Fendt 500 Vario

Obejrzyj film Fendt 500 Vario.
www.fendt.com/500-Film

Twoje gospodarstwo, Twoje perspektywy.
Fendt 500 Vario to idealny, uniwersalny ciągnik na którym możesz zawsze polegać. Gwarantuje wystarczającą moc
dla zaplanowanych prac polowych oraz precyzję podczas uprawy. Charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa, a
ponadto jest komfortowy i bezpieczny w transporcie. Z kolei podczas prac z ładowaczem czołowym ciągnik przekonuje do siebie zwrotnością oraz widocznością. Zapewnia nową jakość i idealne perspektywy dla gospodarstwa rolnego. Fendt 500 Vario. Twoja idealna perspektywa.
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Doskonałe perspektywy dla Twojego gospodarstwa.
Niezależnie od tego, czy posiadasz grunty orne, hodowlę czy pastwiska, do ciągnika Fendt 500 Vario bez problemu
podłączysz każdy osprzęt – jest to o tyle korzystne, że możesz wykonać wiele zadań przy użyciu tylko jednego ciągnika. Zarówno średnie, jak i duże współczesne gospodarstwa rolne zależą od wysokiej wydajności, elastyczności,
jakości i efektywności ciągników. Przygotuj swoje gospodarstwo na przyszłość – korzystając z Fendt 500 Vario, ciągnika do każdej pracy.
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Ponieważ wszechstronność jest tak ważna
Fendt 500 Vario ma wszystko, co jest wymagane od głównego ciągnika w gospodarstwie. Stanowi idealne połączenie kompaktowych wymiarów i wszechstronności użytkowania. Doskonale sprawdza się podczas wszelkich prac z ładowaczem czołowym i zapewnia szerokie pole widzenia oraz
komfort dla operatorów i pasażerów.
-	Normy emisji: Stage 4/Tier 4 final
-	3 prędkości WOM
-	Nowy WOM 1000E
-	Światła robocze LED
-	Wycieraczka przednia 300°
-	Opcjonalny immobilizer
-	Terminal nowej generacji z ekranem dotykowym
- 	Najnowszy system prowadzenia VarioGuide i funkcje telemetryczne
-	Niska masa pojazdu wynosząca 6 ton
-	Duża ładowność – do 4,4 tony
-	Dopuszczalne obciążenie osi tylnej do 8,5 tony
-	Oś tylna kołnierzowa lub czopowa
-	Prędkość maksymalna 50 km/h
-	Zawieszenie osi przedniej z samoczynnym poziomowaniem

Pole, droga, gospodarstwo – zawsze w ruchu
Dzięki kompaktowemu ciągnikowi 500 Vario
możesz pracować szybko, elastycznie i sprawnie. Szybka i ekonomiczna jazda z prędkością
do 50 km/h przy zmniejszonej prędkości obrotowej naprawdę się opłaca, szczególnie podczas
prac transportowych. Niski współczynnik masa-moc umożliwia bezproblemowe, duże obciążenie.
Rozbudowane funkcje Fendt Variotronic, takie jak
nowy system prowadzenia, programowanie dawki
oraz automatyczne dokumentowanie, sprawiają, że
jest to bardzo popularny i uniwersalny pojazd we
flocie.

Fendt 500 Vario.
Twoja idealna perspektywa.
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Fendt 512 Vario
Fendt 513 Vario
Fendt 514 Vario
Fendt 516 Vario

kW
91
98
110
120

KM
124
133
150
163

Moc znamionowa zgodnie z ECE R 120

7

Dostępne są dwa modele ładowaczy czołowych: Fendt Cargo
4X/75 oraz Fendt Cargo 4X/80.

Fendt 500 Vario udowadnia swoją elastyczność w najróżniejszych zastosowaniach, np. z przyczepą platformową.

WSZECHSTRONNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Wszechstronny pojazd, który rozumie
Twoją pracę.
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Doskonała wszechstronność
Fendt 500 Vario został wyposażony w więcej połączeń niż jakikolwiek inny ciągnik w tej klasie mocy. Z
przodu i z tyłu ciągnika racjonalnie rozmieszono 22
interfejsy: układu hydraulicznego, ISOBUS, złącza Power
Beyond, przedniego i tylnego WOM oraz wiele innych.
Gwarantuje to wszechstronność obsługi i bezproblemowe podłączanie osprzętu. Dzięki zastosowaniu
wytrzymałej półramy dopuszczalna masa całkowita ciągnika wynosi 10,5 t, z czego na samą oś tylną przypada
8,5 t. Aby zapewnić elastyczną regulację rozstawu, ciągnik Fendt 500 Vario jest dostępny z osią czopową.

Układ hydrauliczny dla szerokiego zastosowania
W ciągniku Fendt 500 Vario zastosowano nowoczesną
technologię load-sensing o wydajności hydraulicznej do
158 l/min. Obsługiwanych jest nawet siedem elektrohydraulicznych zaworów dwustronnego działania, pięć z
tyłu oraz dwa z przodu. Dla odbiorników hydraulicznych
dostępne jest nawet 55 litrów oleju hydraulicznego.
Ponieważ układy oleju przekładniowego i hydraulicznego są całkowicie rozdzielone, olej przekładniowy nie
ulega zanieczyszczeniu. Zbiornik na wyciekający olej
zintegrowany z przednim i tylnym TUZ gromadzi czysty
olej, który może być ponownie użyty.

Idealny zespół do prac załadunkowych
Ciągnik Fendt 500 Vario został stworzony do prac załadunkowych. Wąska maska silnika zapewnia zwrotność i
doskonałą widoczność. Kabina VisioPlus z zakrzywioną
szybą przednią rozszerza pole widzenia operatora i
zapewnia pełną widoczność na podniesiony ładowacz
czołowy. Duża wydajność układu hydraulicznego przy
niskiej prędkości obrotowej silnika zapewnia szybki ruch
podczas podnoszenia oraz precyzyjną reakcję ładowacza. Elementy sterujące zostały optymalnie zintegrowane na prawym podłokietniku i Varioterminalu.

Mocny i wszechstronny podnośnik
Tylny podnośnik w ciągniku Fendt 500 Vario charakteryzuje się znakomitym udźwigiem wynoszącym 7780 daN,
natomiast przedni – 3420 daN. Przedni podnośnik został
wyposażony w układ odciążania, który jest bardzo przydatny podczas pracy na nierównym terenie. Dzięki
temu ciężar osprzętu może być przeniesiony na ciągnik.
Prowadzenie osprzętu idealnie dostosowuje się do nierówności podłoża – idealne do pracy z kosiarką czołową,
mulczerem czy pługiem śnieżnym.

Fendt 500 Vario zapewnia wyjątkową widoczność oraz
przestronność. Jego konstrukcja jest na tyle kompaktowa
i wąska, że operator ma wszystko w polu widzenia – najdalszą krawędź opryskiwacza, najwyższy balot słomy a
także ścieżkę technologiczną.

Wszystkie funkcje ciągnika i maszyny można ustawiać
przy użyciu terminala – dotykowo na ekranie lub za
pomocą znajdujących się obok niego klawiszy.
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Charakterystyka silnika – Fendt 516 Vario
Moment obrotowy 699 Nm, moc maksymalna 165 KM przy prędkości obrotowej 1900 obr./min
Moment obrotowy
Nm
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350

SILNIK CIĄGNIKA FENDT 500 VARIO

Filtr powietrza w ciągniku Fendt 500 Vario zawiera filtr wstępny, który zwiększa jego trwałość, a
ponadto jest łatwo dostępny podczas prac konserwacyjnych.

Moc

Idealny napęd dla Twojego gospodarstwa.

Ekonomia i niskie poziomy emisji dzięki zgodności z
normą Tier 4 final
Dynamiczny i mocny 4-cylindrowy silnik dowiódł swojej
wyższości podczas wszystkich prac w segmencie mocy
maksymalnej od 125 do 165 KM. Technologia 4 zaworów
z układem wtryskowym Common Rail pozwala uzyskać
niskie zużycie paliwa i doskonałe osiągi. Zastosowanie
układu oczyszczania spalin SCR i pasywnego filtra cząstek stałych CSF zapewnia zgodność ciągnika Fendt 500
Vario z najnowszymi normami emisji Tier 4 final oraz
niewielkie zużycie oleju napędowego i płynu AdBlue.

Dodatkowa chłodnica paliwa zapewniająca idealne osiągi
mocy.

kW
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
obr./min 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Lepsze chłodzenie to większa moc
Obszary wytwarzające duże ilości ciepła wymagają
odpowiedniego chłodzenia. Chłodnica, intercooler,
chłodnica oleju przekładniowego oraz chłodnica paliwa
tworzą bardzo wydajny układ chłodzenia zapewniający
efektywność i dużą moc silnika. Pompa płynu chłodniczego zaspokaja potrzeby silnika dzięki wydajności 312
l/min. Dodatkowa chłodnica paliwa gwarantuje efektywne wykorzystanie energii. Fendt 500 Vario charakteryzuje się doskonałą wydajnością, nawet w skrajnie
wysokich temperaturach.

Efektywna technologia układu przetwarzania spalin
Układ oczyszczania spalin i filtr cząstek stałych oczyszczają spaliny i zapewniają dużą żywotność przy niskich
kosztach eksploatacji. Zewnętrzny układ recyrkulacji
spalin (AGRex) redukuje ilość tlenków azotu, zanim spaliny dotrą do układu wydechowego, dzięki czemu zużycie płynu AdBlue jest znacznie mniejsze. Pasywny filtr
cząstek stałych (CSF, Coated Soot Filter – powlekany
filtr sadzy) usuwa niespalone węglowodory oraz cząstki
stałe znajdujące się w spalinach. Zintegrowany układ
zarządzania ciepłem automatycznie regeneruje filtr cząstek stałych (CSF) podczas jazdy. Filtr nie wymaga konserwacji, a jednocześnie nie zwiększa zużycia paliwa ani
kosztów.

Wszystkie informacje pod ręką, np. w postaci danych
zużycia na terminalu.

10

Fendt 500 Vario osiąga swoją prędkość maksymalną 50 km/h przy
niskiej prędkości obrotowej silnika wynoszącej 1700 obr./min, natomiast
40 km/h już przy 1400 obr./min.
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Funkcjami przekładni można łatwo sterować z podłokietnika,
Wysoka wydajność WOM dzięki bezpośredniemu przeniesie- np. zakres działania pedału jazdy można określić przy użyciu
pokrętła. Układ TMS, napęd na cztery koła oraz prędkość WOM
niu mocy z silnika do końcówki WOM.
można ustawić za pomocą klawiatury.

Automatyczne sterowanie obciążeniem granicznym 2.0 reguluje prędkość
obrotową silnika (obciążenie silnika) w zależności od zapotrzebowania na
moc, dzięki czemu silnik pracuje w optymalnym zakresie zużycia paliwa i
prędkości jazdy.

PRZEKŁADNIA CIĄGNIKA FENDT 500 VARIO

Ruszamy!
Z bezstopniową przekładnią
Fendt Vario.
Łatwość prowadzenia – przekładnia Fendt Vario
Nic nie jeździ tak płynnie jak przekładnia Fendt Vario.
Fendt Vario to kwintesencja dynamicznej jazdy z bezstopniową regulacją przy dowolnej prędkości od 0,02
do 50 km/h, co zapewnia fantastyczną precyzję działania w każdym środowisku. Fendt 500 Vario jest w stanie
spożytkować dodatkową wydajność w sposób nieosiągalny dla tradycyjnych przekładni. Ponadto przekładnia Vario gwarantuje wysoką efektywność przy niskich
prędkościach obrotowych silnika i przy niskim zużyciu
paliwa. Kierowanie ciągnikiem, zarówno przy użyciu joysticka, jak i pedału gazu, jest zawsze komfortowe. Zaufaj
doświadczeniom Fendt uzyskanym przez wyprodukowanie ponad 250 000 przekładni Vario.

Tylny WOM o trzech prędkościach pracy z ekonomicznym WOM 1000E
Bezpośrednie przeniesienie mocy z silnika do końcówki
WOM oznacza, że ciągnik Fendt 500 Vario niezwykle
wydajnie przekazuje moc do WOM. Ciągnik Fendt 500
Vario umożliwia pracę z trzema różnymi prędkościami
WOM — 540, 540E oraz 1000 — przeznaczonymi do różnych rodzajów prac. Nowością jest opcjonalny WOM
1000E, który obniża prędkość obrotową silnika, co przekłada się na oszczędności paliwa nawet przy dużych
prędkościach WOM.

Odpowiednie ustawienia i efektywność dzięki TMS
Często zmieniające się prace to codzienność dla uniwersalnego ciągnika. Ciągnik Fendt 500 Vario został
skonstruowany z myślą o doskonałych osiągach, niskim
zużyciu paliwa i ograniczeniu zużycia komponentów
niezależnie od tego, czy użytkowany jest do prac transportowych, czy też ciężkich prac polowych. System
zarządzania ciągnikiem TMS steruje silnikiem i przekładnią, dzięki czemu zawsze pracują one w optymalnym
zakresie pod względem ekonomii bez potrzeby kontrolowania tego przez użytkownika. Wystarczy określić
wymaganą prędkość.

Idealna współpraca przekładni i silnika
Automatyczne sterowanie obciążeniem granicznym 2.0
reguluje obciążenie silnika w zależności od zapotrzebowania na moc, dzięki czemu silnik pracuje w optymalnym zakresie zużycia paliwa i z wstępnie ustawioną
prędkością jazdy. Istnieją różne optymalne wartości,
które można ustawić jako limit obciążenia dla różnych
prac, np. dla transportu, dla ciężkich prac polowych lub
w przypadku pracy z wykorzystaniem osprzętu napędzanego przez WOM. Ciągnik automatycznie dostosowuje optymalną prędkość obrotową silnika. Opcjonalnie
operator może również ręcznie ustawić automatyczne
obciążenie graniczne 2.0.

Przekładnia Fendt Vario to połączenie hydraulicznego i mechanicznego przeniesienia napędu.
Im bardziej wzrasta prędkość, tym więcej mocy jest przekazywane w sposób mechaniczny
za pośrednictwem przekładni planetarnej. Zastosowane pompy hydrauliczne pracujące z
ciśnieniem maksymalnym 550 barów wychylają się pod kątem 45°, zapewniając wyjątkową
wydajność.
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Zapoznaj się z widokiem 360° wnętrza Fendt
VisioPlus i poznaj jego doskonałą widoczność.
www.fendt.com/500-VisioPlus

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne oraz lusterka
szerokokątne zwiększają pole widzenia do tyłu. Zaparowane
lusterka to już przeszłość: podgrzewane lusterka zewnętrzne
oraz lusterka szerokokątne zapewniają doskonałą widoczność do tyłu także zimą.

Nieprzezroczysta roleta jest dopasowana kształtem do zakrzywionej szyby
przedniej i można ją ustawić w dowolnej pozycji.

Warty podkreślenia jest również komfortowy fotel pasażera z
pasem bezpieczeństwa oraz składane oparcie z funkcją stolika i
uchwytem na dokumenty.

KABINA CIĄGNIKA FENDT 500 VARIO

Kabina Fendt VisioPlus – komfort i
znakomita widoczność.

Lepsza widoczność zapewniająca doskonałą perspektywę
Kabina Fendt VisioPlus z wyjątkowymi szybami stanowi
wzór pod względem widoczności. Powierzchnia całkowita szyb wynosząca 6,2 m2 zapewnia ciągłą widoczność we wszystkie strony, bez przesłaniania widoku
słupkami tylnymi. Panoramiczna i zachodząca na dach
szyba przednia kabiny VisioPlus zwiększa widoczność w
górę i w dół, zapewniając kąt widzenia 77 stopni. Dzięki
temu nawet całkowicie podniesiony ładowacz czołowy
jest dobrze widoczny z fotela operatora.

Ergonomia jak nigdy wcześniej
Podczas projektowania ciągnika Fendt 500 Vario szczególny nacisk położono na ergonomię otoczenia operatora. Praktyczne rozmieszczenie i oznaczenie kolorami elementów sterujących gwarantują ciągłą, szybką i
logiczną obsługę. Wszystkie funkcje są dostępne ze zintegrowanego wielofunkcyjnego podłokietnika, dzięki
czemu zawsze są w zasięgu ręki. Wysokość i pochylenie kierownicy wraz z tablicą wskaźników można szybko
i łatwo regulować, co pozwala uzyskać zawsze optymalną pozycję.

Amortyzacja fotela zapewniająca swobodę ruchu
Zajmij odpowiednią pozycję na doskonałym fotelu operatora. Dostępne jest tu wszystko, co zapewnia komfort podczas długiego dnia pracy, od fotela operatora z pneumatyczną amortyzacją do skórzanej tapicerki z pneumatycznym podparciem i klimatyzacją.
Superkomfortowy fotel operatora „Evolution dynamic Dualmotion” to nowy, dynamicznie poruszający się
fotel operatora, który szczególnie korzystnie wpływa na
plecy, ponieważ podczas odwracania się górna część
oparcia porusza się wraz z ruchami ciała, a ponadto
podpiera plecy podczas jazdy do tyłu. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa operatora superkomfortowy fotel jest opcjonalnie wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa.

Komfortowy i dobrze zaprojektowany
Często to drobiazgi decydują o komforcie. Szerokie
stopnie wejściowe i łatwo dostępne uchwyty są wyjątkowo przyjemne w dotyku. Znajdujące się wewnątrz
przepusty kablowe zabezpieczają przed przedostawaniem się pyłu i wody do kabiny, sprawdzają się podczas
prac polowych. Uszczelki drzwi przymocowane do ramy
ułatwiają zamykanie drzwi. Układ klimatyzacji stanowi
wyposażenie standardowe, a na zamówienie dostępna
jest klimatyzacja automatyczna.

Deszcz już Cię nie zatrzyma: pole działania przedniej
wycieraczki wynoszące 300 stopni zapewnia doskonałą
widoczność na cały przód oraz koła.
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Chłodzony schowek sprawia, że napoje i przekąski pozostają przyjemnie chłodne.
Schowek za fotelem pasażera można otwierać jedną ręką.

Rozmowy telefoniczne bez użycia rąk w najwyższej
jakości dźwięku – to wszystko jest możliwe w ciągniku Fendt 500 Vario dzięki zastosowaniu ruchomego
mikrofonu na elastycznym pałąku.
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Odkryj nowy układ Variotronic w ciągniku Fendt
500 Vario.
www.fendt.com/500-Präzision

Podczas obsługi opryskiwaczy, rozsiewaczy i siewników zgodnych z
ISOBUS istnieje możliwość skorzystania z systemu SectionControl, który
pozwala teraz na obsługę do 36 sekcji.

Asystent SectionControl prowadzi przez cały proces wprowadzania
wymaganych danych w celu określenia idealnych punktów włączania i
wyłączania.

NOWY UKŁAD FENDT VARIOTRONIC W CIĄGNIKU FENDT 500 VARIO

Idealne wyniki mają swoją nazwę:
Fendt Variotronic.

Przejrzysty obraz: koncepcja obsługi Fendt
Przejrzysta i spójna koncepcja elementów sterujących
Fendt na prawym podłokietniku, w skład których wchodzi Varioterminal, joystick wielofunkcyjny, dźwignia
krzyżowa, moduł liniowy i klawiatura membranowa, od
lat doskonale sprawdza się podczas pracy. Do obsługi
ciągnika, osprzętu i funkcji Variotronic służą dwie wersje
terminali ciągnika Fendt 500 Vario: terminal 7” o nowej
konstrukcji lub większy terminal 10,4”. Oba terminale są
obsługiwane zarówno dotykowo, jak i przy użyciu klawiszy. Dodatkowe informacje dotyczące terminali można
znaleźć na stronach 26 i 27.

Fendt VarioGuide pozwala utrzymywać tor jazdy na dwóch poziomach
dokładności, czyli +/- 20 cm
(VarioGuide Standard) lub +/- 2
cm (VarioGuide RTK).Nowością jest
elastyczny wybór dostępnych odbiorników i usług korekcyjnych.

16

Zawsze na idealnym kursie
System Fendt VarioGuide gwarantuje niezawodne i
dokładne utrzymywanie toru jazdy, nawet w obszarach o słabych warunkach odbioru. Fendt VarioGuide
pozwala maksymalnie wykorzystać maszyny, ponieważ
umożliwia pracę bez konieczności aktywnego kierowania pojazdem, nawet w nocy lub przy znacznych szerokościach roboczych. Fendt VarioGuide automatyczne
pilnuje idealnego toru jazdy ciągnika, dzięki czemu
możesz skupić się w pełni na obsłudze danego osprzętu.
Przekłada się to na ograniczenie nakładania przejazdów
oraz, w zależności od procedur roboczych, oszczędności
od trzech do dziesięciu procent. W zależności od zastosowania można pracować z dwoma różnymi poziomami
dokładności: VarioGuide Standard działa z dokładnością
do około 20 cm, a VarioGuide RTK do 2 cm.

Na idealnym torze jazdy: nowy Fendt VarioGuide
W nowej wersji systemu Fendt VarioGuide do wyboru są
dwa układy odbiorników: NovAtel® i Trimble®. Istniejące
w gospodarstwie infrastruktury Trimble® RTK czy NTRIP
mogą być nadal używane. W zależności od odbiornika
obsługiwane jest wiele sygnałów korekcyjnych, na przykład EGNOS/WAAS lub RangePoint™RTX™, CenterPoint
RTX™ oraz Ntrip. Jeśli z powodu ukształtowania terenu
dojdzie do utraty sygnału, dzięki funkcji Trimble®-xFill™
wbudowanej w VarioGuide będzie można pracować
jeszcze przez 20 minut nawet bez sygnału korekcyjnego.

System SectionControl eliminuje nakładanie się przejazdów od początku
W pełni automatyczny system Fendt SectionControl
przeznaczony do osprzętu ISOBUS umożliwia zasiewy,
nawożenie oraz stosowanie pestycydów bez nakładania
się przejazdów. Zapobiega to podwójnemu stosowaniu
środków, a odległości są automatycznie utrzymywane.
Asystent SectionControl pozwala szybko i łatwo zdefiniować wartości korekcji dla stosowanego osprzętu.
Gdy wartości te zostaną raz ustawione, ponowne ich
wprowadzanie nie będzie już konieczne.
Punkty włączania i wyłączania można precyzyjnie ustawić na samym początku pracy, co automatycznie przekłada się na ekonomiczną aplikację.
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Optymalne dawkowanie i najwyższa precyzja.
Dzięki zastosowaniu układu zmiennego dawkowania Fendt.
www.fendt.tv/VRC-DE

Nowa funkcja zmiennego dawkowania (VRC) umożliwia korzystanie z map aplikacji oraz automatyczną regulację szybkości aplikacji w osprzęcie takim jak rozrzutniki obornika, opryskiwacze i siewniki. Równolegle może być przetwarzanych
maksymalnie pięć map aplikacji.

UKŁAD FENDT VARIOTRONIC POZWALAJĄCY ZWIĘKSZYĆ ZYSKI

Idealne do każdego zastosowania i
niezbędne w każdej flocie:
dokumentowanie i telemetria
Szybki przegląd prac dzięki Fendt VarioDoc
Dla przedsiębiorców rolnych dokumentacja stanowi
główną podstawę do skutecznego zarządzania. System
Fendt VarioDoc umożliwia zbieranie ważnych danych,
zapisanie ich w plikach pola oraz ich szybką analizę.
Dane są przesyłane bezprzewodowo z Varioterminala
do pliku pola zgodnie z protokołem ISOBUS TC-BAS.
Dane dotyczące ilości nasion i nawozu lub zużycia
paliwa na hektar są dostępne bezpośrednio po zakończeniu pracy. Ponadto zadania można tworzyć w komputerze, a następnie przesyłać je do terminala.

Fendt VarioDoc Pro: monitorowanie danych w czasie
rzeczywistym
VarioDoc Pro pozwala również rejestrować dane o pozycji GPS i przesyłać dane w czasie niemal rzeczywistym.
To z kolei umożliwia mapowanie oraz automatyczną
i płynną wymianę danych z plikami pola zgodnymi z
ISOXML. Dane dotyczące zużytych środków produkcji rolnej są przesyłane zgodnie z protokołem TC-Geo i
można je wyświetlać na Varioterminalu podczas pracy.
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Zmienne dawkowanie dzięki układowi
VariableRateControl (VRC)
Przesyłanie danych przy użyciu VarioDoc Pro zapewnia dawkowanie ze zmienną szybkością na podstawie
wymagań dotyczących gleby lub roślin, co przekłada się
na oszczędności środków. Dokumentacja VarioDoc Pro
stanowi podstawę działania zmiennego dawkowania
(VRC), nowego rozwiązania dla rolnictwa precyzyjnego.
Indywidualne wymagania dotyczące nasion, nawozów i
pestycydów są przedstawione na mapach dawkowania,
wywoływane w trakcie pracy i automatycznie wykonywane. Dzięki temu rolnicy są w stanie określać i planować zużycie środków produkcji rolnej w plikach pola, a
następnie wykonywać te plany z najwyższą precyzją.

Z bazy danych pola do mapy dawkowania
Układ zmiennego dawkowania (VRC) oparty jest na
standardzie ISOBUS z funkcjonalnością TC-GEO.
Mapa aplikacji jest tworzona przy użyciu kompatybilnego systemu do zarządzania polem, a następnie przesyłana do Varioterminala z wykorzystaniem VarioDoc
Pro. Zmienne dawkowanie pozwala na równoczesne przetwarzanie maksymalnie pięciu map aplikacji.
Dodatkowo są tworzone mapy rzeczywistych dawek
do późniejszego porównania. W przypadku większego
osprzętu obejmującego kilka zbiorników istnieje możliwość zarządzania tymi zbiornikami. Pozwala to zdefiniować, czy pojemniki mają być opróżniane równolegle, czy
też w określonej sekwencji, jeśli dany osprzęt obsługuje
tę funkcję.

Ustawienia pola można przesłać do innych ciągników Fendt poprzez port USB.
Bardzo praktyczny jest również port do ładowania telefonów komórkowych.

Dzięki Fendt Variotronic oprogramowanie Fendt jest aktualizowane podczas wizyt w warsztacie. Pozwala ono również
korzystać z dodatkowych nowych funkcji.
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Szkolenia operatorów Fendt Expert.Zarejestruj się
przez swojego dystrybutora. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:
www.fendt.com/training

Fendt jest synonimem wysokiej jakości. Na dowód tego stwierdzenia podczas
produkcji prowadzone są codzienne kontrole jakości. Każdy ciągnik Fendt 500
Vario dostarczony do gospodarstwa już przeszedł wszystkie wymagane kontrole
jakości wzdłuż całej linii produkcyjnej.

WYSOKIE STANDARDY JAKOŚCI I ZACHOWANIE WARTOŚCI

Komora silnika jest bardzo łatwo
dostępna podczas prac inspekcyjnych i
konserwacyjnych, nawet przy zamontowanych elementach mocujących
ładowacz czołowy. Jednoczęściową
maskę silnika z dwoma osobnymi
panelami bocznymi można wygodnie
otwierać.

Mój ciągnik, moja przyszłość.

Inwestycja o wysokim zachowaniu wartości
Przedsiębiorcy inwestujący w ciągnik inwestują także
w przyszłość. Ciągnik Fendt 500 Vario stanowi fundament doskonałych perspektyw zysków na przyszłość.
Obejmuje to efektywną, najnowocześniejszą technologię ciągnika, sprawdzoną jakość Fendt, a także aktualizacje oprogramowania podczas każdej wizyty w warsztacie – wyjątkowa usługa Fendt zapewniająca najwyższy
poziom zachowania wartości.

Maksymalna łatwość obsługi
Idealne możliwości diagnostyczne i długie okresy między przeglądami gwarantują nieprzerwaną eksploatację ciągnika. Punkty zdalnego pomiaru przekładni
zapewniają szybką i prostą diagnostykę bez potrzeby
demontażu kół. Komunikaty o błędach wyświetlane
na Varioterminalu pozwalają szybko analizować ewentualne usterki. Samo rozdzielenie układów hydraulicznych oznacza, że w normalnych warunkach pracy olej
przekładniowy wystarcza wymieniać co 2000 godzin.
Generalnie, ciągnik Fendt 500 Vario charakteryzuje
się wieloma cechami, które obniżają czas przestojów i
koszty konserwacji.

Długoterminowa ekonomia
Wysoka efektywność przekłada się na wyższą wydajność przy mniejszym wykorzystaniu zasobów takich jak
paliwo, materiały i czas. Fendt 500 Vario kontynuuje tradycję swoich poprzedników i zapewnia wysokie osiągi
przy niskich prędkościach obrotowych silnika – co przekłada się na niższe zużycie poszczególnych podzespołów ciągnika oraz oleju napędowego i płynu AdBlue. Ta
wysoka ogólna rentowność sprawdza się podczas każdej pracy.

Elektroniczny immobilizer do ochrony inwestycji
Ciągnik Fendt 500 Vario może być opcjonalnie wyposażony w elektroniczny immobilizer – standard w większości samochodów, ale nowość w ciągnikach — aby
zawsze był tam, gdzie go zostawiasz. Immobiliser
zapewnia specjalną blokadę układu zapłonowego i kluczyka zapłonu.

Certyfikowany system zarządzania jakością Fendt zgodnie
z normą DIN EN ISO 9001
W 1995 roku firma Fendt uzyskała
certyfikat systemu zarządzania
jakością i od tego czasu przechodzi
regularne niezależne audyty w
tym zakresie.
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Jeszcze więcej oszczędności: filtr cząstek stałych CSF został zaprojektowany na cały czas eksploatacji ciągnika,
dzięki czemu nie przyczynia się do
wzrostu kosztów konserwacji.

Mniej wysiłku, więcej wolnego czasu: kompaktowy moduł chłodnicy jest łatwo
dostępny, a duży odstęp pomiędzy chłodnicami i płaska podłoga znacznie przyspiesza i ułatwia jego czyszczenie.

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy w firmie Fendt
OHSAS 18001
Od 2008 roku firma Fendt posiada certyfikat i wyróżnienie za
pomyślne wdrożenie środków
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Certyfikowany system zarządzania środowiskowego Fendt
zgodnie z normą DIN EN ISO
14001
Od 2000 roku ten certyfikat
potwierdza odpowiedzialne
zarządzanie środowiskiem przez
firmę Fendt.

Szkolenie operatorów Vario: na szkoleniach Fendt Expert nauczysz się efektywnie posługiwać wszystkimi funkcjami
ciągnika. Nasz zespół kompetentnych i profesjonalnych szkoleniowców nauczy Cię, jak w pełni wykorzystać cały potencjał
ciągnika Fendt. Zarejestruj się przez swojego dystrybutora. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.fendt.
com/training
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Tutaj szybko i łatwo znajdziesz miejscowego dystrybutora firmy Fendt.
www.fendt.com/Händlersuche

FENDT STARSERVICE: NAJLEPSZE USŁUGI

Pomyśl już dzisiaj o niezawodnych
usługach na przyszłość

100% jakości, 100% serwisu: Fendt StarService
Aby zapewnić 100-procentową sprawność ciągnika
Fendt 500 Vario, oferujemy 100-procentowy serwis.
Oprócz najlepszych usług diagnostycznych i łatwości
naprawy obejmuje on dostępność części zamiennych
24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w sezonie roboczym. Sieć Fendt Service gwarantuje skrócenie ścieżek pomiędzy użytkownikiem i naszym wyszkolonym
personelem serwisowym. Na oryginalne części Fendt
i ich montaż udzielana jest 12-miesięczna gwarancja.
Naprawy przy użyciu oryginalnych części zapewniają
zachowanie wartości Twojego ciągnika Fendt.

Wydajność i zyskowność zgodnie z umową
Umowa Fendt StarService zapewnia pełną kontrolę
kosztów oraz najwyższy poziom obsługi. Pakiet serwisowy Fendt obejmuje wszystkie wymagane prace
konserwacyjne w atrakcyjnych stałych cenach. Pakiet
ProService obejmuje regularne konserwacje i naprawy
w połączeniu z przedłużoną gwarancją nawet do 6000
roboczogodzin lub do pięciu lat.

Indywidualne modele finansowania i wynajmu
Zakup maszyn to duża inwestycja kapitałowa.
Dystrybutor firmy Fendt wraz z ekspertami w dziedzinie finansowania inwestycji rolniczych z firmy AGCO
Finance pomoże w opracowaniu dostosowanego do
Twoich potrzeb planu finansowania nowej maszyny.
Jeśli na krótko chcesz zwiększyć swoje moce lub też pragniesz długoterminowo użytkować sprzęt bez konieczności kupowania go, partner sprzedaży Fendt opracuje
dla Ciebie idealną ofertę wynajmu.

Aplikacja „AGCO Parts Books to Go” na
smartfona pozwala szybko i łatwo znaleźć
i bezpośrednio zamówić części zamienne
Fendt. Aplikacja jest dostępna przez
App Store oraz Google Play Store. W celu
uzyskania osobistych danych dostępu
prosimy o kontakt z dystrybutorem firmy
Fendt.

Zachowanie wartości dzięki najnowszej wersji oprogramowania
Podczas każdego serwisowania ciągnika dystrybutor
firmy Fendt przeprowadza aktualizację całego oprogramowania ciągnika. Dzięki temu możesz później korzystać z nowych, dodatkowych funkcji swojego ciągnika
Fendt. Zapewni to także dostęp do nowych korzyści, a
ponadto przyczyni się do aktywnego zachowania wartości, ponieważ Twój Fendt zawsze będzie aktualny.
Varioterminal poinformuje Cię o następnych terminach konserwacji i serwisowania, został nawet wyposażony w funkcję przypominania.
Najlepszy produkt, najlepsze usługi: certyfikowani dystrybutorzy firmy Fendt wyróżniają się swoim najwyższej klasy
doświadczeniem i szeroką gamą świadczonych usług. Regularnie przechodzą rygorystyczne audyty, które potwierdzają
ich wysoką jakość usług. Tutaj Twój ciągnik FENDT jest w najlepszych rękach.
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ŁADOWACZ CZOŁOWY FENDT CARGO

Fendt Cargo oznacza idealne współdziałanie między ciągnikiem a ładowaczem czołowym.
Panoramiczna szyba przednia o szerokim kącie wiedzenia 77° oraz pełną
widocznością na podniesiony ładowacz
czołowy i koła.

Opcjonalna hydrauliczna blokada narzędzi i układ tłumienia drgań może być wygodnie obsługiwany
z fotela operatora.

Oznaczona pomarańczowym kolorem dźwignia zmiany kierunku jazdy umożliwia łatwą zmianę lewą ręką.
Przytrzymanie dźwigni powoduje unieruchomienie ciągnika. Zwolnienie dźwigni powoduje automatyczne ruszenie
ciągnika we wcześniej wybranym kierunku.

Ładowacz czołowy
Fendt
Udźwig na maksymalnej
wysokości
Udźwig maksymalny

A
B
C
D
E
F

Wysokość podnoszenia
Głębokość kopania
Głębokość kopania (B = 3,5 m)1)
Głębokość kopania (B = maks.)1)
Kąt zrzutu
Kąt wychylenia do tyłu

Cargo 4X/75

Cargo 4X/80

daN

1940

2260

daN

2250

2620

mm
mm
mm
mm
°
°

4155
150
1685
1145
55
48

4155
150
1685
1145
55
48

1) W zależności od opon
2) Wartości dotyczą także ładowacza czołowego Fendt Cargo Profi 4X/80

Standardowa dźwignia krzyżowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie
dwoma zaworami hydraulicznymi bez
potrzeby zmiany pozycji dłoni. Funkcje
osprzętu można kontrolować przy użyciu opcjonalnego trzeciego i czwartego
obwodu hydraulicznego. Można je również aktywować i kontrolować za pomocą przycisków na dźwigni krzyżowej.

Ciągnik Fendt 500 Vario – idealny do prac z wykorzystaniem ładowacza czołowego
Fendt 500 Vario i ładowacz czołowy Fendt Cargo idealnie się uzupełniają, co doceni każdy, kto musi często
pracować ładowaczem czołowym. Od sprawnej i stabilnej konstrukcji, poprzez błyskawiczną pracę, aż po łatwą
i wygodną obsługę – wszystko tutaj idealnie współpracuje. Panoramiczna i zachodząca na dach szyba przednia pozwala obserwować łyżkę, nawet gdy jest całkowicie podniesiona. Otwierane okno przednie, które można
całkowicie otworzyć podczas korzystania z ładowacza,
doskonale sprawdza się na przykład podczas prac w
halach magazynowych. Teraz już tylko musisz wybrać
pomiędzy Fendt Cargo i Fendt CargoProfi.
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D

Dokładną regulację działania
zaworów można przeprowadzić
przy użyciu Varioterminala. Na
przykład szybkość przepływu
można precyzyjnie i szybko kontrolować przy użyciu pokręteł i
klawiszy funkcyjnych.
A

Inteligentne ładowanie dzięki systemowi Fendt
CargoProfi
Czujniki wagi i przechylenia, funkcja wytrząsania i komputer zadaniowy – system Fendt CargoProfi pozwala
jeszcze precyzyjniej ładować i kontrolować ilość załadunku. Zintegrowana funkcja ważenia informuje o osiągnięciu wagi docelowej. Funkcja wytrząsania umożliwia całkowite opróżnienie zasobnika. Funkcja pamięci
zapisuje pozycję ramienia w przypadku często wykonywanych procedur, dzięki czemu nie jest wymagane
jej ustawianie za każdym razem. Ogranicznik wysokości
podnoszenia i ustawienie kąta wysypu to funkcje szczególnie przydatne podczas prac w niskich halach i ładowania wysokich przyczep. Tłumienie w pozycji końcowej
zapewnia delikatne i płynne podnoszenia ładowacza, co
minimalizuje straty spowodowane osypywaniem.

Szybkie i łatwe ładowanie? Wszystko pod ręką.
Elementy sterujące ładowacza czołowego są optymalnie zintegrowane z elementami sterującymi w prawym
podłokietniku oraz na Varioterminalu: ładowaczem
czołowym można sterować, trzymając prawą dłoń na
dźwigni krzyżowej, podczas gdy lewa dłoń pozostaje
wolna i umożliwia prowadzenie pojazdu oraz cofanie.
Prędkością jazdy natomiast steruje się stopą. Przycisk
zmiany kierunku jazdy pozwala szybko, łatwo i bez zmęczenia zmieniać kierunek jazdy. Zmiennowydatkowa
pompa układu hydraulicznego ciągnika Fendt 500
Vario działająca z wydajnością do 158 l/min zapewnia
sprawny załadunek i rozładunek.

C

B

E

Idealny układ kierowniczy i amortyzacja
Mniej skręcania i więcej satysfakcji z użytkowania ładowacza czołowego dzięki zastosowaniu układu kierowniczego VarioActive. System szybkiego skrętu pozwala
uzyskać pełny kąt skrętu po zaledwie jednym obrocie kierownicy. Korzyści są wyraźne – szczególnie w
ciasnych gospodarstwach, ale także na końcach pola.
System aktywnego tłumienia ładowacza czołowego
zapewnia dodatkowy komfort pracy, ponieważ akumulatory gazowe absorbują drgania i wstrząsy, aby nie
przenosić ich na nadwozie ciągnika. Tłumienie w połączeniu z amortyzacją osi przedniej i kabiny jest tak komfortowe, że chętnie nieco dłużej pozostaniesz na fotelu
ciągnika Fendt 500 Vario, nawet po zakończeniu pracy.
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KONCEPCJA OBSŁUGI FENDT

Jeden interfejs, wszystkie funkcje.

System obsługi końca pola VariotronicTI pozwala ograniczyć niezbędne czynności wykonywane na krańcach pola. System, w którego
skład wchodzi do 5 wyzwalaczy, 13 programowanych funkcji (wraz z funkcją prowadzenia), a także proste programowanie podczas
postoju, zapewnia stałą i wysoką jakość pracy na końcu pola. Sekwencje można wyzwalać przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku
na joysticku. Zaoszczędzasz w ten sposób do 1920 ruchów ręki podczas 160 nawrotów. Wersja automatyczna VariotronicTI jest jeszcze
prostsza w obsłudze, ponieważ wyzwala sekwencje w sposób automatyczny i dokładnie w odpowiedniej pozycji. Można ją także zaprogramować podczas postoju.

Zastosowanie kamer w maszynach znacznie zwiększa komfort i
bezpieczeństwo. Kamery pozwalają obserwować większy obszar
wokół siebie, co ma szczególne znaczenie w przypadku dużych
maszyn rolniczych. Duży terminal 10.4-B umożliwia podłączenie
nawet dwóch kamer.

Osprzęt zgodny z ISOBUS można
obsługiwać z wykorzystaniem
systemu Variotronic Implement
Control bezpośrednio przy użyciu
joysticka lub Varioterminala.
Dzięki temu w kabinie nie jest
już potrzeby żaden dodatkowy
terminal.

W trybie nocnym ekran jest ściemniony, aby zapewnić komfortowy
poziom jasności dla operatora.
Alternatywny wyświetlacz poprawia widoczność ustawień i ikon.

Podnośnik można ustawiać przy użyciu Varioterminala i uruchamiać przy użyciu modułu sterowania podnośnikiem, joysticka
wielofunkcyjnego lub zewnętrznych elementów sterujących na
tylnym błotniku. Są także dostępne zewnętrzne elementy sterujące przedniego podnośnika.

Varioterminal można regulować we wszystkich kierunkach dzięki zastosowaniu
nowego uchwytu z przegubem kulowym.

Varioterminal 7"
Przejrzysty, intuicyjny i praktyczny – nowy Varioterminal
7” z podświetleniem LED łączy wszystkie funkcje ciągnika i osprzętu w jednym miejscu. Osprzęt zgodny z
ISOBUS można także obsługiwać bezpośrednio przy
użyciu Varioterminala. Płaska struktura menu i czytelny
wyświetlacz sprawiają, że nawigacja jest bardzo prosta. Pozycje menu wybiera się, dotykając ich bezpośrednio na ekranie dotykowym lub naciskając klawisz.
Bezramkowy wyświetlacz LCD przypominający ekran
smartfona charakteryzuje się wyraźnymi kolorami i rozdzielczością 480 x 800 pikseli. Jest niezwykle odporny
na zarysowania i łatwy w czyszczeniu. Wyświetlacz automatycznie ściemnia się w nocy, zapobiegając oślepianiu.
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Terminal „4 w 1”: Varioterminal 10,4"
Elementy sterowania ciągnikiem i osprzętem, funkcje
kamer, a także prowadzenie i dokumentowanie są w
pełni zintegrowane w Varioterminalu 10,4”. Przejrzysty i
praktyczny układ ekranu może być wyświetlany w trybie
całego ekranu oraz połowy ekranu, a także podzielony
na cztery indywidualne obrazy, każdy przeznaczony do
obsługi innej funkcji. Wysokiej jakości ekran dotykowy
wykonany z odpornego na zarysowania szkła charakteryzuje się rozdzielczością 800 x 600 pikseli i 16 mln kolorów. Obsługa dotykowa działa pewnie i szybko. Możliwa
jest także obsługa przy użyciu klawiszy.

Pamięć 25 urządzeń
Wszystkie ustawienia Varioterminala można zapisać pod
unikatową nazwą, aby je wywołać w późniejszym czasie. Na przykład po wprowadzeniu ustawień ciągnika,
prowadzenia i dokumentowania do pracy z siewnikiem można je później z łatwością odtworzyć i w razie
potrzeby zmodyfikować. Oczywiście istnieje także możliwość zapisania własnych ustawień niestandardowych.

Wszystkie te operacje wykonuje się za pomocą joysticka wielofunkcyjnego
Joystick wielofunkcyjny umożliwia łatwe i precyzyjne
sterowanie ciągnikiem. 4-kierunkowy joystick wielofunkcyjny służy do przyspieszania, hamowania i cofania ciągnikiem w trybie ciągłym. Joystick ma znakomite właściwości ergonomiczne i umożliwia bezpośrednie uruchamianie wielu różnych funkcji, jak tempomat,
pamięć prędkości, układ hydrauliczny, a także dodatkowych funkcji automatycznych takich jak obsługa
końca pola. Zawory można swobodnie definiować w
Varioterminalu i wyzwalać przez kliknięcie na joysticku
wielofunkcyjnym.
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe: g
Opcjonalne: c

Poznaj liczby dotyczące ciągnika Fendt 500 Vario.
www.fendt.com/500

KABINA
OŚWIETLENIE, ŚWIATŁA ROBOCZE LED

Superkomfortowy fotel operatora
z pneumatyczną amortyzacją jest
wyposażony w układ podgrzewania,
regulację obrotową, układ tłumienia
drgań o niskiej częstotliwości, pneumatyczne podparcie odcinka lędźwiowego
oraz łatwą regulację podłokietnika. Aby
zwiększyć bezpieczeństwo w transporcie dostępny jest trzypunktowy pas
bezpieczeństwa.
FF

Komfortowy fotel operatora
został wyposażony w pneumatyczną
amortyzację oraz łatwą regulację
podłokietnika.

JJ

W wersji Evolution dynamic
superkomfortowy fotel jest dodatkowo wyposażony w układ tłumienia
bocznych wychyleń oraz klimatyzację.
Pneumatyczna regulacja amortyzacji z
wykorzystaniem sprężonego powietrza
ze sprężarki pojazdu pozwala idealnie
dostosować amortyzację do wagi
operatora.
FF

Gdy operator odwraca się lub kieruje pojazdem, jadąc do tyłu, górna część
oparcia w nowym superkomfortowym
fotelu Evolution dynamic Dualmotion
obraca się wraz z operatorem. Fotel jest
także wyposażony w układ ogrzewania,
klimatyzację oraz pneumatyczną
amortyzację.
FF

Komfortowy fotel pasażera jest
ergonomicznie wyprofilowany i
wyposażony w dodatkowe poduszki.
Wyposażony jest w pas bezpieczeństwa, a po złożeniu pełni funkcję stolika
z uchwytem na dokumenty.

FF

Koncepcja oświetlenia 360° LED o łącznej sile światła na
poziomie 35 000 lumenów zapewnia więcej światła podczas
pracy. Światła umieszczone z przodu i z tyłu dachu, a także po
bokach słupków przednich i błotników oświetlają cały obszar
roboczy, zapewniając równie komfortową pracę po zmroku,
jak w ciągu dnia. Kolejną zaletą lamp LED jest mniejsze zużycie energii. W ciągniku Fendt 500 Vario są dostępne następujące lampy LED: 4 x na dachu z tyłu, 4 x na dachu z przodu, 2 x
na słupkach przednich, 2 x na tylnym błotniku.

Szczególną cechą ciągnika Fendt
500 Vario jest pionowy uchwyt na tylnej szybie, który umożliwia wygodne
otwieranie i zamykanie szyby z fotela
operatora.
JJ

Superkomfortowy fotel Evolution
dynamic Dualmotion jest dostępny
także z tapicerką z naturalnej skóry.
W nowym pakiecie skórzanym fotel
operatora i pasażera oraz kierownica są
pokryte gładką czarną skórą.

FF

Zintegrowane prowadzenie przewodów chroni przed
przedostawaniem się zabrudzeń, wody i pyłu do kabiny.
Uszczelka izoluje także przed hałasem z zewnątrz.

JJ

Po prostu genialne: oświetlenie w
dachu nie generuje cieni.

JJ
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Reflektory w modelach Fendt 500
Vario Profi i ProfiPlus zostały rozbudowane o światła kątowe, które oświetlają także cały obszar kół. Chromowane
osłony nadają ciągnikowi elegancki
wygląd i przyciągają wzrok.
JJ

Funkcja oświetlenia dojścia do
domu: reflektory i światła w kabinie
świecą jeszcze przez pewien czas po
wyłączeniu silnika, aby zapewnić bezpieczny powrót do domu.

JJ

JJ Prosty układ klawiszy ułatwia ustawienie oświetlenia. Inteligentny system jednoprzyciskowy pozwala włączać i wyłączać wszystkie światła jednym dotknięciem
klawiatury – jest to szczególnie praktyczne w przypadku częstego wyjeżdżania z
pola na drogę podczas pracy w nocy.

Aby zapewnić optymalną pozycję siedzenia, kierownica musi znajdować się
na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem. Oto dlaczego cały kokpit
ciągnika Fendt 500 Vario można indywidualnie regulować.

JJ

Oprócz dużego schowka, w dachu
jest także odpowiednie miejsce na
tachometr.

FF

Czteropunktowe komfortowe zawieszenie kabiny ze
zintegrowanym, samoczynnym poziomowaniem ogranicza
drgania do minimum.

JJ

Zintegrowana klimatyzacja
wchodząca w skład wyposażenia
standardowego zapewnia optymalną
temperaturę w kabinie. W przypadku
wariantów Profi i ProfiPlus klimatyzacja
automatyczna jest dostępna jako opcja.

JJ

Zasuwa zintegrowana z podsufitką
zapewnia dopływ świeżego powietrza,
szybko i bez podmuchów, co jest szczególnie przydatne w lecie.

JJ

Oprócz odtwarzacza CD i MP3 ze
złączem Bluetooth, odbiornik radiowy
został wyposażony także w ruchomy
mikrofon umożliwiający prowadzenie
rozmów telefonicznych bez użycia rąk i
w najwyższej jakości dźwięku.

FF
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe: g
Opcjonalne: c

KOMFORT JAZDY

INSTALACJA HYDRAULICZNA I OBSZARY MONTAŻOWE

Ciągnik Fendt 500 Vario jest standardowo wyposażony w zawieszenie osi przedniej z samoczynnym poziomowaniem, co
umożliwia transport większych ładunków z najwyższym komfortem jazdy oraz nawet siedem procent lepszą trakcję w przypadku ciężkich prac polowych. Skok zawieszenia wynosi +/- 50 mm co zapewnia skuteczne tłumienie nawet znacznych nierówności
nawierzchni. Kąt wychylenia 8° zapewnia stabilność podczas jazdy. Kąt skrętu przedniej osi 52° gwarantuje maksymalną zwrotność. Funkcję amortyzacji można wyłączyć, na przykład w celu podniesienia przedniego obciążnika.
JJ

Interfejsy z przodu:

Interfejsy z tyłu:

- Górny łącznik
- Dwa zawory sterujące dwustronnego działania
- Bezciśnieniowy powrót oleju z przodu
- Gniazdo 7-pinowe
- Przedni WOM (standard: 540 lub 1000 obr/min)
- Przedni podnośnik (standardowo: układ tłumienia drgań, opcjonalnie:
elektroniczna regulacja pozycji, układ odciążania przedniego podnośnika)

- Złącze sygnału
- Złącze ISOBUS
- Górny łącznik hydrauliczny
- Pięć zaworów sterujących dwustronnego działania
- Bezciśnieniowy powrót oleju z tyłu
- Hamulec pneumatyczny

- Przewód sterujący Power Beyond
- Przewód ciśnieniowy Power Beyond
- Hydrauliczny hamulec przyczepy
- Gniazdo 7-pinowe
Hakowe zakończenie cięgien dolnych

- Gniazdo ABS
- Tylny WOM (standard: 540 / 540E /
1000; opcja: 540E / 1000 / 1000E)
- Zaczep górny
- Zaczep dolny

Jak każdy ciągnik Fendt, również Fendt 500 Vario ułatwia codzienną pracę dzięki
praktycznym szczegółom takim jak automatyczne wyłączanie kierunkowskazu po
zakończeniu manewru skrętu.

JJ

Swobodny wybór trybu jazdy zapewnia łatwe i wygodne korzystanie z Vario.
Operator może wybrać tryb jazdy z użyciem pedału przyspieszenia i sterować prędkością jazdy stopą. Drugą możliwością jest sterowanie przy użyciu joysticka i pedału
z maksymalnie czterema stopniami przyspieszenia.

JJ

Wyjątkowy układ kierowniczy Fendt
Reaction gwarantuje optymalną stabilność kierunkową ciągnika.

JJ

Układ VarioActive umożliwia uzyskanie pełnego kąta skrętu po zaledwie jednym
obrocie kierownicy.

FF
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Zintegrowany układ tłumienia
drgań chroni ciągnik i osprzęt przed
kołysaniem się przez aktywne ruchy
kontrujące z wykorzystaniem układu
hydraulicznego. Redukuje kołysanie,
przez co zwiększa bezpieczeństwo i
komfort jazdy.

JJ

Blokada osi skrętnej jest automatycznie wyłączana przy określonej prędkości
podczas ciągnięcia przyczep z osiami samoskrętnymi. Przy wyższych prędkościach
oraz podczas cofania zablokowana oś skrętna automatycznie utrzymuje prostą linię
ciągnika i przyczepy.

FF

FF

Złącze sprężonego powietrza
Duomatic umożliwia szybsze podłączanie przewodów pneumatycznych.

JJ

Ciśnienie układu Power Beyond
oraz linia sterująca zapewniają efektywny napęd i sterowanie osprzętem.

FF

FF

Złącza hydrauliczne w ciągniku Fendt 500 Vario można zawsze podłączać pod
ciśnieniem (CUP). Opcjonalne, dwustronne złącza z możliwością podłączania pod
ciśnieniem są szczególnie łatwe w użytkowaniu.

Tylnym podnośnikiem, WOM oraz zaworem hydraulicznym można także sterować zdalnie z jednego z tylnych błotników. Ułatwia to znacznie proces zaczepiania
maszyn.

JJ

Gniazdo ISOBUS do podłączania
elementów sterowania osprzętem.

Przedni podnośnik jest w pełni zintegrowany z półramą, co zapewnia jego wyjątkową stabilność. Cięgna dolne można złożyć
do góry, aby uzyskać większy prześwit podczas korzystania z ładowacza czołowego jak i w celu poprawy zwrotności.

FF
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standard: g
Opcjonalnie: c

OBCIĄŻNIKI I ZACZEPY

WERSJE WYPOSAŻENIA

Przekładnia Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go”
napędowa Sygnał cofania
Obsługa Vario Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do

Przednie obciążniki 400 kg, 870 kg i 1250 kg

Obciążniki kół 200 kg, 300 kg i 600 kg

Elastyczny system balastowania z przednimi obciążnikami do 1250 kg i obciążnikami kół nawet 2 x 600 kg zapewnia maksymalną trakcję. Dzięki masie własnej
wynoszącej zaledwie 6 t Fendt 500 Vario zużywa bardzo mało paliwa i nie niszczy
gleby podczas prac polowych, nawet przewożąc ładunki.

Kabina

c

g

g

g

g

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

Aktywny filtr węglowy
Mechaniczne zawieszenie kabiny
Pneumatyczne zawieszenie kabiny
Super komfortowy fotel z 3-punktowym pasem
bezpieczeństwa
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną
Superkomfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic / CA
Superkomfortowy fotel Seat Evolution dynamic DuMo/CA
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic DuMo z obiciem
skórzanym /CA
Komfortowy fotel pasażera
Klimatyzacja
Wbudowana klimatyzacja automatyczna
Szyba przednia dzielona i drzwi po prawej stronie
Jednoczęściowa szyba przednia
Tylna szyba ogrzewana
Wycieraczki przednie segmentowe
Wycieraczki przednie równoległe
Wycieraczki szyby przedniej o zakresie roboczym 300° (z
szybą przednią jednoczęściową)
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby
Zewnętrzne lusterko wsteczne regulowane elektrycznie i
lusterko szerokokątne regulowane mechanicznie
Lusterko szerokokątne
Instalacja dla radia stereo, z dwoma głośnikami
Radio z odtwarzaczem CD MP3 z nagłośnieniem
Radio z odtwarzaczem CD, MP3 i zestawem głośnomówiącym
Radar

Światła robocze na słupkach przednich i na tylnym błotniku
Światła robocze LED na słupkach przednich i na tylnym błotniku
Tylne światła robocze na dachu 4x
Tylne światła robocze LED na dachu 4x
Przednie zewnętrzne światła robocze na dachu 2x
Przednie zewnętrzne światła robocze LED na dachu 2x
Przednie wewnętrzne światła robocze na dachu 2x
Przednie wewnętrzne światła robocze LED na dachu 2x
Tylne światła LED
Obrotowe światła ostrzegawcze

c

g

g

g
c

c

g
c
c
c

c

c

c

c

g

g

g

g

c

c

c
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c

g

g

g

g

c

c

c

c

g

g

c

c

c

c

c

c

g

g

c

c

Dwa pedały hamulca
Automatyczna blokada osi skrętnej przyczepy
Układ pneumatyczny, 1-/2-obwodowy
Złącze pneumatyczne Duomatic

Napęd na Tylny / przedni mechanizm różnicowy ze 100% blokadą i
4 koła czujnikami kąta skrętu
Podnośnik Podnośnik przedni dwustronnego działania z obsługą

c

c

Podwozie Amortyzacja osi przedniej z regulacją poziomu, możliwość blokady

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c
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c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

zewnętrzną (oddzielny zawór)
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z
kontrolą położenia i obsługą zewnętrzną
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z
kontrolą położenia, kontrolą obciążenia i obsługą zewnętrzną
Elektrohydrauliczny podnośnik jednostronnego działania z EHR
Hydrauliczny łącznik górny z tyłu

WOM Przód: 1000 obr./min

Tylny WOM 540/540E/1000 obr./min
Tylny WOM 540E/1000/1000E obr./min

Układ Uruchamianie zaworów hydraulicznych za pomocą dźwigni
hydrauliczny krzyżowej, joysticka wielofunkcyjnego
Elementy sterujące zaworami hydraulicznymi
Zewnętrzna obsługa tylnego zaworu hydraulicznego
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (75 l/min)
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (110 l/min)
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (158 l/min)
4. Tylny zawór hydr. z tyłu lub 3-ci tylny zawór hydr. z tyłu i
1-szy przedni zawór hydr.z przodu
4. Tylny zawór hydr.
5. Tylny zawór hydr.
1. Przedni zawór hydr.
2. Przedni zawór hydr.
Złącze hydrauliczne Power Beyond
Powrót tylny
Wolny powrót oleju z tyłu
Podwójne tylne gniazda hydrauliczne podłączane pod ciśnieniem
Złącze tylne włączane pod ciśnieniem
Bio-olej hydrauliczny

Wyposażenie Zaczep obsługiwany ręcznie
dodatkowe Zaczep automatyczny ze sterowaniem z kabiny, tylny
Zaczep kulowy z regulowaną wysokością położenia
Zaczep kulowy dolny, krótki
Zaczep kulowy dolny, długi
Zaczep hitch
Belka zaczepowa
Piton-fix
Komfortowe mocowanie obciążnika z przodu
(niedostępne z podnośnikiem przednim)
Obciążniki kół tylnych
Prowadzenie wymuszone (jedno- lub dwustronne)
Skrętne błotniki przednich kół

Ładowacz Elementy mocujące ładowacza czołowego
czołowy Ładowacz czołowy Cargo 4X/75
Ładowacz czołowy Cargo 4X/80
Ładowacz czołowy Cargo Profi 4X/80

ProfiPlus

c

c

Profi

c

c

PowerPlus

c

c

pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi,
z obsługą zaworów hydraulicznych
Terminal Vario 7'' obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków
Terminal Vario 10.4'' obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków
Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic dla ISOBUS
System prowadzenia VarioGuide NovAtel /Trimble
System dokumentacji VarioDoc (tylko z terminalem Vario
10.4'')
System dokumentacji VarioDoc Pro / System telemetryczny
AgCommand™ (tylko z terminalem Vario 10.4'')
Kontrola sekcji
Zmienne dawkowanie
Immobilizer elektroniczny
Bez immobilizera

Oświetlenie Pomocnicze światła przednie
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c

Power

Podgrzewacz (silnik, olej przekładniowy, olej hydrauliczny)

ProfiPlus

Silnik Wstępny filtr paliwa (ogrzewany)

Profi

Fendt 500 Vario posiada wiele opcji balastowania. Dostępne są różnego rodzaju obciążniki przednie i obciążniki kół:

PowerPlus

FF

Power

Fendt 500 Vario.
Tak indywidualny. Tak idealny.
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FENDT 500 VARIO

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA. WSZYSTKO O FENDT.

Specyfikacja techniczna

Co możemy dla Ciebie
zrobić?

Fendt 500 Vario
Silnik

Przekładnia napędowa i
WOM

Moc znamionowa ECE R 120
Moc maksymalna ECE R 120
Liczba cylindrów
Średnica / skok cylindra
Pojemność skokowa
Prędkość znamionowa
Maks. moment obrotowy przy 1450 obr./min.
Wzrost momentu obrotowego
Poziom paliwa
zbiornik płynu AdBlue
Typ przekładni napędowej
Zakres prędkości 1
Zakres prędkości 1 - do tyłu
Zakres prędkości 2
Zakres prędkości 2 - do tyłu
Prędkość maksymalna
Tylny WOM
Opcjonalny tylny WOM

kW/ KM
kW/ KM
liczba
mm
cm³
obr./min
Nm
%
litrów
litrów

km/h
km/h
km/h
km/h
km/h

Opcjonalny przedni WOM

Podnośnik i układ hydrauliczny

Funkcje elektryczne

Ogumienie

Wymiary

Obciążniki

512

513

514

516

91/124
96/131
4
101/ 126
4038
2100
550
42
298
31

98/133
104/141
4
101/ 126
4038
2100
590
40
298
31

110/150
115/156
4
101/ 126
4038
2100
649
38
298
31

120/163
126/171
4
101/ 126
4038
2100
687
33
298
31

ML 90
0,02-28
0,02-17
0,02-50
0,02-33
50
540/ 540E/ 1000
540E/ 1000
/1000E
1000

ML 90
0,02-28
0,02-17
0,02-50
0,02-33
50
540/ 540E/ 1000
540E/ 1000
/1000E
1000

ML 90
0,02-28
0,02-17
0,02-50
0,02-33
50
540/ 540E/ 1000
540E/ 1000
/1000E
1000

ML 90
0,02-28
0,02-17
0,02-50
0,02-33
50
540/ 540E/ 1000
540E/ 1000
/1000E
1000

Pompa o zmiennym wydatku
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 1
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 2
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Power / Power Plus
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Profi / Profi Plus
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego
Maks. udźwig tylnego podnośnika
Maks. udźwig przedniego podnośnika

l/min
l/min
l/min
bar
liczba
liczba
litrów
daN
daN

75
110
158
200+20
1/0/4
2/0/5
55
7780
3420

75
110
158
200+20
1/0/4
2/0/5
55
7780
3420

75
110
158
200+20
1/0/4
2/0/5
55
7780
3420

75
110
158
200+20
1/0/4
2/0/5
55
7780
3420

Akumulatory
Wydajność akumulatora Power
Wydajność akumulatora Profi / Profi Plus
Alternator

liczba
Ah/V
Ah/V
V/A

1
100/12
180/12
14/ 200

1
100/12
180/12
14/ 200

1
100/12
180/12
14/ 200

1
100/12
180/12
14/ 200

480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
480/70R28
580/70R38
540/65R28
650/65R38

480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
480/70R28
580/70R38
540/65R28
650/65R38

480/70R28
580/70R38
480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
540/65R28
650/65R38

540/65R28
650/65R38
480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
480/70R28
580/70R38

Ogumienie przednie (standardowe)
Ogumienie tylne (standardowe)
1. Opcjonalne ogumienie przednie
1. Opcjonalne ogumienie tylne
2. Opcjonalne ogumienie przednie
2. Opcjonalne ogumienie tylne
3. Opcjonalne ogumienie przednie
3. Opcjonalne ogumienie tylne
Rozstaw kół przednich (ogumienie standardowe)
Rozstaw kół tylnych (ogumienie standardowe)
Szerokość całkowita przy standardowym ogumieniu
Długość całkowita
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu bez VarioGuide
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu z VarioGuide
Maks. prześwit
Rozstaw osi

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1880
1860
2501
4453
2930
2980
530
2560

1880
1860
2501
4453
2930
2980
530
2560

1880
1860
2501
4453
2965
3015
530
2560

1880
1860
2501
4453
2965
3015
530
2560

Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)
Maks. dopuszczalna masa całkowita
Maks. obciążenie zaczepu przyczepy

kg
kg
kg

6050
10500
2000

6050
10500
2000

6400
10500
2000

6400
10500
2000

Co wyróżnia usługi Fendt?
Termin „usługi” oznacza dla nas wiedzę i znajomość specyfiki pracy naszych klientów, co
pozwala spełniać ich wymagania w zakresie
niezawodności i bezpieczeństwa oraz działać w
ich interesie ekonomicznym. Jesteśmy pewni
naszych produktów i tworzymy je z uwzględnieniem najwyższych wymagań oraz do długoterminowej eksploatacji. Świadcząc usługi,
chcemy być prawdziwym partnerem dla Ciebie i
w Twojej pracy.
Czym jest koncepcja jednego terminala
Fendt?
Jeden terminal oznacza, że elementy sterujące
pojazdu i osprzętu ISOBUS, system prowadzenia
VarioGuide, dokumentacja VarioDoc, funkcje
kamery oraz różnego rodzaju funkcje pomocnicze są obsługiwane wygodnie z poziomu jednego terminala: Fendt Varioterminal. Tylko jeden
terminal oznacza również, że logiczny interfejs
obsługowy jest taki sam we wszystkich pojazdach Fendt. Niezależnie od tego, czy jedziesz
ciągnikiem Fendt Vario, kombajnem Fendt, czy
też sieczkarnią Fendt Katana, natychmiast
poczujesz się jak w domu i zorientujesz się, jak
obsługiwać daną maszynę Fendt.

Czy można zaktualizować Variotronic?
Fendt Variotronic można aktualizować. Pozwala
to korzystać zawsze z najnowszej wersji systemu Fendt i mieć przyszłość na swoim terminalu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o
kontakt z dystrybutorem Fendt.
Czym jest Fendt Expert?
Szkolenie operatorów Fendt Expert pozwala na
zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami technologii Fendt i zostanie operatorem Vario Pro.
Wykorzystaj technologie zastosowane w ciągniku Fendt Vario i dowiedz się, jak najlepiej korzystać ze wszystkich funkcji dzięki programowi
Fendt Expert. Nasz zespół profesjonalnych szkoleniowców przekaże fachowe instrukcje pozwalające w pełni wykorzystać cały potencjał ciągnika Fendt. Aby uzyskać dodatkowe informacje i zarejestrować się, skontaktuj się ze swoim
dystrybutorem.
Czym jest Fuse™?
Technologie Fuse™ obejmują najnowocześniejsze precyzyjne rozwiązania rolnicze we wszystkich markach AGCO. Pozwalają one rolnikom i
usługodawcom bezproblemowo zintegrować i
połączyć całą flotę, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz jeszcze
większą efektywność i rentowność użytkowania
maszyn. www.agcotechnologies.com

Kontakt z Fendt.
fendt.com
Znajdziesz tu wszystkie informacje, od broszur
do specyfikacji technicznych, poprzez raporty o
klientach oraz o firmie, aż po kalendarz wydarzeń Fendt.

fendt.tv
Fendt przez całą dobę – umożliwia to nasza
biblioteka multimedialna Fendt. Nasza telewizja internetowa przez całą dobę dostarcza wiadomości i informacje o Fendt.

Konfigurator Fendt
Konfigurator pojazdów Fendt pozwala wybierać
z całej oferty dostępnych opcji wyposażenia i
połączyć je w optymalnie wyposażony pojazd
dla Twojego gospodarstwa. Konfigurator Fendt
jest dostępny na stronie internetowej www.
fendt.com. Szybki dostęp do niego można znaleźć bezpośrednio na stronie głównej.

Jazdy próbne
Wybierz opcję „Service and Sales” (Serwis i
sprzedaż) w części „Fendt World” (Fendt na
świecie) serwisu fendt.com. Wybierz opcję
„Tractor demonstration service” (Usługa
demonstracji ciągnika), co umożliwi zarejestrowanie się na jazdę próbną ciągnikiem.
facebook.com/FendtGlobal
Już ponad 200 000 fanów śledzi stronę Fendt w
serwisie Facebook. Zajrzyj tam i Ty.
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Liderzy prowadzą ciągniki Fendt.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

Fendt jest marką o światowym zasięgu należącą do AGCO.
Wszystkie informacje dotyczące zakresu dostawy, wyglądu zewnętrznego, osiągów, wymiarów i mas,
zużycia paliwa i kosztów użytkowania ciągników są tymi, które są znane w chwili ukazania się niniejszego
prospektu. Wszystkie te dane mogą zmienić się do chwili zakupu ciągnika. Informacji o ewentualnych
zmianach udzielają dealerzy Fendt. Pojazdy nie są przedstawione z wyposażeniem przeznaczonym dla
danego kraju.
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