
Kaj lahko storimo  
za vas?

Fendt  
kontakti.

fendt.com
Tu najdete vse online, od prospektov,  
tehničnih podatkov, člankov o strankah ali 
podjetju in vse do Fendt koledarja 
prireditev.

Fendt konfigurator
S Fendt konfiguratorjem imate možnost,  
da iz ponujenih izvedb opreme sestavite za 
vaše kmetijsko gospodarstvo optimalno 
opremljen vaš stroj. Fendt konfigurator je 
na voljo na internetu na www.fendt.com 
neposredno na vstopni strani preko izbire 
za hiter vstop.

fendt.tv
Dan in noč Fendt - naša medioteka to 
omogoča. Naša internetna televizija 24 ur 
na dan in 7 dni v tednu oddaja aktualne 
novice in kar je vredno vedeti o Fendtu.

facebook.com/FendtGlobal
Sledite nam na Facebooku in spremljajte 
vse, kar je novega v Fendt svetu. Enostavno 
se enkrat mimogrede oglasite!

instagram.com/fendt.global
Sledite nam na Instagramu in postanite 
Fendt Fan. Čakajo vas napeti prispevki o 
Fendtu.

Kaj odlikuje Fendt servis?
Servis pri nas pomeni poznati in razumeti 
vaše delo, vaše zahteve po zanesljivosti in 
varnosti, kakor tudi za gospodarno 
ravnanje. Stojimo za našimi stroji in smo 
jih razvili za največje zahteve. Naš servis  
je del partnerstva pri vašem delu.

Zakaj Fendt Full-Line? 
Poleg vodilnega programa traktorjev in 
kombajnov našim kupcem nudimo tudi 
stroje za spravilo krme s travinja v Fendt 
kakovosti. Tako vam je iz zaupanja vrednih 
rok na voljo celovita ponudba kmetijske 
tehnike, vključno s Fendt Top servisom.

Kaj zajemajo Fendt stroji za spravilo  
krme s travinja?
Fendt tehnika za spravilo krme s travinja 
obsega visoko kakovostne vrtavkaste 
zgrabljalnike (Fendt Former), vrtavkaste 
obračalnike (Fendt  Lotus; Fendt Twister), 
bobenske kosilnice (Fendt Cutter), diskaste 
kosilnice (Fendt Slicer), nakladalne 
prikolice (Fendt Tigo), balirke (Fendt 
balirke za okrogle bale in balirke za oglate 
bale), kakor tudi samovozne kombajne 
(Fendt Katana). Vsi stroji so odlično 
usklajeni s Fendt traktorji, a prepričajo tudi 
v kombinaciji z drugimi traktorji.

Od kje prihajajo Fendt stroji za spravilo 
krme s travinja?
Fendt kosilnice, obračalniki in zgrabljalniki 
se proizvajajo v AGCO kompetenčnem 
centru za stroje za spravilo krme s travinja 
v mestu Feucht (Nemčija). Ta je eden od 
šestih koncernovih centrov v Nemčiji in že 
preko 100 let deluje na področju inovativne 
kmetijske tehnike.

FAQ. VSE OD FENDTU.
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Serijska in dodatna oprema
Serijsko:  g 

Opcija:  c 

OBRAČALNIKI FENDT LOTUS

Oprema in tehnični podatki.

Lotus 770 Lotus 1020 T Lotus 1250 T
Mere in mase
Delovna širina m 7,70 10,20 12,50
Transportna širina m 2,95 3,00 3,00
Parkirna višina m 3,65 2,95 2,90
Transportna dolžina m 2,20 5,20 6,70
Masa kg 1030 2280 2950

Potrebna moč
Potrebna moč kW/KM 55 / 75 44 / 60 70 / 95

Priklop
Tritočkovno drogovje Kategorija II
Spodnja vlečna drogova Kategorija II II

Priklop / vrtavke
Vrtavke Število 6 8 10
Zgrabljalne roke na vrtavko Število 6 7 7
Varovanje pred izgubo žbic g g g

Uravnavanje robnega trosenja mehansko g g g

Uravnavanje trosilnega kota g g g

Preobremenilno varovanje g g g

Nihajna zavora g

Hidravlika
Potrebne hidravlične spojke dvosmerne Število 1* 1; 1* 1; 1*
KENNFIXX® hidravlične spojke g g g

Pnevmatike
Pnevmatike podvozje vrtavk 6 x 16/6.50-8 8 x 16/6.50-8 10 x 16/6.50-8
Pnevmatike transportno podvozje 380/55-17 380/55-17

Luči
Luči c g g

Označevalne table c g g

T = Transportno podvozje  /  * = Potreben je plavajoč položaj  /  Število potrebnih hidravličnih priklopov se lahko razlikuje glede na dodatno opremo
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