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Logicky a produktivně - jednoduše Vario

Řada 300 je již po mnoho let synonymem spolehlivosti, hospodárnosti a neztrácí svou 
hodnotu. Právě proto byl typ 312 mnohokrát nejprodávanějším traktorem své třídy 
v Německu. Může být tato úspěšná řada ve svém dalším vývoji ještě předstihnuta?
Fendt se chopil této výzvy s cílem vytvořit traktor s ještě vyšší produktivitou a 
jednodušším ovládáním. Výsledkem je nová výrobní řada 300 Vario. Spojuje to nejlepší 
ze dvou úspěšných produktů: Řada 300 s plynulou převodovkou Vario. Přesně podle 
motta – jednoduše, logicky a produktivně.
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Vysoká produktivita začíná
                u nižších hodinových nákladů

Pojmy jako lehkost, kompaktnost, ovla-
datelnost a přehlednost dostaly zcela 
nový význam. 
Novými modely 300 Vario nabízí Fendt 
kompaktní traktory, které se vyznačují 
nejmodernější technologií pohonu a 
nejjednodušší obsluhou. ve výkonové 
třídě mezi 95 a 125 PS nabízí řada 300 
Vario nejvyšší produktivitu speciálně pro 
menší a středně velké podniky.

Řada 300 Vario spojuje výhody kompaktních 
traktorů s propracovanými technologiemi 
traktorů vyšších tříd. Kompaktní bloková 
konstrukce jim propůjčuje maximální ovlada-
telnost a obratnost při hmotnosti jen 4350 kg. 
S optimálním poměrem váhy a výkonu jen 35 
kg/PS dosahuje tento traktor vynikající jízdní 
dynamiku. Současně máte díky kompaktnosti 
traktoru vynikající přehled. 

Jednoduše, logicky a produtkivně

•  Nízká pohotovostní 
hmotnost jen 4350 kg díky 
kompaktní konstrukci

•  Vynikající poměr hmotnosti 
a výkonu 35 kg/PS (312)

•  Rozměry umožňující 
obratnost i v nejužších 
místech a vynikající výhled

•  Vysoká obratnost při 
rozvoru jen 2350 mm

• Jednoduché ovládání

•  Moderní technologie známá 
z velkých traktorů zaručuje 
nejnižší provozní náklady

•  Absolutní produktivita a 
úspornost v celkových nákla-
dech

Kompaktní Vario Přesvědčivá ekonomika

Plynulá technologie pohonu přináší oproti řazení pod zatížením možné úspory pro všechny typy 
podniků i jejich velikosti. 
Zdroj: Zemědělský týdeník Westfalen-Lippe, 5/2001

Různé 3 %
Opravy 4 %
Údržba 2 %

Odpisy / Úroky

Náklady na pohon-
né hmoty

100%

111%

Fendt
Konkurence

Nižší hodinové náklady
Kdo dává přednost praktickému porovnání nákladů, 
zohledňuje úsporu celkových a provozních nákladů 
při rozhodování o investici do traktoru. K tomu je 
potřeba počítat spotřebu pohonných hmot, jakožto 
největší nákladovou položku (přes 50 %), odpisy 
včetně prodejní ceny ojetého stroje, údržbu, opravy 
a různé další náklady, jako pojištění a garážování.

Jedna páka místo mnoha
Zatlačte joystick dopředu a Vario převodovka 
zrychluje. Ke snížení rychlosti jednoduše pohněte 
jízdní pákou opět vzad. Jízda zpět je zrovna tak 
jednoduchá – jen je vše opačně. 
Řídit Fendt Vario: Geniálně jednoduché 
– jednoduše geniální

Příklad kalkulace spotřeby traktoru Fendt Vario a 
konkurenční značky podle časopisu Top Agar 12/2004. 
(Konkurenční traktor má proti traktoru Fendt Vario vyšší 
spotřebu o 4,4 l na hodinu.) Cena nafty je počítána 1 Euro za 
litr, doba provozu 8000 motohodin za 10 let.

Díky joysticku Vario máte převodovku traktorů 
řady 300 Vario jednoduchým způsobem vždy 
plně pod kontrolou. Lépe a jednodušeji se již 
převodovka ovládat nedá. Přitom vám navíc 
nabízí možnost úspory času a pohonných 
hmot, které jsou možné pouze s plynulým 
pohonem.
Za příplatek nabízený systém TMS ještě 
zvyšuje pohodlí ovládání traktoru a celkovou 
hospodárnost stroje při práci i při transportu.

Celková ekonomika provozu je rozhodující 
výhodou koncepce Vario. Počáteční vyšší 
cena se bude vracet s každou další moto-
hodinou díky vysokému výkonu a nízké 
spotřebě pohonných hmot. Dalším plu-
sem na vašem celkové účtu bude i dobrá 
prodejní cena ojetého traktoru Fendt. 
Profitujte také vy z vysoké hospodárnosti 
traktorů řady 300 Vario!

Podnik Plocha (ha)    Pracovní čas spora paliva

Smíšený     50 -2,7 % 6,5 %
podnik 100 -3,3 % 6,5 %
 200 -4,3 % 6,8 %
Pícninářský    50 -6,8 % 8,7 %
podnik 100 -6,6 %  8,3 %
 200 -5,5 % 8,0 %
Ovocnářský    50 -4,4 % 6,5 %
podnik 100 -4,6 % 6,4 %
 200 -4,4 % 6,4 %

Promyšlená produktivita - větší výkon plynulosti
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Aby byla zachována tělesná a duševní 
kondice řidiče a jeho zdraví i při stále 
větším počtu pracovních hodin v jednom 
kuse a při vyšším nasazení traktoru, musí 
být vytvořeny optimální pracovní pod-
mínky. To platí jak u kompaktních stan-
dardních traktorů, tak i ve třídě traktorů 
nejsilnějších. Pracovní místo traktorů řady 
300 Vario byste měnili jen neradi.

Pojetí obsluhy představuje ideální kombinaci 
moderní techniky a jednoduchého ovládání.
V kabině 300 Vario jsou všechny ovládací prvky 
uspořádány centrálně na sloupku řízení a na 
pravé postranní konzole.  Tak se můžete plně 
soustředit jak na jízdu po silnici, tak i na práci 
na poli. Pro spolujezdce se v kabině nachází 
pohodlné sklápěcí sedadlo.
                   
                            

Dobře známé a přece nové:
                     Místo řidiče 300 Vario

Na prvé postranní konzole jsou umístěny 
všechny ovládací prvky traktoru. Vedle Vario 
joysticku jsou ovladače závěsů, vývodových 
hřídelí a komfortního řazení. 
Podsvícení ovládacích prvků zajišťuje i při 
práci v noci bezpečnou obsluhu.
Řídící prvky hydrauliky jsou sériově ovládány 
přes křížovou ovládací páku.     

Vítejte doma Ideální pracovní poloha

•  Přehledné pojetí kabiny s 
důrazem jen na podstatné 
věci

•  Příjemně tiché místo 
řidiče; od kabiny oddělený 
výfuk

•  Perfektní ergonomie a   
jednoduchá obsluha

•  Podsvícení ovládacích 
prvků pro práci v noci

•  Sklápěcí sedadlo             
spolujezdce

•  Výškově a podélně           
nastavitelný volant

•  Komfortní řazení           
pohonu všech kol, 
uzávěrek diferenciálů a 
vývodových hřídelí

Otáčkoměr

Tachometr

Palivoměr

Multifunkční displej Ukazatel teploty motoruStav stlačeného 
vzduchu

Aktivace tempomatu a 
stupňů zrychlování

Ruční plyn Ovládání EHR

Ovládací tlačítka
k multifunkčnímu displeji 
na přístrojové desce

Komfortní řazení
Ovládání vývodových 
hřídelí

Funkce slučování 
hydrauliky

Vario 
joystick

Nastavení EHR

Promyšlená ergonomie

Místo řidiče s centrálně uspořádánými multifunkčními prvky - vše po ruce

Ergonomie ruku v ruce s promyšlenou logikou oblsuhy na pravé postranní konzoli

Čím je pracovní místo pohodlnější a volnější, 
tím lépe se řidič může věnovat kontrole pra-
covního nářadí. Na tomto základě je Fendt 
312 Vario vybaven výškově a podélně nasta-
vitelným sloupkem řízení. Originální sedadlo 
Fendt se dokáže perfektně přizpůsobit různým 
rozměrům zad. Navíc je k dispozici prodloužení 
opěradla, nastavení délky sedáku, stejně jako 
možnost nastavení sklonu sedadla.

TMS (na přání) 
aktivace / deaktivace
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Lépe to již nejde:
Nejjednodušší ovládání – joystick Vario

Jednoduše, logicky a produktivně.
Při vývoji nové řady 300 Vario kladli 
inženýři firmy Fendt velký důraz na to, aby 
se řidič mohl soustředit pouze na důležité 
věci. Výsledkem je první jednoduché a 
logické ovládání umožňující vynikající 
produktivitu také ve třídě kompaktních 
standardních traktorů.

Při používání klasického řazení, dnes pracujete 
celkem se třemi pákami: hlavní řadící pákou, 
pákou skupinového řazení a pákou pro řazení 
pod zatížením. Pokud možno pracujete také 
ještě s pákou pro řazení superplazivého chodu. 
Traktory 300 Vario spojují všechno do jedné 
pojezdové páky. Na pravé konzole plynule volíte 
požadovanou rychlost mezi 30 m/h a 40 km/h, 
aniž byste přitom museli přehmatávat.

Jeden Vario joystick místo čtyř pák
S joystickem Vario zrychluje 300 Vario plynule z klidového stání až na požadovanou rychlost. Pokud s joystickem pohnete opačným směrem, 
rychlost plynule snížíte. Plynule vpřed od 0 do 40 km/h a plynule vzad od 0 do 25 km/h – bez páky pro plazivý chod a skupinové řazení.

•  Nejjednodušší ovládání 
přes joystick Vario

 •  Páka Fendt Vario integruje 
vše v jednom: 
– hlavní řazení 
– skupinové řazení  
–  superplazivý chod.

   
• Funkce tempomatu

•  Na přání  TMS

•  Plynulá reverzace

•  Nastavitelné úrovně 
zrychlování

•  Elektronický ruční plyn

• Multifunkční ukazatel pro: 
– Otáčkoměr 
– Funkce tempomatu
– Regulace mezního zatížení 
– Možnosti zrychlování 
– Čas 
–  Ukazatel spotřeby paliva  

Traktor se vším všudy Funkce tempomatu Jemné nastavení

Uprostřed řídícího a informačního panelu je umístěn multifunkční 
displej. S ním můžete mimo jiné ovládat nebo měnit nastavení 
tempomatu, nastavení TMS, paměti otáček motoru, regulaci mezního 
zatížení apod. 

Tlačítka pro aktivaci funkce tempomatu a volbu jízdních rozsahů jsou 
ovládána palcem ruky – aniž by bylo nutné sundávat ruku z Vario 
joysticku. Přímo vedle se nachází ruční plyn.

S multifunkčním displejem máte všechny informace na očích

Nové Vario 300 má funkci tempomatu převzatu 
z velkých traktorů Fendt Vario. Pouhým palcem 
může být aktivována funkce tempomatu, která 
je umístěna pod pojezdovou pákou. 
Také elektronický ruční plyn je umístěn 
poblíž tlačítka pro aktivaci tempomatu. Proto 
nemusíte pro ovládání ručního plynu již 
zbytečně přehmátavat.

Jemné nastavení převodovky provádíte 
ovládacím polem vpravo vedle pojezdové 
páky a odpovídající informace se zobrazují 
na multifunkčním displeji v přístrojové 
desce. Tak máte vše zcela jednoduše pod 
kontrolou.

km/h

km/h

plynule vpřed
plynule vzad
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Je zcela lhostejné, zda pracujete se svým 
traktorem na poli, na louce nebo na silnici 
- v každém případě jde dnes především o 
vynikající celkový ekonomický výsledek, 
který je podstatně ovlivněn spotřebou 
pohonných hmot. Traktory řady 300 Vario 
disponují tichým motorem, který využívá 
nejmodernější technologie, s dlouhými 
intervaly údržby. S objemem nádrže 210 
litrů nemusíte ani při dlouhých pracovních 
intervalech dělat přestávky na tankování.

Při stále se zvyšujících cenách nafty vystupuje 
do popředí význam úspory pohonných hmot. 
U traktorů 300 Vario využívá Fendt HighTech 
čtyřválcové motory Deutz se čtyřventilovou 
technikou pro zdokonalení hospodárnosti. 
Mimo to disponují na otáčkách nezávislým 
vysokotlakým vstřikováním Common-Rail a 
plně elektronickou regulací motoru. 
                                                                            

Stejně jako všechny traktory Fendt od 
roku výroby 1995, je i řada 300 Vario 
vhodná pro využití bionafty. Použití 
methylesteru řepkového oleje podle 
normy DIN EN 14214 je u traktorů 
Fendt výrobcem povoleno. Získáte 
tak výhodu v nákladových položkách 
– není zapotřebí ani přestavba, ani 
další dodatečné připojištění traktoru.

Použití MEŘO s plným souhlasem 
výrobce

Silný a úsporný jako velké traktory
 Vstřikovací systém je podporován vysoce kva-
litním externím systémem recirkulace spalin 
AGRex. Optimálního pochodu spalování je 
dosahováno díky chlazení a přesnému dáv-
kování zpětně vedených výfukových plynů. 
Na rozdíl od jednouchého vnitřního zpětného 
vedení spalin je výhodou systému AGRex 
výrazně nižší spotřeba pohonných hmot.  

•   4-ventilový motor se zdvi-
hovým objemem 4,04 l 

    Maximální výkon 125 PS 
při 1900 U/min (ECE R24) 
a točivým momentem 515 
Nm (312 Vario)

•  Vysokotlaký vstřikovací 
systém Common-Rail s 
vstřikovacím tlakem až 
1.600 barů. 

•  Elektornická regulace 
motoru EDC 7

•  Systém externí recirku-
lace spalin AGRex pro 
nejnižší možnou spotřebu 
pohonných hmot a lepší 
ochranu životního prostředí

•  Visco ventilátor pro 
optimální chlazení motoru

•  Nízká měrná spotřeba 
pohonných hmot od 206 
g/kWh (207 g/kWh u 309 
Vario)

•  Objem nádrže 210 litrů pro 
dlouhé pracovní dny

•  Intervaly údržby 500    
motohodin

•  Stoprocentní použití 
MEŘO díky dvojici olejem 
mazaných vysokotlakých 
vstřikovacích čerpadel

Tak silný, a přece úsporný,
 díky moderní technologii motoru

Točivého momentu 515 Nm, maximálního výkonu 
125 PS při 1.800 U/min a měrné spotřeby paliva 212 
g/kWh je u nového traktoru Fendt 312 Vario dosaženo 
použitím nejmodernějších technologií.

V multifunkčním displeji u nové 312 Vario je také funkce pro měření 
spotřeby paliva. Poskytuje informace o průměrné a okamžité spotřebě 
paliva a displej má také dvě paměti pro uložení spotřeby. Tak máte vše vždy 
plně pod kontrolou.

U nového motoru Deutz s objemem 4,04 l se uplatnily nejnovější technologie a poznatky. Proto 
může nové Vario 300 dosáhnout vynikající spotřeby paliva, která spolu s objemnou nádrží 210 
litrů umožňuje maximální pracovní dosah.

AGRex – úsporný a ekologický

Cíleným ochlazováním zpětně vedených 
výfukových plynů je spotřeba paliva u 
systému AGRex zřetelně menší než při 
interních systémech zpětného vedení 
spalin.

g/PSh

kW

mkp

g/kWh

PS

U/Min

Nm Točivý moment MD

Výkon P

Spotřeba paliva be
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Vychutnejte si výhody Vario -  
na silnici, na poli i u čerpací stanice

Produktivita a s tím spojená i celková 
hospodárnost traktoru je dnes ovlivněna 
především spotřebou pohonných hmot. 
Zde je úspornost motoru jen jedním 
z určujících faktorů. Stejně tak je důležité 
udržovat motor v hospodárném režimu 
a přitom dosahovat nejvyšších možných 
plošných výkonů. To není pro techniku 
Fendt Vario žádný problém.

Tato flexibilita je pouze u převodovek Fendt 
Vario. Bezstupňově je možná každá rychlost od 
30 m/h až do 40 km/h. Nový Fendt 312 Vario je 
předurčen pro použití při kultivacích, zpraco-
vání půdy, v pícninářských technologiích i jako 
traktor pro manipulaci v podniku. V neposlední 
řadě vám plynulá převodovka přinese řadu 
výhod i při použití v krmných míchacích vozech.
                                                                     

Bez kompromisů při každé práci
S možností bezstupňové variabilní rychlo-
sti využijete výkonové rezervy, které nejsou 
dostupné ani u moderních traktorů s řazením 
pod zatížením. S konvenčními převodovkami 
jste kvůli řazení vždy o jeden stupeň výše nebo 
níže. S převodovkou Vario využijete skryté 
rezervy ukryté v mezistupních. To znamená: 
Plynulý přenos síly bez přerušování řazením. 

•  Maximální pracovní výkon 
při optimální spotřebě

•  Až o 10 % vyšší plošný 
výkon díky optimálně 
přizpůsobené rychlosti

•  Nejvyšší rychlost 40 km/h 
při úsporných 1750 U/min

•  Úspora paliva až 10         
procent

•  Včetně superplazivých 
rychlostí 
(od 30 m/h)

•  Ovládání joystickem Vario 
- žádné zbytečné páky 

•  Fuknce turbospojky pro 
větší jízdní komfort

•  Plynulá reverzace směru 
jízdy 

•  Poprvé při plynulém poho-
nu: na rychlosti závislý 
vývodový hřídel (na přání)

•  Traktor management sys-
tém TMS pro ještě   
větší komfort (na přání)

Exkluzivní výbavy
Plynulý pojezd vám nabízí vedle výhod 
v úsporách ještě plusové body v jízdním 
pohodlí. Není zapotřebí žádné řazení 
superplazivých chodů. Převodovka Vario 
má v sobě vše integrováno. Pro zvýšení 
jízdního pohodlí má nová 312 Vario 
funkci turbospojky, která zabraňuje 
zadušení motoru.

Fendt Vario: lepší než řazení pod zatížením

Fendt-Vario – lepší než řazení pod 
zatížením. Využijte výkonové rezervy, které 
vám převodovky řazené pod zatížením 
neumožňují. 

Použití Pracovní čas Spotřeba paliva

Sečení  -10 % -10 %
Silážování -10 % -10 %
Vyorávání brambor -5 %  -10 %
Kypřetí setí -5 % -10 %
Vláčení -5 % -10 %
Kypření -3 % -3 %
Orání -3 % -3 %
Potenciální úspory při různých pracích jsou zřetelné. Ušetříte cenný čas 
díky vyššímu plošnému výkonu a profitujete dodatečně z nižší spotřeby 
pohonných hmot. 
Zdroj: FH Nürtingen

Točivý moment motoru
Hydraulický přenos síly
Mechanický přenos síly
Pohon vývodových hřídelí
Pohon všech kol

1. Tlumič torzních kmitů
2. Planetový mechanizmus
3. Korunové kolo
4. Planetové kolo
5. Unášeč satelitů
6. Hydrogenrátor
7. Hydromotor
8. Sumarizační hřídel

40,0 km/h 40,0 km/h

30,0 km/h

25,0 km/h

Hospodárný způsob jízdy řízen zcela automaticky systémem TMS
Při aktivovaném managementu traktoru TMS přebírá elektronika traktoru řízení motoru a převodovky. To vše znamená větší pohodlí pro řidiče. 
Řidič předvolí jen požadovanou rychlost a zbytek zařídí TMS. Na výše uvedeném obrázku je jasně vidět, že traktor jede po rovině se sníženými 
otáčkami. 
Do kopce, když je zátěž větší, zvyšuje TMS otáčky motoru. Následně, když zátěž poklesne (na rovině, popř. s kopce), tak elektronika ubere množství 
vstřikovaného paliva. Tím je automaticky zajištěna hospodárná jízda a motor pracuje při zapnutém TMS s nejnižšími možnými otáčkami motoru. 

otáčky motoru

spotřeba paliva
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Technika v přehledu                                               

Fendt 300 Vario byl vyvinut, aby sjednotil výhody úspěšných 
výrobních řad v historii společnosti. Řada 300 – nejprodávanější 
traktor Fendt a revoluční bezstupňový koncept pohonu Vario.
Výsledkem je kompaktní, silný traktor, který se vyznačuje 
nejjednodušším ovládáním a nejlepší hospodárností.

 1.    Poháněná přední náprava s úhlem 
natočení kol až 52° 

 2.    Hydropneumatické odpružení přední 
nápravy s úrovňovou regulací (na přání)

 3.  Přední ramena
 4. Přední vývodový hřídel
 5. Planetový koncový převod
 6.  Motor Deutz s objemem 4,04 l a 

čtyřventilovou technikou
 7. Chladič stlačeného vzduchu
 8. Externí recirkulace spalin AGRex
 9. Plynulá převodovka Vario
 10. Planetový mechanizmus
 11. Hydromotor
 12. Hydrogenerátor
 13. Zapouzdřená spojka pohonu všech kol
 14. Zásobník stlačeného dusíku (odpružení)
 15. Planetová náprava
 16. Pístová brzda pro zadní kola
 17. Komfortní kabina
 18.  Silentblokové uložení kabiny

 19. Mechanicky odpružená kabina (na přání)
 20. Vzduchem odpružené sedadlo Fendt
 21.  Joystick Vario pro ovládání plynulé 

převdovoky Vario
 22.  Přístrojová deska Fendt s multifunkčním 

displejem
23.   Přídavná pracovní světla 
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Bezpečně rychlostí 40 km/h
               Plný komfort s odpruženou přední nápravou*

Také v oblasti kompaktních traktorů se 
stává přeprava nákladů stále důležitější 
a zabírá dnes v průměru více než 40 
procent použití traktoru. Nové Vario 300 
vám umožní dopravu nákladů rychlostí 
až 40 km/h při úsporných 1.750 ot./min a 
současně nejvyšším jízdním komfortu a 
bezpečnosti. Pohodlí vychází ze spojení tří 
systémů.

Vysoká schopnost zrychlení, dopravní rychlost 
až 40 km/h dělají z nového traktoru Fendt 
312 Vario atraktivní prostředek pro transport. 
V nebezpečných situacích musí traktor rychle 
zpomalit nebo zastavit. Proto je Vario 300 
vybaveno pístovými brzdami.  Velké a zřetelné 
zvýšení komfortu traktoru i těžkého přípojného 
nářadí zaručuje tlumení kmitů.

Bezpečně a hbitě

•  Přepravní rychlost 40 km/h 
při snížených otáčkách 
(1750 ot./min)

•  EHR-B s tlumením kmitů

•  Vynikající bezpečnost a   
jízdní komfort

•  Mechanické odpružení 
kabiny pro perfektní jízdní 
komfort (na přání)

•  Úrovňově řízené opružení 
přední nápravy (na přání)  
s uzamykatelnou funkcí 
pro   přesnější  vedení 
předního nářadí 

•  Pístová brzda na zadní 
nápravě s připínáním 
pohonu všech kol zlepšuje 
brzdný účinek 

Odpružení kabinyVíce pohodlí a bezpečí

Systém odpružení
Tlumení kmitů (1), mechanické odpružení kabiny (2) a úrovňově řízené 
odpružení přední nápravy (3) umožňuje jízdní komfort na úrovni nákladních 
automobilů. Současně je zvýšena také bezpečnost, neboť je minimalizováno 
nebezpečí rozhoupání vozidla s připojeným nářadím. U odpružené přední 
nápravy je současně zachována výborná řiditelnost a rovnoměrné zatížení.

Hydropneumatické odpružení přední nápravy
Celkový zdvih je až 90 mm a úhel náklonu až 20°. Nezávisle na zatížení zůstává pružící komfort 
na velmi dobré úrovni díky úrovňové regulaci. Tím je docílen vynikající brzdný účinek traktoru.

Na přání je možné vybavit nové Vario 300 
odpruženou přední nápravou pro vyšší 
jízdní komfort a bezpečí. Systém se zakládá 
na osvědčeném principu příčných kmitů a 
je uzamykatelný. Uzamknutím odpružení 
nápravy můžete lépe připojit přední nářadí 
a současně je zaručeno jeho lepší ovládání a 
vedení. 

Kabina nového traktoru Fendt 300 Vario je 
sériově uložena na silentblocích pro snížení 
vibrací. Na přání je také možné mechanické 
odpružení kabiny. Uložení vpředu, stejně 
jako ocelové pružiny s integrovanou příčnou 
stabilizací vzadu, jímají otřesy a pohyby 
kabiny. To znamená značné zvýšení pohodlí 
práce, díky čemuž  zůstává řidič fit i za 
dlouhých pracovních dní.

*na přání
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Je zcela jedno, kde budete s novým 
traktorem Fendt 300 Vario jezdit – na 
poli nebo na louce – v obou případech 
se traktor vyznačuje nízkým utužením 
půdy. S odpovídajícím obutím dosáhnete 
požadovaného efektu. Jednodušší ale 
je, když stroj sám o sobě není moc těžký. 
U nového traktoru Fendt Vario 300 
profitujete z jeho malé hmotnosti a široké 
nabídky obutí. A když to situace vyžaduje, 
nechá se traktor velmi flexibilně dotížit.

•  Malá hmotnost jen 4350 kg 
(312 Vario)

•  Vynikajcíí poměr hmotnosti 
a výkonu 35 kg/PS  
(312 Vario)

•  Vysoká užitná nosnost až 
3650 kg

•  Sériové obutí: 
540/65 R38 vzadu 
480/65 R24 vpředu

•  Jsou možné i kultivační 
pneumatiky: 
270/95 R48 vzadu 
270/95 R32 vpředu

• 510 mm max. světlost 1)

•  Díky plynulému pohonu od 
30 m/h je Vario 300 vhodné 
pro kultivaci a použití ve 
zvláštních kulturách

•  Velmi kompaktní rozměry 
pro nejvyšší možnou 
obratnost a nejlepší výhled

• Krátký rozvor: 2350 mm

•  Poloměr otáčení: 4,40 m

• Výkyvné blatníky (na přání)

Lehce a flexibilně
         sít, ošetřovat a sklízet

Vario 300 kombinuje malou vlastní hmotnost a kompaktní rozměry s výhodami bezstupňového 
převodu. Výsledkem je vynikající dynamika, dosažená díky nízké jednotkové hmotnosti od 35 kg/PS 
(47 kg/kW), a současná ochrana půdy proti nežádoucímu utužení.

Úhel natočení kol 52 °ve spojení s rozvorem 2350 
mm umožňuje poloměr otáčení 4,0 m (312 Vario) 
a dělají tak z 300 Vario nejobratnější traktor. 

1) = při obutí 270/95 R32 vpředu a 270/95 R48 vzadu 

Fendt 312  35 kg/PS

Konkurent 2  45 kg/PS  

Konkurent 1  42 kg/PS  

Minimální tlak na půdu je nezbytný pro úspěšné 
obdělávání polí a luk.

Kompaktní Vario
Sériově je nové Vario 300 vybaveno obutím 
540/65 R38 vzadu a 480/65 r24 vpředu (312 
Vario). Koncepce traktoru dovoluje také použití 
velkých kultivačních pneumatik 270/95 R48 
vzadu a 270/95 R32 vzadu. Tím dosáhnete 
průměru kola na zadní nápravě 1730 mm pro 
minimální tlak na půdu při kultivačním použití.

Obutí pro každé použití
Využijte pohotovostní hmotnost 4.350 kg 
ve verzi s pohonem všech kol. S optimálním 
poměrem váhy a výkonu 35 kg/PS dosahuje 
tento traktor vynikající jízdní dynamiku.  
Současně vám celková povolená hmotnost 
8.000 kg dovolí dotížení 3.650 kg.

Úhel natočení kol 52 °ve spojení s rozvorem 
2350 mm umožňuje poloměr otáčení 
4,0 m (312 Vario) a dělají tak z 300 Vario 
nejobratnější traktor.  

Kompaktní konstrukce propůjčuje novému 
traktoru Vario 300 maximální obratnost. 
Délka 4,15 m, rozchod 2,35 m a úhel natočení 
kol až 52° umožňují poloměr otáčení jen 4,0 
metry. Díky tomu budete mít i na úzkém 
dvoře obratný traktor s dobrou manévrovací 
schopností.  Přes svoje kompaktní rozměry 
máte vynikající přehled.

Lehký, kompaktní a ovladatelný

1) = při obutí 270/95 R32 vpředu a 
270/95 R48 vzadu
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Vpředu a vzadu
            silný pohon

Zvláště při kultivaci, kde musíte ovládat 
jak vývodové hřídele, tak i pohon všech 
kol, oceníte komfort ovládání 300 Vario. 
Tyto traktory nabízejí rozsáhlý a vysoce 
ceněný management vývodových hřídelí a 
komfortní ovládání uzávěrek diferenciálů 
a pohonu všech kol.

U Vario 300 se pohon všech kol zapíná elek-
trohydraulicky a může se samostatně pod 
zatížením vypnout nebo zapnout. Stejně jako 
zadní uzávěrka diferenciálu. Diferenciál přední 
nápravy se uzavírá automaticky systémem 
Locomatic. 
Tak dosáhnete rychle nutného přenosu síly na 
podložku.

•  Vývodové hřídele  
s pohodlným ovládáním 
(540/540E/1000 U/min) 

•  Na přání také vývodový 
hřídel závislý na rychlosti  
(540/1000 U/min)

•  Ovládání vývodových hřídelí 
s řízeným rozběhem

•  Automatika vývodových 
hřídelí v závislosti na výšce 
zdvihu ramen

•  Externí ovládání na zádi  
traktoru

•  Elektrohydraulicky pod 
zatížením sepínatelný 
pohon všech kol a uzávěrky 
diferenciálů

•  Na přání: automatika pro 
pohon všech kol a uzávěrky 
diferenciálů

•  Uzávěrka zadní nápravy se 
100% účinkem

•  Uzávěrka předního  
diferenciálu Locomatic

•  Externí řízení otáček  
vývodového hřídele

Pohodlí při pohonu všech kol a uzávěrek
Zapínání vývodových hřídelí je komfortní 
s předvolbou tří rychlostí. Světová premiéra 
nového traktoru Fendt 300 Vario nabízí ve 
výbavě také na rychlosti závislý vývodový 
hřídel. Je prvním traktorem na světe, který je 
dodáván s plynulou převodovkou a na přání 
také závislým vývodovým hřídelem místo 
úsporného. 

Komfortní management VH

Uzamykatelné 
odpružení přední 
nápravy

Aktivované 
odpružení přední 
nápravy

Předvolba rychlostí 
vývodového hřídele

Uzávěrky diferenciálů 
zap./vyp.

Zadní VH 
vyp./zap.

Pohon všech 
kol zap./vyp. 

Ergonomické a pohodlné ovládání vývodových hřídelí, pohonu všech kol, uzávěrek diferenciálů a odpružení.

Automatika zadní vývodové 
hřídele vyp./zap

Přední VH  
vyp./zap.

Ušetřete si čas 
U řady 300 Vario je možné ovládat zadní závěs i zadní vývodový 
hřídel také externě. Tak připojíte zadní nářadí velmi pohodlně a 
ušetříte si čas a zbytečné kroky navíc. 

Nikdy neohrozíte kloubový hřídel 
Soustřeďte se na souvrati jen na to podstatné. Automatika vývodo-
vých hřídelí přebírá jejich zapínání i vypínání - jakmile se zvedne 
nebo spustí připojené nářadí. 

Z velkých traktorů velmi dobře známá auto-
matika vývodových hřídelí je již v sériovém 
vybavení. Zapíná nebo vypíná vývodový hřídel 
v závislosti na výšce zdvihu ramen. Nové Vario 
300 nabízí ovládací komfort vně i uvnitř kabiny. 
Elektrohydraulické zapínání vývodové hřídele 
se může ovládat externě na panelu zadních 
světel. 
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Silná hydraulika
            pro moderní zařízení

Kdo chce využívat svůj traktor, je dnes 
odkázán na výkonnou hydraulickou 
soustavu. Moderní pracovní zařízení 
žádají rychlé zdvihy a vysoké množství 
dodávaného oleje. S novým traktorem 
Fendt 300 Vario jste vybaveni pro všechny 
případy.

Elektrohydraulický závěs s vynikající 
zdvihovou silou 52,8 kN garantuje 
bezproblémové zvednutí těžkých nářadí 
až do úplné výšky zdvihu. Sériové tlumení 
kmitů působí při transportu nářadí aktivním 
poklesem nebo přizvednutím ramen proti 
rozhoupání vozidla.

EHR-zadní závěs s rezervami

•  Dodávané množství:  
78 l/min (sumarizace toku  
48 + 30 l/min)

•  Chladič hydraulického oleje

•  Maximální zdvihová síla: 
Vzadu:      5280 daN 
Vpředu:   2940 daN (na přání)

•  EHR-zadní ramena s: 
– tlumením kmitů 
– rychlozdvihem 
– omezením výšky zdvihu 
– omezením spouštění 
– polohou-tahovou a     
smíšenou regulací 
– externí ovládání

•  Integrovaná přední rame-
na (na přání), s tlumením 
stlačeným plynem 

•  1. a 3. ventil s regulací 
množství oleje

•  Křížová páka

•  Max. odebíratelné množství: 
42 l

•  Oddělené olejové nádrže 
pro převodovku a hydrau-
liku

•  Možnost použití biologicky 
odbouratelných olejů

Silný a výkonný hydraulický systém
Vario 300 disponuje sériově „hydraulickým 
turbem“. Jestliže se požaduje vyšší dopravní 
množství, může obsluha zapnout tlakový 
spínač pro sumarizaci toku hydraulického oleje. 
Se dvěma za sebou zapojenými zubovými 
čerpadly dosahuje hydraulický systém 
maximálního průtoku 78 l/min. Tento systém 
dovoluje neomezené použití bio olejů. 

Kolébkový spínač pro 
rychlozdvih a přizvednutí

Tlumení kmitů

Nastavení výšky zdvihu a 
hloubkové regulace

Rychlozdvih

Praktická ovládací centrála pro EHR

Sumarizace toků oleje

Ergonomická křižová páka a regulace průtoku
S křížovou pákou můžete současně ovládat dva ventily, aniž byste museli 
přehmatávat. První a třetí ventil jsou vybaveny regulací pro množství 
hydraulického oleje. Průtok může být plynule regulován od 15 do 78 litrů. 
Současně disponují oba ventily uzávěrkou Kick-out.

Omezení výšky zdvihu, spouštění a 
zároveń polohová a silová regulace

Na přání disponují přední ramena nového 300 
Vario nepřekonatelnou zdvihací silou 29,4 kN. 
To dovoluje připojit přední nářadí s hmotností 
až 2 tuny. Zabudovaný tlakový tlumič umožňuje 
dosáhnout vysokého pohodlí a bezpečí i 
s těžkými břemeny.

Integrovaná přední ramena s tlumením
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S čelní nakladačem Fendt CARGO
   se stanete mistrem v nakládání

Nároky na moderní čelní nakladače rostou 
stejně jako nároky na dnešní traktory. Naše 
odpověď na tuto výzvu se jmenuje Fendt 
CARGO.  Na míru ušitý čelní nakladač 
s novým designem byl speciálně vyvinut 
pro traktory Vario. Hlavní váha byla kladena 
nejen na technické údaje, ale především na 
pohodlí, bezpečnost a jednoduchost údržby 
tak jako u traktorů Fendt.

Rozhodnete-li se vybavit vaše Vario 300 novým 
čelním nakladačem FENDT CARGO, budete 
překvapeni z perfektně sladěné kombinace 
všech pracovních částí. Samotné rozměry a 
pracovní síly byly u nového nakladače CARGO 
zkonstruovány jen pro traktory Vario. Výsledkem 
je nepřekonatelný výhled a vyvážené rozdělení 
silových poměrů při každém druhu práce. 

•  Perfektní kombinace:  
traktor a čelní nakladač od 
jedné firmy

•  V rámu umístěné hydrau-
lické trubky a vedení

•  Ventily a tlumení chráněno  
v příčné trubce

•  Rychlovýměnný rám EURO 
(na přání rám SMS)

•  Bezkonkurenční bezpečnost

•  Multispojka pro připojení 
nakladače (sériově)

•  Na přání 3. a 4.hydraulický 
okruh

•  Na přání 3. a 4. hydraulický 
okruh na rychlovýměnném 
systému EURO (na přání)

•  Tlumení (na přání)

•  Hydraulická aretace nářadí 
(na přání)

•  Široká paleta adaptérů 
z programu Fendt (na přání)

Čelní nakladač pro Vario 300

Nový čelní nakladač Fendt CARGO můžete ještě jednodušeji a rychleji připojit 
k vašemu traktoru 300 Vario pomocí funkce Lock.  Poloautomatické uzamykání 
vám ušetří čas a často velmi nesnadné vložení aretovacího čepu. Současně dosáh-
nete s funkcí Lock větší jistoty při práci. Při najetí traktoru do nakladače dojde 
k  připojení a samočinnému uazmknutí v rámu traktoru.  

Zvýšení pohodlí ovládání je dosaženo sériovou křížovou pákou, kterou 
můžete ovládat velmi jemně a citlivě až dva hydraulické ventily na 
nakladači.  Na přání je možné CARGO vybavit komfortním ovládáním, 
které zahrnuje nejen ovládání 3. a 4. hydraulického okruhu, ale také 
hydraulickou aretaci připojeného nářadí a současně také aktivaci systému 
tlumení. 

Vario 300 s originálním čelním nakladačem Fendt CARGO nabízí základ pro zvládnutí všech prací, které vyžadují jeho použití. Máte na výběr ze dovu 
typů, které se v první řadě odlišují hydraulickými válci.  

Ovládání nakladače je nanejvýš pohodlné. 
Pomocí křížové páky ovládáte vaše nové 
CARGO citlivě a jemně. Potřebujete-li  třetí 
nebo čtvrtý hyraulický okruh, není nic snazšího. 
Jejich ovládní je pomocí tlačítek na křížové 
páce. Jednoduchým přepnutím z místa řidiče 
můžete aktivovat tlumení nakladače nebo také 
ovládat aretace připojeného nářadí (na přání). 

Pohodlí především Nejlepší možnou kombinací čelního 
nakladače a traktoru je možné provádět 
všechny servisní zásahy u řady 300 Vario i 
s připojeným čelním nakladačem. 
I to je další viditelný důkaz nepřekonatelné 
kombinace čelního nakladače a traktorů Vario, 
který je podtržen ještě vyklápěcím předním 
sklem pro lepší viditelnost v jakémkoliv 
okamžiku vaší práce. 

1) V závislosti na variantě obutí

Model 3X/65  4X/75

A Zahloubení (mm)1)  110  225
B Výška zdvihu (mm)1) 3850 4050
C Šířka vyklápění (mm) B = 3,5 m1) 1350 1780
C Šířka vyklápění (mm) B = max.1) 930 1260
D Výsypný úhel 55° 55°
E Úhel zaklopení 48° 48°
 Zdvihová síla (daN) 1680 1940
 Max. zdvihová síla (daN) 1850 2250
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Znáte to z každodenní praxe. Pracovní 
nářadí musíte měnit i v časové tísni nebo 
v období pracovní špičky, když pracujete 
se svým Vario mnoho hodin bez přerušení. 
Často jsou to detaily, které usnadňují život. 
Fendt nabízí mnoho těchto detailů.

Často to jsou jen maličkosti, 
   které zpříjemní celý den

Volant můžete jak výškově, tak i stranově a podélně 
přizpůsobit svým potřebám.

Vario 300 bylo zkonstruováno tak, aby všechna místa denní 
údržby byla vždy rychle a snadno přístupná - samozřejmě i 
s připojeným čelním nakladačem.

Všechny traktory Fendt disponují automatickým 
nastavením směrového světla do původní polohy. Jak 
jste zvyklí z osobních automobilů, směrové světlo se 
automaticky vypíná a vrací se zpět do své původní polohy.

Únik oleje při spojování hydraulických hadic je minimalizován. U nového 
Vario 300 probíhá spojování v oplechovaném pouzdře, které zároveň chrání 
hydraulické spojky před špínou a odvod oleje je zajištěn do velmi dobře 
přístupné sběrné nádržky.

Spojovací zařízení Fendt, které je již v sériové výbavě, je velmi dobře, 
rychle a snadno výškově nastavitelné. Spojovací čep ovládáte pákou, 
kterou vytahujete nebo spouštíte spojovací zařízení. Vše provádíte 
pouze jednou rukou.

Vario 300 s normální střechou je sériově vybaveno pracovním 
osvětlením pro oblast záďového prostoru traktoru. Pracovní reflektory 
jsou umístěny vpravo a vlevo na střeše kabiny. Díky vysokému umístění 
je k dispozici vynikající osvětlení připojeného pracovního nářadí.

Dvěma jednoduchými pohyby rukou můžete dolní ramena nového Vario 300  
dle požadavků přípojného nářadí nastavit pevně nebo stranově. Robustně 
zkonstruovaná mechanická stranová aretace se odblokuje nebo zablokuje 
pákou vpravo a vlevo. 

Nové Vario 300 bylo koncipováno tak, aby bylo možné 
využít bohaté nabídky obutí. Je možné využít široké a 
šetrné obutí 600/65 R34 na zadních kolech, stejně jako 
vysokodimenzované kultivační obutí s průměrem zadního 
kola až 1729 mm.

Vedení kabelů pro ovládací terminál nebo hydraulické vedení 
pro postranní ventily do kabiny je pojato tak, aby se zabránilo 
proniknutí špíny nebo chladu do kabiny. Kabely jsou samozřejmě 
uloženy jednoduše a je k nim přístup i bez dalšího nářadí.

Řada 300 Vario disponuje standardně třemi rychlostmi otáček 
zadního vývodvoého hřídele. Potřebné otáčky samozřejmě 
zvolíte pohodlně z místa řidiče elektrohydraulicky přes 
otočný spínač. 

Profitujte i vy z těchto detailů, které traktory 
Fendt nabízí. Při konstrukci a vývoji stroje hle-
dají inženýři firmy vždy taková řešení, která 
vás posunou vpřed. Od praktiků pro praktiky.



28 29

  

V každém případě dostanete se svým 
traktorem Fendt špičkové technologie. 
Samotné technologie ale nestačí, abyste 
jezdili a hospodařili ekonomicky a úspěšně. 
Proto Vám nabízejí obchodní partneři Fendt 
také rozsáhlou nabídku servisních služeb. 
Vše z jedné ruky.

Inovativní technika, inteligentní
    služby - vše z jedné ruky

Více prostoru pro investice 
Financování pomocí AGCO FINANCE vám garantuje atraktivní podmínky a 
flexibilní dobu splatnosti - vše je připraveno přesně na míru.

Nájem znamená volné ruce
Potřebujete pouze krátkodobě stroj pro pokrytí nedostatečné kapacity, 
aniž byste jej chtěli koupit? Hledáte daňovou flexibilitu nebo potřebujete 
likviditu pro jiné investice? Fendt StarService Vám nabízí řešení.

Poradenství: Cesta k traktoru Fendt ušitému na míru
Obchodní partneři Fendt jsou připraveni vám poradit a dokázat 
celkovou hospodárnost traktorů Fendt.

Fendt-Originální díly – aby Váš Fendt zůstal 100%  
Fendtem: Originální díly Fendt jsou střiženy na míru právě 
vašemu traktoru Fendt. Vždy máte zaručenu kvalitu a funkčnost 
všech dílů. V každém ohledu se to vyplatí:  - Záruka 12 měsíců 
na originální díly Fendt, na jejich montáž a funkčnost – Jistota 
využití na nejvyšší úrovni – Vysoká zůstatková hodnota

Rychlá diagnostika díky systému Fendias
S FENDIASem získá váš servisní technik přístup do digitální světa 
traktoru Fendt. Sbírají se a vyhodnocují všechna data, která jsou 
nutná pro provoz stroje – například hydraulika nebo převodovka. Vše 
pro rychlou diagnózu poruch.

Fendt servis
7 dní v týdnu1) je Fendt StarService vždy mobilní a sleduje jen 
jeden cíl: udržet Vaše stroje Fendt vždy v provozuschopném 
stavu. A jestliže se přece jen něco stane, tak je Vám k dispozici 
nouzová linka Hotline pro rychlou a kompetentní pomoc. 
            1)během sezóny od května  do října

Kompetence mobilního servisu
Každý servisní partner Fendt disponuje moderním servisním 
vozidlem. Má vždy osvědčené a správné nářadí, servisní literaturu 
stejně jako diagnostický systém FENDIAS. Tím vším může váš technik 
lokalizovat a odstranit poruchu mnohem rychleji.

Know-how získané praxí a školeními
Profitujte z hospodárného, optimálního použití traktoru 
Fendt na poli, na silnici, ale také v účetnictví. Vyškolení 
instruktoři vám ukáží v teorii i v praxi, jak máte techniku 
využít bezpečně a na 100 procent.

Zažijte rozdíl – zkuste testovací jízdu
Kdo chce traktor Fendt správně ohodnotit a rozhodnout se, musí 
jej vyzkoušet přímo v praxi. Traktory Fendt vynikají prvotřídním 
pracovním pohodlím a prostorem pro řidiče. Často právě testovací 
jízda ukáže, jak velký je rozdíl mezi traktory Fendt a jinými značkami.

Fendt24 – Protože čas je cenný!
Váš Fendt partner má vždy ty nejpotřebnější díly na skladě. 
Jestliže není díl na skladě, dodáváme náhradní díly objednané 
do 15:00 příští den ráno do 8:00 h.

Obchodní partneři Fendt jsou pravidelně 
školeni speciality přímo z výrobního závodu 
Fendt. Disponují know-how o všech produktech 
Fendt a jsou oprávněni vám správně poradit a 
zodpovědět všechny otázky. Zeptejte se vašeho 
obchodního zástupce značky Fendt. Nebo 
požádejte o individuální předvedení traktoru 
Fendt na prodej@rcg-agromex.cz.

Kompletní poradenství a předvedení Hospodárnost vyplývá ze smlouvy
S balíčkem údržby a oprav Fendt Service-Paket 
máte vždy náklady na údržbu a opravy pod 
kontrolou. Chtěli byste předepsané údržby za 
atraktivní ceny? Není vám kontrola hodinových 
nákladů lhostejná? Volte mezi balíčkem Service- 
ProService- a FullService.

Traktory k pronajmutí
Najměte si za fixní náklady přes vašeho 
partnera Fendt StarService traktor s balíčkem 
Service-Packet. Máte více volných prostředků a 
propočítané náklady na hodinu.
Všechny údržby, kompletní pojištění a opravy* 
přebírá váš partner.

*  opravy ve smyslu záručník směrnic FENDT - pouze přírodního charakteru (např. 
pneumatiky) a násilné škody jsou vyloučeny.
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Technická data 

Kufřík na dokumenty 

Rozchod
Celková délka

Celková výška

Celková šířka

311 312 309 310 311 312
Kabina
Řídící a informační systém s LCD displejem ■	 ■	 ■	 ■
Pojezdová páka ■	 ■	 ■	 ■
Vario TMS - management motoru a převodovky ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Výškově a stranově nastavitelný sloupek řízení ■	 ■	 ■	 ■
Komfortní sedadlo Fendt, vzduchem odpružené 
prodloužené opěradlo, bederní opěrka,  ■	 ■	 ■	 ■
Mechanické odpružení kabiny ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Rádio sada se dvěma reproduktory  ■	 ■	 ■	 ■
Radio Blaupunkt CD nebo CD MP3 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Tónová skla ■	 ■	 ■	 ■
Střešní poklop ■	 ■	 ■	 ■
Topení s 3stupňovým ventilátorem ■	 ■	 ■	 ■
Větrací systém s 3stupňovým ventilátorem ve střeše)  ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Větrací systém s plynulým ventilátorem ve střeše1) ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Klimatiace1) ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Filtr škodlivin (Aerosol) ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Stěrače a ostřikovače vzadu ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Pracovní refletkory vzadu) ■	 ■	 ■	 ■
Pracovní reflektory A-sloupek, střecha vpředu), blatník  ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Pracovní reflektory Twin-Power A-sloupek, střecha vpředu1) ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Pracovní reflektory Xenon A-sloupek, blatník vzadu ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Držák přídavných ovládacích terminálů  ❑	 ❑	 ❑	 ❑

Motor
Externí recirkulace spalin AGRex ■	 ■	 ■	 ■
Vzduchový filtr - odlučovač  ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Automatika studeného startu  ■	 ■	 ■	 ■
Předehřívání motoru ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Motorová brzda ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Uzamykatelné víčko nádrže  ❑	 ❑	 ❑	 ❑

Převodovka
Funkce turbospojky  ■	 ■	 ■	 ■
Tempomat, regulace mezního zatížení ■	 ■	 ■	 ■
Funkce rychloreverzace ■	 ■	 ■	 ■
Varovný tón při jízdě zpět  ❑	 ❑	 ❑	 ❑

Podvozek / Bezpečnost
Tlakový vzduch (kompresor) ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Tlumení kmitů EHR-B ■	 ■	 ■	 ■
Odpružená přední náprava s úrov. regulací ❑	 ❑	 ❑	 ❑

Pohon všech kol / Uzávěrky diferenciálů
Centrální pohon všech kol, bezúdržbový ■	 ■	 ■	 ■
Komfortní řazení 4x4 / uzávěrky diferenciálu  ■	 ■	 ■	 ■

VH zapínatelné pod zatížením
Vzadu: 540/750/1000 U/min ■	 ■	 ■	 ■
Vzadu: 540/1000 U/min 2) ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Vpředu: 540 U/min nebo 1000 U/min 2) ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Komfortní zapínání VH, elektrohydr. předvolba ■	 ■	 ■	 ■
Externí ovládání zadního vývodového hřídele ■	 ■	 ■	 ■

Hydraulická soustava
Tandemové čerpadlo, chladič oleje ■	 ■	 ■	 ■
Elektrohydraulická ramena (EHR-B) ■	 ■	 ■	 ■
Externí ovládání zadních ramen ■	 ■	 ■	 ■
Křížová páka ■	 ■	 ■	 ■
Přední ramena2) ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Čelní nakladač, nářadí pro nakladač2) ❑	 ❑	 ❑	 ❑

Konstrukce
Verze s nízkou střechou  ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Přípojné zařízení vzadu ■	 ■	 ■	 ■
Automatické přípojné zařízení s dálkovým ovládáním  ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Kulové spojovací zařízení ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Spojovací zařízení Hitch ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Kyvné táhlo  ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Piton-Fix ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Maják ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Dotížení zadních kol ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Přední závaží, různé velikosti ❑	 ❑	 ❑	 ❑

1) = nelze u verze s nízkou střechou 2) = nelze u verze s  pohonem zadních kol

Sériové a dodatečné vybavení

Internetový  Fendt Konfigurtáor:Zde si můžete složit traktor Fendt podle svých přání a představ. Podívejte se na www.fendt.com

Přídavné osvětlení s xenonovými reflektory a 
majákem

Integrovaná přední ramena a vývodový hřídel

Originální nakladač Fendt CARGO

Verze s nízkou střechou

Široká paleta předních závaží pro optimální 
dotížení

Motor
Jmenovitý výkon (kW/PS) (ECE R24)
Max. výkon (kW/PS) (ECE R24)
Jmenovitý výkon (kW/PS) (EG 97/68) 6)

Max. výkon (kW/PS) (EG 97/68)
Počet válců / Chlazení / Přeplňování
Druh vstřikování / Regulace motoru / Zpětné vedení spalin
Vrtání / Zdvih (mm) / Zvihový objem(cm3)
Jmenovité otáčky (U/min)
Otáčky při max. výkonu (U/min)
Max. točivý moment (Nm/ot.)
Nárůst točivého momentu (%)
Měrná spotřeba paliva (g/kWh)
Objem palivové nádrže  (l)
Interval výměny oleje (Mth)5)

Převodovka a vývodové hřídele
Druh převodovky
Nárůst točivého momentu (vpřed / vzad)
Max. rychlost (km/h)
Vývodové hřídle (U/min) série:
   na přání:
Přední vývodový hřídel1) 

Hydraulická soustava
Druh
Max. dodávané množství  (l/min)
Pracovní tlak (bar)
Regulace zadních ramen
Přídavné ventily  max. (serie) včetně přední regulace
Max. zdvihová síla zadního ramen (daN/kp)
Max. zdvihová síla předních ramen (daN/kp)
Max. odebírané množství oleje (l) 

Brzdová soustava
Brzdy vzadu
Brzdy vpředu verze 4x4:
 pohon zadních kol: 

Rozměry a hmotnosti
Hmotnost dle DIN 70020 (kg)
Dovolená celková hmotnost (kg)
Max. dotížení (kg)
Max. mez. zatížení (kg)
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Celková výška (mm)
Max. světlá výška (mm)
Rozchod (mm)
Rozvor vpředu 3) (mm)
Rozvor vzadu 3) (mm)
Nejmenší poloměr otáčení  (m) / se směrovou brzdou  (m)

Elektrická výbava
Startér (kW)
Baterie
Alternátor

Kabina
Typ
Klimatizace

1) = na přání,  2) = verze s pohonem zadních kol, 3) = sériové obutí, 4) = možno ovládat jednočinně, 5) = půlí se při použití MEŘO, 6) =údaj směrodaný pro přihlášení stroje dle národních předpisů

310

66 / 90
77 / 105
73 / 99,5
80 / 109

2100
1900

445/1450
44

206
210
500

40

78 (48+30)
200

5280 / 5382
2940 / 2997

42

Bubnová brzda 2)

4130 (3800 2))
8000 (6000 2))
3370 (2200 2))

2000
4150
2275
2760
510

2350
1685 (1580 2))

1660
4,4 (4,12))

309

59 / 80
70 / 95
   69 / 94
73 / 99

2100
1900

407/1450
40

207
210
500

40

78 (48+30)
200

5280 / 5382
2940 / 2997

42

Bubnová brzda 2)

4130 (3800 2))
8000 (6000 2))
3370 (2200 2))

2000
4150
2165
2755
510

2350
1685 (1580 2))

1660
4,4 (4,12))

311

74 / 100
84 / 115
84 / 114   
88 / 119

2100
1900

485/1450
35

206
210
500

40

78 (48+30)
200

5280 / 5382
2940 / 2997

42

4190
8000
3310
2000
4150
2275
2760
510

2350
1685
1660
4,5

312

81 / 110
92 / 125
91 / 124
95 / 129

2100
1900

515/1450
32

206
210
500

40

78 (48+30)
200

5280 / 5382
2940 / 2997

42

4350
8000
3150
2000
4150
2385
2800
510

2350
1820
1800
4,5

4-válcový, čtyřventilová technika / voda / turbo, mezichlazení
Common-Rail / EDC / AGRex

101/126/4038

plynulá převodovka Vario 
0,02 bis 40 km/h / 0,02 bis 25 km/h

540 / 540E / 1000
540 / 1000 /  (7,9 U/metr)

540 nebo 1000

konstantní průtok

EHR, regulace dolních ramen, tlumení kmitů
4 dvojčinné 4) (2 dvojčinné 4)) ventily / křížová páka 

mokré, integrované pístové brzdy
spínání pohonu všech kol

3,0
12V / 90Ah

2002 W / 14V / 150 A

integrovaná bezpečnostní kabina 
výklopitelné přední a zadní okno, větrání s ventilátorem ve střeše,

topení teplou vodou, regulace 3 stupňovým ventilátorem, klimatizace)

 309 Vario 310 Vario 311 Vario 312 Vario

■ sériově ❑ na přání

      vpředu vzadu vpředu vzadu vpředu vzadu vpředu vzadu
  Sériové pneu Verze 4x4 380/70 R24 480/70 R34 440/65 R24 540/65 R34 440/65 R24 540/65 R34 480/65 R24 540/65 R38
 Verze s pohonem zadních kol 11.00-16 480/70 R34 11.00-16 540/65 R34  – – – –
  Na přání Verze 4x4 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34
  270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48
  425/75 R20 600/65 R30 425/75 R20 600/65 R30 480/65 R24 540/65 R38 480/60 R28 600/68 R38

 309 Vario  310 Vario  311 Vario  312 Vario

Váš Fendt partner vás bude rád informovat o dalších možnostech.



Kdo jezdí Fendtem, vede

RCG-AGROMEX, S. R. O,
AOS Modletice 102, 
251 01 Říčany u Prahy
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel:+420  323 616 911, 
Fax: +420 323 916 919
info@rcg-agromex.cz 
www.rcg-agromex.cz

Zastoupení::

300V/3.2-CZ/12-09/1,7-E

AGCO GmbH 
Fendt-Marketing
D-87616 Marktoberdorf
Fax +49 (0) 8342 / 77-220
www.fendt.com

Údaje o objemech dodávek, výkonech, rozměrech a 
hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních 
nákladech odpovídají datu tisku těchto materiálů a jsou 
nezávazné. Změny v údajích jsou vyhrazeny. Váš prodejní 
partner značky Fendt vás bude rád informovat.


