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Fendt 900 Vario
924 • 927 • 930 • 933 • 936 • 939



939 Vario2

Nový Fendt 900.
Vůdčí síla na trhu. 
Nový Fendt 900 je vedoucí silou na traktorovém trhu. 
Jako nejsilnější standardní traktor s maximálním 
výkonem 390 PS nabízí svým uživatelům svoji sílu a 
výkonnost s nejvyšší účinností, jako žádný jiný traktor. 
To jsou hlavní argumenty, které jsou rozhodující pro 
pořízení nového modelu 900 Vario pro váš podnik - 
kde bude platit Fendt 900 Vario - hlavní vůdčí síla. 

Nový Fendt 900 Vario. Vůdčí síla.



939 Vario3

Fendt 924 Vario 240 PS 176 kW
Fendt 927 Vario 270 PS 199 kW
Fendt 930 Vario 300 PS 221 kW
Fendt 933 Vario 330 PS 243 kW
Fendt 936 Vario 360 PS 265 kW
Fendt 939 Vario 390 PS 287 kW

Maximální výkon dle ECE R24
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Naše filozofie: VÍCE z MÉNĚ
Inovace se projeví jen tehdy, ukáže-li se v praxi jejich skutečný užitek. Pod 
tímto konstatováním se ukrývá označení traktorů Fendt jako Fendt Efficient 
Technology. Filozofie: VÍCE z MÉNĚ - tzn. snížení vstupů jako je čas, pohonné 
hmoty, provozní hmoty apod. Zažijte, jak se kladně projeví technologie Fendt 
Efficient Technology ve vaší hospodárnosti a rentabilitě. Maximální úspornost 
je naše hnací síla - pro váš dlouhodobý úspěch. 

Fendt Efficient Technology

Zvýšení výkonnosti stroje: 

•  Top-Model 939 Vario s výkonem 390 PS 
•  60 km/h pro 16 procentní zvýšení výkon-

nosti v dopravě
• Až o 37 tun přepravených denně navíc

Více hospodárnosti:

•  17.500 l paliva uspořených díky technologii SCR*
•  Efektivita díky úspornosti traktorů Fendt
•  Možnost jít s traktorem až na hranice jeho výkonu 

pomocí automatické regulace mezního zatížení
• 10 procentní úspora paliva pomocí VarioGrip
*Interní srovnání Fendt Vario - emisní norma 3 a 3b

Více pro životní prostředí: 

• 95 procentní snížení NOx 
• 95 procentní snížení pevných částic
• Snížení CO2 na základě nízké spotřeby
•  Snížení provozních prostředků dosažených 

malými překryvy
•  Snížení zhutnění půdy pomocí technolo-  

gie VarioGrip
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Více bezpečnosti: 

•  7 bodů pro komfort a bezpečí
• Jistější jízda na poli a na silnici
• Více jízdní stability při brždění pomocí ABS

Více inovací:

• 390 PS ve standardním traktoru
•  Systém regulace tlaku v pneumati-

kách VarioGrip
• Antiblokovací systém ABS

Více pohodlí: 

•  3,5 m3- ráj obsluhy s panaromatickým 
výhledem

• Až o 1.920 pohybů ruky méně
• 5 funkcí v jednom terminálu
•  Až o 1.250 hektarů více pomocí navigačního 

systému VarioGuide

Více mnohostrannosti

•  22 možných kombinací pro připojení
• Možnosti použití traktoru až 365 dní v roce
•  Otočné zařízení pro zvládnutí různých prací i při 

jízdě vzad i vpřed

Více informací na: 
www.fendt.com/efficient-technology
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Pracoviště má stále více 
volného prostoru
Nové Vario 900 vám nabízí pracoviště s obrovským 
množstvím volného prostoru. Z místa obsluhy ovládáte 
pomocí dotykového terminálu jak celý traktor, tak i jednot-
livé pracovní operace. Současně máte vše pod kontrolou. 
Automatické funkce traktoru se spolu s automatickou kli-
matizací starají o vaše pohodlí a o to, abyste se mohli celý 
den koncentrovat na vykonávanou práci. 

Pracoviště obsluhy v traktoru 900 Vario
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Vaše výhody

•  3,5 m3- ráj obsluhy s panoramatickým 
výhledem

•  Denně až o 1.920 pohybů ruky méně

•  Všechny funkce v jednom terminálu

•  Až o 1.250 hektarů více s automatickým 
řízením VarioGuide
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3,5 m3 - prostor s panoramatickým výhledem
Usedněte pohodlně do velké x5 kabiny, která vám nabízí 
velkorysý prostor sezení, vynikající výhled - opravdu 3D 
výhled do všech stran. Automatická klimatizace zaručuje 
příjemnou teplotu na pracovišti obsluhy, studené nápo-
je z klimatizované přihrádky se postarají o příjemné 
osvěžení. Během studených dní je dalším zvýšením 
komfortu vyhřívaný sedák sedačky, kterého se už nikdy 
nevzdáte. Využíváte-li traktor pro transport tak oceníte 
příjemné sedadlo spolujezdce. 
 

Až o 1.920 pohybů ruky méně
Během otáčení musí obsluha často přehmatávat. 
Na souvrati dokonce více než 12 krát. V modelu 900 
Vario je již toto nepříjemné přehmatávání minulostí. 
Na multifunkční opěrce, která je přehledná a logicky 
uspořádána, se nalézají hlavní ovládací prvky, kterými se 
provádějí jednotlivá nastavení. Jednoduše si opřete paži 
na opěrku, která je individuálně nastavitelná a řídíte trak-
tor a připojené zařízení - vše pomocí multifunkční pojez-
dové páky a Varioterminálu. Pomocí otočného regulátoru 
pro ovládání zadních ramen, nalézající se vedle křížové 

Pracoviště obsluhy v traktoru 900 Vario

Pracoviště pro nejvyšší výkonnost

Multifunkční pojezdová páka s aktivačními tlačítky pro 
provádění automatických funkcí 

Varioterminál 10.4“

Multifunkční opěrka

Výškově a podélně nastavitelný volant

Kombipřístroj pro zobrazení
všech otáček, motoru, VH a pojezdové 
rychlosti

Ovládání osvětlení a 
vyhřívání zadního skla 
spolu se stěračem

Páčka rychloreverzace
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páky, jednoduše nastavíte hloubkovou regulaci, ovládáte 
tlačítko rychlozdvihu a spínání předního či zadního vývo-
dového hřídele. 
Pomocí téměř dokonalého souvraťového managementu 
jsou chybná ovládání na souvrati již minulostí - vyšší kva-
lita práce za mnohem kratší potřebný čas. Během 10 ho-
dinového pracovního dne s cca. 160 otočeními ušetříte až 
1.920 přehmatů. Pouze tak zůstanete v pohodě a můžete 
se soustředit na práci i za dlouhých pracovních dní. 

Více než jen plně odpružen

Mechanické odpružení kabiny, uložené na 3 bodech, 
snižuje nepříjemné rázy a kmity na minimum a značně 
zvyšuje jízdní komfort. Ještě pohodlněji se budete cítit 
s kabinou uloženou na 3 bodech a odpruženou pomocí 
vzduchových měchů. Odpružení kabiny je zároveň vyba-
veno úrovňovou regulací proti nepříjemnému naklánění. 
Dokonalé kombinaci komfortu obsluhy, vedle odpružení 
kabiny, odpružené sedačky s aktivním tlumením (na 
přání), přispívá také přední odpružená náprava s nezávis-
lým zavěšením kol.

Více informací na:
www.fendt.com/900/details

• Velkoprostorná kabina x5

•  Ergonomicky a logicky 
uspořádáná multifunkční opěrka

• Sériová automatická klimatizace

•  Pneumaticky odpružená kabina 
uložená na 3 bodech s integro-
vanou úroňovou regulací

•  Jedinečný koncept odpružení:  
Odpružení kabiny plus sedad-
lo řidiče s aktivním tlumením            
v kombinaci s odpruženou 
přední nápravou

Nastavení citlivosti 
nožního plynu

Ovládací modul zadních ramen s tlačítkem 
rychlozdvihu, regulací hloubky  a ovlá-
dáním VH (na přání - stejný modul pro 
přední ramena)

Varioterminal 7“

Ovládací tlačítka pro 3. 
a 4. hydraulický okruh 
a také pro automatické 
funkce  Variotronic

Křížová páka pro 1. a 2. hydraulický 
okruh

Ruční plyn

Tlačítka tempomatu

Ovládací prvky  pro 
hydraulické ventily 
5. - 8.

Tlačítka pro vyvolání 
uložených otáček 
motoru

Tlačítka pro aktivaci TMS, Vario-
tronicTI, jízdního rozsahu, pohonu 
všech kol, uzávěrek diferenciálu, 
odpružení přední nápravy a 
rychlostí otáček VH

x5-kabina v testu profi 12/2009: 
„Ze standardních traktorů má Fendt nejlepší 
kabinu. Perfektní sladění systému nezávislé-
ho zavěšení kol s odpruženou nápravou a na 
měchách uloženou kabinou. Nedochází k téměř 
žádnému nepříjemnému naklápění kabiny a 
člověk má vynikající požitek z jízdy.“

Vzduchové měchy s integrovanou, 
automatickou úrovňovou regulací

Žádné kmity ani kývání
Na třech bodech uložená a odpružená 
kabina umožňuje eliminaci 
nežádoucích kmitů. Na přání je možné 
objednat pneumatické odpružení. 
Velká výšková diference a vzdálenost 
mezi měchy kabiny x5 zabraňuje 
nežádoucímu naklopení a zajišťuje 
nejvyšší jízdní komfort.
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Konečně všechny funkce v jednom terminálu
Fendt Variotronic je zcela novým a jedinečným koncep-
tem ovládání traktoru, který slučuje všechny funkce do 
jednoho terminálu. Ovládání traktoru a připojeného 
nářadí, funkce kamer stejně jako možnosti dokumen-
tace a ovládání automatického řízení - vše v jednom 
Varioterminálu 10.4“ - vše se ovládá velice snadno a 
intuitivně. Pouze tak můžete ušetřit náklady na přídavný 
terminál. Pro méně náročně podniky či zákazníky nabízí 
Fendt menší ovládací Varioterminál 7“. Oba terminály 
vás nadchnou intuitivním menu s plochou strukturou a 
praktickou dotykovou technologií.
 

„4-v-1-Varioterminál“

Fendt Variotronic

I ta poslední operace na souvrati bude precizní 
stejně jako ta první
Více než 160 otočení během desetihodinového pracovní 
dne může být bez použití automatických funkcí dost 
náročné a únavné. Fendt 900 Vario je sériově vybaven 
souvraťovým managementem VariotronicTI. Na obra-
zovce Varioterminálu se funkce VariotronicTI zobrazují 
velmi přehledně a jasně. Jednoduchým stiskem tlačítka 
aktivuje obsluha automatické sekvence na souvrati. Pro 
perfektní sladění je možné je individuálně přizpůsobit. 
Pomocí VariotronicTI ušetříte čas a zabráníte případnému 
chybnému ovládání na základě únavy z neustálého 
mačkání a ovládání jednotlivých prvků traktoru. 

Nápověda Tlačítko ESC

Otočné kolečko

Navigace

Struktura 
obrazovky

Hlavní nabídka

V novém souvraťovém managementu Variotronic TI si 
obsluha nastaví během jízdy či stání stroje požadované 
pracovní sekvence, které se budou provádět na souvratích. 
Následně si je může uložit do paměti a pojmenovat. Jed-
notlivé sekvcence se spustí na základě času nebo např. ujeté 
vzdálenosti. Samozřejmostí je provádět případnou opravu 
nebo další nastavení pracovních sekvencí. 

Nový Varioterminál lze ovládat volitelně pomocí dotyků 
nebo pomocí navigačních ovládacích kláves na pravé straně 
terminálu. 

Struktura obrazovky
Varioterminál 10.4" lze rozdělit dle 
aplikací až na 4 kvadranty současně. 
Strukturu obrazovky si můžete kdykoliv 
flexibilně vybrat nebo jednoduše změnit. 

Variotronic ovládání nářadí 
Každé zařízení kompatibilní dle normy 
ISO 11783 lze ovládat pomocí Fendt 
Varioterminálu. V přehledném zobrazení 
se může zobrazit až 12 ovládacích funkcí. 

Obrazy z kamer
Varioterminal nabízí až dva vstupy 
z připojených externích kamer. Pohled je 
možné uspořádat jako čtvrtinu, polovinu 
nebo jako celý obraz na terminálu. 
Obrazy z kamer usnadní obsluze neustá-
lou kontrolu funkcí připojeného stroje. 

Varioterminál                    7"     10.4"
Ovládání trakotru  

Ovládání nářadí  

Variotronic TI  

VarioGuide - 

VarioDoc - 

2 obrazy z kamer - 

Pohled na karty                              -       

Nový Varioterminál
Varioterminál 7“ umožňuje pohodlné ovládání 
a nastavení jak traktoru, tak i připojeného 
nářadí, stejně jako souvraťový management 
VariotronicTI. V jednom velkém Varioterminálu 
10.4“ jsou vedle obrazů z kamer integrovány 
také funkce navigace VarioGuide, VarioDoc.

Pohled z kamery Pohled na VariotronicTI

Pohled na VarioGuide
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1.250 hektarů navíc s VarioGuide
Pomocí automatického řízení u modelu 900 Vario můžete 
průměrně snížit přesahy až o 6 procent, a tak při 5.000 
provozních hodin obdělat více než 1.250 ha navíc.
Současně zaznamenáte úsporu v podobě pohonných 
hmot a provozních prostředcích, stejně jako v množství 
použitích hnojiv nebo osiva. Pomocí náhledu do karty 
prováděné práce je kontrola nad celou soupravou 
úplnou hračkou. Při ztížených podmínkách viditel-
nosti, např. za mlhy či v noci, se podaří obsluze docílit 
maximálního výsledku a maximálně využít stroj. 

Moderní systém záznamu dat VarioDoc
Systém dokumentace je u zemědělských podnikatelů 
důležitým předpokladem pro vedení moderní správy 
podniku. S novým systémem záznamu dat VarioDoc 
můžete získat relevantní údaje s minimální námahou 
a v nejkratším možném čase. Výsledkem uvedeného 
záznamu je perfektně zdokumentovaná a zanalyzovaná 
kartotéka pole. Právě na poli může obsluha zaznamenat 
všechny vstupy pomocí Varioterminálu a pak následně 
zkrátit čas úpravy nasbíraných dat v kanceláři na PC. 
Samozřejmostí je přenos zpracovaných dat z počítače do 
terminálu. 

•  Nový Varioterminál - ovládání 
volitelně pomocí dotykové obra-
zovky nebo ovládacích prvků na 
pravé straně

•  Poprvé jsou všechny funkce 
integrovány do přehledného 
terminálu

•  Možnost ovládání připojeného 
nářadí pomocí ISO-Bus

•  Souvraťový management 
VariotronicTI s optimálními 
možnostmi nastavení

•  Přesný a spolehlivý systém 
automatického řízení Fendt 
VarioGuide

•  Možnost přesné dokumentace a 
bezdrátového přenosu dat

Systém dokumentace VarioDoc – bez-
drátový přenos dat z traktoru přímo do 
kanceláře
Pomocí bezdrátového přenosu dat z Varioterminálu na 
PC dochází k automatickému zabezpečení nasbíraných 
dat. Tak odpadá nepříjemné ukládání dat do paměti a 
snižuje se riziko ztráty a jejich poškození. 

Více kvality práce s automatickým systémem řízení VarioGuide
S VarioGuide se může obsluha plně soustředit na připojené zařízení, což zvyšuje výkonnost a ovlivňuje výslednou kvalitu práce i za 
zhoršených podmínek viditelnosti. Díky nové technologii zaručuje VarioGuide nejvyšší spolehlivost. 

Více informací na:
www.fendt.com/900/details
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Nejmodernější technologie motoru a převodovky

Tým jak má být –
silný a úsporný
V novém modelu 900 Vario pracuje pro vás takový tým, 
jaký jste si přáli. Základním členem tohoto týmu je 
motor s výkonem až 390 PS. Plynulá a tolikrát osvědčená 
převodovka Vario přenáší tuto enormní sílu s nejvyšší 
možnou účinností. Souhra motoru a převodovky je do-
konalá a zárukou nejlepšího výsledku práce s nejnižší 
spotřebou paliva.
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Vaše výhody

•  Úspora až 17.500 litrů paliva díky tech-
nologii SCR*

•  Úspora času pomocí automatických 
funkcí Fendt

•  Maximální využití stroje pomocí funkce   
zatížení motoru
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Silný a hbitý – 390 PS
900 Vario je se svým maximálním výkonem 390 
PS nejsilnějším standardním traktorem v oblasti 
zemědělských strojů. Nový 6-válcový motor Deutz s vyso-
kotlakým vstřikováním paliva Common-Rail a zdvihovým 
objemem 7,8 l nabízí tahové vlastnosti takové jako žádný 
jiný. Vysoké vstřikovací tlaky až 2.000 barů jsou zárukou 
dokonalého rozptýlení paliva ve spalovacím prostoru 
motoru. I přes svůj vysoký výkon pracuje motor velmi tiše 
a především vyniká svojí úsporností. 

Perfektní spolupráce motoru a převodovky

Nejmodernější technologie motoru a převodovky

Úspora až 17.500 l paliva pomocí technologie SCR
Fendt 900 Vario splňuje emisní normy třídy 3b 
(= Tier IV interim) pomocí technologie SCR. Pouze tak 
mohlo dojít ke snížení spotřeby paliva až o 7 procent*. 
Jen tak může 900 Vario uspořit při průměrné spotřebě 
25 l/h díky technologii SCR 1,75 litru paliva na provozní 
hodinu. Za 10 000 provozních hodin to znamená úspora 
17 500 litrů nafty. Další výhodou je, že k úpravě spalin 
dochází až po spalovacím procesu, který není nijak 
ovlivněn. Motor je proto optimálně nastaven a dosahuje 
své nejvyšší účinnosti.
*interní srovnání výrobce Fendt

SCR (Selective Catalytic Reduction) - systém pro úpravu spalin
Pomocí technologie SCR dochází k úpravě spalin pomocí AdBlue®, což je  32,5-procentní roztok 
močoviny. Na základě probíhající chemické reakce v katalyzátoru dochází k přeměně oxidů dusíku 
NOx na dusík a vodu. Spotřeba močoviny tak, jak je známá z oblasti nákladních automobilů, činí 
průměrně šest procent na spotřebu nafty. Hodnota se může měnit podle zatížení a použití stroje.  
Na čerpacích stanicích nebo pomocí AGCO Parts je AdBlue® celosvětově k dostání.  

Probíhající reakce  
NH3 + NOx –>  H2O+N2

AdBlue® 
vstřikování

Čerpadlo               
s filtrem

AdBlue®- nádrž

AdBlue®- plnící hrdlo

AdBlue® odběr a
vytápění 

Chlazená dávkovací 
jednotka

SCR KatalyzátorSpotřeba

Výkon

Točivý moment

1.529 Nm točivý moment, 390 PS maximální výkon při   
1.450 U/min a měrné spotřebě paliva 194 g/kWh u 
939 Vario je možné jen při použití nejmodernějších 
technologií.
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Automaticky až na hranici výkonu
V novém 900 Vario je k dispozici automatika mezního 
zatížení motoru, popř. automatická regulace zatížení. 
Regulace zatížení pracuje v závislosti na otáčkách motoru 
a jeho zatížení. Pro rozdílné práce, např. v dopravě nebo 
orbě, existuje několik hodnot správného nastavení 
zatížení motoru. Traktor je vždy nastaven na ideální 
zatížení zcela automaticky. Obsluze odpadá nastavení 
mezního zatížení. Souhra mezi motorem a převodovkou 
je vždy optimální. Samozřejmostí je případné ruční nas-
tavení mezního zatížení. Stačí přepnout odpovídající 
tlačítko na dotykovém Varioterminálu. 

Šetřete jednoduše pomocí automatických funkcí 
Fendt 
Výzkumy dokazují již několik let, že plynulé nastavení 
rychlosti - jaké umožňuje převodovka Vario - znamená 
enormní potenciál pro úsporu času a pohonných hmot. 
Vario 900 je vybaveno plynulou převodovkou ML 260 
s ještě vyšším stupněm účinnosti. Traktor-Managment-
Systém TMS řídí jak motor, tak i převodovku, ve všech 
oblastech použití - to přináší automatickou účinnost. 
Mimo to byla také vyvinuta nová zadní náprava, která 
má vícelamelovou brzdu, umožňující rychlé a bezpečné 
zastavení.  

•  6-válcový motor se zdvihovým 
objemem 7,8 l: 390 PS maximální 
výkon při 1.900 U/min

•  SCR-Technologie pro splnění emisních 
předpisů 3b a snížení spotřeby paliva

•  Vysokotlaké vstřikování Common-
Rail s tlakem až 2.000 bar

•  Plynulá převodovka Vario ML260 

•  Traktor-Management-System  
TMS a automatická regulace 
zatížení motoru - sériově

Použití                      Čas      Spotřeba
 
Sečení  -10 % -10 %
Silážování -10 % -10 %
Vyorávání  -5 %  -10 %
Setí -5 % -10 %
Vláčení -5 % -10 %
Kypření -3 % -3 %
Orba -3 % -3 %

Potenciál úspor při různých pracích je markantní. 
Tak šetříte drahocenný čas a zvyšujete plošnou 
výkonnost a snižujete spotřebu pohonných hmot.              
Zdroj: FH Nürtingen

Geniální převodovka Fendt Vario
Převodovka Fendt Vario je hydrostaticko-mechanická převodovka. S rostoucí rychlostí roste 
přenos točivého momentu mechanickou větví pomocí planetového mechanizmu. Pro vyni-
kající stupeň účinnosti je převodovka vybavena hydromotory a hydrogenerátorem, které jsou 
vyklopitelné až o 45° a jsou dimenzovány na vysoký provozní tlak, činící až 550 barů. Více informací na:

www.fendt.com/900/details

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

1. Tlumič torzních kmitů
2. Planetové soukolí
3. Korunové kolo
4. Unášeč satelitů
5. Centrální kolo
6. Hydrogenerátor
7. Hydromotor
8. Slučovací hřídel
9. Řazení rychlostních rozsahů
10. Převodovka VH
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Fendt 900 Vario na poli

Přenos výkonu 
s velkou přilnavostí 
Vedoucí roli zaujímá nové Vario 900 i na poli. Plná tahová 
síla a mnohostrannost při agregaci s přípojným zařízením 
dovolují nejvyšší flexibilitu při rozdílných podmínkách na-
sazení. S regulací tlaku v pneumatikách VarioGrip u modelu 
Vario 900 dochází k optimální trakci a zvýšení účinnosti 
přenosu síly.  
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Vaše výhody: 

•  Více než 22 kombinací připojení v zadní 
či přední části traktoru

•  Jeden stisk tlačítka pro nejlepší kvalitu 
práce - zaručeno!

• Plná trakce pomocí VarioGrip



e

18

Efektivní spolupráce s rozličnými partnery

Fendt 900 Vario na poli

Více než 22 kombinací připojení s traktorem 
v zadní či přední části
Fendt 900 Vario nabízí mnoho možností připojení, které 
nenabízí žádný jiný traktor v této výkonové třídě. Šest 
elektrohydraulických dvojčinných okruhů hydrauliky 
v zadní části trakotru, v přední části jsou k dispozici dva 
okruhy, Power Beyond, připojení ISO-Bus a ještě mno-
hem více. Vše zaručuje mnohostranné použití a bezpro-
blémové připojení rozdílného pracovního nářadí - pro 
efektivní spolupráci mezi traktorem a připojený
m nářadím. 
 

Silná zadní ramena
U modelů 900 Vario došlo k podstatnému zvýšení 
zdvihových sil ve srovnání s předchozí modelovou řadou. 
Elektrohydraulická zadní ramena disponují zdvihovou 
silou až 11.800 kN, což je zárukou bezproblémového 
zdvihu i toho nejtěžšího nářadí. Přední ramena umožňují 
zdvihnutí břemena silou až 5.550 kN. Přední ramena jsou 
zkonstruována tak, že přípojné body jsou relativně blízko 
k traktoru. 

Tepelný výměník hydraulického oleje

Hydraulické okruhy 
vpředu (max. 2)

Možné kombinace pro 
připojení:
• signální zásuvka
• zásuvka ISO-BUS
• hydraulický 3. bod
• 6 dvojčinných ventilů
• sběrné vedení
• beztlaká zpátečka vzadu
• vzduchové brzdy
• řídící vedení Power Beyond
• tlakové vedení Power Beyond
• hydraulická brzda přívěsu
• 7-pólová zásuvka
• oka dolních ramen
• zásuvka pro ABS
• závěs
• zadní vývodový hřídel
• dolní závěs

Možné kombinace 
připojení vpředu u modelu 
Fendt 900 Vario: 
• horní táhlo
• 2 dvojčinné ventily
• beztlaká zpátečka vpředu
• 7-pólová zásuvka
• přední vývodový hřídel
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Silná hydraulická soustava
Hydraulická soustava traktoru 900 Vario pracuje se systé-
mem Load-Sensing a je předurčena pro ty nejnáročnější 
podmínky. Podle oblasti použití je možné si vybrat ze 
dvou axiálních pístových čerpadel s dodávkou oleje od 
160 do 216 l/min. 

Vývodové hřídle s úsporným režimem
Vývodové hřídele je možné pohodlně a jednoduše nas-
tavit pomocí multifunkční opěrky. Samozřejmostí je i 
externí ovládání  zadního vývodového hřídele. Rychlosti 
vývodových hřídelů jsou 540E/1000 nebo 1000/1000E, 
což pro zadní vývodový hřídel umožňuje dosažení 
požadovaných otáček se sníženími otáčkami motoru. 

Otáčky předního vývodového hřídele jsou 1 000 U/min 
a nabízí široké spektrum použití pro nářadí poháněné 
předním vývodovým hřídelem.

Stisk tlačítka pro nejlepší kvalitu práce
Pomocí stránky nastavení ventilů může obsluha libovolně 
obsadit jednotlivé ovládací prvky různými hydraulickými 
ventily. Celkové uspořádání se vyznačuje příjemným 
uživatelským prostředím a pohotovým ovládáním 
pomocí stisku tlačítka nebo dotyku obrazovky. 

•  Až 8 elektrohydraulických 
dvojčinných ventilů

•   Maximální zdvihové síly: 
Vpředu: 5.550 kN 
Vzadu:  11.800 kN

•  EHR vzadu a pro přední ramena 
včetně tlumení kmitů a dvojčinné 
funkce

•  VH s komfortním ovládáním 
(540E/1000 nebo 1000/1000E)

•  Externí ovládání ramen, ventilů a 
vývodových hřídelí

Axiální pístové čerpadlo ve skříni hydraulického oleje 
160 l/min (na přání 216 l/min.)

Odpružení přední nápravy

Otočný adaptér pro
otočné řízení
(na přání)

Jednotka řízení

Ventilový blok pro:
- Hydraulické okruhy
- Zadní ramena

Multifunkční páka
Ovládání 3. a 4. okruhu 
hydrauliky, automatické 
funkce

Křížová páka
Ovládání 1. a 2. 
okruhu hydrauliky

Modul ramen
Ovládání zadních 
ramen, popř. komfort-
ních předních ramen

Jednoduché ovládání ve Varioterminálu
Ovládání hydraulické soustavy ve Varioterminálu 
je jednoduché a intuitivní. Stiskem symbolu nebo 
tlačítka se obsluha dostane do dalšího podmenu pro 
hydraulické okruhy. Zároveň lze nastavit hydraulickou 
soustavu pomocí navigačních tlačítek.

Více informací na:
www.fendt.com/900/details

Hydraulická stabilizace
 ramen
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Otočné zařízení vzadu

Otočné zařízení vpředu

Kompresor traktoru

Tlakový regulační ventil 
vpředu

Tlakový regulační ventil 

Varioterminal pro nastavení

ISOBUS pro 
řízení přípojných 
vozidel

Těsnění proti nečistotám

Koncový
pohon

2. Řídící tlak - ventil otevřen

3. Změna tlaku v pneumatikách

1. Těsnící prvky

Stator otočného zařízení

Úplná integrace - to je VarioGrip
Fendt nabízí jako první do vozidla integrovaný systém 
regulace tlaku v pneumatikách s názvem VarioGrip. 
Zařízení bylo vyvinuto inženýry přímo v továrně Fendt a 
umožňuje regulaci tlaku vzduchu i během jízdy. Dosud 
byl tlak vzduchu v pneumatikách jako kompromis mezi 
polem a silnicí, bohudíky jsou tyto doby nenávratně pryč. 
Pomocí Varioterminálu je možné změnit tlak vzduchu 
v pneumatikách jednoduchým stiskem tlačítka. 

Optimální tlak pneumatiky
Výhody optimálního tlaku v pneumatikách jsou již na 
první pohled jednoznačné: Snížením tlaku v pneumati-
kách na poli dojde ke zvýšení styčné plochy pneumatiky, 
čímž se zvyšuje tahová síla a snižuje se prokluz kol a 
odpor valení pneumatiky. Takové nastavení ušetří dle 
průzkumů až 10 procent pohonných hmot. Zároveň 
nedochází k nežádoucímu zhutňování půdy a zabraňuje 
se výnosovým ztrátám. Při jízdě na silnici zaručí vyšší tlak 
vzduchu v pneumatikách stabilnější jízdní vlastnosti a 
snižuje odpor valení kol - nedochází ke zbytečným ztrá-
tám, snižuje se spotřeba paliva a opotřebení pneumatik.  

Kdykoliv správný tlak v pneumatikách

Fendt 900 Vario na poli i na silnici
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Stator otočného zařízení

Pomocí zařízení pro regulaci tlaku v pneumatikách VarioGrip je možné nastavit správný tlak jak na silnici, tak i při práci na poli. 
Krátce před ukončením práce na poli nebo např. při sklápění pracovního zařízení můžete zvolit zvýšení tlaku v pneumatikách 
pro transport po silnici. Jen tak může traktor dosáhnout správného tlaku v pneumatikách před vjetím na komunikaci. Během 
jízdy zvyšuje VarioGrip tlak v pneumatikách na optimální hodnotu pro snížení opotřebení pneumatik a zajištění perfektní jízdní 
stability. Před začátkem práce na poli dojde ke snížení tlaku vzduchu v pneumatikách během dvou minut. Velká výhoda regulace 
tlaku v pneumatikách VarioGrip spočívá v tom, že snížení a zvýšení tlaku je možné i během jízdy. 

•  VarioGrip integrován do konceptu 
traktoru

•  Úspora paliva až o 10 %

•  Ovládání přes Varioterminál -    
ovládání i přívěsu

•  Regulace tlaku během jízdy

•  Stále ideální tlak v pneumatikách

•  Asistenční systém zobrazuje obs-
luze špatný tlak v pneumatikách

•   Možnost objednání přímo                
z výrobního závodu

•  Plná záruka

Již žádný kompromis mezi polem a silnicí
Zařízení pro regulaci tlaku vzduchu v pneumatikách 
umožňuje regulaci tlaku i během jízdy. Této regulace se 
dosahuje pomocí prstence, umístěného uvnitř náboje, 
který je konstruován na celou životnost traktoru. Přísun 
vzduchu zajišťuje upravený kompresor stejně jako spe-
ciální ventily. Během deseti minut může být tlak v pneu-
matikách zvýšen až o jeden bar. Upuštění tlaku o jeden 
bar trvá asi dvě minuty. 

Jednoduché a bezpečné ovládání
Ovládání zařízení pro regulaci tlaku v pneumatikách je 
integrováno do celkového konceptu vozidla. Pomocí 
Varioterminálu může být také regulován tlak v pneuma-
tikách přípojného vozidla. Komunikace probíhá pomocí 
rozhraní ISO-Bus. Asistenční systém zobrazuje obsluze na 
základě rozdílných parametrů příliš vysoký nebo naopak 
nízký tlak v pneumatice. Pomocí tohoto asistenta je 
v pneumatikách vždy optimální tlak. Zařízení pro regulaci 
tlaku v pneumatikách je k dostání přímo z výrobního 
závodu a poskytuje se na něj běžná záruka. 

Více informací na:
www.fendt.com/900/details

Tlak v pneumatikách během při práci s kejdovačem

Jízda po silnici
Práci na poli
Čas pro naplnění

Tl
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 v
 p

ne
um

at
ik

ác
h 

(b
ar

)

Regulace tlaku v pneumatikách při zpracování půdy
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Čas
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Fendt 900 Vario - použití v dopravě

60
Při použití v dopravě je žádaná především rychlost - přesně 
to pravé pro nový model 900 Vario s maximální rychlostí 
až 60 km/h. S 900 Vario dosáhnete cíle rychle a bezpečně: 
traktor je vybaven nejmodernější technologií v oblasti 
traktorů, jako je např. ABS - váš transport je ještě mnohem 
bezpečnější.  
Tak dosáhnete vašeho cíle mnohem rychleji a přitom více 
odvezete.

Rychleji k cíli a 
přitom více dopravovat
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Vaše výhody:

• Denně přepravit až o 37 tun navíc

• 7 bodů pro váš komfort

•  Nejvyšší jízdní pohodlí jak na poli, tak i na 
silnici

•  Více stability při brždění pomocí ABS
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ABSinside

Kombinace bezpečnosti, rychlosti a komfortu

Fendt 900 Vario - použití v dopravě

Odvezte denně až o 37 tun více
Při maximální rychlosti 60 km/h a snížených otáčkách 
motoru na 1.750  U/min vás nové Vario 900 nadchne 
až o 16 procent větší transportní výkonností* a nízkou 
spotřebou paliva. To jsou výhody, které se projeví až na 
konci dne: nové Vario 900 může během desetihodinové-
ho pracovního dne přepravit celkem až 230 tun, což je 
o 37 tun více než u ostatních traktorů. Tohoto výsledku 
je dosaženo díky velké přepravní rychlosti. Rychlosti 50 
km/h dosahuje model 900 Vario při ještě redukovaných 
otáčkách motoru 1.450 U/min, což se znatelně projevuje 
ve snížené spotřebě pohonných hmot. 
*interní měření

ABS – jistota zastavení na nejvyšší úrovni
Bezpečnost je tou nejvyšší prioritou nového modelu 
900 Vario, který je poprvé vybaven antiblokovacím sys-
témem ABS. Na suché nebo mokré vozovce je zaručena 
i při silném brždění nejlepší řiditelnost stroje a zároveň 
máte celý stroj neustále pod kontrolou. Na nezpevněném 
povrchu, např. štěrku nebo sněhu, zastavuje 900 Vario se 
systémem ABS bez zablokování kol zcela spolehlivě.

Otáčkový 
snímač

Brzda kola

Redukční tlakový 
ventil

ABS-Modul

Již žádné zablokování kol
Modul ABS měří pomocí čtyř snímačů otáček okamžitou rychlost otáčení každého kola. Jsou-li otáčky na některém z kol přiliš nízké, zasáhne ABS povolením brzdy, 
aby zabránilo zablokování kola. Protože jsou kola u traktoru mnohem větší a mají zároveň velkou setrvačnost, komunikuje modul ABS s řídící jednotkou traktoru, 
která následně může pomocí plynulé převodovky Vario opět zvýšit rychlost kola, když povolení brzdy kola nestačí k udržení požadovaných otáček. Přední kola jsou 
řízena současně pro zachování stability traktoru 900 Vario i za rozdílných podmínek. Zadní kola jsou řízena odděleně pomocí modulu ABS.
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Nejvyšší bezpečnost na silnici i na poli
Podvozek zaručuje optimální použití traktoru jak na poli, 
tak i na silnici. Jedinečná kontrola stabilita FSC zaručuje 
bezpečný průjezd zatáčkou. Brzdy traktoru jsou zcela 
bezúdržbové a skládající se z mokrých lamel, které jsou 
v zadní nápravě a za příplatek i v přední. Tento koncept 
brzdové soustavy je zárukou rychlého a bezpečného 
zastavení.  

 

Sedm bodů pro váše pohodlí
Celkový koncept traktoru umožňuje dosáhnout nejvyšší 
možný komfort a optimální ergonomii. Sedm bodů je 
zárukou nejlepšího pocitu z jízdy: odpružená přední náp-
rava s úrovňovou regulací • eliminace naklápění 
v zatáčkách FSC • řídící systém Fendt Reaction System • 
tlumení kmitů • odpružení kabiny • odpružení sedačky 
řidiče • automatické uzamykání řiditelné nápravy. 

Bez ABS a FSC
Redukční tlakový 
ventil

S ABS a FSC

Kontrola stability (FSC)
Od rychlosti 20 km/h uzamyká ventil Fendt Stability 
Control (FSC) výměnu hydraulického oleje mezi pravou 
a levou stranou hydromotorů nápravy pro zajištění 
přesnosti řízení, stability a bezchybného zastavení. 
Úroveň komfortu je srovnatelná s nákladními 
automobily. Sníží-li se okamžitá rychlost pod 15 km/h 
ventil FSC odemyká a umožňuje tak výměnu oleje 
mezi  hydromotory přední nápravy. Jen tak lze zaručit 
vynikající kontakt s podložkou a maximální trakci.

•  60 km/h transportní rychlost 
při snížených otáčkách motoru 
(1.750 U/min)

• Fendt Stability Control FSC

•  Přední odpružená náprava            
s úrovňovou regulací a aretací

•  Dvouokruhový brzdový systém

• Širokoúhlá zrcátka

•  Na přání je možné vybavit trak-
tor i tachografem

Více informací na:
www.fendt.com/900/details

Odpružená přední náprava s úrovňovou regulací
Hydropneumaticky odpružená přední náprava s nezávislým zavěšením kol je vybavena dvojitým příčným nosníkem, který je 
zárukou optimálního úhlu natočení kol. Plně automatická úrovňová regulace je zárukou perfektního odpružení i při vyšším 
zatížení (až osm tun). Části nápravy, jako jsou klouby a ložiska, jsou zcela bezúdržbová, takže odpadá nepříjemné a zdlouhavé 
promazávání. Samozřejmostí je manuální aktivace a dekativace odpružení přední nápravy.  
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Výhled vpřed i vzad za všech situacích

Fendt 900 Vario - použití v dopravě

Více výhledu pro větší bezpečnost
Dobrý výhled do všech stran je předpokladem, aby byl 
docílen ten nejlepší výsledek výhledu z kabiny v oblas-
ti traktorů. Výborný výhled také přispívá ke zvýšené 
bezpečnosti. Nová x5 kabina nabízí velké prosklené plo-
chy a opravdu velký výhled do všech stran. Spolu s nový-
mi a ještě zvětšenými zpětnými zrcátky získáte vynikající 
přehled i kolem stroje. Především v úzkých prostorech 
oceníte vynikající výhled a širokoúhlá zrcátka. 

Osvětlení v 360 stupních
Dny sklizně mohou být dlouhé a často trvají až do 
pozdní noci. Abyste mohli v klidu a v pohodě pracovat 
za stmívání nebo v noci, je traktor 900 Vario vybaven 
výkonným osvětlením. Celkem 14 reflektorů plus pojez-
dová světla nabízejí vynikající osvětlení kolem osy celého 
trakotru. Na přání je možné nahradit klasické halogenové 
světlomety xenonovými . Boční světla, Corner-Light, 
osvětlují kola a profily stroje, které jsou tak dobře viditel-
né i za tmy. 

Širokoúhlá zrcátka pro ještě větší přehled
Na přání dodávaná širokoúhlá zrcátka výrazně zlepšují zorné pole a tak přispívají               
k větší bezpečnosti. Pomocí zrcátek získáte zlepšený výhled i v okolí kolem traktoru. 
Nebezpečným zónám nacházející se v mrtvém úhlu zabrání nová širokoúhlá zrcátka. 

Zvětšení zorného pole 
pomocí širokoúhlých zrcátek

Zorné pole bez širokoúhlých 
zrcátek 

4 pracovní reflektory 
na střeše

2 pracovní reflektory 
na blatníku

Zadní světla, brzdová 
světla a blinkry
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900

Práci za noci zvládnete mnohem lépe a stroj dokonale 
využijete. Během hektické sklizňové sezóny oceníte tyto 
vlastnosti ke zvýšení proudktivity vašeho traktoru Fendt 
Vario.  
 

•  Znatelné zvýšení zorného pole 
pomocí širokoúhlých zrcátek

•  360 stupňový systém osvětlení

•  8 pracovních reflektorů plus čelní 
bodová světla

•  Možnost objednání xenonových 
reflektorů

•  Corner-Lights pro osvětlení kol

Perfektní výhled a přehled také za šera
Pomocí geniálního konceptu osvětlení traktoru 900 Vario uvidíte perfektně i za noci či šera. Síla osvětlení jak tlumených, tak i dálkových 
světel je na jedinečně vysoké úrovni. Pracovní osvětlení je možné individuálně nastavit kolem osy traktoru, tzn. o 360 °. Na přání je 
možné vybavit traktor xenonovým osvětlením. Více informací na:

www.fendt.com/900/details

4 střešní pra-
covní reflektory 

Čelní bodová 
světla

2 pracovní 
reflektory

Corner-Lights Reflektory na 
sloupku kabiny

Blinkry a poziční 
světla
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Mnohostrannost pod značkou Fendt

Lídr ve všech disciplínách

Je zcela jedno v jaké oblasti používáte svůj nový traktor 
Fendt 900 Vario. V klasickém zemědělském použití nebo ve 
speciálních aplikacích, jako jsou komunální práce, práce 
v lese nebo nastavbách. Všude oceníte vynikající vlastnosti 
traktoru Fendt 900 Vario. Spektrum použití 900 Vario je 
opravdu široké a je podpořeno plnohodnotným otočným 
řízením Fendt, se kterým ještě zvýšíte rentabilitu vašeho 
traktoru Fendt. 
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Vaše výhody: 

•  Použití 365 dní v roce

•  Plnohodnotné otočné zařízení pro        
zvládnutí různých prací vpřed i vzad
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9

2

4

5

Jen dokonalá souhra moderních technologií činí váš náskok

Nejmodernější technologie spojuje
V traktoru Fendt 900 Vario jsou optimálně sladěny nejmodernější technologie, které se 
starají o váš ekonomický náskok před ostatními - ať jste zemědělec nebo podnikatel ve 
službách.

6

 1. Stabilní litinový rám
 2.  Odpružení přední nápravy s nezávislým 

zavěšením kol (uzamykatelná a bezúdržbová, 
+/- 300 mm zdvih) se systémem Fendt 
Stability Control (FSC)

 3.  Hydromotory odpružení přední nápravy
 4.    Přední ramena s externím ovládáním
 5.  Přední vývodový hřídel
 6.  2 dvojčinné hydraulické okruhy vpředu
 7. Planetový koncový převod
 8. 7,8 l-Deutz motor se 4 ventilovou technikou
 9.  Inteligentní chlazení se systémem Visctronic
 10. SCR-Katalyzátor
 11. Plynulá převodovka Vario
 12. Hydromotor
 13. Hydrogenerátor
 14. Zapouzdřená spojka pohonu všech kol
 15. Turbodmychadlo
 16. Palivová nádrž s objemem 600 litrů
 17. Nádrž na AdBlue
 18. Planetová zadní náprava
 19. 1.000 kg zatížení v kolech
 20.  x5-kabina s integrovanou automatickou kli-

matizací a plochou prosklení až 
5,5 m2

 21. Pneumaticky odpružená kabina
 22. Opěrka s Variocentrem
 23.  Nový Varioterminál s navigačním systémem 

Fendt Vario Guide
 24. Přijímač pro VarioGuide
 25.  Superkomfortní sedadlo Fendt Evolution 

Active s aktivním odpružením a klimatizo-
vaným sedákem

 26.  Komfortní sedadlo spolujezdce                                      
s bezpečnostními pásy

 27.  Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná 
zrcátka

 28.  Externí ovládání zadních ramen, vývodových 
hřídelí a hydraulických okruhů
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265 / 360
287 / 390
276 / 376
291 / 396

7755
2200
1900
1547

31
195
600
60

500

60

160 nebo 216
EHR

11800
5550
4100

10830

18000 /15000
18000
16000

2000
5655
2750
3372
480

3050
2100
2050
6,58

4,7
12 / 170

14 / 2x150

Technické údaje

Motor
Jmenovitý výkon (kW/PS) (ECE R24)
Max. výkon (kW/PS) (ECE R24)
Jmenovitý výkon (kW/PS) (EG 97/68) 5)
Max. výkon (kW/PS) (EG 97/68)
Počet válců / chlazení
Vrtání / Zdvih (mm)
Zdvihový objem (cm3) 
Jmenovité otáčky (U/min)
Otáčky při max. výkonu (U/min)
Max. točivý moment (1450 U/min.)
Nárůst točivého momentu (%)
Specifická měrná spotřeba (g/kWh)
Zásoba paliva (l)
AdBlue (l)
Interval výměny oleje (provozní hodiny.)4)

Převodoka a vývodové hřídele
Druh převodovky
Jízdní rozsah: Rozsah I - pole (vpřed / vzad)
    Rozsah II - silnice (vpřed / vzad)
Nejvyšší rychlost (km/h)
Zadní vývodový hřídel (U/min)
Přední vývodový hřídel (U/min) 1)

 
Zadní ramena
Hydrogenerátor - tlak (200 + 10 bar) (l/min)
Systém regulace ramen
Přídavné hydraulické okruhy max. (Serie)  Version Power: 
                                    Version Profi:
                                    Version Profi Plus
Max. zdvihová síla zadních ramen (kN)
Max. zdvihová síla předních ramen (kN)
Hmotnost nářadí / přední ramena až (kg)

Rozměry a hmotnosti
Prázdná hmotnost dle DIN 70020 (kg)
Dovolená celková hmotnost (kg)
při 40 km/h / 50 km/h (1-okruhové brzdy)
při 40 km/h, 50 km/h (2-okruhové brzdy)
při 60 km/h (2-okruhové brzdy)
Max. svislé zatížení závěru 
při sériovém obutí a 60 km/h (kg)
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Celková výška s kabinou (mm)
Světlost (mm) 2)

Rozvor (mm)
Rozchod vpředu (mm) 2)

Rozchod vzadu (mm) 2)

Nejmenší poloměr otáčení (m) 6)

Elektrická výbava
Startér (kW)
Baterie (V/Ah)
Alternátor (V/A)

154 / 210
177 / 240
183 / 249
189 / 258

7755
2200
1900
1049

36
195
600
60

500

60

160 nebo 216
EHR

11800
5550
4100

10700

18000 /15000
18000
16000

2000
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,08

4,7
12 / 170

14 / 2x150

177 / 240
199 / 270
194 / 264
202 / 275

7755
2200
1900
1116

36
195
600
60

500

60

160 nebo 216
EHR

11800
5550
4100

10760

18000 /15000
18000
16000

2000
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,08

4,7
12 / 170

14 / 2x150

199 / 270
221 / 300
217 / 295
244 / 305

7755
2200
1900
1234

34
195
600
60

500

60

160 nebo 216
EHR

11800
5550
4100

10760

18000 /15000
18000
16000

2000
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,45

4,7
12 / 170

14 / 2x150

243 / 330
265 / 360
261 / 356
269 / 366

7755
2200
1900
1498

34
195
600
60

500

60

160 nebo 216
EHR

11800
5550
4100

10830

18000 /15000
18000
16000

2000
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,45

4,7
12 / 170

14 / 2x150

221 / 300
243 / 330
238 / 324
245 / 333

7755
2200
1900
1326

31
195
600
60

500

60

160 nebo 216
EHR

11800
5550
4100

10760

18000 /15000
18000
16000

2000
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,45

4,7
12 / 170

14 / 2x150

plynulá převodovka Vario 
0,02 až 34 km/h / 0,02 až 20 km/h
0,02 až 60 km/h / 0,02 až 33 km/h

540E / 1000 nebo 1000 / 1000E
1000

6 / Turbodmychadlo / Voda
110 / 136

4 (3) elektrohydraulické ventily 
8 (4) elektrohydraulické ventily / křížová páka

8 (4) elektrické ventily / křížová páka

 924 927 930 933 936 939
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Power   Profi   ProfiPlus

Ovládání Vario
Pojezdová páka (s tlačítky tempomatu)  ■ – –
Multifunkční pojezdová páka   – ■ ■ 
Varioterminal 7“ pro jemné nastavení  ■ ■ – 
Varioterminal 10.4“ pro jemné nastavení  – ■ ■
Variotronic řízení nářadí přes ISO-BUS  ■1)  ■ ■
Variotronic TI   - souvraťový management  – ■ ■
Vario TMS - řízení motoru a převodovky  ■ ■ ■
VarioDoc     – ■ ■
VarioDoc Pro    – ■ ■
Předpříprava pro automatické řízení   – – ■2) 
Navigační systém VarioGuide   – – ■
Imobilizér     ■ ■ ■

Kabina
Pneumatické odpružení kabiny   ■ ■ ■
Otočné řízení    ■ ■ ■
Výškově a podélně nastavitelný sloupek řízení  ■ ■ ■
Super-komfortní sedadlo, vzduchem odpružené  ■ ■ ■
Super-komfortní sedadlo Evolution s klimatizací  ■ ■ ■
Super-Komfortní sedadlo Evolution s klimatizací a
aktivním tlumením kmitů   ■ ■ ■
Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem  ■ ■ ■
Komfortní sedadlo spolujezdce   ■ ■ ■
Předpříprava pro rádio se 2 reproduktory  ■ ■ ■
Dvojitá zdířka pro rádio se 4 reproduktory  ■ ■ ■
Radio CD MP3 Blaupunkt se zvukovým systémem  ■ ■ ■
Radio CD MP3 Blaupunkt s HandsFree a
zvukovým systémem    ■ ■ ■
Tachograf     ■ ■ ■
Integrovaná automatická klimatizace  ■ ■ ■
Filtr škodlivin (aerosol)    ■ ■ ■
Stěrač a ostřikovač vzadu   ■ ■ ■
Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná ■ ■ ■
Zpětná zrcátka mechanicky nastavitelná  ■ – –
Širokoúhlá zrcátka    ■ ■ ■
Vnitřní zrcátko    ■ ■ ■
Pracovní reflektory 2x střecha vzadu, 1x střecha vpředu ■ ■ ■
Pracovní reflektory A-sloupek, blatník vzadu  ■ ■ ■
Pracovní reflektory Xenon A-sloupek, blatník vzadu 
Reflektory na střeše vpředu   ■ ■ ■
LED brzdová světla    ■ ■ ■
Přídavný držák nářadí v kabině   ■ ■ ■
Klimatizovaný box    ■ ■ ■

Motor
Předfiltr paliva    ■ ■ ■
Předehřívání (motor, převodovka, hydraulický olej) ■ ■ ■
Motorová brzda    ■ ■ ■

Převodovka
Funkce rychloreverzace, funkce Stop-and-Go  ■ ■ ■
Varovný tón při jízdě vzad   ■ ■ ■

Podvozek / bezpečnostní prvky
2-okruhová soustava se systémem FSC  – ■ ■
1-okruhová soustava s 1 pedálem   ■ ■ ■
1-okruhová soustava se 2 pedály a směrovou brzdou ■ ■ ■
Kompresor     ■ ■ ■
Automatické uzamykání nápravy vleku, přívěsu  ■ ■ ■ 

Traktor Fendt si můžete sestavit dle vašich individuálních požadavků na: www.fendt.com.

1) = ovládání jen přes  Varioterminál 2) = včetně střechy pro VarioGuide 3) = není možné u předních ramen

Pohon všech kol / uzávěrka diferenciálu
Komfortní řazení 4x4 / uzávěrek diferenciálu  ■ ■ ■
100 % uzávěrka zadního a předního diferenciálu  ■ ■ ■

Vývodové hřídele řazené pod zatížením
Vzadu: Hřídel 540E/1.000 U/min   ■ ■ ■
Vzadu: Hřídel  1.000/1.000E U/min   ■ ■ ■
Vpředu: 1.000 U/min    ■ ■ ■
Externí ovládání zadního vývodového hřídele  ■ ■ ■

Hydraulická soustava
Load-Sensing s axiálním pístovým čerpadlem (160 l/min) ■ ■ ■
216 l/min průtok    ■ ■ ■
Elektrohydraulický závěs DW (EHR), 
s externím ovládáním    – ■ ■
Elektrohydraulický závěs EW (EHR), 
s externím ovládáním    ■ – –
Hydraulická aretace dolních ramen   ■ ■ ■
Regulace prokluzu - radar   ■ ■ ■
Hydraulický třetí bod    ■ ■ ■
Háky dolních ramen kat. 4     ■ ■ ■
Externí vývod hydraulické soustavy (Load-Sensing) ■ ■ ■
Ovládání hydraulických okruhů pomocí křížové páky
Multifunkční pojezdová páka   – ■ ■ 
Externí ovládání hydraulického okruhu vzadu  ■ ■ ■
DUDK-pákové rychlospojky vzadu (spojovatelné pod tlakem) ■ ■ ■
Přední ramena EW, s externím ovládáním  ■ ■ ■
Komfortní ramena DW s polohovou regulací 
Externí ovládání    – ■ ■

Nástavba
Autom. závěs s ovládáním z kabiny - vzadu  ■ ■ ■
Výškově nastavitelný kulový závěs   ■ ■ ■
Kulový závěs na spodním rámu   ■ ■ ■
Nucené řízení (jedno nebo dvě táhla)  ■ ■ ■
Agrohák     ■ ■ ■
Kyvné táhlo     ■ ■ ■
Piton-Fix     ■ ■ ■
Vzduchové brzdy Duomatik   ■ ■ ■
Maják     ■ ■ ■
Označení šířky traktoru    ■ ■ ■
Výkyvné přední blatníky    ■ ■ ■
Dvojmontáže vzadu    ■ ■ ■
Dvojmontáže vpředu    ■ ■ ■
Komfortní rám pro přední závaží   ■3)  ■3) ■3)

Přední závaží, rozdílné velikosti   ■ ■ ■
Zatížení v zadních kolech   ■ ■ ■
Design Line     ■ ■  ■ 
Přenosná bedna na nářadí   ■ ■ ■

■  = sériově       ■  = na přání        –  = není možné Power      Profi     ProfiPlus

Sériová a příplatková výbava



Celková hospodárnost traktorů Fendt

To potěší každého podnikatele – 
správně investovat a ještě ušetřit!

S každým traktorem Fendt získáte nejmodernější techno-
logie. K celkové hospodárnosti traktorů Fendt Vario patří 
ještě: kompetentní poradenství, komplexní servisní služby 
a vysoká zbytková hodnota traktorů Fendt.

Úspornost: Recept úsporného hospodaření
V uvedeném tématu nepřipouštíme žádné kompromisy 
neboť naším cílem je: být lídrem v rentabilitě nákladů na 
jeden hektar a kilometr. Všechny moderní technologie 
jsou integrovány do traktoru 900 Vario: moderní a účinná 
plynulá převodovka Vario, úsporná technologie SCR a 
systém řízení motoru a převodovky TMS. Pomocí těchto 
technických řešení se podařilo dosáhnout prvotřídní 
úspornosti a snížit celkové náklady na hektar nebo 
kilometr.  

Zůstatková hodnota = Jistota budoucnosti a kvality
Každý zákazník Fendt na konci provozu stroje začne 
počítat. U traktorů Fendt je to radost, neboť zůstatková 
hodnota traktorů Fendt Vario je neporazitelná. Jako 
vedoucí výrobce v aplikaci nejmodernějších technologií 
udává trendy a používá technická řešení, která budou 
vyhledávána i v budoucnosti. K tomu musíme připočítat 
kvalitu a dlouhou životnost. V celkovém součtu vyplývá 
vysoká zbytková cena, kterou Fendt nabízí. 



Fendt celková hospodárnost

•  Fendt-úspornost pro nejlepší rentabilitu 
nákladů na hektar

•  Fendt-komfort pro příjemné pracování 
den za dnem

•  Fendt-vysoká zůstatková hodnota stroje 
- výhoda při dalším prodeji

•  Fendt-servis pro kompetentní pora-
denství a spolehlivost

•  Fendt-flexibilita pro individuální finan-
cování a vypracování nabídek

•  Fendt Expert - kurz efektivního ovládání 
traktoru 

Více prostoru pro investice - na míru ušité financo-
vání AGCO FINANCE a perfektní balíček servisních 
služeb
Financování ušité přesně podle vašich představ 
s aktraktivními kondicemi a flexibilní délkou splatnosti. 
Toto finanční řešení vám nabízí ideální možnost pro 
přizpůsobení investic do vašeho podniku. Spolu se ser-
visním balíčkem Fendt Service máte náklady na opravy a 
údržbu vždy pod kontrolou. 



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

939V/1.0-D/08-10/20.0-E

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

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

Kdo Fendtem jede, vždy vede

Stále více platí:


