
Fendt 400 Vario



2 3

Jedna silná rodina

Fendt 400 Vario je univerzální všestranný traktor pro rozličné zemědělské práce. Lehký, 
kompaktní a obratný traktor vybavený plynulou technologií pohonu Vario v oblasti 
max. výkonu od 115 do 155 PS. Na přání si můžete nechat dovybavit traktor všemi tech-
nologiemi, které jsou ve standardní výbavě pouze ve střední nebo nejsilnější výkonové 
řadě. 
Svým širokým spektrem použití vám traktor dovoluje také dodatečné využití ve 
službách nebo jiných pomocných provozech - bez kompromisů. Zvláště dobře se pro-
jevuje při práci s vývodovým hřídelem. Především ve stísněných podmínkách oceníte 
jeho mimořádnou obratnost.
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Fendt 411 Vario                 115 PS      85 kW

Fendt 412 Vario                 125 PS      92 kW

Fendt 413 Vario                 135 PS      99 kW

Fendt 414 Vario                 145 PS   107 kW

Fendt 415 Vario                 155 PS   114 kW
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Vysoká produktivita začíná
                u nižších hodinových nákladů

Úspěch moderního zemědělského podniku 
závisí na hospodářsky optimalizovaných 
metodách. K tomu patří v první řadě také 
vhodná mechanizace. S novým typem 
Vario 400 nabízí Fendt univerzální, pro-
duktivní a úsporný klíčový stroj, který je 
vhodný pro použití ve všech pracech.  

Řada 400 Vario byla podstatně vylepšena 
a došlo také ke zvýšení výkonů motorů. V 
neposlední řadě byla tato řada rozšířena o 
více modelů. Výsledkem je nejvýše kompaktní 
traktor ve středním výkonovém segmentu. 
Vhodným obutím traktoru byl zvýšen přenos 
síly a snížen tlak na půdu.

Základní model nebo plná výbava?

•   Vynikající poměr  
hmotnosti a výkonu  
35 kg/PS (415 Vario)

•  Vysoké možnosti dotížení 
díky celkové povolené 
hmotnosti až: 

• 9000 kg (411 – 413 Vario)  
• 9500 kg (414 – 415 Vario)

•  Nejmodernější techno-
logie známá z velkých 
traktorů zaručuje nejnižší 
náklady na provoz

•  Příznivé variabilní  
náklady díky nízké 
spotřebě pohonných hmot 
(203 g/kWh u 415 Vario)

•  Absolutní produktivita a 
hospodárnost v celkových 
ekonomických výpočtech

Vysoce výkonný všestranný traktor Přesvědčivá hospodárnost

Plynulá technologie pohonu ukrývá vůči převodovkám řazeným pod zatížením velký potenciál 
úspor pro všechny druhy a velikosti zemědělských podniků. 
Zdroj: Zemědělský týdenník Westfalen-Lippe, 5/2001

Jiné 3%
Opravy 4%
Údržba 2%

Odpisy / Úroky

Náklady na pohonné hmoty

100%

111%

Fendt
Konkurence

Nižší náklady na motohodinu
Kdo dává přednost srovnání nákladů a ekonomických 
ukazatelů musí zohlednit celkové náklady a současně 
náklady na provoz na jednu motohodinu traktoru. 
Největším faktorem je spotřeba paliva, která činí více  
než 50 % nákladů, zároveň odpisy, údržba, opravy 
a jiné náklady, jako je pojištění nebo garážování a 
následná prodejní cena. .

Příklad výpočtu Fendt Vario a konkurenčního traktoru podle 
top agrar 12/2004 (vyšší spořeba u konkurence oproti Fendt 
4,4 l na mth). Cena nafty je vypočtená na hodnotu 1 Euro / 
litr, doba provozu 8.000 mth, a to vše za 10 let.   
.

Traktory řady 400 jsou již ve standardní verzi 
vybaveny základní elektronikou Vario tronicTI, 
včetně elektronických ventilů.  Na přání lze 400 
Vario vybavit také všemi komfortními funk-
cemi. S TMS a souvraťovým managementem 
VariotronicTI můžete vybavit vaše nové Vario na 
přání všemi technickými novinkami známými 
z vyšších výkonových řad. 

Celková hospodárnost je rozhodující výhodou 
Vario. Počáteční vyšší pořizovací cena se bude 
vracet s každou další motohodinou díky vysoké-
mu výkonu a nízké spotřebě pohonných hmot. 
Dalším plusem v celkovém hospodárnosti je 
zůstatková hodnota traktoru Fendt. Využijte 
výhod celkové hospodárnosti nových traktorů 
Fendt 400 Vario. 

Typ podniku Plocha (ha)    Pracovní čas Úspory paliva

Smíšený 50 -2,7% 6,5%
provoz 100 -3,3% 6,5%
 200 -4,3% 6,8%
Pícninářský 50 -6,8% 8,7%
provoz 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 %

Příkladná produktivita – výkon plynulosti
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Jedna páka místo mnoha
 S Vario pákou zrychlíte vaše nové Vario 400 plynule z klidu 
až na vámi požadovanou rychlost. Jestliže pohnete Vario 
pákou opačně, snižujete tím celkovou rychlost traktoru. 
Plynule z 0-50 km/h vpřed a 0-40 km/h vzad - bez plazivých 
rychlostí nebo skupinového řazení..
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Také v kompaktní třídě 
    se vším komfortem

•  Uhlazený koncept kabiny 
určený jen pro to podstatné

•  Příjemně tiché pracoviště; od 
kabiny oddělený výfuk

•  Perfektní ergonomie a 
logické ovládání

•  Výškově a podélně  
nastavitelný volant

•  Příjemné ovládání  
automatických funkcí pro 
pohon všech kol, uzávěrek 
diferenciálů a vývodových 
hřídelí

•  Varioterminál pro jemné 
nastavení

•  Na přání TMS a Variotronic TI

•  Sklopné sedadlo spolujezdce

•  Na přání je možné objednat 
klimatizaci

Barevný informační displej Tlačítka pro orientaci v nabídce

Otočný regulátor pro jemné 
nastavení

Multifunkční 
joystick

Křížová páka pro 2 proporcionální 
rozváděče

Ovládání EHR a zapínání zadního 
vývodového hřídele

Tlačítka pro uložení 
otáček motoru

Ruční plyn

Fendt Vario: informační a ovládací centrála

Ergonomie spojena s promyšlenou logikou ovládání

Barevný terminál nabízí jednoduché a logické ovládání. To vše usnadňuje na jedné straně jednoduchou aplikaci a na 
straně druhé podporuje jistotu řidiče při všech pracích. Pouze vy provádíte jemné nastavení všech ventilů a závěsu 
EHR, programujete otáčky motoru a rozdílné paměti tempomatu a přizpůsobujete mezní zatížení motoru své práci. 
Tato nastavení můžete uložit do paměti až pro čtyři různé práce nebo nářadí. Současně obsahuje Varioterminál 
palubní počítač pro získávání všech důležitých údajů, jako např. ujetou vzdálenost nebo zpracovanou plochu stejně 
jako sériový ukazatel spotřeby paliva. .

Ukazatele pro orientaci v nabídce

Pohon všech 
kol/uzávěrky 
diferenciálů 

Odpružení přední nápravy a 
předvolby tempomatu

Nastavení otáček 
vývodových hřídelů

U mnoha pracovních hodin na pozemku a 
vysokém vytížení traktorů musí převládat 
ochrana zdraví, udržení dobré pohody 
řidiče a optimálních pracovních podmínek. 
Vario 400 vám k tomu nabízí perfektní 
předpoklady. Promyšlená ergonomie a 
jednoduchá, produktivní filozofie ovládání 
usnadňuje každou práci. 

V kabině řady 400 jsou všechny ovládací prvky 
logicky seskupeny a uspořádány tak, abyste se 
mohli jak na silnici, tak při práci na poli, koncen-
trovat jen na to podstatné. Do pravé ovládací 
konzole jsou integrovány ovládací prvky pro 
zadní ramena a zapínání vývodových hřídelí. 
Přímo vedle ručního plynu a tlačítek pro zapínání 
pohonu všech kol, uzávěrek diferenciálů, 
odpružení přední nápravy, předvolby tem-
pomatu a rychlostí vývodových hřídelí.             

Vítejte na pracovišti Na přání také technologie z velkých 
traktorů
Na přání získá vaše Vario 400 také systém 
ovládání a řízení motoru a převodovky TMS a 
souvraťový management Variotronic TI. 
S tím vším zvládnete i těžkou práci mnohem 
snadněji a pohodlněji. Jste-li začátečník nebo 
profesionál - s těmito systémy budete vykoná-
vat svoji práci s vyšší efektivitou a strávíte 
méně času hlídáním pracovního nářadí.  

Pojezdová páka, integrovaná do pravé loketní 
opěrky, obsahuje vedle řízení převodovky také 
tlačítka pro dva hydraulické ventily a aktivační 
tlačítka pro souvraťový management. Rovněž 
do loketní opěrky jsou integrovány také 
tlačítka pro uložení otáček motoru a křížová 
páka.  
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Ovládácí komfort, který oceníte  
   s každou další hodinou práce

Za systém ovládání souvraťového 
managementu získal Fendt několik 
mezinárodních ocenění. Joystick, 
Varioterminál a ovládací konzole, to vše 
podtrhuje jednoduchou a geniální mani-
pulaci se systémem Variotronic. Pro vás 
to znamená jen výhody v hospodárnosti, 
stejně jako v produktivitě při praktickém 
použití. 

Řada 400 Vario disponuje již ve standardní 
verzi různými automatickými funkcemi, které 
vám usnadňují práci. Tak například automa-
tické zapínání vývodového hřídele, které se 
může zapínat, popř. vypínat, v závislosti na 
výšce zdvihu ramen zcela automaticky. Stejně 
tak pohon všech kol a zapínání uzávěrky 
diferenciálů, které jsou závislé na rychlosti a 
úhlu natočení volantu,  vám ulehčí práci na 
souvrati. 

•  Komfortní ovládání 
multifunkčním joystickem 
Fendt

•  Funkce tempomatu

•  Plynulá reverzace s funkcí  
Stop-and-go-

•  Příjemné ovládání  
automatických funkcí pro 
pohon všech kol, uzávěrky 
diferenciálů a vývodové 
hřídele

•  Paměť pro zvolené otáčky 
motoru

•  Ovládání nářadí pomocí 
ISOBUS (na přání)

•  Souvraťový management 
Variotronic TI (na přání)

 

Jednoduché a inteligentní ovládání Ovládání nářadí pomocí ISOBUS Souvraťový management Variotronic TI

Ergonomicky vytvořená inteligence: Přímo vedle pojezdové a 
křížové páky, která slouží pro ovládání dvou hydraulických okruhů, 
jsou paměťová tlačítka pro vyvolání otáček motoru a posuvný 
regulátor pro nožní plyn. Tlačítka pro nastavení a regulaci TMS 
(na přání).

S volitelným řízením nářadí Fendt profitujete ze 
snížení pořizovacích nákladů a rostoucího kom-
fortu ovládání. Bez systému ovládání nářadí 
potřebujete pro každé pracovní nářadí vlastní 
řídící terminál, u traktoru 400 Vario můžete vše 
ovládat přes Vario terminál a joystick 
prostřednictvím ISOBUS a LBS. Tím získáte 
jedinečné a jednoduché ovládání při optimální 
ergonomii. 

Na přání získáte pro vaše Vario 400 také sys-
tém ovládání a řízení motoru a převodovky 
TMS a souvraťový management VariotronicTI. 
S tím vším zvládnete i těžkou práci mnohem 
snadněji a pohodlněji. Jste-li začátečník 
nebo profesionál - s těmito systémy budete 
vykonávat svoji práci s vyšší efektivitou a 
strávíte méně času hlídáním pracovního 
nářadí. 

Variotronic TI 
Stiskem tlačítka na joysticku vyvoláte na souvrati automatické 
sekvence. Tím ušetříte čas a zamezíte za dlouhých dní nepříjemným 
přehmatům a chybám. Pro čtyři stroje můžete uložit do paměti až 16 
sekvencí se 13 funkcemi. 

První volba pro ovládání
Tlačte pojezdovou páku dopředu a traktoru začně zrychlovat. Pro 
snížení rychlosti zatáhněte pákou směrem vzad. Zpět to jde také 
stějně jednoduše, jen je vše opačně.  
Musíte rychle změnit směr jízdy? Vykloňte páku doleva a Vario 
zastaví do klidového stavu a pak se zase rozjede opačným směrem.  
Tempomat aktivujete jednoduchým vychýlením doprava. 
Jízda traktorem Fendt Vario: geniálně jednoduché – jednoduše 
geniální.

S e c í  s t r o j
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•  4-ventilový motor se  
zdvihovým objemem 4,04 
l: 155 PS maximální výkon 
při 1.900 U/min (ECE R24) 
a 657 Nm točivý moment u 
typu (415 Vario)

•   Vysokotlaký vstřikovací 
systém Common-Rail se 
vstřikovacími tlaky 1.600 
barů 

•  Elektronická regulace 
motoru EDC 7

•  Systém externí recirkulace 
spalin AGRex pro nejnižší 
možnou spotřebu paliva  
k menšímu zatížení 
životního prostředí

•  Visco-ventilátor pro  
chlazení motoru 

•  Nejnižší měrná spotřeba 
paliva 203 g/kWh

•  Objem nádrže 245 litrů pro 
delší pracovní dny

•  Interval údržby  
500 motohodin

•  Stoprocentní možnost 
využití MEŘO díky dvěma  
olejem mazaným 
vstřikovacím čerpadlům

Tak silný a přece tak úsporný -
 díky nejmodernější technologii motoru

Je zcela jedno, zda jezdíte s traktorem na 
louce nebo na poli, v každém případě jste 
odkázáni na celkovou ekonomiku provozu, 
která je v dnešní době ovlivňována spotřebou 
paliva. Traktory řady 400 Vario jsou vybaveny 
tichými motory s dlouhými intervaly údržby, 
které využívají jen ty nejmodernější techno-
logie. S celkovým objemem palivové nádrže 
245 l nepotřebujete za dlouhých dnů žádnou 
zastávku pro natankování. 

Pro zvýšení hospodárnosti sází Fendt na 
HighTech motory Deutz se čtyřventilovou  
technikou. Se čtyřválcovým motorem získává 
Vario 400 kompaktní rozměry, keré mu dovolují 
ve své třídě naprosto jedinečnou obratnost. 
Motor je vybaven nezávisle na otáčkách řízeným 
vstřikovacím systémem Common-Rail a elektro-
nickou regulací motoru. 

Stejně jako všechny traktory Fendt 
od roku 1995, je i řada 400 Vario 
vhodná pro využití bionafty. Použití 
methylesteru řepkového oleje je 
podle normy DIN 14214 schváleno 
výrobcem. Získáte tak výhodu v nák-
ladových položkách - není zapotřebí 
žádná přestavba traktoru, ani další 
dodatečné připojištění stroje. 

MEŘO - schválení výrobcemSíla a hospodárnost ze čtyř válců AGRex – úsporný a ekologický
Vysotlaký vstřikovací systém je podporován 
i nadstandardním systémem externí recirku-
lace spalin AGRex. Ochlazováním a dávko-
váním externě vedených spalin se dosahuje 
optimálnějšího procesu spalování, čímž se 
oproti jednoduchému vnitřnímu vedení  
dociluje nižší spotřeby paliva. 
 

Točivý moment 657 Nm, maximální výkon 155 PS při 1.800 
U/min a měrná spotřeba pohonných hmot 204 g/kWh je u 415 
Vario dosažena díky nejmodernějším technologiím. 

Do Varioterminálu je u typu 400 Vario sériově vestavěn i ukazatel 
spotřeby paliva. Ten ukazuje jak aktuální, tak i průměrnou spotřebu 
paliva. Vedle toho je vybaven ještě dalšími dvěma počítadly. V palubním 
počítači lze zároveň zaznamenat spotřebu paliva na obdělanou plochu. 

U typu 400 Vario nové generace je přizpůsobeno chlazení rostoucímu výkonu. 
Současně se tím zlepšuje i přístup pro servisní zásahy. Chladiče pro chlazení 
hydraulického oleje, oleje převodovky, paliva a klimatizace mohou být 
vyklopeny směrem nahoru od chladiče motoru, abyste získali lepší přístup do 
prostoru motoru. 

Cíleným ochlazováním zpětně vedených výfukových plynů je spotřeba 
pohonných hmot u systému AGRex zřetelně nižší než u interních systémů 
zpětného vedení spalin. 

Nm

kW

g/kWh

U/min
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Zažijte výhody Vario – 
na silnici, na poli i u čerpací stanice

Bez kompromisů při každé práci

•  Maximální pracovní výkon 
při optimální spotřebě

•  Až o 10% více plošného 
výkonu díky optimálně 
zvolené pojezdové  
rychlosti

•  Nejvyšší povolená rychlost 
50 km/h  při redukovaných 
otáčkách motoru  
1700 U/min

•  Úspora paliva až 10 %

•  Včetně superplazivých 
chodů - také při jízdě zpět 
(od 30 m/h)

•  Ovládání přes jeden  
joystick místo několika pák

•  Turbospojka pro větší  
jízdní komfort

•  Plynulá změna směru jízdy 
(reverzace) bez opotřebení

•  Funkce Stop-and-Go

•  Na přání se systémem 
řízení traktoru TMS pro 
ještě větší komfort

Exkluzivní zvláštní výbavaFendt Vario: lepší než řazení pod zatížením

Fendt Vario – lepší než každé řazení pod 
zatížením. Můžete využít i výkonové 
rezervy, které vám neumožní řádné řazení 
pod zatížením. 

Možnosti úspory u rozdílných prací jsou zřetelné. Ušetříte pracovní čas vysokou 
výkonností a profitujete dodatečně z nízké spotřeby paliva.
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. Hydrogenerátor
7. Hydromotor
8. Slučovací hřídel

50,0 km/h

40,0 km/h

35,0 km/h

Hospodárný způsob jízdy řízen zcela automaticky systémem TMS
Při aktivovaném managementu traktoru TMS přebírá elektronika traktoru řízení motoru a převodvoky. 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, kdy je zátěž větší, zvyšuje TMS otáčky motoru. Pak, když je zátěž nižší (na rovině, popř. s kopce), se ubere množství vstřikovaného paliva. 
Tím je automaticky zajištěna hospodárná jízda a motor pracuje při zapnutém TMS s nejnižšími možnými otáčkami motoru. 

Plynulý pohon vám nabízí vedle hospodárných 
výhod také plusové body při jízdním pohod-
lí. Převodovka pro plazivý chod zde není již 
potřeba. Vše je integrováno v převodovce Fendt 
Vario. Pro zvýšení pohodlí řidiče má 400 Vario 
i funkci turbospojky, která zabraňuje zadušení 
motoru. 

Použití Pracovní čas Spotřeba paliva

Sečení  -10% -10%
Silážování kukuřice -10% -10%
Vyorávání brambor -5%  -10%
Kypření - setí  -5% -10%
Plečkování -5% -10%
Kypření -3% -3%
Orba -3% -3%

Produktivita a tím i celková hospodár-
nost traktoru se dnes určuje v podstatě 
jen spotřebou paliva. Úsporný motor je 
základnou pro úsporný provoz. Stejně tak 
je důležité udržovat motor v ekonomickém 
chodu a přitom docílit vyššího plošného 
výkonu. To není pro koncepci pohonu Vario 
žádný problém. 

Tato flexibilita existuje jen u převodovek Fendt 
Vario. Z 30 metrů za hodinu až na 50km/h je 
možná každá rychlost díky převodovce Fendt 
Vario. 400 Vario je určeno pro nasazení ve všech 
zemědělských podnicích. Zvláště pro použití ve 
speciálních kulturách, stejně jako v pícninářství 
nebo při práci na polích oceníte plynulý pohon 
a obratnost traktoru. 

S plynulou změnou rychlosti získáte výkonnos-
tní rezervy, které moderní převodovky řazené 
pod zatížením vůbec nenabízejí. S konvenčními 
převodovkami jste buď o jeden stupeň výše 
nebo níže. S převodovkou Vario využijete 
všechny oblasti, které jsou skryté ve výkono-
vých rezervách. To znamená: Tok síly  
bez žádného přerušení. 

otáčky motoru

spotřeba paliva
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Technika v přehledu
                                               

Fendt Vario 400 je ve své druhé generaci výsledkem zcela nového 
vývoje univerzálního traktoru pro nasazení ve všech myslitelných 
podmínkách. S pěti modely ve výkonovém spektru od 115 PS až 
155 PS maximálního výkonu přesvědčí Vario 400 svojí mimořádnou 
obratností v širokém spektru použití. 

    1.  Přední náprava s úhlem natočení 
předních kol 52° 

 2.    Nezávislé odpružení kol přední nápra-
vy s úrovňovou regulací, bezúdržbové      
(uzamykatelné)

 3.  Přední ramena (na přání)
 4. Přední vývodový hřídel (na přání)
 5. Planetový koncový převod
 6.   Motor Deutz 4,04 l se 4 ventilovou    

technikou
 7. Chladič stlačeného vzduchu
 8. Externí recirkulace spalin AGRex
 9. Bezstupňová převodovka Vario
 10. Planetový mechanizmus
 11. Hydromotor
 12. Hydrogenerátor
 13. Zapouzdřená spojka pohonu všech kol
 14. Zásobník stlačeného dusíku (odpružení)
 15. Objem nádrže 245 litrů 
 16. Planetová náprava
 17. Lamelová brzda pro zadní kola
 18. Bedna s nářadím 
 19. Sklopitelná kabina

 20. Přední uložení kabiny na silentblocích
 21.  Mechanické odpružení kabiny (na přání 

pneumatické odpružení)
 22.  Vzduchem odpružení komfortní sedadlo 

Fendt
 23.  Multifunkční joystick pro ovládání plynulé 

převodovky Vario
 24. Varioterminal
25.   Dodatečné pracovní reflektory
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Rychlý transport při rychlosti 50 km/h
 při nejvyšším komfortu a plné bezpečnosti

O to se u traktorů řady 400 Vario stará prakticky 
bezúdržbový brzdový systém všech čtyř kol, 
který se skládá ze dvou integrovaných lame-
lových brzd pro zadní kola a jedné kotoučové 
brzdy na kardanu pro přední kola. Ke zlepšení 
jízdní bezpečnosti přispívá odpružená přední 
náprava, která znamená další velké plus pro 
vaše pohodlí. K přesnému vedení čelně nese-
ného pracovního nářadí je možné odpružení 
uzamknout.

Bezpečnost ve všech situacích Systémy odpružení pro vyšší jízdní pohodlí
Kabina 400 Vario je sériově vybavena mecha-
nickým odpružením. Silentbloky vpředu, stejně 
jako ocelové tlumiče s integrovanou příčnou 
stabilizací vzadu přejímají rázy a pohyby od 
kabiny. Ještě lepšího efektu je dosaženo s pneu-
matickým odpružením kabiny (na přání). To vše 
zvyšuje pracovní komfort řidiče, ketrý tak zůstane 
fit a v pohodě během dlouhých pracovních dní a 
směn. 

Odpružení přední nápravy
Výkyvná náprava uložená v odpružené kulise zachycuje nerovnosti terénu a předává je dále odpružené 
kulise. Čepy dvou pístů a olej aktivují tři membránové zásobníky, které tlumí rázy. 

Systém odpružení
Absorpce kmitů (1), mechanické odpružení kabiny (2) a úrovňová regulace odpružení přední nápravy (3) to vše 
se stará o jízdní pohodlí srovnatelné s nákladními automobily. Současně byla také zvýšena bezpečnost jízdy a 
značně  se snížilo riziko, že se vozidlo s neseným nářadím rozkmitá. Přední náprava má rovnoměrné zatížení a 
řiditelnost zůstává zachována. 

Mechanické odpružení kabiny 
Hydraulická ložiska vpředu, stejně jako ocelové tlumiče 
vzadu, vedou kabinu v podélném směru. Hydraulická 
ložiska vpředu,  stejně jako ocelové tlumiče s integro-
vanou příčnou stabilizací vzadu přejímají rázy a pohyby 
od kabiny. .

Na přání s pneumatickým odpružením kabiny
Pneumatické odpružení kabiny je vyřešeno v zadní 
části vzduchovými měchy. Měchy jsou vybaveny 
úrovňovou regulací, která přizpůsobuje odpružení 
různým podmínkám zatížení. 

Také v oblasti kompaktních standardních 
traktorů se stává nákladní doprava stále 
důležitější a zabírá dnes v průměru více než 
40 % jejich použití. Vario 400 umožňuje 
dosáhnout transportní rychlosti 50 km/h 
při úsporných otáčkách motoru 1.700 
U/min a současně při nejvyšším pohodlí a 
bezpečnosti. Pohodlí vychází ze spojení tří 
systémů odpružení traktoru. 

Spojením odpružené přední nápravy, tlu-
mením kmitů a mechanického, popř. vzdu-
chového, odpružení kabiny nabízí Vario 400 
nadstandardní pohodlí i ve spojení s těžkým 
nářadím. Současně výše uvedené řešení 
zvyšují vaši bezpečnost. Dokonalé zastavení 
vozidla je zaručeno spolehlivým brzdným a 
řídícím systémem traktoru.

Pohodlí na nejvyšší úrovni

•  50 km/h přepravní rychlost 
při redukovaných otáčkách 
motoru (1700 U/min)

•  EHR s tlumením kmitů

•  Příkladné jízdní pohodlí a 
bezpečnost

•  Mechanické odpružení 
kabiny (sériově) nebo 
na přání pneumatické 
odpružení kabiny pro per-
fektní jízdní pohodlí

•  Odpružená přední nápra-
va s funkcí uzamčení pro 
přesné vedení čelního 
nářadí

•  Vysocevýkonné brzdy           
s dlouhou životností Life-
Time: mokré, integrované 
lamelové brzdy

•  Robustní rámová               
konstrukce
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Je zcela jedno, kde použijete nové Vario 
400. Ve všech případech je nežádoucí 
zhutnění půdy nevýhodou. S odpovídajícím 
obutím zamezíte účinku zhutňování půdy. 
U nového traktoru Vario 400 profitujete 
z jeho nízké hmotnosti a široké nabíd-
ky pneumatik. A podle způsobu použití 
můžete traktor flexibilně dotížit. 

  •  Nejvyšší obratnost a 
nejlepší přehled - to 
vše díky kompaktním 
rozměrům 

•  Rozvor: 2,42 metrů

•  Poloměr otáčení:  
4,95 metru (414 Vario a 415 
Vario 4,75 metru)

•  Kultivační pneumatiky: 
320/90 R50 vzadu) 
270/95 R36 vpředu) 
(414 Vario a 415 Vario)

•  Při kultivačních pracech 
nebo ve zvláštních kulturách 
využijete plazivé rychlosti 
od 30 m/h

•  Elektrohydraulický pod 
zatížením řaditelný pohon 
všech kol a uzávěrky 
diferenciálů

•  Uzávěrka diferenciálu zadní 
nápravy se 100% účinkem

•  Uzávěrka diferenciálu přední 
nápravy Locomatic

Možnosti obutí pro všechny případy -     
   při plné ovladatelnosti

Vario 400 umožňuje obutí vpředu 270/95 R32 
vpředu a 270/95 R48 vzadu, při světlosti 500 mm. 
(414 - 415 až 530 mm při 270/95 R361) vpředu 
a 320/90 R501) vzadu). Vysoká světlost dovoluje 
ochranu a hnojení rostlin i v pozdějším stadiu růstu. 

Minimální tlak na půdu je nezbytné pro úspěšné 
obhospodařování půdy a zelených ploch. Možnosti 
obutí jsou u 400 Vario až 480/60 R28 vpředu a 
650/60 R38 vzadu (414 - 415 Vario také 540/65 
R26 vpředu a 650/65 R38 vzadu). To vše zaručuje 
nejnižší možný tlak na půdu.

Univerzální možnosti nasazení
Řada 400 vyniká poměrem hmotnosti a výkonu 
35 kg/PS (415 Vario) a tím je i zvýšena ovlada-
telnost za jízdy. S dovolenou hmotností 9.000 
kg , popř. 9.500 kg u (414 - 415 Vario) máte 
dostatečnou rezervu pro zapojení libovolného 
nářadí. Pro polní nářadí nebo pro práci s čelním 
nakladačem máte také možnost dotížit traktor 
i v ráfkách pneumatik na zadní nápravě nebo 
předním závažím. 

Pro zvýšení obratnosti můžete vybavit vaše Vario 400 
na přání výkyvnými blatníky na předních kolech (u řady 
415 jsou v sériové výbavě). To umožňuje maximální 
úhel natočení předních kol. 

Inteligentní pohon všech kol a uzávěrky 
diferenciálů
V závislosti na úhlu natočení kol nebo rychlosti může 
být automaticky zapnut nebo vypnut pohon všech kol 
a uzávěrky diferenciálů. Zvolte 100 procentní pohon 
všech kol, popř. 100% uzávěrku diferenciálů, vše je 
trvale zapnuto. Obě funkce můžete jak zapojovat 
nebo odpojovat automaticky, nebo také pod 100% 
zatížením. .

Příkladná obratnost díky krátkému rozvoru
Krátký rozvor jen 2471 mm a poloměr otáčení 4,95 
resp. 4,75 metru dělají z traktoru 400 Vario silný a 
kompaktní traktor.

Nové Vario 400 nabízí širokou nabídku vhodných 
pneumatik. Jako kultivační pneumatiky může být 
kombinace např. 370/95 R36 1) vpředu a 320/90 
R501) vzadu. To znamená průměr zadní nápravy 
jen 1847 mm. Pro snížení tlaku na půdu je možná 
kombinace těchto pneumatik 480/60 R28 vpředu 
a 650/60 R38 vzadu. Dohromady s nízkou hmot-
ností čtyřválcového traktoru máte optimální 
předpoklady pro dosažení nízkého tlaku na půdu. 

Obutí pro každou práci
Na základě čtyřválcových motorů má 400 Vario 
kompaktní konstrukci pro maximální obrat-
nost a nejlepší výhled z kabiny. Jeho obratnost 
oceníte zejména při manipulaci na malých 
dvorech nebo při práci na souvrati a s čelním 
nakladačem. Zde všude můžete ušetřit váš 
drahocenný čas. 

Krátký, kompaktní, obratný

1)  Příslušenství, jen u 414 - 415
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Vpředu a vzadu
            silný pohon

Obzvláště při obdělávání půdy, kde musíte 
velmi často obsluhovat regulaci závěsu a 
zapínání vývodových hřídelí, oceníte 
pohodlné ovládání nového traktoru Fendt 
400 Vario. Vario 400 umožňuje rozsáhlý a 
plnohodnotný management vývodových 
hřídelí s automatikou rozběhu.

Známá a ceněná automatika vývodových 
hřídelí je u Vario 400 v sériové výbavě. Zapíná 
nebo vypíná vývodové hřídele jednoduchou 
aktivací stiskem tlačítka v závislosti na výšce 
zdvihu ramen. Vario 400 - nejlepší komfort 
ovládání vně i uvnitř kabiny. Elektrohydraulické 
zapínání hřídelí můžete ovládat také externě 
na krytu zadních světel. 

•  Třírychlostní vývodový 
hřídel s komfortním  
ovládáním  
(540/540E/1000 U/min)

•  Na přání koncovka  
s rychlostí 540/1000 U/min 

•  Ovládací komfort  
vývodových hřídelí  
s řízením rozběhu

•  Automatika vývodových 
hřídelí (automatické zapo-
jení v závislosti na výšce 
vedacího zařízení)

•  Externí ovládání zadního 
vývodového hřídele

•  Externí vývodový hřídel -
řízení otáček motoru 
(ve spojení s TMS)

Automatické funkce
Sepínání vývodových hřídelí je provedeno 
jako komfortní řazení se třemi předvolbami. 
Obsluha spočívá v pohodlném ovládání tlačítky 
na fóliové klávesnici ovládací konzoly. 400 Vario 
je vybaveno dvěma rychlostmi zadního vývo-
dového hřídele - 750 a 1000 U/min. Úsporný 
režim vývodového hřídele „540E“ se 750 U/min 
umožňuje při méně náročné práci klidný chod 
při snížených otáčkách motoru a tím ušetří 
drahé pohonné hmoty.                                    

Třírychlostní vývodový hřídel sérivě

Ušetřete si čas
Traktory 400 Vario mají externí ovládání zvedacího ústrojí a spínání 
zadního vývodového hřídele. Tak připojíte poháněné zadní nářadí 
jednodušeji a ušetříte si zbytečné cesty například při naplňování 
aplikátoru kejdy. 

Nikdy neohrozíte kloubový hřídel
Soustřeďte se na souvrati jen na to podstatné. Sériová automatika 
vývodových hřídelí přebírá jejich vypínání a zapínání v závislosti na 
spuštění nebo zvedání pracovního nářadí. 

 Přední vývodový hřídel s 1000 U/min je u řady 
400 Vario poháněn přímo od klikové hřídele 
motoru (na přání). Přední vývodový hřídel 
může být dodáván buď s 540 U/min nebo 1000 
U/min. Automatika vývodových hřídelí citlivě 
řídí jejich spouštění vzadu i vpředu podle 
potřeby výkonu pracovního nářadí. Prodloužíte 
tak životnost agregátů vývodových hřídelí a 
snížíte náklady na opravy a údržbu strojů. 

Sériové s výměnou koncovkou vývodového hřídele
Vario 400 je sériově vybaven vyměnitelnou koncovkou vývodového 
hřídele. Podle nářadí zvolíte tlačítkem v kabině jednu z rychlostí 
540 U/min, 540 E (750 E/min) a 1000 U/min.
Na přání je pro Vario 400 místo měnitelné koncovky také příruba 
pro rychlosti 540 U/min a 1000 U/min.

Přední vývodový hřídel s vynikajícím stupněm účinnosti 
(na přání)
Máte na vybranou mezi 540 U/min a 1000 U/min - v obou 
případech profitujete z vysoké účinnosti, protože přední vývodový 
hřídel je poháněn přímo od motoru.
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Silná hydraulika
            pro moderní nářadí

Moderní pracovní nářadí vyžaduje od 
hydrauliky traktoru stále více flexibility 
a výkonu. Pro ekonomický provoz jsou 
žádoucí rychlé zdvihy a vysoké průtoky 
oleje. Vario 400 je vybaveno hydraulikou 
Load-Sensing a hydraulickými ventily pro 
co nejlepší ovládání. 

Elektrohydraulická zadní ramena s maximální 
zdvihovou silou 65,2 kN zaručují, že nové Vario 
400 zvedne v praxi bez problémů i to nejtěžší 
pracovní nářadí pro svou výkonovou třídu až 
do plné výšky zdvihu. Sériové tlumení kmitů 
působí při transportu nesených nářadí aktivní-
mi pohyby ramen proti rozhoupání vozidla. 

EHR-zadní ramena s rezervami

•  Hydraulika Load-Sensing

•  Maximální průtok 
hydraulického oleje 75 l/min 
(na přání 110 l/min)

•  Chladič hydraulického oleje

•  Maximální zdvihací síly: 
Vzadu:   6520 daN (7450 
daN u 414 a 415 Vario) 
Vpředu: 3100 daN (na přání)

•  EHR-zadní ramena s: 
- tlumením kmitů 
- rychlozdvihem 
- omezovačem výšky zdvihu 
- omezovačem klesání 
- polohovou, tahovou a   
smíšenou regulací 
- externí ovládáním

•  Integrovaná přední  
ramena s tlumením 
stlačeným plynem 

•  Elektrické ventily (na přání 
s externím ovládáním)

•  Křížová páka

•  Maximální odebírané 
množství hydr. oleje: 38 l

•  Oddělené olejové 
náplně pro hydrauliku a 
převodovkou

•   Možnost použití biologicky 
odbouratelného oleje

Silný hydraulický systém
Vario 400 je vybaveno hydraulickým systémem 
Load-Sensing. Moderní axiální pístová čerpadla 
dopravují přesné množství hydraulického oleje 
- až do max. průtoku 75 l/min (na přání 110 
l/min). Pro nesené nebo tažené nářadí můžete 
odebírat až 38 litrů hydraulického oleje. Olejové 
náplně hydrauliky a převodovky jsou odděleny, 
čímž je možné použití hydraulického biologicky 
odbouratelného oleje.  

Sériová přední ramena traktoru 400 Vario mají 
vynikající zdvihovou sílu 31,0 kN. To vám dovo-
luje bezpečně zvedat i čelně nesené nářadí až 
do hmotnosti 2,1 tun. Díky zabudovanému tlu-
mení zůstává zachován vynikající jízdní komfort 
a bezpečnost i při těžkých nákladech. 

Integrovaná přední ramena s tlumením

Průtočné množství - zvedání

Průtočné množství - spouštění

Uzamčení

Nastavení časových funkcí

Elektrické ventily: Pracovní a ovládací komfort

Aktivace časových funkcí

Na přání: Přední ramena Fendt
Přední ramena jsou u traktoru 400 Vario integrována do konstrukce 
traktoru a jsou promyšlena do nejmenšího detailu. Tak může například 
horní bod tříbodového závěsu zůstat na stroji, i když není zrovna 
potřeba. 

Aktivace priorit Aktivace externího ovládání ventilů

Pojezdovou pákou a křížovou pákou ovládáte hydraulické ventily. Všechny ventily jsou dvojčinné, mohou být také ovládány jednočinně a 
disponují plovoucí polohou. První dva ventily jsou umístěny na křížové páce. Nastavení funkcí ventilů provádíte přes Varioterminál. Jednoduše 
a přesně regulujete průtok hydr. oleje, časové funkce pomocí kláves a otočných regulátorů, kde zároveň můžete nastavit také prioritu nebo 
můžete aktivovat ovládání pro každý ventil. 

Na přání: Externí ovládání hydraulického zařízení
U Vario 400 je na přání také externí ovládání hydraulického nářadí. 
To zjednodušuje spojení nářadí přes hydraulický třetí bod.
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S čelním nakladačem Fendt CARGO
   se stanete mistrem v nakládání

Nároky na výkonnost moderních čelních 
nakladačů vzrostly stejně jako nároky na 
traktory. Naše odpověď je Fendt CARGO. Na 
míru ušitý čelní nakladač v novém designu 
byl speciálně vyvinut pro traktory Vario. 
Hlavní důraz se nekladl jen do zlepšení 
technických údajů, ale také se při vývoji 
dbalo na pohodlí, bezpečnost a snadnou 
údržbu. Vše jako u traktorů Fendt.

Vybavíte-li vaše Vario 400 novým nakladačem 
FENDT-CARGO budete profitovat ze sladěné 
kombinace všech komponentů. Všechny údaje 
týkající se rozměrů a sil byly zkonstruovány jen 
pro traktory Fendt Vario. Nakladačem Fendt 
CARGO zvládnete všechny potřebné práci najed-
nou. Výsledkem je vynikající výhled a vyvážená 
kombinace pracovních sil a rozdělení hmotnosti.  

•  Zdvihové síly:                   
1940 daN (4X/75: 412 - 413)   
2260 daN (4X/80: 414 - 415)

•  Výška zdvihu: 4125 mm

•  V rámu uložené hydraulické 
potrubí

• Ventily tlumení jsou 
chráněny v příčné rouře

•  Jednoduchá možnost    
následné montáže

•  Rychlovýměnný rám Euro (na 
přání také SMS-rám)

•  100% jistota a bezpečnost 
při práci

•  Multispojka pro adaptéry 
(sériově)

•  3. und 4. hydraulický okruh 
(na přání)

•  Na přání také multispojka 
pro  3. a 4. hydraulický okruh 
pro výměnný rám Euro 

•  Systém tlumících prvků (na 
přání)

•  Hydraulická aretace nářadí 
(na přání)

•  Široká paleta nářadí Fendt 
(na přání)

Na míru ušité řešení pro model 400 Vario

S novým zámkem Fendt CARGO-Lock připojíte a zase odpojíte čelní nakladač na 
Vario 400 ještě rychleji a pohodlněji než dosud. Poloautomatický zámek vám ušetří 
často velmi namáhavé vložení aretovacího čepu do zámku. Současně tento systém 
vyniká výbornou bezpečností a umožňuje aretaci hned při najetí. 

Velké plus při ovládání přináší sériová křížová páka. Pouze jednou rukou 
můžete citlivě ovládat čelní nakladač pomocí dvou ventilů. Ve výbavě 
na přání CARGO-Komfort získáte nejen ovládání 3. a 4. okruhu, ale také 
hydraulickou aretaci nářadí a aktivaci tlumícího systému.

Vario 400 s originálním nakladačem Fendt CARGO nabízí základ pro zvládnutí všech prací, které vyžadují jeho použití.  

Model  4X/75 4X/80

A Zahloubení (mm)  180 180
B Výška zdvihu (mm)  4125 4125
C Šířka vyklápění (mm) B = 3,5 m 1750 1750
C Šířka vyklápění (mm) B = max. 1210 1210
D Výsypný úhel  55° 55°
E Úhel zaklopení  48° 48°
 Zdvihová síla (daN)                   1940 2260
 Max. zdvihová síla (daN)  2250 2620

Ovládání bylo vyvinuto pro optimální a 
nejjednodušší systém ovládání. Pomocí séri-
ové křížové páky ovládáte nakladač CARGO 
jistě a bezpečně. Potřebujete-li třetí a také 
čtvrtý hydraulický okruh, stačí je aktivovat 
přes tlačítka na křížové páce. Jednoduchým 
přepnutím můžete také přímo z místa řidiče 
velmi pohodlně aktivovat tlumící systém 
nebo ovládat hydraulickou aretaci (na přání). 
Optimálně sladěnou konstrukcí traktoru a 

Příkladně pohodlné ovládání nakladače jsou zcela bez problémů možné 
všechny údržbové zásahy. To stejné také platí 
pro připojené čelní nářadí. Dalším důkazem 
o vhodné kombinaci traktoru a nakladače je 
také přední sklo u modelu Vario 400, které je 
kdykoliv vyklopitelné.

1) Závislé na variantě obutí
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Znáte to z kažodenní praxe. Jistě musíte 
přepřahat nářadí v časové tísni nebo pra-
covat s traktorem Vario dlouhé dny bez 
přerušení. Často to jsou jen malé detaily, 
které usnadňují život. Fendt vám nabízí 
mnoho takových detailů. 

Jsou to často jen maličkosti, které 
zpříjemňují celý pracovní den

Volant může být seřízen jak výškově, tak i podélně, aby 
se přizpůsobil fyzickým potřebám každého řidiče. 

Vario 400 bylo zkonstruováno tak, aby umožnilo snadnou a 
pohodlnou denní údržbu na všech místech. 

Traktory Fendt mají také funkci pro automatické vrácení 
směrovek do původní polohy. Jak jste zvyklí ze svého osob-
ního automobilu, vypínají se směrová světla automaticky 
při vrácení volantu do středové polohy. 

Zabránění úniku oleje při spojování hydraulických spojek. U traktoru Vario 
400 probíhá všechno v opláštěném pouzdře, které chrání rychlospojky před 
špínou a současně vede hadičku do sběrné nádobky. 

Automatické oko s ovládáním Fendt je v sériové výbavě rychle a snadno 
ovladatelné. Aretovací čepy otevíráte pákou, kterou taháte ve vodících 
kolejních čep nahoru a dolu - vše pouze jednou rukou. 

Vario 400 je sériově vybaveno pracovním osvětlením zadní části. Reflek-
tory Twin-Power jsou umístěna na pravé a levé straně střechy kabiny. 
Svým umístěním zaručují vynikající osvětlení i nářadí připojeného na 
zádi traktoru.  

Dvěma jednoduchými pohyby rukou můžete dolní ramena traktoru 400 
Vario podle požadavků nářadí nastavit pevně nebo zcela volně. Robustní 
a citlivě zkonstruovaná mechanická aretace se odblokuje nebo zablokuje 
pákou vlevo a vpravo. V odemčeném stavu se ramena při zvedání přestaví 
automaticky do střední polohy. Jednoduchým přehozením čepu můžete 
měnit šířku dolních ramen mezi kategoriemi II a III.

Vario 400 bylo zkonstruováno tak, aby vám umožnilo 
použít širokou paletu nabízených pneumatik - široké 
půdoochranné penumatiky, tak i kultivační pneumatiky  
s velkým průměrem. 

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

Vario 400 je sériově vybaveno odejímatelnou bednou 
s nářadím. Vše je rychle a jednoduše dosažitelné na levé 
straně traktoru, např. když musíte vyměnit střižné šrouby, 
abyste nemuseli obíhat okolo vozidla. Zamykatelná bedna 
s nářadím je umístěna nad nádrží a můžete ji kdykoliv 
vyjmout. 

Využijte množství maličkostí, které traktor Fendt 
nabízí, aby vám usnadnil a zpříjemnil práci. Při 
návrhu a vývoji traktoru hledají inženýři firmy 
Fendt jen taková řešení, která vás posunou o 
kousek vpřed. Od praktiků pro praktiky. 
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V každém případě s traktorem Fendt 
obdržíte zároveň ty nejmodernější 
technologie. Samotné technologie už dnes 
nestačí, abyste hospodařili úspěšně. Proto 
vám nabízí obchodní partneři Fendt roz-
sáhlou nabídku servisních a jiných služeb. 
Všechno z jedné ruky. 

Inovativní technika, inteligentní 
služby - vše z jedné ruky

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

Pronájem poskytuje prostor
Potřebujete pouze krátkodobě stroj pro pokrytí nedostatečné kapacity, 
aniž byste jej chtěli koupit? Hledáte daňovou flexibilitu nebo potřebujete 
likviditu pro jiné investice?
Fendt Service vám nabízí řešení.

Poradenství: Cesta k na míru ušitému traktoru Fendt
Prodejci Fendt jsou specialisté, kteří vám mohou poradit o tech-
nických inovacích, výbavách a celkové hospodárnosti traktorů Fendt.

Fendt-originální díly - aby váš Fendt zůstal 100% 
Fendtem: Fendt originální díly jsou vašem traktoru Fendt 
ušity na míru. Máte vždy jistou kvalitu a funkčnost náhrad-
ního dílu. To se v každém ohledu vyplatí: - záruka 12 měsíců 
na originální díly Fendt. Komfort na nejvyšší úrovni -  Top 
zůstatková hodnota. 

Rychlá diagnóza programem FENDIAS
Programem FENDIAS, získají technici přístup k digitálnímu světu 
vašeho traktoru Fendt. Sbírají se a vyhodnocují data, která sjou nutná 
pro provoz stroje, např. o hydraulice nebo převodovce Vario. Všechno 
ve smyslu rychlé diagnostiky. 

Fendt Service - tísňová linka
7 dní v týdnu k zastižení!1) Partneři Fendt StarServis jsou 
mobilní a sledují jen jeden cíl: udržet stroje FENDT v provo-
zuschopném stavu. A jesltiže se přece jen něco stane, je vám 
k dispozici horká linka pro rychlou a zodpovědnou pomoc!           
1během sezóny od května do říjnar

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

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

Test v praxi - poznejte sami ten rozdíl
Kdo jednou zažije traktor Fendt a udělá si o něm úsudek, ten musí 
s tímto traktorem jezdit i v praxi. Traktory Fendt mají prvotřídní pověst 
pro svůj příkladný jízdní a pracovní komfort. Často teprve testovací jíz-
da ukáže, jak velké jsou rozdíly mezi traktory Fendt a jinými značkami. 

Fendt24 – protože čas je tak drahý!
Váš servis má vždy na skladě nejpoužívanější náhradní díly. 
Jestliže náhradní díl není k dispozici, dodáme objednané díly 
do 15.00 příští den ráno od 8.00 h. 

Prodejní partneři Fendt jsou pravidelně školeni 
specialisty na produkty Fendt. Disponují know-
how celé palety produktů. Zeptejte se svého 
prodejní partnera Fendt přímo na místě. Nebo 
požádejte o individální předvedení traktoru 
Fendt na e-mailové adrese: 
prodej@rcg-agromex.cz.

Kompetentní poradenství a předvádění Ekonomičnost ve smlouvě
S balíčkem Fendt Service 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 balíčků Service, 
ProService a FullService.

Traktory k pronajmutí
Najměte si za fixní náklady traktor včetně 
servisního balíčku Service. Máte více volných 
prostředků a zároveň pevně stanovené náklady 
na provoz.  Veškeré údržby, kompletní pojištění 
a opravy můžeme na vaše přání převzít. 

*  Opravy ve smyslu záručních směrnic FENDT; pouze přírodního ránu (např. pneuma-
tiky a násilné škody jsou vyloučeny). 
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Technické údaje Serien- und Zusatzausstattung

312 CD nebo CD MP3 rádio Blaupunkt 

Radstand
Gesamtlänge

Gesamthöhe

Gesamtbreite

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
Vstřikování / Regulace motoru / Recirkulace spalin
Vrtání / Zdvih (mm) / Zdvihový objem (cm3)
Jmenovité otáčky (U/min)
Otáčky při max. výkonu (U/min)
Max. točivý moment (Nm/ot.)
Nárůst točivého momentu (%)
Optim. spotřeba pohonných hmot (g/kWh)
Objem nádrže (l)
Interval výměny oleje (mth)5)

Převodovka a vývodové hřídele
Typ
Jízdní rozsah:  Rozsah I (vpřed / vzad) 

Rozsah II (vpřed / vzad)
Nejvyšší rychlost (km/h)
Zadní vývodový hřídel (U/min)  Série:
Přední vývodový hřídel1) 

Hydraulické soustava
Typ
Výkon hydraulického čerpadla (l/min)
Pracovní tlak (bar)
Regulace zadních ramen
Max. počet ventilů (série) vč. přední regulace
Max. zdvihová síla zadních ramen (daN)
Max. zdvihová síla předních ramen (daN)
Max. odebírané množství oleje (l) 

Brzdová soustava
Brzdy vzadu:
Brzdy vpředu: 

Rozměry a hmotnosti
prázdná hmotnost dle DIN 70020 (kg)
Pov. celková hmotnost (kg)
Max. dotížení (kg)
Max. mezní zatížení spojovacího bodu (kg)
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Celková výška (mm)
Světlost 3) (mm)
Rozvor (mm)
Rozchod vpředu 3) (mm)
Rozchod vzadu 3) (mm)
Nejmenší poloměr otáčení (m) 7)

Elektrická výbava
Start=r (kW)
Baterie
Alternátor

Kabine
Typ
Klimatizace

1) = na přání   2) = u celkové pov. hmotnosti 7500 kg, 3) = podle obutí, 4) =  mohou být provozovány jednočinně, 5) =  půlí se při provozu na MEŘO,  6) = údaje pro registraci7) = bez směrové brzdy

 

81 / 110
92 / 125
91 / 124
96 / 130

2100
1900

550/1400
42

205
245
500

50

75 (110 1))
200

7450
3100

38

5400
9000 (7500 1))
3600 (2100 2))

2000
4252
2340
2900
462

2417
1820
1800
4,95 

 

74 / 100
85 / 115
   84 / 114
88 / 120

2100
1900

505/1400
42

205
245
500

50

75 (110 1))
200

7450
3100

38

5400
9000 (7500 1))
3600 (2100 2))

2000
4252
2340
2900
462

2417
1820
1800
4,95

 

88 / 120
99 / 135
98 / 134

103 / 140

2100
1900

589/1400
41

204
245
500

50

75 (110 1))
200

7450
3100

38

5420
9000 (7500 1))
3580 (2080 2))

2000
4242
2380
2923
482

2417
1820
1800
4,95

 

103 / 140
114 / 155
113 / 154
118 / 160

2100
1900

657/1400
35

204
245
500

50

75 (110 1))
200

7450
3100

38

5450
9500 (7500 1))
4050 (2050 2))

2000
4281
2490
2953
512

2417
1880
1860
4,75

 

96 / 130
107 / 145
106 / 144
110 / 150

2100
1900

613/1400
35

203
245
500

50

75 (110 1))
200

7450
3100

38

5450
9500 (7500 1))
4050 (2050 2))

2000
4281
2440
2923
482

2417
1880
1860
4,75

4-válec, čtyřventilová technika / vodou / turbodmychadlo, chlazení plnícího vzduchu
Common-Rail / EDC / AGRex

101/126/4038

plynulá Vario převodovka 
0,02 až 24 km/h / 0,02 až 17 km/h
0,02 až 50 km/h / 0,02 až 40 km/h

540 / 540E / 1000
540 nebo 1000

Load-sensing

EHR, regulace dolních ramen, tlumení kmitů
4 dw 4) (2 dw 4)) elektr. ventily / křížová páka 

mokrá, integrovaná lamelová brzda
zapínání pohonu všech kol

3,1
12V / 90Ah

2100 W / 14V / 150 A

Integrovaná sklopá kabina,  
Výklopné tónované přední, postranní a zadní okno, střešní poklop, větrací systém s ventilátorem ve střeše, 

topení teplou vodou s třístupňovým ventilátorem, klimatizace1)

411 Vario           412 Vario          413 Vario          414 Vario          415 Vario 311 312411    412    413    414    415
Vario-ovládání
Řízení přes joystick (multifunkční) � � � � �
Varioterminál pro jemné nastavení  � � � � �
Kamera k Varioterminálu � � � � �
Vedení nářadí Variotronic pro ISO- a LBS-nářadí � � � � �
Variotronic TI   - souvraťový management � � � � �
Vario TMS - management motoru a převodovky � � � � �

Kabina
Mechanické odpružení kabiny � � � � �
Pneumatické odpružení kabiny � � � � �
Výškově a podélně nastavitelný sloupek řízení    � � � � �
Komfortní sedadlo Fendt, pneum. odpružené � � � � �
Superkomfortní sedado, pneumat. nízkofrekvenční odpr.  � � � � �
Příprava na rádio se dvěma reproduktory � � � � �
Rádio CD Blaupunkt nebo CD MP3 Blaupunkt � � � � �
Větrání s bezstupňovým ventilátorem ve střeše � � � � �
Klimatizace � � � � �
Filtr škodlivin (Aerosol) � � � � �
Stěrač a ostřikovač zadního skla � � � � �
Pracovní reflektory Twin-Power na střeše vzadu a vpředu � � � � �
Pracovní reflektory na A-sloupku a blatnících vzadu � � � � �
Pracovní reflektory Xenon na A-sloupku a blatnících vzadu � � � � �
Držák na terminál � � � � �

Motor
Cyklónový odlučovač � � � � �
Předehřívání (Motoru-, Převodovky-, Hydraulického oleje) � � � � �
Motorová brzda  � � � � �

Převodovka
Funkce turbo spojky, mezní zatížení, tempomat � � � � �
Plazivé chody, funkce Stop-and-go- � � � � �
Varovný tón při couvání � � � � �

Podvozek / jízdní bezpečnost
Tlumení kmitů EHR-C � � � � �
Odpružení přední nápravy s úrovňovou regulací  � � � � �
Kompresor � � � � �

Pohon všech kol/Uzávěrky diferenciálů
Centrální pohon všech kol, bez údržbový � � � � �
Komfortní řazení pohonu všech kol / uzávěrek diferenciálů � � � � �
Zadní- / přední diferenciál se 100% lamelovou uzávěrkou � � � � �

Pod zatížením zap. vývodové hřídele
Vzadu: 540/540E/1000 U/min � � � � �
Vzadu: VH s přrubou 540/1000 U/min � � � � �
Vpředu: 540 U/min oder 1000 U/min � � � � �
Komfortní řazení VH, elektrohydr. předvolba � � � � �
Externí ovládání zadního VH � � � � �

Hydraulická soustava
Axiální pístové čerpadlo, chladič hydraulického oleje � � � � �
Elektrohydraulická ramena (EHR-C), s externím ovládáním � � � � �
Horní táhlo SK hydraulické � � � � �
Radar-regulace prokluzu � � � � �
Exterí hydraulické přípojky (Load-Sensing) � � � � �
Externí ovládání zadního hydr. nářadí � � � � �
Spojky DUDK vzadu (pod tlakem) � � � � �
Přední ramena DW, s externím ovládáním � � � � �
Přední ramena DW, s polohovou regulací a externím ovládáním � � � � �
Čelní nakladač, čelní zařízení � � � � �

Nástavba
Spojovací zařízení vzadu � � � � �
Automatický závěs s dálkovým ovládáním vzadu � � � � �
Závěs s koulí � � � � �
Závěs Hitch � � � � �
Zugpendel � � � � �
Piton-Fix � � � � �
Maják � � � � �
Označení nadměrné šířky � � � � �
Výkyvné blatníky � � � � �
Dvojmontáž vzadu � � � � �
Dotížení zadních kol � � � � �
Čelní závaží, různé velikosti � � � � �

      vpředu     vzadu     vpředu     vzadu     vpředu     vzadu     vpředu     vzadu     vpředu     vzadu
 Sériové obutí  480/65 R24 540/65 R38 480/65 R24 540/65 R38 540/65 R24 600/65 R38 540/65 R24 600/65 R38 540/65 R26 650/65 R38
 
 Na přání  270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 320/85 R32 300/95 R46 320/85 R32 300/95 R46
  540/65 R24 600/65 R38 540/65 R24 600/65 R38 480/70 R24 520/70 R38 480/70 R24 520/70 R38 480/70 R24 520/70 R38
  480/60 R28 650/60 R38 480/60 R28 650/60 R38 480/60 R28 650/60 R38 480/60 R28 650/60 R38 480/60 R28 650/60 R38

 411 Vario  412 Vario  413 Vario  414 Vario 415 Vario

Pro bližší informace se obraťte na svého prodejního partnera Fendt.
Konfigurátor Fendt na internetu. Zde si můžete složit traktor dle svých přání a potřeb. Podívejte se na www.fendt.com.

Přídavné xenonové reflektory; maják

Externí ovládání hydrauliky vzadu

Integrovaná přední ramena a přední vývodový 
hřídel

DUDK-spojky; externí hydraulické spojky (Load-
Sensing)

Variotronic řízení nářadí pro obsluhu přes  
ISO- a LBS

Prosklené střešní okno pro práci s nakladačemŠiroká paleta závaží pro optimální dotížení

�  = Série       �  = Na přání        –  = Není možné



Kdo jezdí Fendtem, vede

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
info@rcg-agromex.cz
www.rcg-agromex.cz

400V/4.1-cz/01-10/2.5-E

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

Údaje o vzhledu, výkonu, rozměrech a hmotnostech, spotřebě 
paliva, provozních nákladech vozidel odpovídají tisku těchto 
materiálů.
Údaje jsou nezávazné a mohou se kdykoliv změnit. Váš prodejní 
partner Fendt Vás bude kdykoliv rád informovat.


