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Fendt 207 Vario 51 kW 70 PS
Fendt 208 Vario 59 kW 80 PS
Fendt 209 Vario 67 kW 90 PS
Fendt 210 Vario 73 kW 100 PS
Fendt 211 Vario 81 kW 110 PS

200 Vario – 
 skutečná kapacita v praktickém využití

Po celém světě pracuje u zemědělců a poskytovatelů služeb v zemědělství více než 
100.000 plynulých převodovek Vario – hospodárnost, efektivita a jízdní komfort 
převodovek Fendt Vario je pokládán za nedostižný. 
Nyní také v oblasti kompaktních standardních traktorů nadešel čas - čas představit 
nový Fendt 200 Vario. Zažijte neporazitelnost technologie Fendt Vario také ve výko-
novém rozsahu od 70 do 110 koní maximálního výkonu a nechte se překvapit 
geniálně jednoduchou obsluhou a opravdu plynulou jízdou. Fendt plynulou techno-
logii stále dále vyvíjel – a od teď jsou všechny traktory Fendt 100 % Vario. Maximální výkon kW/PS (ECE R 24)
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200 Vario – neboť celková
 úspornost se počítá

S traktory 200 Vario nabízí Fendt kom-
paktnost, produktivitu a efektivitu při práci 
ve zcela nových dimenzích. Teď můžete pro-
fitovat z legendární Vario technologie také 
ve výkonovém segmentu 70 až 110 PS max. 
výkonu. Fendt 200 Vario, první kompaktní 
standardní traktor s plynulou převodovkou, 
se vyznačuje vysokou hospodárností, mo-
derním vybavením a jednoduchou 
obsluhou. S novým designem vám 200 Va-
rio nabízí jedinečný pocit z jízdy a komfort. 

 Špičková technika – „Made by Fendt“
Inženýři firmy Fendt si dali záležet, aby nové 
traktory 200 Vario byly vybaveny technologií 
velkých traktorů. Jako kompaktní standardní 
traktor disponuje 200 Vario neuvěřitelnou jízdní 
dynamikou a rázností. Kompaktní bloková kon-
strukce se „štíhlým pasem“ se stará o maximální 
obratnost. Vysoká stabilita - zvláště v horských 
oblastech - byla docílena díky malé vlastní 
hmotnosti a nízkému těžišti. K tomu můžete 
přidat vynikající výhled a špičkovou techniku 
pro jakoukoliv práci. 

Celková hospodárnost
200 Vario nabízí nečekaný potenciál v 
úsporách času i pohonných hmot. Samotné 
náklady na pohonné hmoty dělají až 60 pro-
cent celkových nákladů na traktor. U traktorů 
Fendt Vario jsou hodnoty spotřeby tak nízké, 
že jsou jedním z rozhodujících faktorů při vaší 
investici do nového traktoru. K tomu splníte 
své úkoly a práci s traktorem Vario rychleji a 
efektivněji - jednoduše plynule. O ještě více 
jízdního komfortu se stará traktor manage-
ment systém TMS (na přání), který udržuje 
traktor při jízdě stále v ekonomickém optimu.

Vysoká hodnota – tradice u Fendtu
Zůstatková hodnota traktorů Fendt je 
pevným stavebním kamenem ekono-
mických výhod špičkové techniky. Progre-
sivní technologie Fendt najdete u jiných 
výrobců na trhu až po několika letech – 
Fendt udává trendy. S traktorem Fendt 200 
Vario budete mít zřetelný náskok díky 
nejnovější technice. Z toho vyplývá i velmi 
vysoká zůstatková hodnota traktorů, kterou 
oceníte po mnoha tisících motohodinách, 
když byste se rozhodli svůj traktor prodat. 

Nízké hodinové náklady
Při rozhodování o investici do traktoru hrají roli celkové náklady 
i provozní hodinové náklady. K tomu je potřeba počítat spotřebu 
pohonných hmot, která činí až 50 % nákladů, odpisy včetně pro-
dejní ceny ojetého stroje, údržbu, opravy a různé další náklady, 
jako je pojištění a garážování. 

Plná kontrola díky ukazateli spotřeby paliva
V kombi ukazateli přístrojové desky je u 200 Vario umístěn 
také ukazatel měření spotřeby pohonných hmot. Ten podává 
informace o průměrné a aktuální spotřebě a má dvě paměti. 
Tak máte kdykoliv vše pod kontrolou. 

Různé 3 %
Opravy 4 %
Údržba 2 %

Odpisy / Úroky

Náklady na pohonné 
hmoty

Fendt
Konkurence
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•  Plynulá technologie Vario 
od 70 do 110 PS               
maximálního výkonu

•  Nízká vlastní hmotnost 
od 3.870 kg (209 Vario)

•  Příznivé rozměry pro    
maximální obratnost 

•  Nízká konstrukční výška

•  Vynikající výhled 

•  Enormní potenciál úspor 
času i paliva

•  Jízdní komfort na  
nejvyšší možné úrovni 

•  Nejlepší ekonomika     
provozu při počítání      
celkových nákladů 

•  Vysoká zůstatková 
hodnota

Typ podniku Plocha (ha) Pracovní čas Úspora paliva
Smíšený podnik 50 -2,7 % 6,5 %
  100 -3,3 % 6,5 %
  200 -4,3 % 6,8 %
Pícninářský podnik 50 -6,8 % 8,7 %
  100 -6,6 %  8,3 %
  200 -5,5 % 8,0 %
Ovocnářský podnik 50 -4,4 % 6,5 %
  100 -4,6 % 6,4 %
  200 -4,4 % 6,4 %
Plynulá technologie pohonu přináší proti jiným konceptům s řazením pod zatížením potenciální úspory pro všechny typy podniků 
s různou velikostí obdělávané plochy. 

Zdroj: Zemědělský týdeník Westfalen-Lippe, 5/2001
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Zažijte jedinečný 
 pocit z jízdy Vario

Jízda vpřed 
Pohněte pákou Vario vpřed a Vario začne zrychlovat z klidového stavu až do 
vámi požadované rychlosti. 
Pomaleji
Pokud jedete moc rychle, pohněte joystickem jednoduše dozadu a 200 Vario 
začne brzdit přes motor a převodovku. 
Vzad 
Zatáhněte joystick dozadu a Vario pojede z klidového stavu vzad. Couvání 
rychleji nebo pomaleji funguje stejně jako při jízdě vpřed. 
Ostře nebo citlivě 
Jak ostře nebo citlivě zrychlujete nebo zpomalujete, určíte jednoduchým 
stiskem tlačítka dvou standardních stupňů akcelerace. 
Tempomat
Tempomat udržuje vámi předvolenou rychlost konstantní. Aktivace tempo-
matu se nachází pod Vario pákou.  

km/hzrychlování

plynule vpřed
plynule vzad

brždění

km/h

S převodovkou Vario pojedete plynule vpřed i vzad.

zrychlování

zpomalování

Klidový stav

předvolená rychlost

Jízda na plynový pedál
Levou rukou jednoduše předvolíte směr jízdy (vpřed, vzad) a 
pak stačí jen tlak nohy a plynový pedál, aby se traktor dal do 
pohybu. V tomto režimu se traktor chová jako osobní automobil 
s automatickou převodovkou. Čím více pedál tisknete, tím 
rychleji stroj jede. 

Točivý moment od motoru
Hydraulický přenos síly
Mechanický přenos síly
Pohon vývodového hřídele
Pohon všech kol

1. Tlumič torzních kmitů
2. Planetový mechanismus
3. Korunové kolo
4. Sluneční kolo
5. Unašeč satelitů
6. Hydrogenerátor
7. Hydromotor
8. Slučovací hřídel

S traktory 200 Vario nabízí Fendt takovou 
úroveň, která v oblasti nižší výkonové třídy 
ještě nikdy nebyla dosažena. Díky plynu-
lému pojezdu, vypilovanému konceptu 
odpružení a příkladné obsluze zažijete  
nejvyšší pracovní rychlosti a více efektivity 
při práci - a to vše při nízké spotřebě po-
honných hmot. Mnohé automatické funkce, 
jako tempomat nebo traktor management 
system TMS, ulehčí všechny práci ještě více. 

Jezdit citlivě – dokonale plynule
Plynulá jízda umožňuje v praktickém nasazení 
mimořádnou citlivost. Díky plynulé převodovce 
Vario si můžete pro každou práci, nezávisle na 
otáčkách motoru, nastavit optimální rychlost - 
dokonale plynule od 20 metrů za hodinu do 40 
km za hodinu. Díky své geniální stavbě se 
vyznačuje Vario převodovka excelentním 
stupněm účinnosti, speciálně při vyšších pra-
covních rychlostech. 

Rovnoměrná jízda díky tempomatu
Sériová funkce tempomatu dělá z potřeby 
rovnoměrné jízdy dětskou hru. Na kombi 
přístroji se nechají uložit do paměti dvě rychlo-
sti, např. jedna pro práci na poli a druhá pro 
transport po silnici. Aktivace tempomatu je 
přímo bez přehmatávání pod pákou Vario. Tem-
pomat tak může být obsluhován palcem ruky 
bez toho, aniž by ruka musela pustit páku. 
Paměť otáček motoru se nachází ve stejné obla-
sti pro obsluhu bez přehmatávání. Vše jednodu-
ché a logické. 

Traktor Management Systém TMS 
Fendt nabízí pro traktory 200 Vario na přání 
Traktor Management Systém TMS. Při aktivaci 
TMS,zvolí řidič jen rychlost jízdy a TMS řídí mo-
tor i převodovku tak, aby traktor jel stále v eko-
nomickém optimu. Tak se nejen ušetří pohonné 
hmoty, ale také se zvýší jízdní komfort. 

Otáčky motoru

Spotřeba paliva

Traktor Management Systém TMS se stará o minimální spotřebu paliva.

Geniální stavba Vario převodovky – perfektní kombinace hydraulického a 
mechanického přenosu síly

Různé strategie pojezdu podle využití traktoru: jet můžete 
přes plynový pedál nebo přes páku Vario

•  Maximální pracovní výkon 
při optimální spotřebě

•  Enormní úspora paliva 

•  Vysoký stupeň účinnosti 
díky Vario převodovce 

•  Stabilita také na svazích

•  Nejvyšší rychlost 40 km/h 
při úsporných 1.750 U/min

•  Pojezdová rychlost  
nezávislá na otáčkách 
motoru

• Funkce tempomatu

•  Na přání Traktor               
Management Systém TMS 
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Komfortní kabina – 
 volný prostor a funkčnost 

Ve zcela nově koncipované kabině traktoru 
200 Vario najdete pracovní prostor, který 
odpovídá vašim nejvyšším nárokům. Díky 
tomu, že odpadl tunel převodovky, nabízí 
kabina dosud nepoznaný prostor pro nohy. 
S novým centrálním pojetím ovládání trak-
toru na pravé straně, kam jsou integrovány 
všechny pracovní a obslužné funkce, stejně 
jako s výškově i podélně nastavitelným vo-
lantem, nastavuje Fendt zcela nová měřítka 
v ergonomii obsluhy traktoru. Řazení pod 
zatížením nebo řadící páky v prostoru pro 
nohy jsou již definitivně minulostí.  

•  Pohodlné vystupování a 
nastupování

•  Příjemný prostor pro 
nohy

•  Skvělý výhled na všechny 
strany

•  Optimální odhlučnění 
kabiny

•  Výškově a podélně        
nastavitelný volant 

•  Perfektní pracovní          
klima s klimatizací            
na přání

•  Sériově sedadlo 
spolujezdce

•  Vynikající pracovní 
osvětlení

•  Odpružená kabina -         
na přání

Komfortní pracovní prostor
Zcela nová je v kabině traktoru 200 Vario plochá 
podlaha. Díky tomu, že odpadl tunel 
převodovky, můžete snadno a pohodlně vystu-
povat a nastupovat a vždy pro své nohy najdete 
optimání polohu. Centrální obslužný koncept se 
nachází na pravé straně - v prostoru pro nohy 
nejsou již žádné rušivé elementy. Díky výškově 
a podélně nastavitelnému volantu a vzduchem 
odpružené komfortní sedačce sedí řidič stále ve 
správné a pohodlné poloze a zůstane fit i za 
dlouhých pracovních dní. 

Perfektní pracovní klima – tichá kabina
Výkonný větrací systém a topení se starají o op-
timální pracovní klima v kabině. Pro ještě větší 
komfort se nechá 200 Vario vybavit klimatizací. 
Díky optimální stavbě kabiny je hladina hluku 
na velmi nízké úrovni. 

Sériově sedadlo spolujezdce 
Spolujezdec se může celkem poholně usadit na 
sedadle, které je dodáváno sériově. Sedadlo 
nabízí dostatečný prostor a umožňuje i dobrou 
polohu sezení. 

Nejlepší výhled na všechny strany 
Díky velkorysému prosklení a úzkému sloupku 
volantu máte pracovní nářadí stále optimálně 
pod kontrolou a na dohled. Při práci s čelním 
nakladačem umožňuje ideální výhled proskle-
né střešní okno. 

Na přání odpružení kabiny
Již beztak vysoký jízdní komfort se nechá ještě 
zvýšit odpružením kabiny (na přání). 
Odpružení kabiny redukuje otřesy a rázy a 
stará se o jedinečný pocit z jízdy. 

Sériové střešní okno
Pro co nejlepší výhled také při práci 
s čelním nakladačem disponuje 200 
Vario sériově střešním oknem. Pro 
dodatečné větrání kabiny, lze okno 
otevřít vyklopením nahoru. Před 
intenzivními slunečními paprsky 
chrání stahovací sluneční roletka. 

Ještě více komfortu díky odpružení 
kabiny
Na přání se nechají traktory 200 Vario 
vybavit odpružením kabiny. Vpředu 
je kabina posazena na kónických gu-
mových ložiscích, takže je bez chvění 
spojena s trupem traktoru. Přes 
pružinové odpružení a tlumení kmitů 
jsou všechny rázy od nerovností 
terénu tlumeny na minimum. 

Rovná podlaha kabiny 
Díky rovné podlaze v kabině nabízí 
nový traktor 200 Vario nevídaný 
komfort pro nohy a umožňuje 
pohodlné nastupování a vystupo-
vání. Volný prostor pro nohy je ještě 
zvětšen, protože v dosahu nejsou 
žádné rušivé obslužné prvky.  
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Ovládání Vario –
 jednoduché, rychlé, nejlepší

Traktory 200 Vario dojmou každého 
uživatele svou jednoduchou a logickou 
obsluhou. Obslužné prvky jsou centrálně a 
přehledně uspořádány na pravé straně pra-
covní konzole. S pákou Vario plynule měníte 
rychlost od 20 metrů za hodinu do 40 km/h 
bez jakéhokoliv přehmatávání. Přímo ve 
výhledu řidiče se zobrazují na přístrojové 
desce na multifunkčním ukazateli všechny 
důležité informace. Koncepce obsluhy 200 
Vario – optimální ergonomie pro nejrychlejší 
a nejjemněší práce.
 

•  Jednoduchá obsluha      
pákou Vario

•  Příkladná ergonomie a 
uspořádaná koncepce 
kabiny

•  Komfortní opěrka ruky*

• Elektronický ruční plyn

•  Komfortní řazení pohonu 
všech kol, uzávěrek 
diferenciálů a vývodo-
vých hřídelí

•  Ovládací část na pravé 
konzole pro všechna 
důležitá nastavení 

• Pohodlná reverzace

•  Funkce Stop & Go ve     
spojení s TMS*

Ovládání přes páku Vario: 
Vše v jednom – geniálně jednoduché
S traktorem 200 Vario náleží namáhavé ma-
nuální řazení minulosti. Páka Vario integruje vše 
v jednom: hlavní řadící páku, páku skupinového 
řazení a páku pro superplazivé chody. Páka Va-
rio je ergonomicky umístěna na pravé konzole. 
Jednoduchým pohybem ruky si nastavíte 
požadovanou rychlost. Pokud zatáhnete páku 
vzad, začne Vario zpomalovat plynule až do kli-
dového stavu.
 
.

Jednoduchá obsluha a přehled o všem
Na obslužné části pravé konzole ovládá řidič 
všechna potřebná nastavení traktoru, jako jsou 
otáčky motoru, rychlosti tempomatu, TMS, po-
hon všech kol nebo automatiku uzávěrek dife-
renciálu. Na multifunkčním displeji na 
přístrojové desce jsou zobrazeny všechny 
důležité informace o traktoru, jako je třeba 
spotřeba paliva, a řidič tak vidí vše na první 
pohled. 

Rychlá změna směru jízdy
Pro změnu směru jízdy je nutný jen 

jeden pohyb ruky. Pravou rukou můžete 
pohodlně pákou Vario změnit směr jízdy. Pro 
práci s čelním nakladačem se hodí reverzace le-
vou rukou na tlačítku páky pod volantem. Tím 
zůstává pravá ruka volná pro ovládání 
hydrauliky. 

Funkce Stop & Go ve spojení s TMS*

S funkcí Stop & Go zpomaluje řidič traktor až do 
zastavení a zmáčkne tlačítko na páce reverzace. 
Pokud tlačítko drží, traktor stojí. Jakmile jej pustí, 
traktor se rozjede do směru, kterým jel předtím 
nebo do směru, který určí řidič stiskem tlačítka.

Kombi přístroj

Část ovládací konzoleVše po ruce s pákou Vario 

Sloupek řízení

Paměť otáček motoru
Paměť tempomatu

Ukazatel otáček motoru Multifunkční displej Ukazatel rychlosti

Ovládání TMS (na přání)

Pomocí páčky rychloreverzace můžete 
pohodlně a rychle změnit směr jízdy 
levou rukou.

* Na přání

Hlavní řadící páka, páka skupinového řazení a páka superplazivých chodů 
jsou minulostí. Všechno ovládáte jednou rukou přes páku Vario.

Výškově a podélně nastavitelný volant umožňuje každému řidiči najít 
ideální polohu pro sezení a ovládání traktoru..

Ovládání multifunkčního 
displeje 
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200 Vario –
 nová definice výkonu

Nový 3-válcový motor AGCO-Sisu-Power byl 
vyvinut společně s inženýry firmy Fendt 
speciálně pro řadu traktorů 200 Vario. Mo-
tor se vyznačuje nízkou spotřebou paliva, 
klidným, kultivovaným chodem a také vy-
sokým výkonem. Při vývoji stály v popředí 
především zkušenosti a požadavky praxe.
Velkoryse dimenzovaný chladící systém 
zajišťuje jistotu nasazení a výkonu i při těch 
nejnáročnějších pracích. 

•  3-válcový motor              
AGCO-Sisu-Power                 
v kompaktní konstrukci, 
speciálně vyvinut pro 
řadu 200 Vario 

•  Velká palivová nádrž o 
objemu 125 litrů

•  Kompaktní chlazení s vy-
sokým účinkem 

•  Moderní technologie pro 
snížení spotřeby paliva

•  Vstřikování Common-Rail 
s externí recirkulací spalin 
AGRex

•  Použití MEŘO

•  Vzduchový filtr                       
s odstředivým 
odlučovačem garantuje 
dlouhou životnost

Silný motor – úsporný ve spotřebě
Vodou chlazený 3-válcový motor AGCO-Sisu- 
Power má velmi kompaktní konstukci, takže si 
traktor může zachovat svou obratnost a ovlada-
telnost. Na otáčkách nezávislý vysokotlaký 
vstřikovací systém Common-Rail, stejně jako 
elektronická regulace motoru, garantují vysoký 
výkon a nízkou spotřebu paliva. Díky 
nejmodernějším technologiím jezdí 200 Vario 
stále v hospodárném režimu, a proto i ušetří 
palivo. 

AGRex – úsporný a ekologický
Vysokotlaký vstřikovací systém je podporován 
výkonným systémem externí recirkulace spalin 
AGRex. Ochlazováním a přesným dávkováním 
zpětně vedených spalin dochází k optimalizaci 
spalovacího procesu a zřetelné úspoře po-
honných hmot. Ve srovnání se systémy interní 
recirkulace, je takto dosaženo daleko nižší 
spotřeby a jsou tak sníženy i hodinové náklady 
na provoz traktoru.  

Vysokoúčinné chlazení
Nově koncipované chlazení traktoru 200 Vario 
je vybaveno velkou nasávací plochou. Výsled-
kem tohoto řešení je menší ulpívání nečistot a 
zvýšená účinnost chlazení i při extrémních pod-
mínkách. Vzduchový filtr s odstředivým 
odlučovačem garantuje dlouhý čas výměny a 
nízké nároky na údržbu, zároveň ale umožňuje 
vysoký průchod vzduchu.  

458 Nm točivý moment, 110 PS maximální výkon při 
1.900 ot./min a měrná spotřeba paliva 210 g/kWh u 
traktoru 200 Vario na základě použití nejmodernějších 
technologií.

Cíleným ochlazováním zpětně vedených spalin AGRex 
dochází k výraznějšímu snížení spotřeby paliva než u 
systémů interní recirkulace. 

U nových 3-válcových motorů AGCO-Sisu-Power najdete 
nejmodernější technologie výrobce. Jen tak může 
nové Vario 200 dosáhnout maximálního výkonu při 
minimální spotřebě paliva..

U nového traktoru 200 Vario lze zcela 
bez omezení používat MEŘO. Po použití 
bionafty podle normy DIN EN 14214 
je plný souhlas výrobce. Profitujte ze 
snížených nákladů neboť již nebudete 
potřebovat žádné dodatečné pojištění 
ani přestavbu palivového systému či 
úpravu motoru. 

Vzduchový filtr s odstředivým odlučovačem se u speciálních traktorů stará 
o vysoký výkon i přes stísněné podmínky pod kapotou stroje.

kW

U/min

PS

Nm mkp
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Traktor 200 Vario v přehledu

 1.    Přední náprava s úhlem natočení kol 52 
stupňů

 2.   Přední odpružená náprava s úrovňovou re-
gulací a hydromotory se zdvihem +/- 40 
mm

 3. „Vosí“ pas
 4.  Přední zvedací ústrojí
 5. Přední vývodový hřídel
 6. Planetový koncový převod
 7. 3,3 l tříválcový motor s turbem
 8. Chlazení
 9. Externí recirkulace AGRex
 10. Plynulá převodovka Vario
 11. Planetové soukolí
 12. Hydromotor
 13. Hydraulické čerpadlo
 14. Zapouzdřená spojka pohonu všech kol
 15. Membránový zásobník dusíku (odpružení)
 16. Planetová náprava
 17. Komfortní kabina
 18. Mechanické odpružení kabiny (na přání)
 19.  Vzduchem odpružená komfortní sedačka 

Fendt (na přání)
 20.  Vario páka pro řízení plynulé Vario 

převodovky 
 21. Přístrojová deska Fendt s ukazateli
22. Vyklápěcí střešní okno se sluneční roletkou
23.   Přídavné pracovní reflektory (na přání)



16 17

FENDT 211

FENDT 211

S jistotou uvolněné práce

•  Jedinečný pracovní a    
jízdní komfort 

 
•  Stejnoměrný komfort 

odpružení díky úrovňové 
regulaci 

•  Vysoká přesnost řízení, 
jízdní stabilita a 
bezpečnost brždění díky 
kontrole stability 

•  Vynikající přenos      
tažné síly díky                  
optimálnímu kontaktu 
kol s podložkou 

•  Funkce uzávěrek pro 
zvláště přesné vedení 
nářadí a pohodlné 
připojení a odpojení 
čelního nakladače 

•  Ochrana traktoru a 
nářadí 

•  Výborná obratnost díky 
úhlu natočení kol 52°, 
vosímu pasu a 3° úhel 
doběhu

•  Dobrá stabilita jízdních 
vlastností

•  Vysoká světlost podvoz-
ku: 475 mm (při obutí 
vpředu 270/80 R 32)*

Úrovňové odpružení nápravy Fendt 200  
Vario garantuje nejvyšší možný jízdní kom-
fort a bezpečnost a optimální přenos síly. To 
všem přináší výhody zejména při práci ve 
svahu, protože odpružení udržuje delší 
kontakt všech čtyř kol s podložkou. Kontro-
la naklopení se stará o bezpečnost a stabili-
tu při práci s čelním nakladačem nebo ve 
svahu. Společně s aktivním tlumením kmitů 
a vysoce účinnými brzdami dosahuje 200 
takový jízdní komfort, jaký u traktorů ještě 
nikdy nebyl. 

Vynikající jízdní a pracovní komfort
Inteligentní spojení tří systémů garantuje 
nejvyšší jízdní a pracovní komfort: úrovňové 
odpružení přední nápravy s kontrolou stability, 
uložení kabiny na silentblocích a aktivní tlumení 
kmitů. Tím vším se u nového 200 Vario minima-
lizují veškeré nerovnosti a rázy na silnici a na 
poli - až o 20 %. Při velkém naložení nebo 
dotížení je úrovňová regulace zárukou vysoké-
ho komfortu jízdy. 

Odpružení přední nápravy
Tlačná kulisa spolu s přední nápravou jímá 
veškeré půdní nerovnosti, které pak následně 
přenáší na hydromotory. Olej, stlačený v hydro-
motorech, tlačí přes membránu do dusíkového 
zásobníku, kde se tlumí rázy. Integrovaná 
úrovňová regulace pomocí polohového 
snímače zaručuje komfort odpružení nezávisle 
na zatížení. Přídavná kontrola stability garantuje 
vysokou bezpečnost práce a rovnováhu, zvláště 
při pracích s neseným pracovním nářadím. 

Vysoká ovladatelnost a stabilita
Podvozek traktorů 200 Vario plní stoprocentně 
požadavky, kladené na kompaktní traktory. 
Takzvaný vosí pas se stará o příkladnou ovlada-
telnost a obratnost s úhlem natočení kol 52 
stupňů. Díky nízké vlastní hmotnosti chrání 
200 Vario i porosty a půdu před utužením. Vy-
soká stabilita 200 Vario vyplývá z nízkého 
těžiště traktoru. V kombinaci s optimální trakcí 
a sílou Vario převodovky můžete také na sva-
zích pracovat jistě, pohodlně a především 
bezpečně.

Funkce odpružení
•  Hydropneumatické, úrovňové odpružení s hydromotory, kulisou, zásobníky dusíku a příčným 

stabilizátorem
•  Funkce: odpružení, úrovňová regulace, aretace a příčná stabilizace
•  Aktivace a řízení přes hydraulický blok a integrovanou elektroniku traktoru

2 hydromotory se zdvihem +/-40 mm

Příčný stabilizátor

Kulisa

Odpružení přední nápravy pro ještě větší bezpečnost

Přední náprava s výkyvem 10°

Výkyvné blatníky
Na přání se nechá 200 Vario vybavit výkyvnými blatníky 
předních kol. Ty pak umožňují maximální úhel natočení 
kol a tím i co nejmenší poloměr otáčení jen 3,98 metrů 
také při použití širokých nízkoprofilových pneumatik. 

Exkluzivní jízdní komfort díky EHR s 
tlumením kmitů
Tlumení kmitů působí při jízdě 
s neseným pracovním nářadím po silnici 
nebo po poli jako elektronický tlumič 
rázů. Řidič jede klidněji, rychleji a hlavně 
bezpečněji bez přitěžujících vibrací. 

Nejvyšší obratnost s „vosím“ pasem
Tajemství perfektní obratnosti traktoru 200 Vario je ve 
spojení konstrukce s „vosím“ pasem a úhlem natočení 
kol 52 stupňů..

* pod přední nápravou
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Optimální řízení 
 hydrauliky a vývodových hřídelí

200 Vario je pravým všestranným traktorem 
pro mnohostranné použití. Silná hydraulika 
umožňuje rychlý zdvih a vysoké průtočné 
množství oleje je uzpůsobeno pro 
nejmodernější pracovní nářadí. Vývodové 
hřídele, pohon všech kol a uzávěrky 
diferenciálů se nechají ovládat extrémně 
pohodlně na pracovní konzole, takže své 
nářadí můžete řídit optimálně a přesně. 

•  Hydraulické čerpadlo:    
výkon 47 l

•  Tandemové čerpadlo*:  
výkon 76 l

•  Max. zvedací síly: 
vzadu: 4.204 daN 
vpředu: 2.490 daN

•  EHR- zadní závěs

•  Až čtyři mechanické 
ventily

•  1. a 3. ventil s regulací 
množství oleje

•  Maximální odebíratelné 
množství hydraulického 
oleje: 34 litrů

•  Možnost použít                   
biologicky odbouratelný 
olej

•  Vývodové hřídele 
540/540E/1.000 U/min

•  Závislý vývodový  
540/WZ/1000*

•  Přední vývodový hřídel: 
540/1000*

* na přání

Silný hydraulický systém
Hydraulika 200 Vario disponuje sériově vyso-
kým odebíratelným množstvím oleje max. 48 
litrů. Pokud je potřeba vysoký čerpací výkon, je 
možné na přání objednat tandemové čerpadlo 
a sloučit průtoky oleje na maximální výkon 76 
litrů za minutu. 

Oddělené a čisté olejové náplně
Díky odděleným olejovým náplním převodovky 
a hydrauliky, se vyvarujete smíchání olejů – což 
je obzvláště důležité při častých změnách pra-
covního nářadí, které pracuje s hydraulickým 

olejem. Rovněž je možné bez rizika poškození 
použít biologický olej. 

EHR-ramena s rezervami
Elektro hydraulický zadní zvedací závěs s maxi-
mální zvedací silou 4.204 daN garantuje plný 
zdvih i toho nejtěžšího pracovního nářadí, které 
je určeno pro tuto výkonovou třídu traktorů. 

Integrovaná přední ramena s tlumením
Na přání disponují přední ramena zdvihovou si-
lou 2.490 daN a mají robustní konstrukci, 
důležitou pro různé práce. Integrovaný tlakový 

tlumič umožňuje dosáhnout vysokého pohodlí 
a bezpečnosti i s těžkými břemeny nebo 
nářadím. 

Komfortní ovládání vývodových hřídelí 
Řazení vývodových hřídelí je řešeno jako kom-
fortní se třemi předvolbami. Sériová automati-
ka vývodových hřídelí zapíná nebo vypíná v zá-
vislosti na výšce zdvihu ramen. Tato automati-
ka zároveň chrání i pracovní nářadí a samotný 
hřídel   – budete profitovat z nízkých nákladů na 
opravy, údržbu a delší životnosti vašeho nářadí. 

Přes křížovou páku můžete velmi jemně a citlivě ovládat 1. a 2. ventil.

U traktoru 200 Vario se na zadním blatníku nachází externí ovládání pro zadní 
ramena a řazení zadního vývodového hřídele a ovládání. Díky tomu můžete 
pohodlně ovládat nářadí a ušetříte si zbytečné cesty.

Automatické 
funkce

Předvolba 
otáček VH

Vypínání / 
zapínání zadního 
VH

Vypínání 
/ zapínání 
předního VH

Praktické centrální ovládání pro EHR

Pravá ovládací konzolaZadní ovládání

Ušetřete si zbytečné cesty - pohodlné, jednoduché a bezpečné ovládání zadního vývo-
dového hřídele:

Nastavení výšky zdvihu a 
regulace hloubky

Rychlozdvih

Sumarizace olejeSpínač pro rychlé 
spuštění a přizvednutí

Omezení výšky zdvihu, spouštění a 
zároveň polohová a silová regulace

Přehledné uspořádání hydraulických přípojek a zadního 
zvedacího závěsu 
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CARGO

S novou funkcí čelního nakladače CARGO-Lock jej můžete ještě jednodušeji a 
rychleji připojit k vašemu traktoru 200 Vario. Poloautomatické uzamykání vám 
ušetří čas a často velmi nesnadné vložení aretačního čepu. Současně tento systém 
nabízí i optimální bezpečnost, protože je nakladač k traktoru připojen okamžitě 
po najetí.  

Multispojky slouží k připojení celého hydraulického a elektrického vedení 
– na čelní straně také pod tlakem. Tím dosáhnete ještě kratšího času pro 
připojení a odpojení čelního nakladače.  

200 Vario s originálním čelním nakladačem Fendt CARGO nabízí základ pro komfortní zvládnutí všech prací, které vyžadují jeho použití.  

Model  3X 65

A Zahloubení (mm)  210
B Výška zdvihu (mm)  3740
C Šířka vyklápění (mm) B = 3,5 m 1170
C Šířka vyklápění (mm) B = max. 860
D Výsypný úhel  55°
E Úhel zaklopení  48°
 Průběžná zdvih. síla (daN) 1680
 Max. zdvihová síla (daN)  1850

Speciálně pro traktory 200 Vario nabízí 
Fendt nový čelní nakladač Fendt CARGO 3X 
65. Také u tohoto nového nakladače platí 
heslo: „Made by Fendt“: byl vyvinut přímo 
v závodu Fendt a je optimálně přizpůsoben 
řadě 200 Vario. V osvědčeném systému spo-
juje kompaktní čelní nakladač 3X 65 
všechny výhody CARGO a přesvědčuje 
komaktností a jednoduchým zacházením. 
Komfort, bezpečnost a malá potřeba údržeb 
- vše na úrovni značky Fendt. 

Ušito na míru
Traktor 200 Vario a Fendt CARGO 3X 65 tvoří 
dohromady jeden perfektní celek. Společný vý-
voj traktoru a nakladače přímo ve výrobním zá-
vodu Fendt zaručuje optimální kombinaci všech 
komponent. Od samého začátku byly všechny 
rozměry a síly nakladače CARGO uzpůsobeny 
přesně kompaktnímu traktoru Vario. Výsledkem 
je vysoká možnost využití traktoru a nejlepší 
možný výhled při vyrovnaném rozdělení sil a 
zatížení traktoru. 

Jízdní vlastnosti a ovládání 
Obsluha traktoru je optimální pro komfort 
řidiče. Přes sériově dodávanou křížovou páku 
může řidič pohodlně a bezpečně ovládat 
nakladač CARGO. Pokud potřebujete třetí nebo 
čtvrtý okruh, můžete jej ovládat tlačítky na 
křížové páce. Díky speciálně přizpůsobené kon-
strukci nakladače a traktoru, je možné všechny 
údržbové práce provádět i při připojeném 
nakladači. 

Osvědčený systém: CARGO-Lock
Praxí osvědčený systém CARGO Lock byl na 
traktory 200 Vario přejat z nakladačů velkých 
traktorů. Díky němu pak můžete nakladač 
připojit pohodlně a v co nejkratším čase. 

•  Vario a čelní nakladač –        
perfektní jednotka od               
jednoho výrobce

•  Střešní okno pro co nejlepší  
viditelnost směrem vzhůru

•  Průběžná zvedací síla:        
1.680 daN 

•  Výška zdvihu: 3.770 mm

•  V rámu umístěné hydraulické 
vedení a trubky 

•  Ventily pro 3. a 4. hydraulický 
okruh chráněny v příčné 
trubce*

•  Euro rychlovýměnný rám  
(a přání SMS rám)

•  Multispojka pro připojení 
čelního nakladače (série)

•  Multispojka pro 3. a 4.             
hydraulický okruh na 
rychlovýměnném Euro rámu*

•  Široká paleta originálních 
adaptérů Fendt*

* na přání

Vše spasováno na míru:
 Vario a čelní nakladač CARGO
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Technické údaje

Motor
Přeplňovaný chlazený vodou
Externí recirkulace spalin AGRex
Integrovaný vzduchový předfiltr
Automatika studeného startu
Předehřívání motoru

Převodovka
Funkce turbospojky
Tempomat, regulace mezního zatížení
VarioTMS - Management převodovky a motoru

Vývodové hřídele
Vzadu 540/750/1000 U/min
Vzadu 540, závislý VH 750 U/min
Vpředu 540 U/min nebo 1000 U/min
Komfortní řazení VH, elektrohydr. předvolba
Externí ovládání zadního VH
 
Podvozek, bezpečnost
Odpružení přední nápravy s úrov. regulací
Tlumení kmitů, regulace EHR
Vzduchový kompresor

Zvedací závěs
Elektrohydraulická regulace ramen EHR s tlumením 
kmitů
EHL-ramena
Rychlospojkyr
Přední ramena

Pohon všech kol a uzávěrky diferen.
Komfortní řazení 4x4/uzávěrek diferenciálů
v závislosti na rychlosti
Automatická uzávěrka předního diferenciálu
Zadní diferenciál s lamelovou uzávěrkou
Chráněný hřídel

Hydraulická soustava
Hydraulické čerpadlo, chladič hydr. oleje
(max. 48 l/min)
Hydraulické tandemové čerpadlo, chladič hydr. oleje 
(max. 76 l/min)
Křížová páka
Externí ovládání zadních ramen

Kabina
Řízení pákou Vario
Výškově a podélně nastavitelný sloupek řízení
Topení horkou vodou s plynulým ventilátorem
Komfortní sedadlo s odpružením, 
Bederní opěrka
Komfortní sedadlo odpružené vzduchem
Vyklopitelné přední a zadní sklo
Vyklápěcí střešní okno a roletkou
Automat. návrat směrových světel do pův. polohy
Filtr škodlivin
Integrovaná klimatizace
Pracovní osvětlení vzadu
Přádavné osvětlení vpředu (integrované) 
Vytahovatelné zpětné zrcátko
Zásuvka rychlosti

Nástavba
Závaží pro dotížení
Spojovací závěs vzadu
Automatický spojovací závěs s dálkovým  
ovládáním vzadu
Koule
Zugpendel
Piton-Fix

Sériové a dodatečné 
vybavení

Motor
Jmenovitý výkon (kW/PS) ECER24 
Maximální výkon (kW/PS) ECER24
Jmenovitý výkon (kW/PS) EG 97/68
Maximální výkon (kW/PS) EG 97/68
Počet válců/Chlazení
Vrtání/Zdvih (mm)
Zdvihový objem (cm3)
Jmenovité otáčky (U/min)
Opt. spotřeba paliva (g/kWh)
Max. točivý moment Nm/ot. 1600 U/min
Nárůst točivého momentu (%)
Objem nádrže (l)

Převodovky a vývodové hřídele
Typ
Jízdní rozsah (vpřed/vzad)
Nejvyšší rychlost (km/h) 2)

Otáčky zadního VH série/na přání
Otáčky motoru při jmenovitých otáčkách ZVH 
Otáčky předního vývodového hřídele 1) 

Hydraulika
Typ
Regulace
Hydraulické čerpadlo (l/min)
Pracovní tlak (bar)
Přídavné ventily, max. vprostřed/vzadu
Max. odebíratelné množství oleje (litry)
Průtok hydr. oleje rozváděči
Max. zdvihová síla zadních ramen (daN)
Max. zdvihová síla předních ramen 1) (daN)

Brzdová soustava
Brzdy vzadu
Brzdy všech čtyř kol při pohonu 4x4 

Elektrická výbava
Baterie (Ah)
Alternátor

Rozměry a hmotnosti
Prázdná hmotnost s kabinou (kg)
Max. dovolená celková hmotnost (kg) 
Max. dovolené zatížení závěsu (kg)
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Rozchod (mm)
Nejmenší pol. otáčení podle ISO 789/3 (m) bez 
Směrové brzdy při rozvoru 1700 mm 
Celková výška s komfortní kabinou (mm)
Max. světlost (mm)
Rozvor vpředu (mm)
Rozvor vzadu (mm)
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1) Na přání    2)  Rychlost závislá na obutí

Originální náhradní díly Fendt – aby váš traktor 
zůstal 100 % Fendtem: 
Originální náhradní díly jsou vašemu traktoru Fendt ušity 
na míru. Máte vždy jistou kvalitu a funkčnost náhradního 
dílu. To se v každém ohledu vyplatí: záruka 12 měsíců na 
originální díly Fendt.

Rychlá diagnostika programem FENDIAS
Programem FENDIAS získají servisní technici přístup do digitálního 
světa traktoru Fendt. Sbírají se a vyhodnocují data, která jsou nutná 
pro provoz stroje, např. o hydraulické soustavě nebo převodovce 
Vario. Vše pro rychlou diagnostiku, která vám umožní znovu co 
nejdříve vyjet na pole.

Fendt StarService Hotline
7 dní v týdnu jsme zde pro vás!1) Partneři Fendt Star Service 
jsou mobilní a sledují jen jeden cíl: váš stroj Fendt zprovoznit 
v co nejkratším čase. A jestliže se přece jen něco stane, je vám 
k dispozici horká linka pro rychlou a odpovědnou pomoc!                       
1)během sezóny od května do října

Mobilní servis:
Každý servisní partner disponuje moderním a vybaveným servisním 
vozidlem. Má vždy osvědčené a správné nářadí, servisní literaturu, 
stejně jako diagnostický program FENDIAS a počítačem podporované 
diagnostické a analytické systémy. To vše pomůže servisnímu techni-
kovi lokalizovat a odstranit poruchu co nejrychleji. 

Know-how získané praxí i tréninkem
Profitujte z hospodárného, optimálního použití traktoru 
Fendt na poli, na silnici i v účetnictví. Profesionální 
instruktoři vás zasvětí do teorie i praxe, jak nejlépe využít 
špičkovou techniku značky Fendt.

Fendt24 – protože čas je tak drahý!
Váš prodejce a servisní partner má vždy na skladě 
nejpoužívanější náhradní díly. Jestliže náhradní díl není u 
prodejce k dispozici, dodáme objednané díly do 15.00 hodin, 
příští den ráno do 8.00 hodin. Pro případ nouze, máme vždy 
připraven náhradní traktor.

Hospodárnost ve smlouvě
S balíčky Fendt Servis máte vždy náklady na 
údržby a opravy pevně pod kontrolou. Chtěli 
byste předepsané servisní práce za atraktivní 
ceny? Není vám kontrola hodinových nákladů 
lhostejná? Volte mezi nabídkou Service, ProSer-
vice a FullService.

Traktory k pronajmutí
Najměte si traktor za fixní náklady včetně ser-
visních služeb. Máte tak více volných 
prostředků a zároveň pevně stanovené náklady 
na provoz. Údržby, komplexní pojištění a opra-
vy* můžeme na vaše přání převzít. 

*  Opravy ve smyslu záručních směrnic Fendt: pouze škody přírodního rázu 
(např. opotřebení pneumatik) jsou vyloučeny.

Inovativní technika, inteligentní 
 služby – vše z jedné ruky

mokré pístové brzdy
automatické řazení pohonu všech kol 

90
14V/120A

plynulá převodovka Vario
0,03 až 40 km/h / 0,03 až 25 km/h 

540 / 540E / 1000 – 540 / závislý / 1000
540 a 1000 VH; 1900 U/min     540E VH: 1560 U/min

540 1) nebo 1000 1)

Elektrohydr. regulace ramen (EHR) s plovoucí polohou
Silová, polohová a smíšená plynulá regulace

jednoduché čerpadlo (48 l/min);  tandemové čerpadlo (35 l/min + 41 l/min)1)

1. ventil: 5-65 litrů,     3. ventil s 5-65 litry 1) 
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Obutí vpředu Obutí vzadu
320/70 R 24 420/85 R 30
320/70 R 24 480/70 R 30
380/70 R24 480/70 R 34
440/65 R24 540/65 R 34

270/80 R 32 270/95 R 44
425/75 R20 600/65 R 30
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Zastoupení:
RCG-AGROMEX, s.r.o.
AOS Modletice 102

251 01 Říčany u Prahy
Česká Republika

tel.: +420 323 616 911
fax.: +420 323 616 919
www.rcg-agromex.cz
info@rcg-agromex.cz
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AGCO GmbH – Fendt-Marketing
D-87616 Marktoberdorf
Fax +49 (0) 8342 / 77-220 • www.fendt.com

Údaje o vzhledu, výkonu, rozměrech, spotřebě paliva a 
provozních nákladech vozidel odpovídají datu tisku těchto 
materiálů. Údaje jsou nezávazné a mohou se měnit. Váš 
prodejní partner Fendt vás bude rád informovat o dalších 
změnách a novinkách.


