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Nemzetközi Fendt sajtótájékoztató 2009 

2008 - egy kivételes év, 2009 – a piacok jelentősen visszaestek 

 

„A Fendt gyár a 2008-as évben kiemelkedő teljesítménnyel zárta az üzleti évet. Az AGCO GmbH 

(Fendt) forgalma meghaladta az 1,33 Mrd EUR-t és ezzel 25%-kal az előző évet. Köszönhetően a 

kiemelkedően jó beruházási hajlandóságnak a piacokon, 15.428db traktort – 2.115 db-bal többet, 

mint az azt megelőző évben – sikerült értékesítenie a Fendt-nek 2008-ban. E számok alapján a 2008-

as évet egy kiemelkedő, de mindenképpen egy kivételes évnek tekinthetjük. A piacon uralkodó 

felvásárlási árak nyomott árszínvonala miatt a beruházási kedv jelentősen visszaesett” – mondta 

Peter-Josef Paffen, a Fendt ügyvezetés szóvivője az éves sajtótájékoztató alkalmából október 6-án 

Marktoberdorfban. 

 

Mezőgazdaság és a kilátások 

„Egy hosszabb növekedést és a 2008-as kivételes évet követően – gyorsabban, mint azt sokan várták 

– eljött a kijózanodás ideje a mezőgazdasági nyersanyagpiacokon. A rendkívül alacsony előállítási 

árak határozták meg a termelők hangulatát Németországban, Európában és világszerte. A remény és 

a várakozás, mely szerint az árak a nyár végére egy viszonylag magasabb szintre emelkednek, eddig 

nem valósult meg. A nyomott árak tovább tartanak. A következmény, hogy a mezőgazdasági 

gépgyártás volumene az év közepe óta még erőteljesebben esik, és néhol a csőd szélére jutott.” –

vázolta Paffen a jelenlegi helyzetet. 

„A Fendt számára az első félév a legjobb volt a gyártörténelem során. Az olyan gazdasági 

mutatószámok esetében, mint a forgalom, értékesítés és a piaci részesedés jelentős növekedést 

értünk el. Az év második felében mi sem tudtuk teljesen kivonni magunkat a piaci folyamatokból. A 

fordulat ellenére az idei év is várhatóan egy normális gazdasági évként kerül be a gyár történetébe. 

Számunkra fontos, hogy mi valamennyien közép- és hosszútávon a mezőgazdaságban és annak 

gépgyártásában egy növekvő és perspektivikus piacot látunk. Az aktuális piaci mozgás azonban 

felhívja a figyelmünket arra, hogy rövidtávon számítanunk kell a jövőben is a piac hullámzására.”- 

jelentette ki Paffen 

 

Traktorértékesítés – a kivételes 2008-as év tükrében 

A szokatlan piaci befektetési kedvnek köszönhetően a mezőgazdaságban a Fendt 2008-ban 15.428 db 

traktort értékesített, ami 16%-kal, illetve 2.116 db-bal több mint az ezt megelőző évben. Ezzel a 

Fendt elérte a marktoberdorfi és asbach-bäumenheimi gyártókapacitásának felső határát. Mivel a 

gyár megrendelési állománya az egész 2008-as év során a lehetséges termelési és értékesítési 

darabszám felett volt, az év végi megrendelés állományunk egy igen kedvező szintet ért el. A 2009-es 

év a termelési kapacitás teljes kihasználása mellett indult. Szeptember folyamán a Fendtnél arra a 

döntésre jutott a management, hogy a termelést hozzáigazítják a meglévő és még várható 

megrendelés állományhoz, melyet erre az évre 14000 db-ban határozzák meg. Ezzel a tervezett 
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kibocsátási darabszámmal, a környezetben tapasztalható nehézségek ellenére, a Fent az utóbbi 20 év 

termelésének második legtöbb kibocsátott traktor darabszámát célozta meg. A piaci és megrendelés-

állomány változásának függvényében a gyártási volumen bármikor tovább emelhető. 

 

Fendt - Betakarítógépek 

„A betakarítógépek területén nagy lépésekkel haladunk előre. A kombájnok és bálázó gépek 

tekintetében a kínálatunk szinte már teljes. A silózó gép fejlesztése is erőltetett ütemben folyik. Ez 

alapján elmondhatjuk, hogy az AGCO stratégiájának megvalósításában -  ami a betakarítógépek 

piacát illeti -  egy meghatározó szerep eléréséhez jól halad.”- mondta Paffen. 

 

Pozitív beruházási kedv 2008-ban 

A kivételes 2008as évben a Fendt a forgalmát 25%-kal tudta növelni és ezzel meghaladta az 1.33 Mrd 

EUR-t. (1,065 Mrd EUR 2007-ben). Az emelkedés okaként egyrészről a különösen kedvező befektetési 

kedvvel, másrészről a nagytraktorok részarányának növekedésével magyarázható. A forgalom 

tartalmazza a Fendt-traktorok, a Fendt-betakaítógépek, a Challenger Németország és a kereken 3000 

db hajtóműegység értékesítését a testvérmárkák számára, valamint a Fendt-anyagmozgatás 

forgalmát. Az előzetes kalkulációk alapján az idei év forgalma a kivételes tavalyi éves forgalom és a 

2007-es év forgalma között prognosztizálható. 

 

Fendt – Az AGCO prémiummárkája 

Mint az Agco prémiummárkája, a Fent feladata, hogy a modern mezőgazdaság világszerte 

tapasztalható igényét a hatékony technológiák iránt kielégítse. Ennek érdekében az AGCO 2008-ban 

36 millió EUR-t költött a Fendt fejlesztéseire. Folyó évben ez a fejlesztésre és kutatásra szánt összeg 

44 millió EUR. Megalapozva a cég jövőjét ezen összegen felül az AGCO további évi 30 millió EUR-t 

fektet be egyéb területek fejlesztésére. 

 

Kapacitásbővítés 

A „Fendt Ahead” elnevezésű 172 millió EUR-s nagyberuházás, - mely során a gyártási kapacitás eléri a 

20.000 db/év szintet - egy biztos alap, amely megteremti a következő évek további fejlődési 

lehetőségét. 

A beruházás elindítása az elmúlt évben az AGCO konszern az üzemi tanács és a szakszervezetek 

együttes támogatásával indult el és mára Marktoberdorfban az F2-es 1,5ha alapterületű 

gyártócsarnokban, már a szerszámgépek és a logisztikai rendszer egy része is üzemel. 

„A management szeptemberi helyzetértékelését követően, az AGCO konszernnel közösen az a döntés 

született, hogy a beruházás folytatását 6 hónapos időtartamra felfüggeszti a gyár. Ennek oka a piaci 
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helyzet több országban tapasztalható alakulása. A projekt folytatása bármikor elindulhat, amint a 

helyzet ennek megfelelően alakul.”- mondta Paffen. 

3400 dolgozó a Fendtnél 

2008. december végén 3321 dolgozó volt tartósan a Fendtnél állományban. Ez 241 fővel több, mint 

2008-ban és 531 fővel több, mint 2007-ben. 2009. július végén ez a dolgozói létszám 3397 fő. 

Összefoglalás 2008 

„Összefoglalóan el kell mondanunk, hogy a 2008-as év kivételes volt számunkra. A magas termelői 

árak és bevételek a 2007/2008-as években nekünk is szárnyakat adott. Mi ebből profitálhattunk és a 

cégünk történelmében rekorderedményeket érhettünk el.” – ismétli Paffen. 

 

Németország – a piaci részesedés biztosított 

„Azt, hogy a 2008-as év egy kivételes év volt az a forgalomba helyezett traktorok számából is 

világosan látszik. Az előző évhez képest 10%-kal növekedett az eladott traktorok száma és év végéig 

31.500db-ot vásároltak a gazdák. Ezzel a vártnál sokkal jobban fejlődött a piac, mint azt korábban 

bárki is várta volna. A piaci részesedésért folytatott harc mindig is kemény és sportszerű volt. A piaci 

részesedésünket 10%-kal tudtuk növelni az előző évhez képest és így 17,2% részesedést értünk el. 

Ahogy mindig, most is az volt az igazi kérdés, hogy az 51 Le feletti teljesítménykategóriában ki nyeri a 

versenyt. 2008-ban közel 20% piaci részesedés a második helyre volt elég. A 200Le feletti egyre 

növekvő nagytraktor kategóriában 38% piaci részesedésünkkel biztosan vezetjük az eladási 

statisztikát. Egy további jó és örömteli hír számunkra, hogy a 2008-ban Németországban eladott 

traktor szintén tőlünk került ki, egy 205Le-s 820 Vario” - hangoztatta Paffen 

A 2009-es év során a traktorpiac Németországban jelentősen és érezhetően visszaesett. Januártól 

augusztusig 21.546 traktort helyeztek forgalomba, amely 4%-kal kevesebb, mint a megelőző évben. A 

teljes évre 10% visszaesést prognosztizál a szektor. 

„A Fendtnél továbbra is a tendenciák ellen dolgozunk. Egy csökkenő piacon sikerült számunkra az 

eladott darabszámokat és piaci részesedésünket kiépíteni. Augusztusig 4.384 db Fendt traktort 

helyeztek forgalomba – 129 db-bal többet, mint 2008-ban. Ez 23% piaci részesedésnek felel meg, és 

messze az első helyen állunk az 51 Le feletti statisztikában.” – magyarázza Paffen. 

 

Fendt az exportpiacokon 

A Fendt termelésének kétharmada exportra kerül. A teljes Nyugat- és Közép-Európa a Fendt 

traktorok számára messze a legfontosabb piac. Kereken 95% - azaz 14.700 Fendt traktor 

(Németországgal együtt) került 2008-ban importőrökön és kereskedőkön keresztül e területeken 

értékesítésre. A maradék 5% megoszlik Észak-Amerika, Ausztrália, Ázsia és Kelet-Európa országai 

között. 
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Az európai traktorpiac egy folyamatos növekedést mutatott egész a 2008-as évig, ahol elérte az évi 

207.000 darabot. A folyó évben egy kereken 15%-os piaci visszaesés várható, mely során a várható 

piac 175.000db traktorszám körülire fog csökkenni, amely az 5 évvel ezelőtti állapotnak felel meg. 

„Ez mellett fontos, hogy a Fendt piaci részesedése lépésről-lépésre javul. A 2008-as évben egy 6,8%-

os javulást értünk el. Rövid és középtávon a Fendt márka számára reálisan 10%-os éves növekedést 

biztosra veszünk. Ebben az évben 8%-ot sikerült elérnünk. Egy csökkenő piacon a piaci részesedésért 

folytatott küzdelem nagyon fontos számunkra! Ez nagyon sok piacon 2009 első félévében is sikerült 

számunkra.” - mondta Paffen. 

Franciaországban – évek óta a legnagyobb traktorpiac Európában, és a Fendt számára is a legnagyobb 

exportpiac – a Fendt először érte el a 8% részesedést. 

A különösen nemzeti hagyományoktól meghatározott olasz piacon szintén fejlődtünk. A piaci 

részesedésünk nőtt, és további növekedést várunk az új keskenynyomtávú traktorunk bevezetésétől. 

Teljesen hasonló a helyzet Spanyolországban, ahol elértük a 4,5% piaci részesedést. 

A Fendt számára további fontos nyugat-európai exportpiacokon, mint Ausztria, Svájc, Belgium, 

Hollandia és Luxemburg, a piaci részesedésünk elérte a 10%-ot, Luxemburgban meghaladta a 15%-ot. 

Angliában kifejezetten szárnyal a piac. Fendt elérte a 4% részesedést. 

A skandináv országokban a csökkenő piacon is meg tudta erősíteni a helyzetét és részesedését a 

Fendt. 

„Viszonylag sok közép-európai ország mezőgéppiaca szinte összeomlott. Ezek a piacok továbbra is 

erősen függnek az ország, és az uniós támogatási rendszerektől, amelyek a várakozásoktól sok 

esetben eltérően kerülnek kiírásra, vagy éppen elmaradnak. Az igény a modern mezőgépek iránt 

továbbra is erős ebben a régióban. Reményeink szerint rövid időn belül visszatérnek ezek az 

országokban is a normális piaci folyamatok.”-mondta Paffen a jelenlegi helyzetről. „A volt Szovjetunió 

országaiban a világválság hatására a piac teljesen összeomlott. Látszólag a legnagyobb vállalatok sem 

kapnak hitelt a szükséges beruházásaik finanszírozásához. Ez nem marad, nem maradhat így tovább, 

de senki sem tudja mikor is térnek vissza a normális viszonyok.” 

Az ázsiai, ausztrál, és észak-amerikai piacra a Fendt kereken 600db traktort szállít évente. A Fendt 

ezeken a piacokon is potenciális növekedési lehetőséget lát. 

„Összefoglalva megállapítható, hogy az európai mezőgépgyártást, illetve mezőgéppiacot a világban 

tapasztalható pénzügyi és gazdasági válság később, de egyre erősebben érinti. Ennek legfőbb oka a 

partnereink csökkenő bevételei és a felvásárlási árak erőteljes csökkenése. 

Meggyőződésünk, hogy a Fendt ebből a hullámvölgyből megerősödve fog kikerülni, mivel ma és a 

jövőben is a traktor és betakarítógép palettánkkal egy attraktív megoldást kínálunk a partnereink 

számára. Mindezek mellett sok nyugat-, közép-európai országban nagy lehetőségeket látunk a 

darabszámok és a piaci részesedésünk növelésére. Célunk, középtávon a Fendt piaci részesedésének 

10% felé emelése. Ha a kelet-európai, ázsiai és ausztráliai és észak-amerikai lehetőségeket is 

figyelembe vesszük, akkor a 20.000 db-os kép igencsak reális”- hangoztatta Paffen. 
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Agritechnika 2009, Hannover 

 

Az új Fendt 800 Vario – ha a szenvedélyből innováció születik 

 

Az Agritechnika 2009 kiállításon a Fendt öt új típust mutat be a 800 Vario szériából melyek felölelik a 

200-280Le tartományt. Az új járműkoncepció egyesíti a 2008-ban leggyakrabban eladott traktortípus 

a 820 Vario, és a teljesítményét és a technológiáját többszörösen díjazott Fendt 900 Vario szériának. 

Ismét új mérföldkövet állított fel a Fendt az új x5-ös kabinnal, a teljesen megújított elektronikával, az 

új kezelőszervekkel, valamint traktorpiacon elsőként az AdBlue-motortechnológiával, amely megfelel 

a káros anyag kibocsátásról szóló „3b” szintnek. 

 

 

 

Teljesen új járműkoncepció 

A 800 Vario traktorral a Fendt egy teljesen új elvekre épített elektromos rendszerrel, a Fendt 

Variotronic-kal áll elő. Az új terminál két kivitelben kerül a piacra. Mindkettő a felhasználóbarát volta, 

a jól tagolt menürendszere és a praktikus Touch-technologia miatt várhatóan jó fogadtatásra 

számíthat. 

Elsőként a piacon, a terminálba integrálva találhatók meg a traktor beállításáért felelős funkciók, az 

ISO-BUS munkaeszköz vezérlés, a VarioGuide párhuzamvezetés és a VarioDoc dokumentálási 

rendszer, mindez egy - egységes kezelői logikára felépítve. 
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Még jobb hatásfok 

Az új 800 Vario teljes koncepciója a hatásfok további javítására és a maximális teljesítmény elérésére 

lett kihegyezve. A 100.000 eladott Vario hajtóművel szerzett tapasztalatok és a korszerű 

motortechnológiák révén egy teljesen új fejlesztésű hajtáslánccal elérhetővé vált, hogy a hatásfokot 

még tovább javítsuk. Az újonnan kifejlesztett, a hátsó hídban elhelyezett, a haladási sebességgel 

forgó nedves többtárcsás féklamellákkal sikerült elérnünk kiváló lassulási értékeket és egyúttal 

minimális veszteségeket. Ezáltal a nagyobb sebességeknél is garantált a jó hatásfok és a csökkentett 

üzemanyag-fogyasztás. 

Csökkentett üzemanyag-fogyasztást garantál a Vario-előnyök mellett a hidraulika, a legmodernebb 

LoadSensing szivattyúval, amelynek a szállítási teljesítménye 193 liter/perc. Ez éppúgy, mint a 1000E 

TLT csökkentett motorfordulatszámot tesz lehetővé, ami csökkentett üzemanyag-fogyasztást is 

jelent. 

 

 

 

A legmodernebb motortechnológia 

A hathengeres deutz motor, common-rail 2000 bar-os magasnyomású befecskendező rendszerrel – a 

törvényi előírás előtt egy évvel – már megfelel a környezetvédelmi káros anyagokról szóló 3b 

szintnek (TIER IV). A csökkentett CO2 és részecske-kibocsátás ellenére, amelyet az AdBlue- echnológia 

révén sikerült elérni, az üzemanyag-fogyasztást és a CO2-kibocsátást 5%-kal tovább sikerült 

csökkenteni. Mivel a károsanyag utókezelése az AdBlue-adalékkal az égésfolyamatot követően 
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történik, ezért az elért teljesítmény és hatásfok kimagaslóan jó. A 6,06 literes deutz motor kimagaslóan jó 

dinamikája köszönhető a precíz befecskendezésnek, és az elektronikusan szabályozott turbófeltöltőnek. 

Az „AdBlue” felhasználás az üzemanyag-fogyasztás 5%-nak felel meg, ami a teljes üzemanyagköltség 2%-t teszi 

ki. „AdBlue” Nyugat-Európában bárhol hozzáférhető az AGCO-alkatrész hálózatán keresztül. 

Univerzális a nagytraktorok között 

Az új 800 Vario a nagy teljesítményen és hasznos terhelhetőségen túl a sokoldalú alkalmazhatóságával is 

kitűnik. Probléma nélkül végezhető vele nehéz szántás vagy szállítás, és mindezek mellett elbűvöl a 

fordulékonyságával. Épp a szállítások alkalmával bizonyít az új 800 Vario a maga 60 km/h-s végsebességével, 

amelyt már 1700 fordulat/perc motorfordulatnál elér; a kiemelkedő vezetési komfortjával vagy épp a 

menetbiztonságával. A mellsőhíd kialakításnak és a „Fendt-Stability-Control”-nak köszönhetően a 

kanyarstabilitása a traktornak még 60 km/h esetén is kitűnő. A futómű stabilitás és a nagy hasznos 

terhelhetőség alapja, az öntvénykeret, amely 16 tonna megengedett össztömeget tesz lehetővé. A két hátsó 

többtárcsás fékből és a mellső kardánon elhelyezett lamellás fékből álló, karbantartásmentes fékrendszer ezzel 

párhuzamosan kiemelkedő lassulást tesz lehetővé és ez által a biztonság fontos alapja. A traktor univerzális 

használhatóságát tovább növeli a széles abroncsválaszték, a hatékony hidraulikarendszer, a pótsúlyozhatóság, 

valamint az opcióként rendelhető kormányfordító rendszer. 

 

Vezetési komfort új alapokon 

A Fendt x5 vezetőfülkéje, melyet a 900 Vario szériából valamennyien ismerünk, tökéletes munkakörülményeket 

teremt. A kitűnő körkörös kilátás, és az első és oldalsó sötétített üvegfelületek fesztelen és ideális 

körülményeket tesznek lehetővé. A kiváló vezetési élményhez hozzátartozik a klíma, a három ponton rugózott 

fülke és a teljesen új elektronika- és kezelőelem rendszer. A traktor lengéscsillapítása a rugózott mellső híddal, 

az opcióként kérhető pneumatikus kabinrugózással vagy az ülésrugózással – amely akár aktív rugózást is 

jelenthet – igazi vezetési élményt jelent. 

 

 

8 
 

Fendt az Agritechnika 2009 kiállításon 

Ezüstérem a abroncsnyomás-szabályozásért 

 

A Fendt - az Agritechnika 2009 kiállításon elsőként mutat be a piacon, teljes mértékben a traktorba 

integrált gumiabroncsnyomás szabályozó rendszert. Az Agritechnika megfelelő bizottsága időközben 

nyilvánosságra hozta, hogy a Fendtnek ezen újdonságért a kiállítás ezüst érmét fogja átadni a 

kiállításon. 

 

Optimális abroncsnyomás 

Az optimális abroncsnyomás előnyeit senki sem kérdőjelezi meg. A légnyomás csökkentésével a 

szántóföldön haladáskor megnő a felfekvő felület, ezáltal nő a vonóerő és közben csökken a szlip és a 

gördülési ellenállás. Ez független szakértői vélemények szerint akár 10% üzemanyag megtakarításhoz 

is vezethet. Ezen előnyök mellett a talajtaposásból eredő kár és a kieső termésmennyiség is csökken. 

Közúti közlekedés esetén a nagyobb abroncsnyomás stabilizálja a járművet, csökkenti a gördülési 

ellenállást, mely következtében a veszteségek, az üzemanyag-felhasználás és az abroncskopás is 

csökkennek. 

 

A szántó és a közút között 

Az abroncsnyomás szabályzó rendszer, amelyet a Fendt fejlesztett ki lehetővé teszi a nyomás menet 

közbeni szabályozását. Ez a traktorban elhelyezett gyűrű alakú PTG-forgószelepen keresztül történik, 

aminek az élettartama a traktoréval azonosra tervezett. A szükséges levegő „előállítása” egy 

módosított légkompresszoron és egy traktorra tervezett szeleprendszeren keresztül történik. 

Kevesebb, mint 7 perc alatt lehetséges egy bar-ral emelni az abroncsok nyomását. Az abroncsnyomás 

egy barral való csökkentése két percen belül megtörténhet. Ezzel lényegesen jobb időket sikerült 

elérni, mint amit bármelyik utólag felszerelhető rendszer pillanatnyilag tud. 

 

Egyszerű és biztonságos kezelés 

Az abroncsnyomás-szabályzó rendszer működtetése a teljes jármű koncepciójával összhangban került 

kifejlesztésre. A Vario-Terminálon keresztül lehetséges a traktor, és egy ISOBUS-szal felszerelt 

pótkocsi abroncsnyomásainak a szabályozása. Egy kiszolgálórendszer több különböző paraméter 

alapján hívja fel a gépkezelő figyelmét az alacsony, illetve a magas nyomásra, ezáltal a traktor mindig 

optimális abroncsnyomással képes haladni. A 900 Vario széria számára kifejlesztett rendszer a 

gyárban rendelhető és teljes gyártói garanciával rendelkezik. 
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Agritechnika 2009 

Fendt Variotronic – az új generációs elektronika 

A 800 Vario-val a Fendt egy teljesen új elvekre épített elektromos rendszerrel, a Fendt Variotronic-kal 

áll elő. Az új terminál két kivitelben kerül a piacra, mindkettő a felhasználóbarát volta, a jól tagolt 

menürendszere és a praktikus Touch-technológia (érintőképernyő) miatt várhatóan jó fogadtatásra 

számíthat. 

Elsőként a piacon, a terminálba integrálva találhatók meg a traktor beállításáért felelős funkciók, az 

ISO-BUS munkaeszköz vezérlés, a VarioGuide párhuzamvezetés és a VarioDoc dokumentálási 

rendszer, mindez egy - egységes kezelői logikára felépítve. 

 

Fendt Variotronic – 100% Fendt 

A Fendt Variotronic egy, - 100%-ban a Fendt gyárban kifejlesztett technológia - ezzel a gyár biztosítja 

a legnagyobb biztonságot, megbízhatóságot és minőséget. A vevői elvárások a kezelhetőség és az 

elektronika iránt egyre nagyobbak. Egyrészről mind több beállítási lehetőséget és funkciót 

igényelnek, másrészről az egyszerűséget kérik számon. A Fendtnek sikerült ezeket az ellentétes 

követelményeket megvalósítania. A traktor alakmázási körülményeinek változatossága miatt a Fendt 

ezt a terminált két formában kínálja: a Varioterminal 7” és a Varioterminal 10.4”. Mindkét terminál 

azonos logikára épül. 

 

 

 

Mindent egy szempillantásra 

Az új terminál a multifunkcionális karba került integrálásra, mellyel garantált marad a kezelő 

kényelme. Az új terminálok az érintőképernyős használati mód mellett, nyomógombokkal és 

potméterekkel is működtethetők. Ezáltal a gépkezelőn múlik, hogy miként kívánja használni: gyorsan 

és intuitív módon az érintőképernyőn keresztül, vagy göröngyös úton illetve, koszos kéz esetén a 

nyomógombok segítségével. 
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A nagy Vario-Terminal 10.4” első körben a traktor kezelését, a Variotronic munkagép-szabályozást, az 

új párhuzamvezető rendszert, a VarioGuide-ot, a VarioDoc dokumentációs rendszert valamint egy 

elektronikus kezelési kézikönyvet tartalmazza. Mindezt egy lapos felépítésű menüszerkezettel, és 

egységes kezelési logikával. További két kamera képeinek megjelentése lehetséges, amely a tolatást, 

és a munkagép felügyeletét könnyíti meg. 

 

 

A terminál 10.4” képernyő átmérőjével a korábbi több mint háromszorosa, és ez által akár négy 

különböző funkció egyidejű megjelenítése is lehetséges egyszerre. A nagy felbontású képernyő 

fényereje automatikusan igazodik a megvilágításhoz, így alkalmazkodik a látási körülményekhez. 

VarioGuide 

Az új VarioGuide szintén a Fendt mérnökei által 100%-ban kifejlesztett párhuzamvezető-rendszer, 

mely teljes mértékben illeszkedik az új terminálba. A rendszer az amerikai GPS-műholdak mellett az 

orosz GLONASS műholdrendszer jeleit is használja, és képes lesz a tervezett európai Galileo-rendszer 

kezelésére is. Ezzel egy határozottan jobb és precízebb pozícionálást tesz lehetővé. 

Az eddigi rendszer - az AutoGuide - funkciói mellett, az új lehetővé teszi az automatikus fordulást, 

amely során a fordulóautomatika épp a kellő időben kerül működtetésre. Ezzel a gépkezelő 

közbeavatkozására már nincs is szükség. 

A VarioGuide alkalmazásával az ismert korrekciós jelszolgáltató, az OmniStar valamint az 5km 

hatótávolságú mobil referenciaállomások jelei gyorsabban és biztonságosabban foghatók és 

használhatók. További szolgáltatások válnak elérhetővé: akár a telepített 30km hatósugarú RTK-

állomások, vagy a mobilszolgáltatók által sugárzott korrekciós jeleket is képes fogni az új rendszer. 

Ezzel a párhuzamvezetés megbízhatósága és jelminősége valamennyi pontossági szinten jelentősen 

javult. 
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Fendt VarioDoc – a profi: Farm-Managment-Rendszer 

 

A gazdaságok menedzselésének fontos alapja a dokumentáció. Ezek egy része törvényi előírás. A 

VarioDoc-kal ezek az adatok a terminállal együtt minimális időráfordítás mellett rögzíthetők és 

dokumentálhatók. 

 

A Bluetooth révén kényelmesen és biztonságosan átvihetők az adatok. A VarioDoc kompatibilis a 

BASF-kartotékrendszerével. Ezzel a Fendt az első traktorgyártó, amelyik dokumentációs rendszert 

kínál a partnereinek. Mivel a kommunikáció az ISOXML szabvány szerint történik, az adatátvitel más 

szoftvergyártók számára a jövőben is megoldható lesz. 

 

A rendszer bővítése (VarioDoc Pro) esetén lehetőség van a GPS koordináták rögzítésére, illetve az 

adatok mobilhálózatokon keresztüli továbbítására is. 
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A kompakt standard traktor egyedülálló technológiával 

Fendt 200 Vario – A kompakt útitárs 

 

Az új 200 Vario szériával a Fendt teljesen új hangsúlyt ad a 70-110 lóerő közötti kompakt standard 

traktoroknak. A 200 Vario traktorok egyesítik a legnagyobb komfort nyújtotta kiváló vezetési élményt 

és az optimális hatásfokot, mindezt elsőként a kompakttraktorok esetében ebben a 

teljesítménykategóriában is fokozatmentes hajtóművel. 

 

 

 

Fendt 200 Vario – sokoldalúan használható 

Az új 200 Vario kompakttraktor fejlesztése során a Fendt mérnökeinek sikerült a nagyobb Vario-

szériák technológiáját ebben a teljesítménykategóriába integrálniuk. A 200 Vario nemcsak a kiváló 

fordulékonysága és alacsony has-magassága miatt alkalmas sokoldalú munkavégzésre. A mezei 

munkáknál Vario-hajtómű, valamint a csendes és jól áttekinthető vezetőfülke révén győzi meg a 

kezelőt. A 200 Vario biztonságos munkavégzését garantál - akár az alpesi lejtőkön is - az alacsony 

súlypont elhelyezkedés, a rugózott mellsőhíd ingadozás elleni megtámasztással és a széles 

abroncsozási lehetőségek. Az alacsony sajáttömeg és a nagy kormányzási szög a 200 Vario 

traktorokat kiemelkedően alkalmassá teszi az növényápoló munkák elvégzésére. A speciális téli 

alkalmazások, illetve a gyümölcsösökben a betakarítások során a Vario hajtómű a sebesség igény 

szerinti, megfelelő megválasztását teszi lehetővé. A vezetőfülke nagy üvegfelületei, a széria-

felszereléshez hozzátartozó tetőablak és a traktor kompakt darázsderék formájának köszönhetően, a 

Fendt új kompakt traktora kiválóan alkalmas a hozzá illesztett CARGO-homlokrakodóval a szűk 

terekben végzett rakodási munkák elvégzésére is. 
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Legjobb teljesítmény, mégis takarékos 

Az új 200 Vario az erejét egy új fejlesztésű vízhűtéses, háromhengeres AGCO Sisu-Power motorból 

nyeri. Ez a motor a Fendt mérnökeivel közösen kifejezetten a Fendt 200 Vario V/F/P és a 200 Vario 

standard traktorokhoz került kifejlesztésre. A 3,3 literes motor maximális teljesítménye típustól 

függően 70-től 110 lóerőig terjed, és természetesen megfelel a törvényi előírások szerinti „3a” 

környezetvédelmi előírásoknak. 

A három hengeres rövid felépítésének köszönhetően sikerült, az új hűtési rendszer elhelyezése és 

ezek ellenére a kompakt felépítés megőrzése. Az új fejlesztésű hűtőrendszer rendkívül nagy 

hűtőfelülettel került beépítésre. Ennek következtében a hűtő eltömődése jelentősen csökkent a 

korábbiakhoz képest, mindamellett a hűtési teljesítmény tovább javult. 

A levegőszűrő elé beépített előszűrő ciklon révén megnőtt a szűrőcsere periódus ideje, ezáltal a 

traktor karbantartási igénye tovább csökkent. A ciklon a kis mérete ellenére a levegőáram további 

növekedését tette lehetővé. 

A motor egy fordulatszám-független, common-rail magasnyomású befecskendező rendszerrel és egy 

teljesen elektronikusan vezérelt motorvezérléssel került felszerelésre. Ez a magasnyomású 

befecskendező rendszer a kiemelkedő színvonalú AGRex kipufogógáz-visszavezetés technológiájával 

kombinálva alkot egységes egészet. Ez utóbbi technológia a külső kipufogógáz visszavezetéses 

technológiákhoz képest, mintegy 10% üzemanyag megtakarítást jelent. 

 

 

14 
 

 

A Varionak köszönhetően pontosan dolgozhat 

A Vario traktorok gazdaságosságát és magas üzemi és kezelői komfortját mind a mai napig nem érte 

el egy másik technológia sem. Ezt nem csak számtalan mérés és szakértői vélemény, hanem a piacon 

értékesített számos Fendt fokozatmentes technológiára épülő traktor is bizonyítja: több mint 

100.000 Vario hajtóművel szerelt traktor az 1995-ös kezdetek óta. A 200 Vario szériával a Fendt 

kiterjesztette programját és immár teljes egészében Varioval van jelen a piacon. 

Az ML75 Vario hajtómű speciálisan ehhez a teljesítménynagysághoz és a kompakttraktorok 

különlegességeihez került illesztésre. A hajtóműnek ugyan csak egy üzemi tartománya van, amely 

azonban a haladási sebesség tetszőleges megválasztását teszi lehetővé a 20 m/h-tól, egészen a 

40km/h-ig; mindezek mellett a hajtómű kialakítása magában rejt egy kopás- és fokozatmentes 

irányváltót is. A maximális sebességet a traktor már az „üzemanyag-takarékos” 1750-es 

motorfordulatszám mellett eléri. A fokozatmentességnek és annak a lehetőségnek köszönhetően, 

hogy a sebességet a motorfordulatszámtól függetlenül valamennyi munkafolyamathoz illesztheti a 

gépkezelő, a területteljesítmény akár 10%-kal is megnövelhető. A Vario hajtómű jó hatásfokával 

együtt ez egy jelentős üzemanyag-fogyasztás csökkenéshez vezetett. 

A megszakítás nélküli teljesítmény-átvitel ezen felül a biztonság további növekedését is 

eredményezte. Ez elsősorban az alpesi hegyoldalakhoz hasonló lejtőkön mutatkozik meg igazán: az 

elindulás illetve a megkívánt sebesség elérése még ilyen viszonyok között is rángatás nélkül 

lehetséges. A biztonságot növeli többek között a mellsőhíd rugózás, amelynél a rugózott 

munkahenger közvetlenül a hídon támaszkodik, továbbá az alacsony súlypont és a széles 

abroncsozási lehetőségek. 

A hajtómű teljesítménytartományát jól mutatja a gyorsulás, amelyre a traktor képes. Álló helyzetből 

40 km/h-ra mindössze 7 másodpercre van szüksége, miközben igazi élményben részesül a gépkezelő. 

Egy még gazdaságosabb üzemeltetésről gondoskodik a „Traktor Managment System” (TMS), amely a 

többi szériánál immár régóta bizonyít. A TMS átveszi a motor és a hajtómű irányítását, és közben a 

lábpedállal határozza meg a gépkezelő a haladási sebességet. A motorfordulat és a hajtómű-beállítás 

ezt követően automatikusan illesztésre kerül, épp úgy, hogy a traktor üzemi pontja az üzemanyag-

fogyasztás szempontjából optimális tartományban maradjon. Miközben a rendszer a gépkezelőnek 

könnyíti meg a munkáját, egyúttal megteremti a lehetőségét egy további 10%-os üzemanyag 

megtakarításnak is. 

 

Komfortos vezetőfülke 

A Fendt-mérnökök által teljesen újonnan, kifejezetten a 200 Vario számára megtervezett 

vezetőfülkét megtűzdelték jó néhány komfortelemmel. A Vario hajtómű különleges kialakítása révén 

a mérnököknek lehetőségük volt a hajtáselemeket egészen a hátsó hídházba integrálni és ez által a 

vezetőfülke padlószintjét egy síkba helyezni, valamint ezzel egyidejűleg alacsonyabb építési 

magasságot elérni. A kabinban ezek a változtatások lehetővé tették a váltóalagút teljes elhagyását, és 

ez mellett a korábban középen elhelyezett kezelőszervek is jobb oldalra kerültek. A lábtérben nincs 
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zavaró kezelőszerv. A dönthető és magasságban állítható kormánykerék, valamint a légrugós 

vezetőülés révén a gépkezelő egész nap ideális helyzetben foglalhat helyet és fit maradhat. 

A vezetőfülke kúpos alátámasztásának és a traktortörzstől való elválasztásának köszönhetően a 

zajszint rendkívül alacsony. A további zajcsökkentést szolgálja a jól szigetelt vezetőfülke és a 

vízhűtéses jól kiegyenlített motor. A 200 Vario vezetőfülkéje opcionálisan mechanikus rugózással is 

rendelhető. A mellső kúpos alátámasztás és a hátsó acél lengéscsillapítók az integrált kereszt-

stabilizátorral a kabint érő lengéseket és mozgásokat felfogják és kimagasló vezetési élményt 

garantálnak. 

Kiváló körültekintést biztosítanak a nagyméretű üvegezések és a fülke tetején található 

panorámaablak. 

 

Kezelés – egyszerű, logikus és hatékony 

A 200 Vario az egyszerű és logikus kezelhetőségével győzi meg azokat, akik kipróbálják. Gyakorlati 

szempontok szerint valamennyi kezelőelem a jobb oldali konzolon került elhelyezésre. A 200 Vario 

traktoroknál is valamennyi sebváltókar immár csak történelem. A Vario-stick - a sebváltókart, a 

csoportváltókart és a mászó-fokozat kapcsolókarját - egyesíti önmagában; így valamennyi megkívánt 

sebesség a 20m/h-tól 40km/h-ig fokozatmentesen kiválasztható. 

Az irányváltókar a kormányoszlopon lehetővé teszi a gyors, fokozatmentes irányváltást, ami 

különösen homlokrakodóval végzett munkáknál mutatja meg a technikai megoldás előnyeit, mivel a 

jobb kéz teljes egészében a hidraulika kezelését láthatja el. A „stop and go” funkció és az aktív „tartó-

funkció” aktiválása szintén kényelmesen az irányváltókarral történik. 

A Fendt műszerfala a kombi-műszerekkel és a bordinformátorral valamennyi információt egy 

szempillantás alatt elérhetővé teszi. A jobb oldali konzolon elhelyezett kezelőelemekkel például a 

motorfordulatszám, a határterhelés-szabályozás vagy épp a TMS-funkciók mind beállíthatók. A multi-

kijelzőkön nyomon követhetők az egyes beállított értékek, valamint tájékoztat az üzemanyag-

fogyasztás és a haladási sebesség pillanatnyi értékeiről. 

 

 

200 Vario és CARGO 3X65 – egy tökéletes egység meg 

A Fendt gyár kifejezetten a 200 Vario számára fejlesztett ki egy új CARGO homlokrakodó típust. A 

CARGO 3X65 esetében is érvényes: „Made by Fendt”- jelzés. Az új típust és a 200 Vario-t tökéletesen 

összehangolták és ugyanúgy, mint a többi CARGO típus, az egyszerű kezelhetőségével a kis 

karbantartási igényével meggyőzi a gépkezelőt. A már bizonyított CARGO-jellemzők, mint a multi-

gyorscsatlakozó, a CARGO-Lock és Z-Kinematik, amelyek más Fendt homlokrakodó szériáknál már 

régóta üzemelnek, az új szériáról a CARGO 3X65-ről sem hiányoznak. Egy különlegessége ennek a 

típusnak a 255cm hosszú lengőkar. A speciálisan erre a traktorra kifejlesztett csatlakozóelemek révén 

a homlokrakodó és a traktor továbbra is egy egységet képez, és az egység kompaktsága és 

fordulékonysága ezáltal kiemelkedő marad. 
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A Fendt intelligens megoldásokat kínál az ipar, a szállítmányozás és a környezetápolás számára 

Traktorok igényes munkákhoz 

 

Profi alkalmazások a legmodernebb jármű-technológiákat igénylik. A növekvő üzemórák éppúgy 

döntőek, mint az idő- és költségtakarékos munkafolyamatok. A Fendt Vario traktorok épp arra 

készülnek, hogy a nagy igénybevételeknek, amiket például az erdészeti, építőipari vagy éppen a 

szállítmányozási, szántóföldi munkák támasztanak, azoknak megfeleljenek. A 70 Le és a 360 Le 

teljesítménytartományban ezek a traktorok az univerzális alkalmazhatóság, alacsony üzemanyag-

fogyasztás és hosszú karbantartási periódusok révén kiemelkedő gazdaságosságot kínálnak. 

 

Magas minőségi színvonalú járműpaletta 

Immár több mint 30 éve kínál a Fendt több neves munkagép gyártóval együttesen intelligens 

megoldásokat az ipar, a szállítmányozás és a mezőgazdasági alkalmazási célokra. A Fendt-tel a 

géptulajdonosok tehát nem csak egy traktorhoz, hanem egy hatékony gépkombináció egyik 

eleméhez is hozzájutnak, amivel komplex és egész speciális feladatok végrehajtása válik lehetővé 

számukra, és mindez különösen jó gazdaságosság mellett. Fendt ezeken kívül tanácsadással is segíti a 

partereit a kommunális, az építőipari, a bioenergia szektor vagy más speciális alkalmazási 

területeken. 

70-től 360 Le-ig fokozatmentesen 

A Fendt a traktoraival épp az intelligens megoldásokhoz kínál egy előfeltételt. A fokozatmentesen 

kiválasztható sebességgel teljesítménytartalékok válnak használhatóvá, amelyek sem a szinkron-, 

sem a modern terhelés alatt kapcsolható sebváltók esetén nem állnak rendelkezésre. A hagyományos 

sebességváltók esetén – épp a sebességfokozatok miatt – folyamatosan az ideális sebességfokozat 

felett vagy alatt dolgozik a traktor. A Vario-nál valamennyi munka esetén is az ideális sebességben 

végezhető a munka 20m/h-tól a 60km/h-ig. Ezzel a közbülső teljesítménytartalékok kihasználásra 

kerülhetnek és a hajtáslánc megszakítás nélkül folyamatos. Összehasonlítva a hidrosztatikus 

hajtásokkal, a Vario-hajtómű lényegesen jobb hatásfokával tűnik ki. 

Az intelligens motor-management révén a maximális sebesség, csökkentett motorfordulatszám 

mellett is elérhető, ami alapja az alacsony üzemanyag-fogyasztásnak. 

A gazdaságosság a döntő 

A Vario többletteljesítménye azon a tényen alapszik, hogy a motor munkapontja mindig a gazdasági 

optimum körül üzemel. Független szakértői vélemények és állásfoglalások szerint, a sebesség ideális 

megválaszthatósága következtében a Vario hajtóműveknek köszönhetően - kevert-üzemet 

feltételezve - akár 6% idő-, és 8% üzemanyag-megtakarítás érhető el éves szinten. Az üzemanyag 

költség az összes költség mintegy 60%-át teszik ki a gép élettartama alatt. Ezzel a költségek közel 

dupláját teszi ki, mint a traktor valamikori beszerzési költsége. A gazdaságos üzemeltetés tehát, az 

üzemanyagköltségen múlik. Számtalan, független mérési eredmény támasztja alá a Fendt vezető 

szerepét az üzemanyag-fogyasztás területén. Azért, hogy a gépkezelő folyamatosan figyelemmel 
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kísérhesse a traktor üzemanyag-fogyasztását, valamennyi Fendt traktor szériatartozéka a 

fogyasztáskijelző. 

Intelligens munkagép-kombinációk alkalmazása során a gazdaságosság illetve a hatékonyság az egyes 

gépek összehangolásával optimalizálásra kerül. Fendt a partnereinek teljes megoldásokat kínál a 

felmerülő problémákra, mindezt alacsony üzemeltetési költségek mellett. 

Nagy hasznos terhelhetőség 

A Fendt-nél megszokott nagy tengelyterhelhetőség a szántóföldi alkalmazáson kívül is lehetővé teszi 

a nagy hasznos terhelhetőséget és így nehéz munkagépkapcsolatok alkalmazását. A kis teljesítmény-

tömeg révén, ami például a 415 Vario esetében 35kg/Le, az üzemanyag-fogyasztás tovább 

optimalizálható, és nagy hasznos terhelést tesz lehetővé. 

Kitűnő kezelhetőség 

Azért, hogy a gépkezelő a munkavégzésre összpontosíthasson, egy tökéletes kezelhetőség 

elengedhetetlen feltétel. A Variocenter-rel és a Teach-in funkciókkal a VariotronicTI a gépkezelő 

számára lehetővé vált, hogy az elfáradás érzése nélkül folyamatosan a gazdasági üzemi-optimumon 

használja a traktort és a munkáját kitűnő minőségben végezze. A munkavégzést a TMS igazán 

megkönnyíti, mivel a gépkezelő a lábpedállal szabályozza a traktort és így a munkagépek kezelésére 

felszabadulnak a kezei. 
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Tökéletes komfort – nagy biztonságban 

A tökéletes komfort alapja a Fendt-nél a széria mellsőhíd-rugózás (200 és 300 Vario –nál opció), a pneumatikus 

fülkerugózás (400 és 700 Vario-nál opció) és a széria lengéscsillapítás. A vezetőfülke optimális 

hangszigetelésének elérése érdekében speciális felfüggesztéssel, a kipufogórendszer elkülönítésével és a 

motortér leválasztásával sikerült megoldani. 

 

 

 

 

Az optimális biztonságot többek között a kétkörös fékrendszer (900 Vario) és a Fendt-Stability Control (FSC; 900 

Vario) garantálják. Ezzel a Fendt egy teherautóknál megszokott kényelmet nyújt a szántóföldön. 

Előnyök a speciális gépekkel szemben 

A traktorok összköltségét a speciális gépekéivel összehasonlítva megállapítható, hogy jóval gazdaságosabbak, 

és ez mellett egész évben széles körben alkalmazhatók. A közúti közlekedésben való részvételhez nincs szükség 

különleges engedélyekre; így ezek költsége és az esetleges szállítási költségek is megtakaríthatók. Vario 

traktorokkal nagyobb távolságok is nagy sebességgel és alacsony motorfordulat mellett gazdaságosan 

megtehetők. 

A Fendt nagytraktorok teljesítménye a számtalan mélyépítésben dolgozó gép is igazolhatja. A nehéz terepen 

megmozgatott nagy volumenű anyagmennyiség, vagy a nagy TLT-teljesítmény a talajstabilizálás illetve 

rekultiváció során, tiszteletet parancsol. 
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Magas környezettudatosság 

A kiváló minőségű külső kipufogógáz-visszavezetéses rendszer (AGRex) a visszavezetett kipufogógáz 

visszahűtésével és pontos adagolásával, az égési folyamat optimalizálása kiemelkedő eredménnyel sikerült. Az 

új károsanyag-kibocsátásról szóló rendelkezések teljesítésével párhuzamosan az üzemanyag-fogyasztást tovább 

sikerült csökkenteni. 

Az 1995-től gyártott valamennyi Fendt-traktor 100%-ban RME hajtóanyaggal üzemeltethető. A repce-metil-

észter (DIN EN 14214) alkalmazása esetén a gyártói garanciakorlátozás nélkül tovább él, és nincs szükség sem 

átalakításra, sem pótlólagos biztosításra. A bio-hidraulikaolaj alkalmazása szintén nincs a Fendt-traktorok 

esetében korlátozva, mivel a hajtómű és a hidraulika-rendszer a traktoron elválasztásra került. 

Hosszútávon és globálisan tekintve a bioenergia alkalmazása, mint például a repceolaj, egy csökkentett CO2-

terhelést eredményez a kőolajjal szemben. A fosszilis energiahordozók mennyiségének végességére tekintettel, 

szintén azok a nyersanyagok a nyerők, amelyeket a mezőgazdaság állít elő, és amelyek jelentősége egyre 

növekszik. A Fendt ennek az irányvonalnak megfelelően, az első traktorgyártó, amelyik sorozatban gyárt 

repceolajjal működtethető traktort, a 820 Vario
greentec

 típust. A Fendt e traktoroknál valamennyi garancia- és 

szavatossági kötelezettségét külön pótlólagos biztosítás nélkül, a gázolajjal üzemelő traktorokéval azonos 

módon vállalja. 

Kiegészítő munkagép paletta 

A Fendt, a profi felhasználóknak egy sor minőségi kiegészítő munkagépet kínál, mint például a CARGO 

homlokrakodókat, amelyek a traktorokkal tökéletesen összhangban dolgoznak. A teljes emelés során 

rendelkezésre áll a 2950kg emelési teljesítmény, amely a teherautók rakodását problémamentessé teszi. 

A kényszerkormányzásra az optimális megoldás a Fendt által kínált alsófüggesztő-rendszer, mely 4 tonnával 

terhelhető (700, 800 és 900 Vario). 

A Fendt a partnereinek egyénre szabott abroncsozási lehetőséget kínál – kezdve a golfpályák karbantartásától 

egészen a nehéz szállítási feladatokig, vagy az erdészeti alkalmazásig. 

Mivel a klasszikus alkalmazások mellett egyre inkább teret hódítanak a speciális alkalmazások, ezért a Fendt 

ezekhez a speciális feladatokhoz gyári kormányfordító-szettet kínál a 900 Vario traktorokhoz.  

Munkagépek más gyártóktól 

Nem csak a Fendt saját, hanem más minőségi gépgyártók munkagépei is meghatározóak az optimális 

gépkapcsolatot tekintve. A Fendt ezeket a munkagépeket is rendszeresen vizsgálja és teszteli, annak 

érdekében, hogy az optimális munkagépkapcsolat megvalósulhasson. Már a tervezés időszakában elindul a 

Fendt és a munkagépgyártók együttműködése, annak érdekében, hogy az optimális megoldásokat kínálhassa a 

Fendt a partnereinek. 

Széleskörű szervizszolgáltatás 

A Fendt az egyénre szabott bemutatókon felül egy széleskörű szerviz tevékenységet is biztosít a partnerei 

számára. A finanszírozástól a szervizszerződésig egészen a bérgép-csomagokig, valamennyi igényre a Fendt a 

megfelelő megoldást kínálja. 
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Eddig 100 000 Vario – Mostantól 100% Vario 

 

A 200-as Vario bemutatásával a Fendt a 70 - 360 Le közötti teljesítmény kategóriában 

ezentúl 100%-ban fokozatmentesen halad. 

A Vario-hajtómű 1995-ös bevezetése óta - ez a többször díjazott technológia - komoly 

áttörést ért el, és immár világszerte 100.000-nél is több partnert győzött meg. 

A Vario, ma a fokozatmentes haladás szinonimája – egy tökéletes kapcsolata a 

hatékonyságnak, kezelői komfortnak és örömteli vezetésnek. 

 

Az ötlettől a meggyőző valóságig 

A fokozatmentes hajtóműről szóló ötletek messze nyúlnak vissza az időben. Hans Marshall-t 

a Fendt fejlesztőmérnökét már a maga idejében - a 70-es években foglalkoztatta e gondolat. 

1988-ban született meg a döntés, mely a szériagyártást tűzte ki célul. 

A sikertörténet az akkori legnagyobb topmodell, a 260 lóerős 926 Vario 1995-ös Agritechnika 

kiállításon való bemutatásával kezdődött. Ez heves vitákat váltott ki a szakmában és sokan 

megkérdőjelezték a magas hatásfokát és azt, hogy sikeres lehet-e egy fokozatmentes 

hajtómű traktorokba építve. Ma, 14 évvel később és 100.000 Vario-hajtómű eladását 

követően már senki sem kételkedik ebben a fejlesztésben, amely a Fendt háza tájáról 

érkezett! 

 

100.000-szeres tapasztalat 

Egyedülálló tapasztalatot a 100.000 Vario-hajtóműról csak a Fendt képes adni. A 900-as 

szériában történő bevezetését követően a Vario hajtómű, minden előnyével együtt sorra a 

többi szériába is bevezetésre és ezzel párhuzamosan folyamatosan továbbfejlesztésre is 

került. 

A 200-as Vario bemutatásával a 70-360 Le közötti teljesítmény kategóriában 100%-ban 

fokozatmentesen halad a Fendt, azonos hajtómű-koncepcióval, valamennyi 

teljesítménykategóriában. 

A Vario hajtómű fejlesztése során a fejlesztőmérnökök számára mindvégig a komplex 

koncepció állt a szemük előtt. Ezáltal nekik a Vario-val nem csak a fokozatmentes haladást és 

a kiváló hatásfokot sikerült elérniük, hanem az ehhez illeszkedő, logikus és ergonomikus 

kezelést és egy magas színvonalú utazási élményt is lehetővé tettek. 
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100 százalék Vario – átgondolt hatékonyság minden Fendtben 

A Vario-val nincsenek fokozatok vagy hajtáslánc-megszakítások, így a teljesítménytartalékok 

a közbülső tartományokban is kihasználhatók. A Fendt Vario traktorok minden speciális 

munka esetén az ideális sebességtartományban haladnak – a 20 m/h-tól a 60 km/h-ig. Az 

intelligens „motor-hajtómű” managment révén bármelyik sebesség, lényegesen alacsonyabb 

fordulatszám mellett elérésre kerül, mely alapja az alacsony üzemanyag-fogyasztásnak. 

A másik meghatározó tényező, amely a Vario traktorokat ilyen gazdaságossá teszik, azok a 

hatékony motorok, amelyek teljesítményük révén és fogyasztási paramétereikben 

egyedülállóak. A Fendt-nél csak olyan motorok kerülnek beépítésre, amelyek az elérhető 

legjobb technológiát képviselik, rendelkeznek többek között common-rail befecskendezéssel, 

külső szabályozott kipufogógáz visszavezetéssel és csökkentett névleges fordulatszámon 

üzemelnek. Ugyanúgy, mint az új 800-as Vario-nál, amely elsőként kerül AdBlue-

motortechnológiával felszerelésre és ezzel már egy évvel az új környezetvédelmi előírás 

életbelépése előtt kielégíti a káros anyag kibocsátásról szóló előírást. A Fendt számára a 

motor kiválasztásnál döntő, hogy a megfelelő lökettérfogat és az ehhez illeszkedő 

turbótechnológia kerüljön alkalmazásra. Teljesen új - ugyancsak az új 800-as Vario 

traktoroknál – az elektronikusan szabályozott „WASTEGATE”-tal felszerelt 

„nyomásszabályozott” turbó. Ezzel a megoldással egy teljesítménytöbblet elérése lehetséges 

az üzemanyag-fogyasztás egyidejű csökkentése mellett. 

A Vario többlet teljesítménye mindezek mellett abból a tényből is adódik, hogy a motor 

mindig a gazdaságilag optimális üzemi ponton üzemeltethető. Az üzemanyagköltség a 

traktor élettartama alatt az összes költség akár 60%-át is elérheti, és ezzel a legnagyobb 

költségtényezőt képviseli. A Fendt Vario traktorok kiváló hatékonyságát, az egész hajtáslánc 

jó hatásfokát és az üzemanyag takarékosságukat számos független teszt bizonyítja. 

 

Átgondolt koncepció joystickkel és terminállal 

 A Fendtnél a hatékonyság és a vezetési élmény nem egy frázis és nem mond ellent 

egymásnak! A Vario nem csak fokozatmentes haladást és egy kiváló hatásfokú hajtóművet 

jelent, hanem mindezek mellett remek kezelhetőséget és egy csodálatos vezetési élményt is 

jelent. Valamennyi Vario traktor azonos logikára épül, így a kezelhetőségük szinte azonos. A 

kezelés központi eleme a multifunkcionális joystick vagy a variostick. A számtalan 

sebességváltókar a Fendt számára már régóta csak a múltat jelenti. A Fendt, a 700 Vario 

traktor bemutatásával 1999-ben is az élen járt. Akkoriban ebben a traktorban lehetett 

elsőként a vezetőfülkében elhelyezett képernyőn – a Vario Terminálon – valamennyi 

beállítást elvégezni. 

 

22 
 

Nyerjen 200 Vario-t 

Eddig 100.000 Vario, mostantól 100%-ban Vario. Ezen történelmi alkalomból a Fendt gyár 

nyereményjáték keretében egy darab új szériás 200 Vario traktort sorsol ki. Erről további 

információk az interneten hozzáférhetők a www.fendt.com oldalon. 

 

Fendtről 

A Fendt a vezető High-Tech-Márka az AGCO konszernen belül, a legmagasabb igényeket 

támasztó vevők számára. 

A Fendt traktorai és kombájnjai a Föld számos erősen eltérő mezőgazdasági adottságú 

területein és számos egyéb érdekes alkalmazásban dolgoznak nap, mint nap. Számos 

területen a Fendt a világ-innovációjának vezetője a mezőgazdasági technikában, mindezen 

által a Fendt vevői gyorsabban profitálhatnak a legújabb technológiákból, növelve 

gazdaságuk teljesítményét, hatékonyágát és gazdaságosságosságát. 

 

Marktoberdorfban és Asbach-Bäumenheimben Bajorországban, valamint 2009 közepe óta 

Hohenmölsenben  az AGCO/Fendt 3300 dolgozót foglalkoztat a kutatás és fejlesztés, a 

kereskedelem és marketing, illetve a termelés, szerviz és adminisztráció területén. 

 

 


