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P
odjetje Inte-
rexport je letos 
vinogradnikom 
in sadjarjem 
večkrat predsta-
vljalo ozkoko-

lotečni traktor fendt 211 F 
vario. Ta spada v novo, ravno 
pred enim letom predstavlje-
no serijo fendt 200 VFP. S 
tovarniških trakov je začela 
prihajati na začetku letošnje-
ga leta.

Inovacij ne manjka
Fendt 211 F vario je opremljen 
z intuitivnim konceptom 
upravljanja fendtONE. Do-
danih je tudi precej inovacij, 
kot je koncept dodatne moči 
glede na potrebe dynami-
cperformance, in povsem nov 
dizajn. Ponujajo ga z različni-
mi paketi opreme z oznakami 
power, profi in profi+.
Koncept upravljanja fendtO-
NE vključuje novo stransko 

komandno konzolo z ve-
čfunkcijsko vozno (krmil-
no) ročico, križno krmilno 
ročico in 12-palčnim termi-
nalom, vgrajenim v strešno 
oblogo nad vetrobranskim 
steklom. Dobro je vidna 
tudi 10-palčna digitalna ar-
maturna plošča za volanom, 
ki med drugim prikazuje 
hitrost vožnje, število vrtlja-
jev motorja in nivo tekočin. 
Prek 12-palčnega termi-
nala na dotik pa sta 
povezani upra-
vljanje traktorja 
in načrtovanje, 
na daljavo 
ga iz pisarne 
nadzorujemo 
prek računalni-
ka ali pametnega 
telefona.

Dodatna 
moč po potrebi
Inovativni koncept dodatne 
moči dynamicperformance 

(DP) na zahtevo 
sprosti 10 KM več 

moči, in sicer toč-
no takrat, ko je treba. 

Ni vezan na hitrost vožnje 
ali posebne operativne na-
loge, ampak deluje povsem 
dinamično. Običajno se 

moč motorja porazdeli med 
številne porabnike moči, 
kot so priključna gred, 
hidravlika, ventilatorji mo-
torja in klimatska naprava. 
Sistem zazna, kdaj določene 
komponente potrebujejo 
več moči, in nato s pame-
tnim upravljanjem zagotovi 
povečanje.

Bogata 
profesionalna oprema
Najboljši paket opreme z 
oznako profi+ združuje 
traktor in pisarno z vsemi 
možnostmi za telemetrijo, 
avtonomnim 
vodenjem 
po vodil-
nih linijah, 
nadzorom 
stroja in 
agronomski-
mi zahteva-
mi. Skratka, 
vgrajenih je precej asistenč-
nih sistemov, ki razbremeni-
jo voznika, povečajo storil-
nost in zmanjšajo negativni 
vpliv na okolje. Tomaž Poje

Ima 84 kW (114 KM) maksimalne moči, s sistemom 
dynamicperformance pa je maksimalna moč 91 kW (124 
KM), merjeno po standardu ECE R120. Navora je 508 Nm.

Dvanajstpalčni terminal na dotik ima lahko do šest pojavnih 
oken, ki si jih sami izbiramo, po želji ali potrebi lahko pojavno 
okno povečamo čez cel zaslon. Uporablja se za nastavitev 
in prikaz delovanja posameznih sklopov traktorja. Zgoraj in 
spodaj so še druge informacije, ki jih potrebuje upravljavec.

Podatke o stroju lahko prek sistema Fendt Connect 
spremljamo neposredno ali pa tudi za nazaj na daljavo 
prek osebnega računalnika ali pametnega telefona. 
Med 27 parametri smo izbrali vrtljaje motorja (modra 
črta) in porabo goriva v l/h (črna črta).

Komandna konzola z multifunkcijsko upravljalno ročico je na podaljšku 
naslonjala za desno roko. Nekaterim tipkam se lahko določa funkcije.

Prvi mož Tesle Elon Musk je napovedal, da bo sedež podjetja 
iz Silicijeve doline preselil v Austin v Teksasu, kjer so zgra-
dili novo tovarno. Dodal pa je, da bodo kljub selitvi sedeža 
razširili poslovanje v Kaliforniji. Delnice podjetja po njegovih 
besedah močno rastejo, podjetje pa kljub pomanjkanju čipov 
in drugih komponent krepi dobavo vozil.

Tesla gre v Teksas

Fendt 211 F vario med delom v vinogradu. Oznaka F pomeni, da je 
to sadjarska izvedba, vendar se lahko uporablja tudi v vinogradu, 
če je medvrstna razdalja dovolj velika. FOTOGRAFIJE: TOMAŽ POJE

Dynamicperformance 
ni vezan na hitrost 
vožnje ali posebne 
operativne naloge.

Digitalizirani fendt
Ozkokolotečni traktor fendt 200 VFP vario,
sistem DP po potrebi sprosti 10 KM več moči

Najboljši 
paket opreme z 
oznako profi+ 
združuje stroj 

in pisarno.


