yra kiekvieno agregato sudedamoji dalis. 
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kryptimis. Gaunamas vienalytis, vienodos kokybės pašaras.
• ,,Trioliet” maišytuvai-dalytuvai išsiskiria originaliu rezervuaro tvir-

tinimu. Skirtingai nuo kitų kompanijų gaminamos produkcijos, 
rezervuaras čia standžiai sujungtas su maišytuvo-dalytuvo rėmu, 
todėl visos apkrovos, atsiradusios darbo metu, perduodamos 
jam. Ši koncepcija leidžia išsiversti be itin masyvios dugno plokš-
tės, tačiau išsaugoti didelį agregato stabilumą maišymo metu.

• Maišytuvo-dalytuvo elektroninės svarstyklės turi tris jutiklius: 2 
gale ir 1 priekyje. Kiekvienas iš tenzometrinių jutiklių matavimus 
atlieka dvejose vietose, o elektroninė valdymo sistema šiuos re-
zultatus sumuoja ir išveda kiekvieno jutiklio parodymų vidurkį. 

• Šie jutikliai montuojami tarp rėmo ir važiuoklės, o pakankama 

Techninės specifikacijos

„Solomix 1“

Modelis 800-1400 VLH 500-900 ZK 800-1400 ZK
Sraigtų skaičius, vnt. 1 1 1

Dalinimas Transporteriu Durys Durys

Talpa, kub. m 8-14 5-9 8-14

Ilgis, m 4,74-5,16 4,16-4,43 4,52-4,93

Aukštis, m 2,49-3,02 2,16-2,77 2,47-3,02

Plotis, m 2,3-2,45 m 2,18-2,28 2,47-2,70

Sraigtų skersmuo, mm 2200-2440 1900-2000 2200-2440

Maksimalus peilių skaičius ant sraigto, vnt. 8-12 5-8 8-12

Darbinio veleno sūkiai, aps./min. 540 540 540

Galios poreikis, AG 66-82 55-60 66-82

Standartiniai ratai 400/45-17,5 340/55-16 400/45-17,5

Reikalavimai hidraulikai Nemažiau 20 l/min., 170 bar.

Hidraulinių jungčių skaičius 1 viengubo veikimo jungtis 2 dvigubo veikimo jungtys 2 dvigubo veikimo jungtys

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 300 Vario serija
Fendt 200 Vario serija
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai

33 psl.
35 psl.
84 psl. 
90 psl.

Fendt Former grėbliai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos 

93 psl.
108 psl.
112 psl. 

jų apsauga leidžia įveikti dinamines perkrovas transporto metu. 
Paauksuoti kontaktai užtikrina patikimą duomenų perdavimą 
nepriklausomai nuo sąlygų. 

• Valdymo terminalas yra specialiai ekranuotas, sumontuotos drė-
gmės nepraleidžiančiame, smūgiams atspariame korpuse.

Technologiniai sprendimai

• Sumontuota unikali tritaškė svėrimo sistema, kuri gali būti papil-
dyta pažangia šėrimo valdymo sistema „TFM Tracker“. Ji užtikri-
na maksimaliai tikslų svėrimą. Su šia sistema pašaro daviniai gali 
būti programuojami, optimizuojami ir kontroliuojami itin tiksliai.
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GYVULIŲ ŠĖRIMO TECHNIKA I Trioliet pakraunami pašarų maišytuvai-dalytuvai

„Solomix 2“

Modelis 1000-2800 
VLL

1200-2400 
VLH

1600-2400 
VLH-T

1200-2400 
ZK

1200-1600 
ZK-T

2400-3600 VLX* 
sustiprinti

Sraigtų skaičius, vnt. 2 2 2 2 2 2

Sraigto vijų storis 22 mm ir 25 mm apatinės vijos

Dalinimas Transporteriu Transporteriu Transporteriu Durys Durys Transporteriu/

Važiuoklė Viena ašis Viena ašis Tandeminė 
važiuoklė Viena ašis Tandeminė 

važiuoklė
Tandeminė 
važiuoklė

Talpa, kub. m 10-28 12-24 16-24 12-24 16-24 24-36

Ilgis, m 5,56-7,78 6,57-8,08 7,52-8,08 6,05-7,46 6,81-7,46 8,3-8,87

Aukštis, m 2,40-3,36 2,51-3,23 2,74-3,02 2,51-3,23 2,73-3,02 3,04-3,54

Plotis, m 2,14-2,85 2,22-2,44 2,29-2,44 2,29-2,78 2,46-2,78 2,75-3,00

Sraigtų skersmuo, mm 1500-2200 1800-2440 2200-2440 1800-2440 2200-2440 2440-2600

Maksimalus peilių skaičius 
ant sraigto, vnt. 6-10 7-10 8-10 7-10 8-10 10-12

Darbinio veleno sūkiai, 
aps./min. 540 540 540 540 540 1000

Galios poreikis, AG 66-120 60-120 66-82 60-120  102-120 120-177

Standartiniai ratai
315/80-22,5 

arba 
385/65-22,5

400/45-17,5 
arba 

435/50-19,5
435/50-19,5

400/45-17,5 
arba 

435/50-19,5
435/50-19,5

435/50-19,5 
arba 385/65-22,5 

arba dvigubi 
275/70-22,5

Reikalavimai hidraulikai Nemažiau 20 l/min., 170 bar.

Hidraulinių jungčių 
skaičius

1 viengubo 
veikimo jungtis

1 viengubo 
veikimo jungtis

1 viengubo 
veikimo jungtis

2 dvigubo 
veikimo jungtys

2 dvigubo 
veikimo jungtys

1 viengubo 
veikimo jungtis

„Solomix 3“

Modelis 2700-3400 VLH 2700-3400 ZK-T 3600-4600 VLX* 
sustiprinti

3600-5200 ZKX-T* 
sustiprinti

Sraigtų skaičius, vnt. 3 3 3 3

Sraigto vijų storis 22 mm ir 25 mm apatinės vijos

Dalinimas Transporteriu Durys Transporteriu Dvigubos durys k.p. 
ir d.p.

Važiuoklė Tandeminė 
važiuoklė

Tandeminė 
važiuoklė

Tandeminė važiuoklė/
trijų ašių važiuoklė

Tandeminė važiuoklė/
trijų ašių važiuoklė

Talpa, kub. m 27-34 27-34 36-46 36-52

Ilgis, m 9,99-10,13 9,38-9,51 10,10-10,83 9,51-10,89

Aukštis, m 2,90-3,35 2,90-3,35 3,38-3,54 3,38-3,61

Plotis, m 2,54 2,54-2,61 2,75-2,97 2,66-2,97

Sraigtų skersmuo, mm 2200 2200 2200-2440 2440-2660

Maksimalus peilių skaičius ant sraigto, vnt. 8-10 8-10 7-9 10-12

Darbinio veleno sūkiai, aps./min. 1000 1000 1000 1000

Galios poreikis, AG 140-160 140-160 177-204 177-240

Standartiniai ratai 435/50-19,5 275/70-22,5 
arba 315/80-22,5 arba 435/50-19,5

Reikalavimai hidraulikai Ne mažiau 20 l/min., 170 bar.

Hidraulinių jungčių skaičius 1 viengubo 
veikimo jungtis

2 dvigubo 
veikimo jungtys

1 viengubo 
veikimo jungtis

2 dvigubo 
veikimo jungtys
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Savikroviai pašarų maišytuvai-dalytuvai „Triomix 1“ / „Triomix S“

• Pakrovimo, maišymo ir išleidimo procese pakanka vieno as-
mens ir vieno traktoriaus tandemo. 

• Turi judantį pjovimo ir nejudantį peilius, specialiai sukurtą pjo-
vimo-pakrovimo sistemą, kuri užtikrina minimalią energijos 
švaistymo galimybę ir išlaiko pašaro struktūrą. 

• Dėl kompaktiškos formos ir puikaus vaizdo iš traktoriaus į galą 
tvirtieji maišytuvai-dalytuvai „Triomix“ yra labai manevringi. 

Sraigtai

• Savikroviai maišytuvai-dalytuvai turi vieną vertikalų sraigtą. 
• „Trioliet“ sukurta koncepcija – vertikalūs, kūgio formos sraig-

tai „Twin Stream“. Lyginant su horizontaliųjų sraigtų sistema ši 
konstrukcija leidžia gerokai efektyviau smulkinti ritinius. 

• Sraigtai kartu su maišytuvo-dalytuvo sienelėmis suprojektuoti 
taip, kad visa apkrova darbo metu būtų perduodama sraigtų 
atramoms, o iš čia – rėmui. 

• Dėl mažesnės sraigtų apkrovos jų pavarai reikalinga mažesnė 
galia. Mažiau dyla ne tik sraigtų vijos, bet ir maišytuvo-dalytu-
vo rezervuaro sienelės. 

• Sraigtų vijos pagamintos iš 22 mm storio plieninio lakšto, apati-
nė sraigto dalis pagaminta net iš 25 mm storio plieninių lakštų. 

• „Twin Stream“ sraigtai užtikrina tolygų masės judėjimą visame 
rezervuaro tūryje. Ji cirkuliuoja ratu, iš viršaus į apačią. Kad 
būtų laisvesnis judėjimas žemyn, padidintas atstumas tarp 
sraigto vijų ir rezervuaro sienelių. Masės maišymo tolygumą 
galima pastebėti pagal jos paliekamas žymes ant vidinių 
rezervuaro sienelių.

• Vertikalių sraigtų ašis sukasi dviejuose guoliuose. Viršutinis – 
priežiūros eksploatacijos metu nereikalaujantis, didelėms apkro-
voms apskaičiuotas su kūginiais ritinėliais, apatinis – slydimo.

Trioliet
savikroviai 

pašarų 
maišytuvai-
dalytuvai

GYVULIŲ ŠĖRIMO TECHNIKA

Nyderlanduose įsikūrusi kompanija „Trioliet“ yra viena iš didžiausių specializuotos pašarų ruošimo ir dalinimo 
įrangos gamintojų Europoje. Šioje srityje specializuojasi daugiau kaip 60 metų. Apie 80 proc. pagamintos produk-
cijos „Trioliet“ eksportuoja į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Tai viena iš nedaugelio kompanijų, montuojanti pašarų 
maišytuvus-dalytuvus ant savaeigių didelės talpos važiuoklių. „Trioliet“ – tai ne tik patirtis, bet ir inovacijos, kurios 
yra kiekvieno agregato sudedamoji dalis. 

• Priklausomai nuo pašarų rūšies, smulkinimo efektyvumą ga-
lima padidinti ant vertikalių sraigtų, skirtinguose aukščiuose 
pritvirtinus dantytus peilius. Su jais maišymas atliekamas per 
trumpesnį laiką.

• „Twin Stream“ sraigtų pavara – tiesioginė. Jokie papildomi re-
duktoriai, didinantys galios sąnaudas konstrukcijoje nenumaty-
ti. Tačiau tiesioginė pavara leidžia operatyviai darbo metu keisti 
jų sūkių dažnį.

• Sraigtų apačioje pritvirtintos mentelės pašarą leidžia iškrauti ne 
tik greitai, bet ir labai tolygiai. Be to, visą apatinių sraigto vijų 
plotį atitinkančios mentelės rezervuare nepalieka pašaro likučių.

Maišymo kamera

• „Trioliet“ pašarų maišytuvai-dalytuvai maišymo kameroje turi 
specialius trikampio formos intarpus, kurie užtikrina, kad paša-
ras bus maišomas ne tik įprastai vertikalia kryptimi, bet ir išilgai 
dalytuvo, t.y. horizontaliai. 

• Horizontalaus srauto sistema garantuoja greitą ir homogenišką 
maišymą bei tolydų iškrovimą.

• Maišytuvo-dalytuvo su dviem arba trimis vertikaliais sraigtais vi-
dinės sienelės turi tiksliai apskaičiuotas, įstrižai nukreiptas briau-
nas. Griežtas jų orientavimas užtikrina efektyvų masės judėjimą 
ne tik ties vienu sraigtu, bet ir visame rezervuaro tūryje! Taigi, 
pašaras pilnai išmaišomas ne tik vertikalia, bet ir horizontalia 
kryptimis. Gaunamas vienalytis, vienodos kokybės pašaras.

• ,,Trioliet” maišytuvai-dalytuvai išsiskiria originaliu rezervuaro 
tvirtinimu. Skirtingai nuo kitų kompanijų gaminamos produkci-
jos, rezervuaras čia standžiai sujungtas su maišytuvo-dalytuvo 
rėmu, todėl visos apkrovos, atsiradusios darbo metu, perduo-
damos jam. Ši koncepcija leidžia išsiversti be itin masyvios du-
gno plokštės, tačiau išsaugoti didelį agregato stabilumą maišy-
mo metu.
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• Maišytuvo-dalytuvo elektroninės svarstyklės turi tris jutiklius: 2 
gale ir 1 priekyje. Kiekvienas iš tenzometrinių jutiklių matavimus 
atlieka dvejose vietose, o elektroninė valdymo sistema šiuos re-
zultatus sumuoja ir išveda kiekvieno jutiklio parodymų vidurkį. 

• Šie jutikliai montuojami tarp rėmo ir važiuoklės, o pakankamą 
jų apsauga leidžia įveikti dinamines perkrovas transporto metu. 
Paauksuoti kontaktai užtikrina patikimą duomenų perdavimą 
nepriklausomai nuo sąlygų. 

• Valdymo terminalas yra specialiai ekranuotas, sumontuotos drė-
gmės nepraleidžiančiame, smūgiams atspariame korpuse.

Technologiniai sprendimai

• Sumontuota unikali tritaškė svėrimo sistema, kuri gali būti papil-
dyta pažangia šėrimo valdymo sistema „TFM Tracker“. Ji užtikri-
na maksimaliai tikslų svėrimą. Su šia sistema pašaro daviniai gali 
būti programuojami, optimizuojami ir kontroliuojami itin tiksliai.

Techninės specifikacijos

Modelis „Triomix 1“ 800-1200, hidrauliškai 
judantys atkandimo peiliai

„Triomix S1“ 800-1200, stacionarūs 
atkandimo peiliai

Sraigtų skaičius, vnt. 1 1

Dalinimas Transporteriu Transporteriu

Talpa, kub. m 8-12 8-12

Ilgis, m 4,98-5,16 4,98-5,16

Aukštis, m 2,81-3,02 2,76-3,07

Plotis, m 2,41-2,61 2,45-2,65

Sraigtų skersmuo, mm 2000-2200 2000-2200

Maksimalus peilių skaičius ant sraigto, vnt. 8 8

Darbinio veleno sūkiai, aps./min. 540 540

Galios poreikis, AG 68-82 68-82

Reikalavimai hidraulikai Nemažiau 25 l/min., 170 bar. Nemažiau 25 l/min., 170 bar.

Ratai 295/60 R 22,5 295/60 R 22,5

Hidraulinių jungčių skaičius 1 viengubo veikimo jungtis 1 viengubo veikimo jungtis

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 300 Vario serija
Fendt 200 Vario serija
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai

33 psl.
35 psl.
84 psl. 
90 psl.

Fendt Former grėbliai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos 

93 psl.
108 psl.
112 psl. 
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Trioliet
automa-
tizuotos 
šėrimo 

sistemos

GYVULIŲ ŠĖRIMO TECHNIKA

Nyderlanduose įsikūrusi kompanija „Trioliet“ yra viena iš didžiausių specializuotos pašarų ruošimo ir dalinimo 
įrangos gamintojų Europoje. Šioje srityje specializuojasi daugiau kaip 60 metų. Apie 80 proc. pagamintos produk-
cijos „Trioliet“ eksportuoja į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Tai viena iš nedaugelio kompanijų, montuojanti pašarų 
maišytuvus-dalytuvus ant savaeigių didelės talpos važiuoklių. „Trioliet“ – tai ne tik patirtis, bet ir inovacijos, kurios 
yra kiekvieno agregato sudedamoji dalis.  

Remiantis praktinių tyrimų rezultatais, dažnesnis šėrimas sąlygoja didesnį produktyvumą. Be to, tai pagerina ir 
karvės sveikatą bei pačią gyvenimo trukmę. 

„Trioliet Triomatic“ automatinė šėrimo sistema:

• padeda pasiekti geriausius rezultatus mažiausiomis laiko sąnaudomis;
• įprasta darbo jėga pašarui maišyti ir dalinti nebėra reikalinga;
• galite pasirinkti jums patogų laiką kada užpildyti pašarų rezervuarus;
• itin tiksliai paruošti daviniai mažoms galvijų grupėms gali būti karto-

jami keletą kartų per dieną, pavyzdžiui, 12 kartų šėrimas ir 12 kartų 
pašaro pristūmimas, todėl gaunamas didesnis pieno primilžis;

• mažesnis technikos poreikis (pakanka vieno krautuvo su siloso 
pjautuvu);

• patikima sistema, reikalaujanti mažai priežiūros bei išlaidų, už-
tikrina: efektyvų laiko panaudojimą, paprastą pakrovimą, išsau-
gotą pašaro struktūrą, unikalią pjovimo ir maišymo technologiją; 
visi įrengimai varomi vien tik elektros dėka;

• šėrimo sistemos dėka galima atlikti ir kitus darbus, pavyzdžiui, siste-
ma gali būti naudojama pašarų pristūmimui prie šėrimo tako krašto; 

• pritaikyta dideliam galvijų skaičiui, taip pat galimas mažesnių 
grupių šėrimas; šėrimo robotas gali pašerti nuo 5 (100 kg paša-
ro) iki 700 galvijų.

Pilnai automatizuota šėrimo sistema „Trioliet Triomatic“ susideda iš 
dviejų komponentų: šėrimo virtuvės ir šėrimo roboto.

Šėrimo virtuvė gali būti:

• stacionarus dalintuvas – „Triomatic T20“,
• arba pašarų bunkeriai – „Triomatic T30“, 
• arba pašarų virtuvė – „Triomatic T40“. 

Šėrimo virtuvėje yra laikomos tam tikros pašaro rūšys nuo vienos 
iki kelių dienų. 

Šėrimo virtuvė „Triomatic T20“

• Šią sistemą sudaro šėrimo robotas bei stacionarus 7-46 m3 da-
lintuvas. 

• Ji gali būti komponuojama su keliais stacionariais dalintuvais. 
• Stacionarių dalintuvų pavara sukama naudojant elektros energiją. 
• Ši sistema tinka ūkiams, kurie šeria vienu pagrindiniu racionu 

(priklausomai nuo stacionarių dalintuvų skaičiaus). 
• Viena paprasčiausių ir pigiausių iš automatizuoto šėrimo sistemų.

Šėrimo virtuvė „Triomatic T30“

• Šią sistemą sudaro šėrimo robotas bei vienas ir daugiau šėri-
mo bunkerių. Jų skaičius priklauso nuo to, kiek norima skirtingų 
komponentų sudėti į racioną. 

• Šėrimo bunkerių pavara – hidraulinė. Pilnai automatizuota ir val-
doma roboto. 

• Šėrimo bunkeriai iš stipraus plieno. Grindys – nerūdijančio plie-
no, sienelės gali būti pasirinktinai cinkuoto arba nerūdijančio 
plieno. 

• Bunkerius nesudėtinga užkrauti naudojant traktoriaus frontalinį 
krautuvą arba teleskopinį krautuvą. 

• Užkraunamas pašaras yra biraus pavidalo. Talpa – 18 m3

• Pašaro užkrovimas galimas vieną kartą per parą.
• Du iškrovimo-dozavimo volai, tiksliam šėrimo roboto užkrovimui.
• Apsauginės užkrovimo durys ir dvigubos bunkerių grindys ap-

saugo nuo pašaro išsibarstymo.
• Ši sistema viena populiariausių tarp kompanijos „Trioliet“ siūlo-

mų automatinio šėrimo sistemų. 



149

Šėrimo virtuvė „Triomatic T40“

• Šią sistemą sudaro šėrimo robotas bei T40 šėrimo virtuvė. 
• Šėrimo virtuvę sudaro platformos su judančiomis grindimis. 
• Joje esančių judančių grindų skaičius priklauso nuo ingredientų 

skaičiaus. 
• Šėrimo virtuvės grindų ilgis 6,25/7,6/8,9 m, skirta užkrauti silo-

so blokus ir/arba siloso rulonus. 
• Užkrovimui reikalingi siloso atpjovimo sistema, nes pašaras už-

kraunamas blokais. 
• Atpjovimo sistema su dviem atpjovimo diskais: horizontaliu ir 

vertikaliu.
• Atpjaunamo pašaro storio kontrolė, galimybė atpjauti 25-150 

mm storio pašarą.
• Priklausomai nuo lauko oro sąlygų, pašaras gali būti užkrauna-

mas kartą per 2-5 paras. 
• Šėrimo virtuvės pavara – elektrinė. 
• Šėrimo virtuvės gale sumontuotas tikslus atpjovimo įrenginys, 

kuris reikiamą pašaro kiekį atpjauna ant transporterio su svars-
tyklėmis ir pašarai transportuojami į pašarų vagonėlį. 

• Dėl retesnio pašarų užkrovimo iki minimumo sumažinamas dar-
bo jėgos poreikis, sumažinamos energijos sąnaudos. 

• Platus grandininis konvejeris su integruota svėrimo sistema, skir-
tas pašarų roboto užkrovimui. 

• Ši sistema viena brangiausių tarp kompanijos „Trioliet“ siūlomų 
sistemų, tačiau duodančių didžiausią pridėtinę vertę ūkininkui. 

Šėrimo robotas gali būti:

• „Triomatic HP 2 300“ pakabinamas šėrimo robotas su nuolatine 
elektros linija. 

• „Triomatic WP 2 300“ važiuojantis žeme su nuolatine elektros 
linija. 

• „Triomatic WB 2 300“ važiuojantis žeme šėrimo robotas su ba-
terijomis.

Visi šėrimo robotai turi 4 funkcijas viename: maišytuvas, siloso 
smulkintuvas, dalintuvas ir pašarų pristūmėjas.

Pašarų robotai turi 2 vertikalius sraigtus, integruotą svėrimo 
sistemą, apačioje įtaisytą pašarų pristūmimo koją, turi integruotą 
lietimui jautrų valdymo terminalą, integruotą nuotolinės stebėsenos 
ir valdymo sistemą (reikalingas pastovus interneto ryšys). Pašaro 
dalinimas vyksta įmontuotu transporteriu.

„Triomatic HP 2 300“ pakabinamas šėrimo robotas su nuolatine 
elektros linija: 

• robotas yra pakabintas – robotui važiuoti reikalinga įrengti pa-
kabinamą bėgį;. 

• robotas gali kontroliuoti siloso bokštus ir kitas siloso laikymo vietas. 

„Triomatic WP 2 300“ važiuojantis žeme su nuolatine elektros 
linija: 

• šis robotas turi keturis ratus, kuriais važiuoja žeme, t.y. jam ne-
bereikia įrengti kabamojo bėgio, todėl automatinio šėrimo siste-
mos įdiegimas tapo dar paprastesnis;

• šiam robotui, kaip ir „Triomatic HP 2 300“ reikalinga elektros 
energijos linija, kurios trajektoriją robotas tiksliai kopijuoja.

„Triomatic WB 2 300“ važiuojantis žeme šėrimo robotas su 
baterijomis: 

 
• „triomatic WB“ šėrimo robotas važiuoja ratais ir turi baterijas, 

skirtas maitinti, iškrauti ir stumti;
• maišo ir maitina pašarų virtuvėje, naudodama tinklo įtampą; tai 

suteikia robotui papildomų pajėgumų ir prailgina baterijų tarna-
vimo laiką;

• robotas gali būti derinamas su visų tipų „Triomatic“ šėrimo vir-
tuvėmis;

• puiki maišymo kokybė dėl dviejų vertikalių maišymo sraigtų;
• tinka žemoms arklidėms (nuo 2,5 m);
• gali aptarnauti iki 300 galvijų;
• gali maišyti labai mažomis normomis 5 karvėms (100 kg pašaro);
• gali važiuoti per lauką į skirtingas fermas – apsaugotas nuo drė-

gmės poveikio, šalčio ir karščio;
• 3 m3 talpa – naudojamas tankus ir mažomis normomis šėrimas, 

dažniausiai apie 12 kartų per parą, todėl pagerėja pašaro suėda-
mumas, nelieka likučių; 

• gali būti naudojamas tiek pašaro maišyme, smulkinime, dalinime, 
bei pristūmime;

• du vertikalūs nerūdijančio plieno sraigtai;
• patentuoti intarpai dalintuvo sienelės – užtikrina pašaro judėji-

mą horizontalia kryptimi;
• dalinimas konvejeriu į kairę arba dešinę puses;
• apsauginiai buferiai priekyje ir gale – avariniam sustojimui;
• pristūmimo koja;
• lietimui jautrus ekranas roboto valdymui ir programavimui.

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 300 Vario serija
Fendt 200 Vario serija
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai

33 psl.
35 psl.
84 psl. 
90 psl.

Fendt Former grėbliai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos 

93 psl.
108 psl.
112 psl. 
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GYVULIŲ ŠĖRIMO TECHNIKA I Trioliet automatizuotos šėrimo sistemos

Techninės specifikacijos

Šėrimo virtuvė „Triomatic T40“

Maksimalus pašarų talpyklų skaičius, vnt. 8

Standartinis talpyklos ilgis, m 6,25 / 7,6 / 8,9

Pašarų talpyklos plotis, m 1,95

Maksimalus leistinas užkrovimas ant 
transporterio, kg 5 200

Maksimalus rulono ar bloko aukštis, m 1,8

Maksimalus rulono plotis, m 1,8

Pjausnio ilgis, cm 5-35

Reikalingas užkrovimo tarpas, m 3,6

Minimalus šėrimo virtuvės įėjimo aukštis, m 4

Vidutinės elektros sąnaudos pjovimo metu, kW 3

Elektros jungtys, A 3x32

Reikalaujama įtampa, V~ 400

Reikalingas dažnis, Hz 50/60

Šėrimo virtuvė „Triomatic T30“

Talpa, m3 18

Ilgis, m 6,29

Plotis, m 3,03

Aukštis, m 3,71

Galinės sienos aukštis (nuo grindų), m 1,48

Šoninių sienų aukštis (nuo grindų), m 2,20

Reikalingas minimalus patalpos aukštis, m 4

Reikalingas patalpos ilgis, m 8,00

Minimalus šėrimo virtuvės įėjimo aukštis, m 4

Šoninių sienų storis, mm 2

Grindų storis, mm 3

Dvigubų grindų storis (po grandine), mm 12

Konvejerio grandinė, mm 50×14

Maksimalus užkrovimas (priklausomai nuo pašaro), kg 8 000

Vidutinės elektros sąnaudos, kW 2,5

Trifazių elektros jungčių kiekis (gali skirtis) 3x32

Trifazių įtampa, V~ 400

Reikalingas dažnis, Hz 50/60

„Triomatic“ šėrimo robotai

Modelis HP 2 300 WP 2 300 WB 2 300

Tipas Pakabinamas, 
nuolatinė el. linija

Žeme važiuojantis, 
nuolatinė el. linija

Žeme važiuojantis, energijos 
šaltinis – 600 V baterijos

Talpa, m3 3 3 3

Sraigtų skaičius, vnt. 2 2 2

Dalinimas Transporteriu

Ilgis, m 3,26 3,55 3,55

Plotis, m 1,38 1,38 1,30

Aukštis, m 2,8 m. (minimalus) 2,8 m. (minimalus) 2,05

Minimalus šėrimo tako plotis 
(kai šeriama iš vienos pusės), m 2,40 2,57 2,3 m. 

rekomenduotina – 2,5 m. 

Minimalus šėrimo tako plotis 
(kai šeriama iš abiejų pusių), m 2,40 2,57 2,3 m. 

rekomenduotina – 2,5 m.

Reikalingas erdvė posūkyje, m 2,70 2,70 2,70

Masė, kg 1 750 2 235 2 500

Maksimali įkrova, kg 900 900 900

Maksimali bendraa masė, kg 3 000 3 135 3 400

Maksimalus galimas pašaro paruošimas per dieną, kg +/-25 000 +/-25 000 +/-15 000

Sienelių storis („Trinox“), mm 4 4 4

Sraigtų vijų storis („Trinox“), mm 8 8 8

Vidutinės el. apkrova, kai maišoma, dalinama, kW 4,00 4,00 4,00

Reikalingas el. įvadas, A 3x32 3x32 3x40

Reikalinga įtampa, V 400 400 400
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Trioliet  
krovos 
ir siloso 

atpjovimo
įranga

GYVULIŲ ŠĖRIMO TECHNIKA

Nyderlanduose įsikūrusi kompanija „Trioliet“ yra viena iš didžiausių specializuotos pašarų ruošimo ir dalinimo 
įrangos gamintojų Europoje. Šioje srityje specializuojasi daugiau kaip 60 metų. Apie 80 proc. pagamintos produk-
cijos „Trioliet“ eksportuoja į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Tai viena iš nedaugelio kompanijų, montuojanti pašarų 
maišytuvus-dalytuvus ant savaeigių didelės talpos važiuoklių. „Trioliet“ – tai ne tik patirtis, bet ir inovacijos, kurios 
yra kiekvieno agregato sudedamoji dalis.  

„Trioliet“ kompanija iš krovos ir siloso atpjovimo įrangos išskiria 2 produktus: „Triomaster S“ ir „Turbobuster“ si-
loso atpjovimo ir krovos įrankius, pasižyminčius unikalia konstrukcija bei saugaus ir greito siloso transportavimo 
užtikrinimu.

„Triomaster“ (2,2 – 4,1 m³ talpos) ir „Turbobuster“ (1,7 – 3,4 m³ 
talpos) pasižymi itin sumaniais techniniais sprendimais.

Išskirtinės konstrukcijos „Triomaster“

• Stacionarus peilis atpjovimo proceso metu yra optimaliausioje 
padėtyje, todėl silosas pjaunamas lengvai ir sklandžiai. Atpjauta 
vieta išlieka nepažeista, o silosas – nesuspaustas. Be to, tai žen-
kliai sumažina perkaitimo riziką. 

• Pjūvio gylis yra tik 45 cm, tad silosas yra nuolat atšviežinamas.
• Gali būti naudojamas ir kaip kaušas birioms medžiagoms pervežti. 
• Kaip papildoma įranga gali būti įdiegta svėrimo sistema, taigi rei-

kiamą pašaro kiekį galima pasverti prie siloso tranšėjos. Taip būtų 
išvengiama papildomų transporto kaštų bei netikslaus pakrovimo. 

• Vytintos žolės ritiniai yra lengvai perpjaunami tiek išilgai, tiek sker-
sai tam, kad maišymo procesas būtų lengvesnis ir sklandesnis.

Atpjovimo įranga „Turbobuster“ 

• Šiame agregate naudojami specialiu būdu grūdinti pjovimo pei-
liai turi apsaugą. 

• Yra greitai prijungiamas prie tritaškės pakabos ir traktoriaus hi-
draulinės sistemos. 

• Pjovimo sistema su tiesiogine pavara ir apsauga nuo užstrigimo.

„Trioliet“ krovos ir atpjovimo įranga sukurta taip, kad taupytų tiek 
Jūsų laiką, tiek energijos bei degalų sąnaudas.

„Trioliet“ siūlo du siloso savikrovius mechanizmus: atpjaunantį arba 
atgnybiantį. 

Stacionariai įtvirtinti ir judantys atpjovėjų peiliai yra pagaminti iš 
grūdinto nerūdijančio plieno. Vienodi, pakankamai dideli peilių 
dantys silosą atpjauna lygiai ir tiksliai bet kokiomis sąlygomis. 
Judančio peilio pavara – hidraulinė, tiesioginė, be sudėtingų 
ir daug priežiūros reikalaujančių tarpinių mechanizmų. Net jei 
traktoriaus hidraulinė sistema nepakankamai efektyvi, peilio 
pavaroje sumontuotas hidraulinis stiprintuvas įgalina lygiai atpjauti 
net ir labai suslėgtą silosą. 

Ir, atvirkščiai, jei silosas suslėgtas mažiau, hidraulinis stiprintuvas 
išjungiamas, leisdamas peilio ašmenims judėti greičiau. Ši sistema 
puikiai veikia ir pjaustydama rulonus.
Siloso atkandėjams naudojami du didelio skersmens, elektriškai 
valdomi hidrocilindrai. Didesni hidrocilindrų skersmenys leidžia 
sumažinti apkrovas (slėgius) sistemoje, be to, užtikrina tolygų ir 
staigų siloso masės atkandimą.
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GYVULIŲ ŠĖRIMO TECHNIKA I „Trioliet“ krovos ir siloso atpjovimo įranga

Techninės specifikacijos

„Triomaster“ 

S200 S300
Talpa, m3 2,2 4,1

Užkraunama talpa, m3 2,0 3,0

Ilgis, m  1,67 2,14

Plotis, m  2,23 2,66

Aukštis, m 1,89 2,37

Maksimalus. kandimo aukštis, m  2,37 2,93

Darbinis atkandimo plotis, m  1,83 2,21

Maksimalus kandimo gylis, m. 0,45 0,45

Masė, kg  1 420 2 150

Minimali krautuvo keliamoji galia, kg 3 000 8 500

Minimali krautuvo masė, kg 7 000 11 000

„Turbobuster“

TU 115 TU 145 TU 170 TU195 TU 180 XL
Talpa, m3 1,70 2,10 2,50 2,85 3,40

Ilgis, m 1,15 1,15 1,15 1,15 1,40

Plotis, m 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

Aukštis, m 2,02 2,32 2,57 2,82 2,71

Masė, kg 550 580 600 620 900

Pjausnio aukštis, m 1,15 1,45 1,70 1,95 1,80

Pjausnio matmenys, m Ilgis 0,80 x plotis 1,80 Ilgis 1,05 XL x plotis 1,80

Reikalingas hidr. alyvos srautas 25 l/min., 150 bar

Maksimalus hidr. alyvos srautas 45 l/min., 200 bar 60 l/min., 200 bar

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 300 Vario serija
Fendt 200 Vario serija
Fendt Slicer žoliapjovės
Fendt Twister vartytuvai

33 psl.
35 psl.
84 psl. 
90 psl.

Fendt Former grėbliai
Fendt Tigo XR/PR rinktuvinės priekabos 
Fendt Tigo MS/MR/MR Profi rinktuvinės priekabos 

93 psl.
108 psl.
112 psl. 
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Joskin 
mėšlakratės

SRUTVEŽIAI, MĖŠLAKRATĖS

„Joskin“ – srutų ir mėšlo tvarkymo įrangos gamybos lyderė Europoje. Įmonė siūlo plačią (nuo 8 iki 21 t keliamo-
sios galios) mėšlo kratytuvų gamą: „Siroko“, „Ferti-CAP“, „Tornado3“, „Ferti-SPACE“ bei „Ferti-CARGO“. „Joskin“ 
mėšlo kratytuvai – patikimi, plačiai ir tiksliai paskleidžiantys organines trąšas.

Visų „Joskin“ modelių kratytuvai gali būti komplektuojami su galinėmis, hidraulinėmis giljotinos tipo durimis.

Stabdžiai gali būti pneumatiniai (vieno arba dviejų kontūrų), hidrauliniai arba abiejų kombinacija – ir pneumatinė, 
ir hidraulinė sistemos sumontuotos kartu.

Nuėmus kratymo būgnus kratytuvai gali būti panaudojami kaip puspriekabės įvairiems kroviniams transportuoti. 
Mėšlo kratytuvai turi po 2 vertikalius kratymo būgnus (785–1080 mm skersmens).

„Joskin Siroko“ mėšlakratė: 

• skirta dirbti traktoriais, kurių galia iki 130 AG;
• kėbulas yra siauras, įmontuotas tarp ratų, todėl dėl tokios 

konstrukcijos kratytuvas turi žemą svorio centrą, yra stabilus 
dirbant net ir labai kalvotose vietovėse;tokia konstrukcija leidžia 
montuoti labai aukštus ir plačius ratus, kas užtikrina mažesnę 
reikalingą traukos galią, didesnį manevringumą bei pravažumą;

• „Siroko“ kėbulas gali būti dažytas arba cinkuotas, prikabinimo 
įtaisas sujungtas su kėbulu per linges – amortizuojamas;

• mėšlui iškratyti yra montuojami du vertikalūs (785 mm skers-
mens) kratymo būgnai, 4 arba 5 spiralių su apverčiamais smul-
kinimo peiliais (peiliai iš „Hardox 450“ plieno markės), būgnų 
aukštis – 1750 arba 2000 mm;

• mėšlas link kratymo būgnų stumiamas reguliuojamo greičio 
dviejų 14 mm skersmens grandinių transporteriu;

• kratymo būgnų pavara – mechaninė, transporterio – hidraulinė.

„Joskin Tornado 3“ mėšlakratė:

• skirta dirbti traktoriais nuo 120 AG;
• keliamoji masė – nuo 13 iki 21 tonos;
• gaminami vienaašiai ir dviašiai;
• turi du vertikalius, 1010 mm skersmens, kratymo būgnus, 5 spi-

ralių su apverčiamais smulkinimo peiliais (peiliai iš „HB 400“ kie-
tumo plieno) ir atsilenkiančiomis skleidimo mentėmis.

Vienaašės arba dviašės „Joskin Ferti-CAP“ mėšlakratės: 

• išbėrimo plotis – 8-12 m;
• turi platų kėbulą, pakeltą virš važiuoklės;
• kratytuvas turi du vertikalius, 1080 mm skersmens, kratymo 

būgnus, 3 spiralių su apverčiamais smulkinimo peiliais („Hardox 
450“ plieno markės), būgnų aukštis – 1500 mm.

Dviašės arba triašės „Ferti-SPACE“ mėšlakratės: 

• išbėrimo plotis 8-16 m.;
• pasižymi išskirtinai tvirta konstrukcija ir yra skirti dirbti trakto-

riais, kurių pajėgumas virš 120 AG;
• triašių kratytuvų važiuoklė hidrauliškai amortizuojama su prie-

kine pakeliama ašimi bei priverstinai vairuojamomis priekine ir 
galine ašimis;

• turi du vertikalius, 1080 mm skersmens, kratymo būgnus, 4 
spirales su apverčiamais smulkinimo peiliais (peiliai pagaminti iš 
„HB 400“ kietumo plieno), būgnų aukštis – 1500 mm.
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SRUTVEŽIAI, MĖŠLAKRATĖS I Joskin mėšlakratės

Techninės specifikacijos

„Siroko“ 

S4010/9V S5010/11V S5013/12V S5513/13V
Ašių skaičius Vienos ašies Vienos ašies Vienos ašies Vienos ašies

Talpa, m3 9,4 11,55 12,96 14,17

Kėbulo ilgis, m 4,67 5,70 5,54 5,99

Kėbulo plotis, m 1,45 1,45 1,45 1,45

Kėbulo aukštis, m 1,09 1,09 1,34 1,34

Krovumas, t 9 11 12 13
 

„Ferti-CAP“

FC4008/9U FC5008/10U FC5508/12U FC5508/12BU
Ašių skaičius Vienos ašies Vienos ašies Vienos ašies Dviejų ašių

Talpa, m3 9,01 10,54 12,29 12,29

Kėbulo ilgis, m 4,27 4,52 6,22 6,22

Kėbulo plotis, m 2,04 2,04 2,04 2,04

Kėbulo aukštis, m 0,81 0,81 0,81 0,81

Krovumas, t 8 10 12 12

Jums taip pat gali patikti:

Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija
Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija

20 psl.
23 psl.
26 psl. 
29 psl.

Fendt 300 Vario serija
Kerner prikabinami, pakabinami skutikliai
Fendt Cargo priekiniai krautuvai

33 psl.
118 psl.

53 psl. 
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Joskin
srutvežiai

SRUTVEŽIAI, MĖŠLAKRATĖS

„Joskin“ – srutų ir mėšlo transportavimo bei paskleidimo įrangos lyderis Europoje. Plati srutvežių gama su įvairia 
įranga. Srutvežiai, eksploatuojami su pasirenkama srutų išlaistymo ar įterpimo įranga (standartiniu srutų skleistu-
vu, pavažėliniais, diskiniais, noraginiais įterpikliais, žarniniais srutų išlaistymo įrenginiais), atitiks kiekvieno kliento 
poreikius.

• Srutvežių cisternos gaminamos iš specialaus plieno, cinkuotos iš 
vidaus ir išorės, nudažytos. 

• Cisternos, užtikrinančios ilgą tarnavimo laiką, montuojamos ant 
tvirto rėmo, apsaugančio cisterną nuo apkrovų ir įtempimų, atsi-
randančių darbo metu.

• Srutvežių važiuoklė gali būti vienaašė, dviašė arba triašė. 
• Dviašės važiuoklės pakabos tipas – „Roll-Over“ vežimėlis – iki 

minimumo sumažina pasipriešinimą traukai, ratų vertikali eiga – 
24 cm. 

• Triašė hidraulinė važiuoklė „Hydro-Tridem“ turi automatinę lygio 
kontrolę. Važiuoklės sukonstruotos taip, kad dėl didelės vertika-
lios pakabos eigos, net ir važiuojant labai nelygiu keliu, visi ra-
tai patikimai kopijuoja paviršių, o srutvežis turi patikimą ir tvirtą 
atramą. 

• Taip pat gali būti pasirenkamos nevairuojamos, laisvai pasuka-
mos su hidrauliniu užraktu arba priverstinai vairuojamos ašys.

• Stabdžiai pasirenkami hidrauliniai arba pneumatiniai.
• Srutvežių užpildymas vykdomas pasirinktinai: vakuuminiais, me-

chaniniais siurbliais arba per užpildymo liuką.
• „Modulo2“ srutvežiai (nuo 2500 iki 18 000 litrų talpos) turi inte-

gruotą (privirintą per visą cisternos ilgį) rėmą, prie kurio tvirtina-
ma vienaašė arba dviašė važiuoklė.

• „Quadra“ modeliuose (nuo 16 000 iki 20 110 litrų talpos) cister-
na varžtais priveržta prie nepriklausomo rėmo. Šių srutvežių va-
žiuoklė dviašė su hidrauline amortizacija, galinė ašis vairuojama.

• „Euroliner“ triašiai srutvežiai (iki 26 000 litrų talpos) pasižymi 
universalia važiuokle, tad yra pritaikyti ne tik darbui laukuose, 
bet ir puikiai tinka transportavimui keliu. Standartinė šių srutve-
žių įranga užtikrina ne tik aukštą saugumo lygį, bet ir komfortą.

• Prie visų modelių srutvežių įmanoma tvirtinti įvairius srutų 
įterpimo ir išlaistymo įrenginius. Standartinėje komplektacijoje 
„Joskin“ srutvežiai turi srutų skleistuvą (darbinis plotis - iki 10 
m). Galimi ir pavažėliniai, diskiniai ir noragėliniai įterpimo įrengi-
niai (darbinis plotis nuo 2,7 iki 7,74 m), žarniniai srutų išlaistymo 
įrenginiai (darbinis plotis nuo 9 iki 27 m).

Jums taip pat gali patikti:

Kerner prikabinami, pakabinami skutikliai
Fendt 900 Vario serija
Fendt 800 Vario serija

118 psl.
20 psl.
23 psl. 

Fendt 700 Vario serija
Fendt 500 Vario serija
Fendt 300 Vario serija

26 psl.
29 psl.
33 psl. 
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SRUTVEŽIAI, MĖŠLAKRATĖS I Joskin srutvežiai

Techninės specifikacijos

„Quadra“

16000 TS 18000 TS 20000TS
Ašių skaičius Dviejų ašių

Rezervuaro bazinė talpa, l 16 580 18 229 20 110

Rezervuaro skersmuo, mm 1 900 2 000 2 100

Siurblio našumas, l/min. 8 000 8 000 8 000

Tarpvėžės plotis, mm 2 100 2 100 2 100
 

„Euroliner“

16000 TRS 20000 TRS 22500TRS 24000 TRS 26000 TRS
Ašių skaičius Trijų ašių

Rezervuaro bazinė talpa, l 16 580 20110 22 450 24 350 25 500

Rezervuaro skersmuo, mm 1 900 2 100 2 100 2 100 2 100

Siurblio našumas, l/min. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Tarpvėžės plotis, mm 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
 

„Modulo 2“

5000 ME 9000 ME 11000 ME 8400 MEB 12000 MEB 16000MEB
Ašių skaičius Vienos ašies Dviejų ašių

Rezervuaro bazinė talpa, l 5 147 / 11 416 8 590 12 485 16 580

Rezervuaro bazinė ir papildoma talpos, l / 8 950 10 700 / 11 676 15 780

Rezervuaro skersmuo, mm 1 300 1 800 1 800 1 600 1 800 1 900

Siurblio našumas, l/min. 5 000 8 000 8 000 6 500 8 000 8 000

Tarpvėžės plotis, mm 1 900 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
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AFT 
melioracijos 

mašinos

MELIORACIJOS MAŠINOS

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi AFT kompanija yra garsi drenavimo 
technologijų plėtotoja, efektyvių žemės kasimo mašinų gamintoja. 
Melioracija smarkiai veikia dirvožemio produktyvumą, todėl 
selekcininkų sukurtų naujų veislių potencialą galima išnaudoti tik 
optimizavus dirvos drėgmės režimą, kurį galima pasiekti su AFT 
tranšėjiniais drenų klotuvais (melioracijos mašinomis). Pakabinamų 
tranšėjų kasimo ir plastmasinių drenažo vamzdžių įrengimo mašinų 
gamą sudaro dviejų tipų agregatai: su grandikliniais grandininiais ir 
grandikliniais rotoriniais darbo įrengimais.

Efektyviausios ir universaliausios žemės ūkyje yra pakabinamos 
tranšėjų kasimo mašinos su grandikliniais grandininiais darbo 
įrengimais. AFT gamina dvi šio tipo mašinas: 

• „AFT 100“ modelį, kuris pritaikytas didelės apimties darbams, 
laukams drenuoti; jis agreguojamas su 48-105 kW/65-140 AG 
pajėgumo traktoriais;

• „AFT 45“ modelį, skirtą mažos galios (15-34 kW/20-45 AG) 
traktoriams ir nedideliems, specialios paskirties plotams. 

Pakabinamas siauratranšėjis drenų klotuvas AFT 100:

• ideali išilginio kasimo mašina greitam ir efektyviam laukų dre-
navimui; ji pritaikyta sudėtingoms drenavimo sistemoms įrengti;

• galima kasti nuo 125 iki 400 mm pločio tranšėjas ir kartu kloti drenas;
• kasimo gylis iki 1,6 m.;
• užtikrina greitą, tikslų ir efektyvų drenažo vamzdžių klojimą; lygi-

nant su įprastiniu ekskavatoriumi, darbų su šiuo įrenginiu sparta 
iki 10 kartų didesnė, taigi laiko ekonomija – ženkli; naudojant 
pakabinamą, su traktoriumi agreguojamą įrenginį gaunamos ma-
žesnės degalų sąnaudos;

• tolygiam iškasto grunto klojimui abiejose tranšėjos pusėse nu-
matytos dvi sraigės;

• galima užsakyti su šone įrengtu juostiniu transporteriu, jei nori-
ma iškastą gruntą kloti ne abiejose tranšėjos pusėse, o krauti į 
priekabą; 

• projektiniam drenažo gyliui ir nuolydžiui pasiekti naudojama 
pusiau automatinė arba visiškai automatinė lazerinė nuolydžio 
reguliavimo sistema; 

• įrenginį patogu naudoti kasant įvairaus profilio tranšėjas: vanden-
tiekiui, dujotiekiui, kabeliams ir kitokioms komunikacijoms tiesti.

Mažesnė išilginio tranšėjų kasimo mašina AFT 45:

• pritaikyta specialiosios paskirties plotams: aikštynams, golfo lau-
kams ir panašiai; ji puikiai tinka ne tik drenažinių, bet ir lietinimo 
sistemų įrengimui;

• galima kasti nuo 60 iki 200 mm pločio tranšėjas iki 1,2 m gylio;
• iškastas gruntas gali būti klojamas abiejose tranšėjos pusėse 

arba, naudojant specialų transporterį, pakraunamas į priekabą;
• tranšėjos gylis ir nuolydis reguliuojamas pusiau automatiškai arba 

visiškai automatiškai su lazerine nuolydžio reguliavimo sistema.

Pakabinamų tranšėjų kasimo su grandikliniais rotoriniais darbo 
įrengimais gamoje – trys baziniai modeliai, besiskiriantys 
svarbiausiais technologiniais parametrais: 

• tranšėjos pločiu (nuo 25 iki 155 mm);
• kasimo gyliu (iki 0,75 m);
• sparta (iki 2000 m/val.). 

Šiuose modeliuose taip pat galimas automatinis lazerinis nuolydžio 
reguliavimas.

Techninės specifikacijos

AFT 45  AFT 100 AFT 45  Wizz Wheel 55 Wizz Wheel 75
Mašinos tipas Grandiklinė grandininė Grandiklinė rotorinė

Tranšėjos potis, mm 60-200 125-400 40-70 50-125 50-155

Kasimo gylis, m iki 1,2 iki 1,6 iki 0,45  iki 0,55 iki 0,75

Galios poreikis, kW/AG 15-34/20-45 48-105/65-140 15-34/20-45 45-90/60-120 60-105/90-140

Minimalūs reikalavimai traktoriaus 
hidraulinei sistemai

10 l/min. 
ir 150 bar*

35 l/min. 
ir 150 bar**

10 l/min. 
ir 150 bar*

35 l/min. 
ir 150 bar*

40 l/min. 
ir 150 bar*

Jei įrengiamas juostinis transporteris: *25l/min.; **45 l/min.

MELIORACIJOS MAŠINOS
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„Husqvarna“ yra įmonių grupei „Husqvarna Group“ priklausantis 
prekės ženklas. Nuo 1689 m. bendrovė „Husqvarna“ gamina itin 
geromis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminčius gaminius. 
Šiandien bendrovė „Husqvarna“ siūlo platų asortimentą  parkų, 
miškų ir sodų priežiūros technikos gaminių, ir užima technologijų 
lyderės poziciją tokiose pagrindinėse srityse kaip grandininiai 
pjūklai, žoliapjovės, Rider traktoriukai ir robotai vejapjovės. 
„Husqvarna“ gaminiais prekiaujama daugiau 100 pasaulio 
šalių, daugiausia per prekybos atstovybes. „Ivabaltė“ yra oficiali 
„Husqvarna“ produkcijos atstovė Lietuvoje.

• Plačiame „Automower®“ robotų vejapjovių asortimente siūlo-
ma daugybė skirtingų modelių, kuriuos galima pritaikyti kie-
kvienam sodui – nuo mažesnių miesto sodų iki sudėtingų teri-
torijų, užimančių iki 5 000 m2 plotą. 

• Išskirtinė „Husqvarna Automower®“ robotų vejapjovių savybė 
– jie aprėpia visas sudėtingomis sąlygomis pasižyminčių vejų 
sritis ir atokias vietas bei siaurus praėjimus. 

• GPS navigacija ir įmontuoti jutikliai padeda pakoreguoti „Au-
tomower®“ roboto vejapjovės veikimą pagal žolės augimą, oro 
sąlygas ir sudėtingas sritis. Veja nuolat bus sveika ir prižiūrėta, 
joje bus mažai samanų arba jų visai nebus.

• „Automower® Connect“ jums suteikia visišką nuotolinę kon-
trolę per išmanųjį telefoną, tad galite realiuoju laiku stebėti, ką 
daro jūsų robotas vejapjovė. 

• „Automower®“ robotą vejapjovę taip pat galima valdyti balsu 
naudojant „Amazon Alexa“ arba „Google Home“ technologiją, 
įtrauktą į IFTTT programas ir integruotą į jūsų „Gardena“ lais-
tymo sistemą.

• Visi „Automower®“ modeliai pasižymi aukštu saugumo lygiu. 
Tai užtikrina patvari konstrukcija, guminis buferis, patikimi 
rutuliniai guoliai ir variklis be šepetėlių. Dirbdamas „Automo-
wer®“ automatiškai nustato objektus jo pjovimo kelyje, kad 
būtų išvengta susidūrimo žalos.

• Ašmenys nėra pritvirtinti, bet pasislenka - ir, prisilietę prie 
objekto, jie iškart susilenkia atgal į pjovimo diską. 

• Aštrūs peiliukai nupjauna žolę ir pagerina natūralų jos augimą ir 
kokybę. Nuopjovos tampa trąša žemei, todėl kuo ilgiau robotas 
vejapjovė dirbs, tuo sveikesnė bus veja. 

• Automower® pasirūpina veja naudodamas minimalų energijos 
kiekį, veikia be alyvos ir degalų, taip pat neskleidžia jokio triukš-
mo ir dūmų, pasižymi žemiausiu triukšmo lygmeniu rinkoje.

Gaminio savybės, kurios užtikrina vejos puikią būklę (gali skirtis 
priklausomai nuo modelio):
• Aprėpia visas sritis
• Įveikia siaurus praėjimus
• Dirba lietuje
• Įkraunamas automatiškai
• Nekelia jokio triukšmo
• Įveikia stačius šlaitus
• Apsaugo nuo šalnos
• Lengvai valomas

Išmaniosios gaminio savybės, integruotos sistemos (gali skirtis 
priklausomai nuo modelio):
• „Automower® Connect“ programėlė
• Navigacija naudojant GPS
• Laikmatis pagal oro sąlygas (Weather time)
• Pjovimas spirale (Spiral Cutting)
• Nuotolinis objektų aptikimas
• Automatinis kelio susiaurėjimų aptikimas
• Suderinamas su sistema „Gardena Smart Garden“ 

GAMINIAI

X-LINE serija
• "Husqvarna X-Line" - tai mūsų išskirtinė, aukščiausios kokybės 

robotų vejapjovių serija, sukurta tiems, kuriems reikia aukščiau-
sios kokybės roboto vejapjovės. Visuose modeliuose įdiegta 
"Automower® Connect" funkcija, GPS sistema, LED priekiniai 
žibintai, guminis buferis ir "X-line" dizaino korpusas.

Automower® serija. Nedideliems miesto sklypams.  
• “Husqvarna Automower®“ serija pasižymi didele pjovimo galia, 

mažu triukšmo lygiu ir patobulintomis funkcijomis. Nesvarbu ko-
kios formos ir dydžio jūsų veja, "Husqvarna" jums suteiks galimy-
bę įsigyti labiausiai jūsų poreikius atitinkanti robotą vėjapjovę.

Automower® serija. Sudėtingiems ir vidutinio dydžio sklypams.  
• Robotai vejapjovės skirti sudėtingiems ir vidutinio dydžio skly-

pams. Nuotolinis valdymas, įskaitant GPS vagysčių sekimą ir 
visišką vejapjovės valdymą ir konfigūraciją išmaniuoju telefonu. 
Tvirta konstrukcija užtikrina patvarumą ir patikimumą.

Dėl konkrečių modelių ar prireikus daugiau informacijos 
kreipkitės: +370 612 97843, ivabalte@husqvarna-dealer.lt

Husqvarna 
robotai 

vejapjovės 
Automower®

SODO TECHNIKA
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Husqvarna
sodo 

traktoriukai 

SODO TECHNIKASODO TECHNIKA

„Husqvarna“ yra įmonių grupei „Husqvarna Group“ priklausantis prekės ženklas. Nuo 1689 m. bendrovė „Husqvar-
na“ gamina itin geromis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminčius gaminius. Šiandien bendrovė „Husqvarna“ 
siūlo platų asortimentą  parkų, miškų ir sodų priežiūros technikos gaminių, ir užima technologijų lyderės po-
ziciją tokiose pagrindinėse srityse kaip grandininiai pjūklai, žoliapjovės, Rider traktoriukai ir robotai vejapjovės. 
„Husqvarna“ gaminiais prekiaujama daugiau 100 pasaulio šalių, daugiausia per prekybos atstovybes. „Ivabaltė“ 
yra oficiali „Husqvarna“ produkcijos atstovė Lietuvoje.

Daugiafunkciai „Husqvarna“ sodo traktoriukai

• Daugiafunkcis įrenginys su valdymu. Kadangi „Husqvarna“ sodo 
traktoriukai valdomi pedalais, juos galite vairuoti abiem rankomis. 

• Nesvarbu, kokią veją turite nupjauti: rinkdamiesi vieną iš trijų 
skirtingų pjovimo sistemų – rinkimą, mulčiavimą (BioClip) arba iš-
metimą – galite užsitikrinti gerą rezultatą bet kokiomis sąlygomis.

• Dėl unikalios vairavimo technologijos galite lengvai nupjauti bet 
kokias kliūtis. Tokiu būdu užtikrinami mažesni nenupjauti plotai, 
efektyvus žolės pjovimas ir visapusiškas manevringumas.

• Pjovimo diskus galima greitai nuimti ir pakeisti be jokių įrankių. 
Tokiu būdu užtikrinama greita ir saugi pjovimo diskų priežiūra. 

• Sustiprinti ir milteliais dengti pjovimo agregatai suteikia trakto-
riukams didesnį patvarumą ir atsparumą korozijai. 

• Dėl plataus priedų pasirinkimo, šį įrenginį galėsite naudoti įvai-
rioms paskirtims ir jis bus naudingas ištisus metus. Prie jo galima 
montuoti priekabas, sniego valytuvus, šluotas ir daug daugiau 
priedų.

GAMINIAI

100 serija

• „Husqvarna“ sodo traktoriukai iš 100 serijos yra efektyvūs ir 
kompaktiško dydžio. Tai idealus pasirinkimas, jei reikia paprasto 
traktoriuko, kurį retkarčiais naudosite vidutinio dydžio sode. 100 
serijos sodo traktoriukai puikiai tinka ir pirmą kartą veją pjaunan-
tiems ir jau įgudusiems sodo profesionalams.

• Yra galimybė rinktis iš skirtingo galingumo traktoriukų. Kiekvieno jų 
pjovimo plotis skiriasi ir gali siekti nuo 77 iki 107 cm. Galite pasirink-
ti ir transmisijos tipą – hidrostatinį ar CVT (bepakopis automatinis). 

• Tvirta važiuoklė, galingas žinomo gamintojo „Briggs & Stra-
tton” variklis garantuoja, kad šia sodo technika naudositės ne vie-
nus metus.

200 serija

• „Husqvarna“ sodo traktoriukų 200 seriją sudaro didelės galios 
traktoriukai. Jie turi integruotą rinktuvą ir yra skirti namų valdų ir 
žemės sklypų savininkams. Juos verta rinktis, jei turite vidutinio 
dydžio ar didelį sodą ir Jums reikia patogaus ir ilgaamžio trakto-
riaus, pasižyminčio dideliu manevringumu.

• Tokios traktoriuko savybės leidžia nesudėtingai pašalinti žoles 
apie vaismedžius ir krūmus. Galite rinktis jo pjovimo plotį, o 
galingumas šioje traktoriukų serijoje yra nekintantis – jų galia 
yra 2600 rpm. Visi 200 – osios serijos sodo traktoriukai palaiko 
hidrostatinį transmisijos tipą. Tai labiausiai paplitęs tipas, kuris 
leidžia traktoriuko greitį reguliuoti pedalo paspaudimu.

"Husqvarna" nulinio apsisukimo traktoriukai

• Nulinio apsisukimo vairavimo sistemos išskirtinumas - galimy-
bė suktis aplink savo ašį. 

• Nulinio apsisukimo hidraulinė pavara užtikrina traktoriuko ne-
priekaištingą manevringumą ir sukimąsi aplink savo ašį nekei-
čiant posūkio spindulio ir nepaliekant po savimi nei mažiausio 
nenupjauto vejos plotelio.
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tik išvengsite užvažiavimo ant žolės prieš ją nupjaudami, bet 
galėsite apžvelgti visą dirbamą plotą, todėl lengvai suformuo-
site kraštus ir pasieksite visus kampus ar vietas po esamomis 
kliūtimis.

• Unikalus lankstinis vairavimo mechanizmas leidžia galiniams ra-
tams pasisukti po įrenginiu. Tai užtikrina didelį manevringumą 
ir intuityvų valdymą, vadinasi, galėsite lengvai apvažiuoti kliūtis.

• Universalus sprendimas visiems metų laikams.
• Visų varančiųjų ratų pavara (AWD) užtikrina sukibimą su žemės 

paviršiumi nelygiose ir slidžiose vietose bei šlaituose. AWD au-
tomatiškai koreguoja visų ratų sukibimą pagal situaciją ir žemės 
paviršiaus būklę.

• „Rider“ traktoriukas gali ne tik pjauti žolę – pasirinkite priedus 
valymui, sniego pašalinimui, pjovimui susmulkinant ir daiktų 
transportavimui.

GAMINIAI

100 serija

• „Husqvarna Rider“ traktoriukai iš 100 serijos – idealiai tinka 
mažesnėms vejoms. 100 serija jums suteikia pagrindines „Ri-
der“ traktoriukų savybes, tačiau yra kompaktiškesnio ir lanks-
tesnio dizaino.

• Šie traktoriukai pravers žolės kirpimui bei mulčiavimui – paden-
giant dirvos paviršių reikalingomis organinėmis medžiagomis. 
Taip sudaroma natūrali aplinka, kurioje galima sodinti žolę, kitus 
augalus. 

• Tai komfortiškas traktoriukas, kuriame vairuotojas padėtį gali 
valdyti taip, kaip jam patogu ir visiškai lengvai. Šią savybę garan-
tuoja ir už vairuotojo montuojamas variklis bei pažemintas svo-
rio centras. Tai lemia geresnį ratų ir dirbamo paviršiaus sukibimą. 

200 serija

• „Husqvarna Rider“ traktoriukai iš 200 serijos yra teisingas pasi-
rinkimas namų valdų ir žemės sklypų savininkams, kuriems reikia 
maksimalaus efektyvumo. 200 serija pasižymi lengvu naudoji-
mu, dideliu manevringumu. 

• Viena pažangiausių technologijų šiuose traktoriukuose - Bio-
Clip® režimas, kuris leidžia efektyviai pasirūpinti mulčiavimu 
dažnai pjaunamose vietose. Pjovimo agregatas yra montuoja-

• Guminiai traktoriuko vibracijos slopintuvai atskiria Jūsų rankas, 
kūną ir kojas nuo metalinio rėmo, todėl dirbant mažiau jausite 
nuovargį. 

• Pasižymi itin dideliu patvarumu, su galingais varikliais ir patva-
ria važiuokle. 

• Atviras traktoriuko modelis užtikrina itin patogią jo priežiūrą ir 
sumažina šiukšlių kaupimąsi.

• Pasižymi žemu gravitacijos centru, šis jų ypatumas užtikrina ne-
priekaištingą sukibimą ir stabilumą net ir pjaunant nelygią veją. 

• Komercinės klasės važiuoklė. 
• Dideli, platūs galiniai ratai mažiau slegia pjaunamos vejos pavir-

šių, todėl žolė bus mažiau suspaudžiama, o net ir itin sunkiai 
prieinami plotai – lengviau pasiekiami. 

• Efektyvi kondicionavimo sistema leis traktoriukui dirbti optima-
liai net ir pačią karščiausią dieną.

GAMINIAI

Privačių valdų savininkams

"Husqvarna" nulinio apsisukimo traktoriukai idealiai tinka sodų 
ir mažesnių plotų savininkams. Traktoriukai itin kompatiški ir 
užtikrinantys nepriekaištingus rezultatus. 

Profesionalams

Profesionalams skirti "Husqvarna" nulinio apsisukimo traktoriukai 
užtikrina nepriekaištingus rezultatus, produktyvumą ir komfortą. 
Sunkiam darbui skirtas rėmas ir profesionaliam darbui skirta 
hidraulinė sistema - pagrindiniai ypatumai suteikiantys traktoriukui 
manevringumą ir lengvą darbą.

Vejos pjovimo traktoriukai „Husqvarna Rider“

• „Combi“ pjovimo agregatas turi dvi skirtingas pjovimo parinktis: 
„BioClip“ arba galinio išmetimo.

• Visuose „Husqvarna Rider“ traktoriukuose naudojama paten-
tuota Bio-Clip® funkcija, užtikrinantį puikų mulčiavimo rezultatą 
ir išskirtinį profesionaliai užbaigtą paviršių. 

• Dėl priekyje sumontuoto pjovimo agregato ir žemo profilio ne 
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mas priekyje, o tai sudaro idealaus matomumo sąlygas: visuo-
met žinosite, ką pjaunate ir lengvai tai valdysite.

• Jį itin lengvai galėsite paversti ir išvalyti, o po to vėl naudoti bet 
kokiomis oro sąlygomis.

• Traktoriukai gali būti ir daugiafunkciai – jums tereikia pridėti ati-
tinkamas dalis, tokias kaip sniego peilį, samanų grėbtuvą. Tai pa-
dės užtikrinti sodo priežiūrą bet kuriuo metų laiku. Šie prietaisai 
idealiai tiks norintiems vieno prietaiso visoms sodo priežiūros 
užduotims.

300 serija

• „Husqvarna Rider“ traktoriukai iš 300 serijos jums tinka, jei esate 
žemės savininkas, norintis pasiekti geresnių rezultatų. 300 seri-
ja užtikrina geresnį manevringumą ir puikius rezultatus ištisus 
metus. 

• Tai pasiekiama ypač patogiu vairuotojui dizainu: sėdynė yra pa-
kelta kiek aukščiau, kad galėtumėte iš visų pusių apžvelgti savo 
veją ir iš anksto suplanuoti, kaip ją formuosite. Dėl to, kad va-
riklis yra už vairuotojo, jis netrukdo vykdyti mulčiavimo ar kitus 
darbus. Efektyvumas užtikrinamas ir priekyje sumontuotais 
pjovimo agregatais. Galite pasirinkti Combi agregatą, kuris turi 
aukštos kokybės eksploatacines savybes.

• Itin manevringas traktoriukas yra ir gana lengvai prižiūrimas, nes 
vos per kelias sekundes galite paversti jį ant šono ir paruošti 
valymui, o vėliau – ir pačiam darbui. Kalbant apie priežiūros 
darbus, šiais traktoriukais lengvai valdysite pjovimo aukštį, nes 
vairuotojas net važiuodamas gali judinti pjovimo aukščio svirtį. 
Mulčiavimui naudingas BioClip® režimas.

400 serija

• Husqvarna Rider traktoriukai iš 400 serijos leidžia jums pasiekti 
geresnių rezultatų, net jei jums reikia tvarkyti dideles ir sudėtin-
gas teritorijas. Rinkitės 400 seriją, jei esate nekilnojamojo turto 
savininkai ir įmonės, turinčios dideles teritorijas, kurias reikia pri-
žiūrėti ištisus metus.

• Šie galingi traktoriukai turi visus varančius ratus, kas užtikrina 
nuolatinę vairavimo kontrolę, saugumą, puikų sukibimą su žole 
ir dar lengvesnį manevravimą net slidžiose ar kalvotose vietose. 
Kad vairuoti būtų dar lengviau, juose taip pat sumontuoti vairo 
stiprintuvai, leidžiantys išlaikyti kontrolę net sudėtingose situa-
cijose.

• Rider 400 serijos traktoriukai gali būti patogūs įvairaus kūno 
sudėjimo žmonėms, nes juose galite pareguliuoti vairo aukštį. 
Komfortą garantuoja ir pažemintas traktoriuko svorio centras, 
dėl jo sukibimas net su nelygiais keliais yra geresnis.

• Traktoriukuose taip pat yra 12 V kištukinis lizdas. Dirbdami 
galėsite įkrauti reikalingą elektros įrangą, pavyzdžiui, mobilųjį 
telefoną. Šiuose traktoriukuose yra net laikmatis, padedantis 

prisiminti, kada reikia pasirūpinti teritorija. Traktoriuko priežiūrą 
palengvina įrengtas hidraulinis įrankių keltuvas ir galimybė prika-
binti reikiamus priedus.

Profesionalūs „Husqvarna Rider“ traktoriukai

• „Husqvarna Rider“ traktoriukuose įrengtas priekyje montuoja-
mas, žemo profilio pjovimo agregatas. Jis suteiks puikų matomu-
mą, todėl pjausite itin tiksliai. Taip pat lengvai pasieksite plotus 
patvoriuose, po suoliukais ar aplink krūmus. 

• Nauja patobulinta grafinė naudotojo sąsaja ir integruotas ryšys 
padės išlaikyti visišką įrenginio kontrolę, įskaitant ir 180 cm plo-
čio efektyvų pjovimo agregatą.

• Žemai esantis įrenginio svorio centras ir efektyvi AWD sistema 
suteikia puikų stabilumą dirbant ant šlaitų ir kalvų.

• Dėl plataus įvairių pjovimo agregatų ir priedų pasirinkimo pro-
fesionalų „Husqvarna Rider“ traktoriuką galima naudoti ištisus 
metus. 

• Dėl efektyvaus Combi agregato, pasižyminčio vienos dalies plie-
niniu disku, traktoriukas efektyviai mulčiuoja ir paskleidžia žolę 
ant vejos. 

• Traktoriukas yra patogus ir lengvai naudojamas. Pavyzdžiui, dėl 
pjovimo agregato padėties, traktoriuką galima lengviau išvalyti ir 
prižiūrėti. Kitos naudingos dalys – atsiverčiantis variklio gaubtas 
ir lengvai prieinama priežiūra.

GAMINIAI

500 serija

• Profesionalūs „Husqvarna Rider“ traktoriukai turi žemą priekinį 
pjovimo agregatą. Tai suteikia puikų matomumą ir nepriekaiš-
tingą pjovimą. Juo taip pat lengvai pasieksite sunkiai prieinamas 
vietas: po suoliukais ar krūmais. Traktoriukus galite rinktis ir su 
kabina, ir be jos. 

• Tokios profesionalios įrangos pjovimo plotis gali būti net iki 155 
cm, o tai leidžia greičiau ir lygiau nupjauti didelius plotus, kur 
įprastai veją su paprasta technika prižiūrėti būtų daug sudėtin-
giau. Pjovimo plotis skiriasi, priklausomai nuo pasirinkto mode-
lio. 

• Profesionalūs Rider traktoriukai vidutiniškai apima nuo 132 iki 
155 cm plotą. Funkcijos gali skirtis nuo konkretaus modelio. 

Dėl konkrečių modelių ar prireikus 
daugiau informacijos kreipkitės: 

+370 612 97843, 
ivabalte@husqvarna-dealer.lt
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Serviso paslaugos  

• „Ivabaltė“ turi 2 serviso padalinius: pirmasis įsikūręs Rokiškyje, o 
čia dirbantys serviso specialistai aptarnauja Rytų ir Šiaurės Lie-
tuvos ūkininkus, siekia Šiaulių ir Mažeikių rajonus, antrasis yra 
Kėdainių rajone (Saviečių kaime) įsikūrusiame „Ivabaltės“ Inova-
cijų centre. Ši lokacija itin patogi Pietų ir Vakarų Lietuvos ūkiams. 
Tačiau klientus galime aptarnauti ir visoje Lietuvoje – kas 100 
kilometrų turime po mobilųjį punktą.  

• Serviso padaliniuose Rokiškyje ir Kėdainiuose įrengtos didelės ir 
modernios remonto dirbtuvės, kuriose visa reikalinga infrastruk-
tūra: remonto ir diagnostikos įranga, instrumentai, specialūs rak-
tai, originalių atsarginių dalių ir aukštos kokybės eksploatacinių 
skysčių sandėliai, plovyklos.  

• Gedimai registruojami centralizuotai, o profesionali „Ivabaltės“ 
serviso komanda užduotis atlieka kokybiškai, pas klientą gali at-
vykti ir nedarbo ar šventinę dieną. Kiekvienas mobilus ekipažas 
turi nešiojamuosius kompiuterius su gamyklinėmis diagnostikos 
programomis, visą reikalingą remonto įrangą, prireikus – ir atsar-
ginių dalių reikiamą kiekį.

• Serviso specialistai puikiai išmano technikos sandarą, jos gedi-
mų diagnostiką, techninių parametrų sureguliavimo galimybes. 
Jie gali paaiškinti net subtiliausias technikos veikimo funkcijas. 
Mūsų specialistai reguliariai dalyvauja mokymuose ir kelia savo 
kvalifikaciją, tobulina kompetencijas. 

Techninės priežiūros ir serviso paslaugos

• Garantinis ir pogarantinis atstovaujamos technikos aptarnavimas;
• Techninis aptarnavimas gamintojo nustatytais terminais bei va-

dovaujantis nustatytais techniniais reikalavimais;
• Technikos diagnostika – profesionalūs specialistai nustato jos 

gedimą ir jį pašalina;

• Technikos defektacija;
• Tiksliojo ūkininkavimo sistemų diegimas, paleidimas darbui; 
• Technikos paruošimas žiemos sezonui;
• Serviso darbai ūkyje arba serviso dirbtuvėse;
• Technikos reguliavimas pagal darbo ir oro sąlygas našiam ir efek-

tyviam darbui; 
• Ūkininko apmokymas sureguliuoti naudojamos žemės ūkio tech-

nikos parametrus;
• Originalios pažangiausių Europos žemės ūkio mašinų gamintojų 

atsarginės dalys;  
• Garantija atliktiems darbams ir remontui sunaudotoms origina-

lioms dalims; 
• Konsultacijos techniniais klausimais; 
• Pagalba įsigyjant naudotą techniką tiek Lietuvos, tiek užsienio 

rinkose. 

SERVISO 
PASLAUGOS  

SERVISO PASLAUGOS

GEDIMŲ REGISTRAVIMAS

Pildant internetinę registracijos formą „Ivabaltės“ interneto svetainėje www.ivabalte.lt 
Telefonu +370 682 58128

Elektroniniu paštu servisas@ivabalte.lt 
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Originalios atsarginės dalys 

Alternatyvios atsarginės dalys 

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS

„Ivabaltės“ Inovacijų centras, Kėdainių raj. 
+370 618 72 074

„Ivabaltės“ Centrinė būstinė, Rokiškis
+ 370 686 99 575

ATSARGINĖS 
DALYS

ATSARGINĖS DALYS

Platus atsarginių dalių asortimentas yra sandėliuojamas 2,1 km ploto sandėliuose, Kėdainių rajone esančiame 
„Ivabaltės“ Inovacijų centre. Esant poreikiui žemės ūkio technikos priežiūrai ar remontui reikalingos atsarginės 
dalys gali būti pristatomos per 24 val. Jūsų patogumui savaitgaliais ir švenčių dienomis budi atsarginių dalių va-
dybininkas.



Išmanūs sprendimai šiuolaikiškam ūkiui!

www.ivabalte.lt

UAB „Ivabaltės“ centrinė būstinė
Stoties g. 23, 42164 Rokiškis,

Tel. (8 45 8) 32 676
El. paštas ivabalte@ivabalte.lt

UAB „Ivabaltės“ inovacijų centras
Vandžiogalos g. 30, Saviečių k., Kėdainių r. sav.

Tel. (8 347) 200 00
El. paštas kedainiai@ivabalte.lt


