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990 • 1270 • 1290 • 12130



2

  

Fendt - lisy na hranaté balíky
Vysoká výkonnost a absolutní spolehlivost

Již před více než 30 lety opustil továrnu na lisy v americkém městě Hesston první lis na 
hranaté balíky. Tím byl položen základní kámen pro celosvětový úspěch těchto lisů. Od 
roku 2000 se v tomto městě vyrábějí a vyvíjejí lisy na hranaté balíky pod značkou Fendt. 
Na základě bohatých zkušeností s konstrukcí a výrobou, se lisy Fendt vyznačují vysokou 
stabilitou, životností a bezkonkurenčním zpracováním a použitím vhodných materiálů. 
Neustálým vývojem orientovaným na skutečnou praxi, vám Fendt nabízí celkem čtyři lisy 
na hranaté balíky. 
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Model Rozměr balíku (š x d)

990 80 cm x 90 cm

1270 120 cm x 70 cm

1290 120 cm x 90 cm

12130  120 cm x 130 cm
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Hospodárný koncept,
který se promítne do vašeho účetnictví

Lisy Fendt na hranaté balíky se již od svého 
uvedení na trh v Německu v roce 2002 pro-
sadily masivní konstrukcí a dlouhou 
životností. Při vývoji této nové generace 
lisů byla kladena hlavní váha na další 
zlepšení, zjednoušení ovládání a snížení 
požadavků na celkovou údržbu lisu. Vznikl 
nový lis na hranaté balíky, který sjednocuje 
všechny uvedené výhody spolu s novým lí-
bivým designem a technickými údaji. Lisy 
na hranaté balíky jsou předurčeny pro spo-
jení s traktory, vybavené plynulou 
převodovkou Vario.

Zvýšená průchodnost a slisovatelnost 
Nově	vyvinuté	zavěšení	sběrače	(pick-up)	je	
provedeno	pomocí	speciálních	torzních	tyčí.	Ve	
spojení	se	čtyřmi	vkládacími	šneky	je	zaručen	
optimální	a	bezproblémový	tok	sbírané	hmoty.	
Zvětšením	zdvihu	pístu	až	na	46	zdvihů	za	mi-
nutu,	se	zvýšila	průchodnost	a	slisovatelnost	
balíku	a	zároveň	dojde	ke	snížení	počtu	sliso-
vaných	balíků	na	hektar,	což	značnou	měrou	
přispívá	ke	snížení	nákladů.	
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Snížení potřebného času na údržbu lisu
Použitím	samomazných	ložisek	došlo	ke	značné	
redukci	potřebných	mazacích	míst.	Použitá	
ložiska	byla	zesílena,	což	přispělo	ke	snížení	
intervalu	pravidelného	mazání	z	10	na	50	pro-
vozních	hodin.

Robustní a přesto výkonný
Vysoké	životnosti	je	dosaženo	použitím	zesíle-
ného	rámu	a	zesílené	lisovací	komory,	která	
lépe	odolá	zvýšenému	zatížení	při	lisování.

• Vysoká průchodnost

• Perfektní tvar balíku
 
•  Balík je tvořen a lisován 

rovnoměrně

•  Jedinečné osvětlení i 
pro práci za šera či           
v noci

•  Značné snížení             
mazacích míst a 
prodloužení intervalů 
mazání

•  Jistota a spolehlivost 
použití za všech             
podmínek
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Power-Pick-Up pro
nejvyšší rychlost a maximální průchodnost materiálu

Samotný sběr lisované hmoty značné 
přispívá k celkové výkonnosti lisu. Pick-up 
o celkové šířce 2,2� m zaručuje čistý a ply-
nulý sběr. Za sběračem následují série po-
dávacích šneků pro zlepšení přísunu hmoty 
do předlisovací komory. Širokým sběračem 
a vkládacími válci dojde k podstatnému 
zvýšení celkové efektivnosti a výkonnosti 
lisování. 

Power-Pick-Up pro ještě větší výkonnost
Velká	šířka	sběrače	2,26	m	zaručuje	sběr	lisova-
né	hmoty	i	z	toho	nejširšího	řádku	zcela	bez	
problémů.	Ke	sběru	lisovaného	materiálu	
dochází	velmi	rychle,	čistě,	plynule	a	také	
šetrně.	I	široké	řádky	vzniklé	po	dnešních	sklí-
zecích	mlátičkách	neznamenají	pro	lisy	na	hra-
naté	balíky	Fendt	žádný	problém.	Samotný	
sběrač	(pick-up)	je	zavěšen	i	odpružen	použitím	
torzních	tyčí.	Velký	počet	prstů	na	rotoru	(128)	
umožnuje	čistý	a	spolehlivý	sběr	i	za	těch	
nejtěžších	podmínek.

2,26 m široký Power Pick-up zaručuje perfektní tok sbírané hmoty a maximální výkonnost. 

Celkový pracovní záběr 2,26 m je předurčen i pro bezproblémový sběr materiálu i z toho 
nejširšího řádku. Výsledkem je zvýšená výkonnost lisu již od samotného počátku lisování. 
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•  2,2� m Pick-Up i pro 
široký řádek

•  Podávací šneky zaručují 
optimální tok sbírané 
hmoty

•  Ke zlepšenému sběru 
hmoty přispívá i 128 
pružných prstů

•  Sériově dodávaný        
vodící plech pro 
zvýšenou průchodnsot

•  Odpružení sběráku     
pomocí torzních tyčí 
zlepšuje funkci kopíro-
vacích kol

Optimální tok hmoty
Základním	faktorem	pro	vysoké	slisování	sbíra-
ného	materiálu	je	přísun	hmoty	do	lisovací	ko-
mory.	U	lisů	na	hranaté	balíky	Fendt	je	hmota	
dopravována	rovnoměrně	a	přímočaře	přímo	
do	předlisovací	komory.		
Takto	řešeným	přísunem	hmoty	dojde	ke	
značnému	snížení	potřebné	energie.	Podávací	
šneky	pomáhají	snížit	objem	sbírané	hmoty	a	
zároveň	ji	dopravují	do	předlisovací	komory.

Dlouhá životnost
Efektivní,	účinný	a	přesto	velmi	robustní.	To	je	
hlavní	heslo,	které	platí	pro	lisy	na	hranaté	balí-
ky.	Pick-up	je	vedle	svého	zavěšení	pomocí	torz-
ních	tyčí	ještě	veden	pomocí	dvou,	na	každé	
straně	k	tomu	určených,	vodících	drah,	které	
zaručují	plynulý	a	vyvážený	chod	sběráku.	Prsty,	
které	jsou	vystaveny	extrémnímu	namáhání,	
byly	podstatně	zesíleny.	Zesílen	byl	rovněž	hlav-
ní	rám	lisu	i	předlisovací	komory.	Za	těchto	
předpokladů	jsou	lisy	Fendt	určeny	i	do	těch	
nejtěžších	podmínek.	
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Jistota a spolehlivost použití je povinností 
každého lisu určenému pro profesionály. 
Pro tyto požadavky jsou lisy Fendt na hra-
naté balíky vybaveny robustní a výkonnou 
převodovkou, která odolá i těm největším 
rázům a zatížením. Vedle toho i nový 
spirálovitý, čtyřřadý rotor řezání zaručí 
nejvyšší kvalitu řezu. 
Díky sériově montovanému podávání, které 
zasahuje přímo mezi rotory, je sníženo rizi-
ko ucpání na minimum. 

Perfektní kvalita řezu
Řezání	u	lisů	na	hranaté	balíky	Fendt	je	vybave-
no	19	noži	u	modelů	1270	a	1290	a	11	noži	u	
modelu	990.	Na	levé	straně	lisu	je	možné	zvolit	
počet	nožů	řezání	a	tím	přizpůsobit	délku	
řezanky	okamžitým	požadavkům.	Dvojité	
pevné	prsty	dopravují	sbíranou	hmotu	přímo	
k	nožům	a	tím	je	dosažena	vynikající	kvalita	
rozřezání	lisovaného	materiálu.	

Ukrytý výkon - hodina za hodinou

Spirálovitý rotor pro řezaní je vybaven dvojitými pevnými prsty pro přesné rozřezání.

Počet nožů lze velmi rychle a snadno vyměnit a tím přizpůsobit řezání okamžitým podmínkám. 
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Výkonný a přesto tak tichý a kultivovaný
Převodovka	lisu	se	stará	o	spolehlivý	přenos	
potřebné	síly	pro	tvorbu	balíku.	Pohon	liso-
vacího	pístu	je	přímo	od	převodovky	lisu	pro	
zvýšení	účinnosti	přenosu	síly.	
Rotor	pro	řezání	a	podávací	válce	je	poháněn	
pomocí	řetězů.	Řetězový	pohon	je	zesílen	a	
určen	především	pro	pohon	výše	uvedených	
částí	lisu	a	odolá	i	těm	nejtěžším	podmínkám.	
Přímým	pohonem	všech	částí	lisu	je	zaručen	
účinný	a	klidný	běh	celého	stroje.	

•  Rychlá a pohodlná 
změna počtu nožů

•  Optimální kvalita řezu 
pomocí 19 nožů

•  Přímý pohon všech 
částí lisu

•  Masivní a spolehlivá 
hlavní převodovka

Převodovka lisu na hranaté balíky Fendt - spolehlivý zdroj síly
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Podávání 
Systém plnění předlisovací komory zasahuje do 
prostoru rotoru a předlisovací komory.

Řídící deska předlisovací komory 
Je-li předlisovací komora uzavřena, uvedou se, pomocí 
senzoru, do činnosti hutnící hrabice. 

Předlisovací komora 
Podáváním dochází k rovnoměrnému plnění 
předlisovací komory a tím i k předlisování 
sebraného materiálu.

Zádržné prsty předlisovací komory 
Zádržné prsty zabraňují průniku materiálu 
z předlisovací komory do hlavního lisovacího 
kanálu.

Hutnění materiálu 
Je-li předlisovací komora uzavřena, 
uvedou se, pomocí senzoru, do činnosti 
hutnící hrabice.

Stejný každý balík

Lisy na hranaté balíky Fendt jsou zárukou 
toho, že každý balík bude stejný jako ten 
předešlý. Garantem toho je propracovaný 
systém lisování se senzorem řízenou 
předlisovací komorou. Hlavní lisovací ko-
mora je zodpovědná za jedinečné slisování 
a dosažení vysokého stupně utužení lisova-
né hmoty. 

Stejný tvar a vysoké slisování
Základem	správného	slisování	je	předlisovací	
komora,	která	je	kontinuálně	plněna	pomocí	
podávacích	hrabic.	Správně	předlisovaný	mate-
riál	v	předlisovací	komoře	začne	působit	svým	
tlakem	na	spodní	desku,	ovládanou	senzorem,	
která	uvede	v	činnost	zádržné	prsty.	
Po	vzniklém	impulsu	se	zádržné	prsty	zasunou	
do	své	krajní	polohy	a	materiál	z	předlisovací	
komory	je	vsunut	do	hlavního	lisovacího	kanálu	
lisu.	
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Vysoká průchodnost materiálu
Předlisovaná	vrstva	je	pomocí	zdvihu	hrabic	
vsunuta	do	hlavní	lisovací	komory.	V	ní	následně	
dojde	k	vysokému	stupni	slisování	dosaženého	
vyšším	lisovacím	tlakem	než	v	předlisovací	
komoře.	Zádržné	prsty	v	horní	části	předlisovací	
komory	jsou	zárukou	toho,	že	nedojde	k	vni-
knutí	materiálu	do	hlavní	lisovací	komory	v	ne-
správný	čas.	Rychlost	pohybu	pístu	je	47	zdvihů	
za	minutu	a	u	modelu	12130	N	je	33	zdvihů.	

Optimální utuženost balíku
Maximální	zatížení	pístu	je	snímáno	a	vyhodno-
cováno	pomocí	senzorů,	které	se	znovu	a	znovu	
přizpůsobí	okamžitému	stavu	a	tvorbě	nového	
balíku.	Pomocí	čidel	zjištěné	hodnoty	slouží	pro	
regulaci	tlaku	oleje	v	lisovacích	válcích.	Při	
nadměrném	zatížení	pístu	dojde	k	úniku	oleje	
z	pístů.	Řízení	lisu	je	plně	automatické	v	závislo-
sti	na	stupni	zatížení,	nikoliv	na	tlaku	oleje	v	hy-
draulické	soustavě.	Tak	můžete	lisovat	a	vytvářet	
stejné	balíky	i	za	měnících	se	podmínek	lisování.

•  Rovnoměrně 
vytvořené hranaté 
balíky

•  Již žádný výskyt plísně 
kvůli nevhodně       
zformovaným balíkům

•  Více slisované balíky 
snižují počet balíků na 
hektar a přispívají tak 
ke snížení nákladů na 
manipulaci a dopravu

•  Automatická regulace 
slisování
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Spolehlivé svázání balíku –
i za vysokých lisovacích tlaků

Lisy Fendt na hranaté balíky jsou sériově 
vybaveny dvojuzlíkovým vázáním. Dva 
uzlíky jsou zárukou správného svázání i za 
extrémně vysokých lisovacích tlaků. Vázací 
jehly jsou zatěžovány jen při samotném 
procesu vázání. Během lisování se 
v uzlovačích nenachází žádný provázek. 
Tímto řešením se snižuje stupeň opotřebení 
a chybné svázání na minimum. 

Bezpečné a spolehlivé vázání
Šest	uzlovačů	na	šířku	lisovací	komory	120	cm	a	
čtyři	uzlovače	na	šířku	lisovacího	kanálu	80	cm.	
Každé	svázání	je	dvojité	a	jehly	jsou	zatěžovány	
jen	při	samotném	vázání.	Během	lisování	se	
v	jehlách	nenachází	žádný	provázek.	
Tímto	konstrukčním	řešením	je	opotřebování	i	
chybné	vázání	sníženo	na	minimum.	Zcela	nový	
výklopný	ventilátor	patřící	k	systému	vázání,	je	
v	sériově	výbavě	každého	lisu.	

Dvojuzlíkové vázání pro bezpečnější svázání.

Lisy na hranaté balíky Fendt zaručují spolehlivé 
svázání i za vysokých lisovacích tlaků. 

Vynikající přístupnost k uzlovačům a výklopnému 
ventilátoru proudu vzduchu. 
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Ventilátor	je	poháněn	hydraulicky	přímo	z	lisu.	Pro	
jednoduché	a	bezproblémové	vložení	motouzu	je	
ventilátor	řešen	tak,	že	je	možné	jej	vyklopit.	Vyso-
kou	konstantní	rychlostí	proudu	vzduchu,	dosahu-
jící	až	140	km/h,	se	zabrání	vniknutí	nečistot	do	
uzlovačů.	

•  Spolehlivé svázání i za 
vysokých lisovacích 
tlaků

•   Malý stupeň 
opotřebení

• Vysoká životnost

•  Centrální mazání 
uzlovačů

•  Sériový ventilátor - 
optimální čištění 
uzlovačů

•  Jednoduché navlečení 
provázku
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Technika v přehledu

1	 	Horní	i	spodní	závěs	-	možnost	přizpůsobení	
se	každému	typu	závěsu	traktoru

2	 	Kultivovaný	chod	dosažený	nastavením	
výšky	pohonu	vývodovým	hřídelem

3	 Setrvačník	(285	kg)
4	 Brzda	setrvačníku
5	 Samonapájecí	hydraulická	soustava
6	 	Nádrž	hydraulického	oleje
7	 Hlavní	převodovka
8	 	Optimální	tok	hmoty	podpořen	podávacími	

šneky
9	 Čtyřřadý	rotor	pro	řezání
10	 Podavače	pro	naplnění	předlisovací	komory
11	 	Hrabice	pro	naplnění	hlavní	lisovací	komory
12	 Čidlem	ovládaná	spodní	deska
13	 Předlisovací	komora	(objem	0,285	m3)
14	 Senzory	pro	zobrazování	směru	jízdy
15	 Zádržné	prsty	v	předlisovací	komoře
16	 	Ventilátor	s	konstantním	proudem	vzduchu	

až	140	km/h

Lisy na hranaté balíky Fendt jsou druhou generací lisů 
čerpající z neutuchajícího vývoje a ze zkušeností se stav-
bou a konstrukcí lisů déle než 30 let. Výsledkem je zcela 
nový masivní lis s dlouhou životností a v líbivém prove-
dení Fendt.

17	 	Dvojčinné	hydromotory	pro	automatickou	
regulaci	lisovacího	tlaku

18	 	Osvětlení	pro	provádění	údržby	i	za	šera
19	 Řiditelná	zadní	náprava
20	 Jehly
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Perfektní přehled –
přímo z kabiny

Každý ovládací terminál by měl být co 
nejjednodušší. Přehledné menu nabízí 
logickou strukturou různých nabídek nasta-
vení. Můžete si vybrat mezi ovládacím ter-
minálem GTA nebo komunikací lisu a trak-
toru přes ISO-BUS. Obě možnosti vám 
nabídnou maximální přehled o okamžitém 
stavu lisu a jeho nastavení, které lze 
samozřejmě pomocí terminálu kdykoliv 
změnit nebo upravit. 

 

Ovládání přes terminál GTA
Všechny	nejdůležitější	funkce	lisu	na	hranaté	
balíky	jsou	ovládány	a	zobrazovány	pomocí	
obrazovky	řídícího	terminálu.	V	hlavní	nabídce	
máte	vždy	ten	nejaktuálnější	přehled	o	
okamžitém	stavu	lisování	a	stroje.	V	terminálu	
také	můžete	nastavovat	lisovací	tlak	či	jiné	pro-
vozní	parametry.	

Ovládací terminál GTS je velmi přehledný a vyznačuje se logickým a intuitivním 
ovládáním.

Možnost komunikace přes ISO-BUS – všechny důležité funkce na jedné obrazovce.
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Obsluha přes ISO-BUS
Je-li	váš	traktor	vybaven	komunikací	pomocí	
ISO-BUS,	můžete	na	terminálu	traktoru	sledovat	
a	nastavovat	ty	nejdůležitější	funkce.	Tak	získáte	
jedinečnou	kontrolu	nad	lisem	přímo	z	kabiny	a	
navíc	také	možnost	reagovat	na	podmínky	liso-
vání.

•  Přehledné a logické     
informace

•  Všechny důležité infor-
mace se stále zobrazují 
na ovládacím terminálu: 
 – směrové šipky jízdy 
– lisovací tlak 
– vrstvy na balík 
–   elektronická diagnos-

tika vázání
   –  stav řezání

•  Nastavení všech funkcí 
pomocí ovládacího    
terminálu: 
 –   zpracování a 

získávání vybraných 
dat

    – intervaly mazání 
 –  automatická nebo 

manuální regulace   
slisovatelnosti balíku
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Maximální zásoba provázku

Nový líbivý design lisů Fendt na hranaté 
balíky nemůžete přehlednout. Velké po-
straní dveře lze velmi rychle a vysoko vyklo-
pit tak, abyste získali maximální přehled o 
stavu rolí motouzu. Normální zásoba rolí je 
30, což vystačí i na ty nejdelší pracovní 
směny. Úhel uložení rolí je 30°, což zabraňuje 
jejich sklouznutí nebo jejich poškození. 

„Easy-Fill“ – jednoduchá výměna rolí
S	jedinečným	systémem	„Easy-Fill“	je	uložení	a	
opětovná	výměna	provázkových	rolí	hračkou.	
Promyšlené	uložení	a	velmi	plochý	úhel	
zabraňují	sklouznutí	rolí	během	jízdy.	
Optimálním	uložením	cívek	je	dosaženo	také	
mnohem	rychlejší	zauzlování	a	svázání	balíku.	
Systém	uložení	rolí	je	chráněn	ještě	speciální	
sítí.

Plochý úhel uložení rolí motouzu 
usnadňuje vložení a opětovné 
naplnění zásobníku.

I za dlouhých pracovních dní, kdy 
se již stmívá nebo je již tma, není 
naplnění zásobníku cívkami motouzů 
žádný problém - výměnu cívek 
zlepšuje jedinečný systém pracovního 
osvětlení.
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Vynikající výhled a přehled
Již	zmíněným	umístěním	provázkových	rolí	
získáte	jedinečný	přehled	o	jejich	stavu	a	
množství.	Také	jejich	výměna	a	doplnění	je	tak	
jednoduché	jako	nikdy	předtím.	Uložení	rolí	je	
v	plochém	úhlu,	což	umožňuje	jejich	rychlé	
vložení	a	opětovné	zauzlování.	Nepříjemné	
vyměňování	a	doplňování	patří	již	minulosti.	

Zásobník motouzů s maximálním objemem
S	velkým	zásobníkem	cívek	motozů	až	30	
můžete	pracovat	v	sézoně	mnohem	déle,	aniž	
byste	se	museli	zabývat	častým	doplňováním	
cívek	provázků.	Za	šera	nebo	již	v	noci	je	
výměna	cívek	velmi	jednoduchá	díky	interova-
nému	osvětlení	vnitřního	prostoru	listu.	

•  Lehké naplnění cívek 
na základě plochého 
úhlu umístění zásobní-
ku cívek

•  Optimální přehled o 
stavu a množství cívek

•  Úhlem 30° je 
zabráněno 
nežádoucímu              
pohybu cívek

• Rychlé zauzlování

•  Velká zásoba motouzu 
i pro dlouhé dny
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Bohatá sériová výbava

Promyšlená konstrukce a ovládání lisů na 
hranaté balíky Fendt je zárukou spolehli-
vosti, retability a také vysoké ceny při dalším 
prodeji. Vypilovaná technická řešení jako 
ventilátor vázání, centrální mazání a jiné, 
usnadňují práci i za dlouhých pracovních 
směn. 

Sériové centrální mazání
Pro	snížení	servisních	a	jiných	zásahů	je	lis	na	
hranaté	balíky	Fendt	vybaven	elektronicky	
řízeným	systémem	centrálního	mazání.	
V	ovládacím	terminálu	je	možné	nastavit	
intervaly	mazání.	Sériovým	mazáním	je	
zaručeno	správné	promazání	všech	pohyb-
livých	částí	stroje,	což	značně	přispívá	ke	
zvýšení	životnosti	lisu.		

Lis je vybaven hydraulickým čerpadlem, které zásobuje olejem hlavní lisovací komoru 
a ventilátor vázání.

Výměnná varianta připojení může probíhat tak, že buď připojíte lis do 
horního nebo spodního závěsu.

Pro snížení nákladů na údržbu je lis vybaven elektronicky 
řízeným centrálním mazáním. 

Ovládání bočních stěn lisovací komory zajišťují 
dvojčinné hydromotory.

Na levé straně lisu je možné ovládat nejen vypadnutí 
balíku, ale také vyhazovač balíků.
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Všechny čtyři modely jsou sériově vybaveny řiditelnou tandemovou nápravou s možností transportu až do rychlosti 
60 km/h. Lis je vybaven pneumatikami o velikosti 550/45-22,5.

Optimální rozměry balíku pro každého
Nároky na rozměry balíku jsou závislé na dalším použití balíku. Aby Fendt uspokojil všechny požadavky zákazníků na rozměry balíků, nabízí čtyři možnosti provedení. Top model v nabídce lisů 
na hranaté balíky - 12130 N je určen speciálně pro lisování suchých materiálů. S rozměrem balíku od 120 cm do 130 cm odpovídá všech nárokům a požadavkům moderních spalovnen slámy.
Modely 990 S, 1270 S a 1290 S jsou na přání vybaveny řezáním a tím jsou vhodné i pro sběr siláže.

Rozměry 990 (ŠxVxD)
800 x 900 x 2700 mm

Rozměry 1270 (ŠxVxD)
1200 x 700 mm x 2700 mm

Rozměry 1290 (ŠxVxD)
1200 x 900 x 2700 mm

Rozměry 12130 (ŠxVxD)
1200 x 1300 x 2700 mm
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Typický Fendt- 
inovativní technika

Fendt je znám vedle pokrokové techniky 
také vysokou úrovní servisních služeb. 
Naším cílem je snížit zákazníkům náklady 
na provoz a zvýšit jejich konkurenceschop-
nost i na dynamicky se rozvíjejích trzích. 

Již při vývoji lisu Fendt na hranaté balíky byla kladena velká váha na celkovou údržbu lisu. Velké a 
výklopné boční dveře spolu se samomaznými ložisky zřetelně snižují čas a nároky na údržbu.

Jedinečný ventilátor čistí pracovní oblast uzlovačů. S proudem vzduchu až 140 km/h zůstanou 
uzlovače i jejich pracovní poloha čistá a bez nečistot.

Sběrák (Pick-up) je zavěšen na torzních tyčích. Kopírovací kola slouží nejen k vedení po pozemku, 
ale také chrání pružné prsty sběráku za velkých rychlostí. 

Údržba je možná i za šera nebo v noci. Díky propracovanému pracovnímu osvětlení 
vnitřních prostor lisu tak můžete provést kontrolu lisu nebo doplnit cívky motouzů. 

Poradenství a předvedení
Prodejní	 střediska	 Fendt	 jsou	 specialisty	 pro	
všechny	 nabízené	 produkty	 značky	 Fendt.	
Prodejci	 disponují	 širokými	 znalostmi	 a	 know-
how,	a	proto	vám	mohou	velmi	dobře	poradit	a	
zodpovědět	 vaše	 otázky.	 Máte-li	 jakékoliv	
dotazy,	napište	e-mail	na	adresu:	
prodej@rcg-agromex.cz.
Zde	si	také	můžete	objednat	předvedení	lisu	na	
vašich	polích	a	ve	vašich	podmínkách.	
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Servisní služby Fendt 2� a dodávky 
náhradních dílů
Sklady	našich	prodejců	často	slouží	i	jako	
regionální	sklady.	Prodejci	se	předzásobují	
originálními	náhradními	díly	Fendt	a	kromě	
toho	je	od	května	do	října	možnost	zasílat	ob-
jednávky	24	hodin,	abyste	potřebné	náhradní	
díly	dostali	vždy	včas	a	v	požadované	kvalitě.	

Údržba a servis
na úrovni Fendt

Údržba a včasný servis znamená jak úsporu 
času, tak i nákladů
Servisní	personál	prodejců	Fendt	je	vždy	na	té	
nejvyšší	úrovni.	Pomocí	technických	školení	se	
prohlubují	jejich	znalosti	a	tím	i	schopnost	od-
stranit	případnou	poruchu	v	nejkratším	
možném	čase.

Maximální péče o váš stroj přímo na místě
Zvláště u sklizňové techniky hraje servis a dodávky náhradních dílů tu nejdůležitější roli. Proto koncern AGCO 
spolu se svými prodejci, nabízí program dodávek náhradních dílů „Optiparts-Program”. Jeho podstatou je 
předzásobení vašeho prodejce nejčastějšími náhradními díly tak, aby v případě potřeby byly na skladě a tím 
snížit riziko výpadku nebo prostoje vašeho stroje na minimum. 

Údržba předchází poruchám
Pravidelnou údržbou zajistíte, aby váš stroj zůstal vždy „fit” a připraven k použití. Váš prodejce vás aktivně 
podporuje nejen v době sklizně, ale také pomocí naplánovaných údržeb i mimo hlavní sezónu. Tím snížíte riziko 
možného výpadku stroje na minimum. 

Know-how získané praxí
Získejte všechny výhody, které vám nabízí lis na hranaté balíky Fendt jak 
na silnici, tak při práci i ve vašem účetnictví. Profesionální instruktoři vám 
vysvětlí teorii i praxi, abyste mohli využít maximum z lisu na hranaté balíky 
Fendt.

Fendt-originální díly - aby váš Fendt zůstal 100% Fendtem:
Originální náhradní díly jsou vašemu stroji Fendt jako šité na tělo. Máte 
vždy jistou kvalitu a funkčnost náhradního dílu. To se vám vyplatí v mnoha 
ohledech: 12 měsíců záruka na originální díly Fendt a montáž - jistota 
provozu a zachování hodnoty. 
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	 	 990	 1270	 1290	 12130

Pick up
Pracovní záběr (m) 2,26 2,26 2,26 2,26
Počet nosníků prstů 4 4 4 4
Počet prstů  128 128 128 128
Odstup prstů  66 66 66 66
Rázový plech  ■	 ■	 ■	 ■

Řezání (na přání)
Řezání  ■ ■ ■	 –
Počet nožů  11 19 19 –
Řazení nožů                    hydraulicko-mechanicky
Teoretická délka řezanky (sériově, mm) 48 48 48  –

Lisovací komora
Rychlost zdvihů pístů 47 47 47 33
Zdvih pístů (cm) 74 74 74 82

Rozměry balíku
Šířka (m)   0,8 1,2 1,2 1,2
Výška (m)  0,9 0,7 0,9 1,3
Max. délka (m) 2,7 2,7 2,7 2,7

Vázání
Typ vázání                                                                                         Dva uzlíky         Dva uzlíky       Dva uzlíky Dva uzlíky
Počet uzlovačů 4 6 6 6
Zásoba rolí  30 30 30 30 

Ventilátor pro čištění ■	 ■	 ■	 ■

Ovládání
Ovládací terminál GTA ■ ■ ■ ■ 

Pneumatiky
Tandemová náprava 550/45X22,5 550/45X22,5      550/45X22,5 550/45X22,5
Jedna náprava 700/50X22,5 700/50X22,5      700/50X22,5 700/50X22,5

Rozměry
Délka (m)  7,65 7,65 7,65 7,65
Šířka (m)  2,99 2,99 2,99 2,99
Výška (horní strana, m) 3,31 3,31 3,31 3,58
Hmotnost při tandemové nápravě (kg) 9000 9000 9000 10315
Hmotnost v provedení s jednou nápravou (kg) 8400 8400 8482 9942

■	= sériově /	■	= na přání/– = není možné.

Údaje o výkonu, rozměrech a hmostech, spotřebě a nákladech na 
provoz odpovídají dostupným údajům v době tisku. Tyto údaje 
se mohou měnit. Váš prodejce Fendt vás bude rád informovat o 
případných změnách a novinkách. 


