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Nový Fendt 500 Vario. Tvoja ideálna budúcnosť.

NOVINKA od HRIADEĽU pre rok 2017
HRIADEĽ ako výhradný dovozca
techniky Fendt na slovenskom
trhu predstavuje vynovenú sériu
i tak obľúbených traktorov Fendt
500 Vario. Štvorvalcový traktor
s konskou silou medzi 125-165
nevalcuje trh iba riadiacou kabínou VisioPlus a známym ovládaním Fendt, ale aj množstvom
inovácií. Séria vyhovuje právnym
predpisom vzťahujúcim sa k emisii škodlivých látok Tier 4
a disponuje aj opciami známymi
z veľkých traktorov.
Takými sú napríklad VarioGuide navigačný systém, terminál podobný smartfónom, 1000E TLT, stierače so záberom
300°, pracovné lampy LED alebo voliteľné
funkcie ako imobilizér, respektíve prírubový
TLT (čap hriadeľa) alebo zalomený TLT respektíve polos, aby sme spomenuli len niektoré z noviniek.

Nová kategória emisie škodlivých
látok, vyššia efektivita – o 50 %
nižšia spotreba AdBlue!
S novým traktorom Fendt série 500 prináša spoločnosť AGCO/Fendt na trh taký
traktor, ktorý vyhovuje európskym predpisom o emisií škodlivých látok Tier 4. Analogicky s technológiou známou u veľkých
traktorov série 700 - 900 zvolila spoločnosť Fendt aj u série 500 technológiu recirkulácie výfukových plynov regulovanú
elektronicky, v kombinácii so vstrekovaním
AdBlue podľa krivky vstrekovania a ďalším
výmenníkom tepla motorového oleja. Na
základe skúseností z merania je touto technológiou oproti predchádzajúcemu modelu možné zníženie spotreby AdBlue o 50 %.
Štvorvalcový motor Deutz so zdvihovým
objemom valcov 4,04 litrov, so vstrekovaním CommonRail a s technológiou SCR

na zníženie spotreby paliva, a pasívnym filtrom sadze (CoatedSoot Filter (CSF)) vytvára efektívne riešenie so zníženou spotrebou
paliva, pri ktorom k regenerácií filtra častíc
nie je potrebné osobitné vstrekovanie paliva do výfukového systému zariadenia.

Možnosť flexibilného výberu
navigačného systému VarioGuide
V novej sérii Vario 500 ponúka spoločnosť AGC/Fendt popri výbave úrovne ProfiPlus ten istý VarioGuide navigačný systém,
ktorý bol už nejaký čas dostupný u veľkých
traktorov. Pri novom systéme VarioGuide
môže zákazník vyberať podľa svojich nárokov a priestorových podmienok medzi
dvoma opravnými prijímačmi. V základnej
výbave je k dispozícii prijímač NovAtel,
s opravným signálom EGNOS/WAAS, rádiový RTK alebo NTRIP. Okrem toho je prijímač
Trimble vhodný aj na príjem takých opravných signálov, ako je RangePoint RTX™
a CenterPoint RTX™. Pomocou technológie
Trimble-xFill™ v prípade výpadku opravného signálu je traktor schopný presne pracovať ešte ďalších 20 minút. V závislosti od
zvoleného vodiaceho systému opravného
signálu je VarioGuide schopný vykonávať
prácu s presnosťou od 20 do 2 cm.

Na mieru šitá obsluha s novou
generáciou terminálov Variotronic
Všetky funkcie traktora a pracovného
stroja v jednom termináli – to je Varioterminál od spoločnosti Fendt. Známe terminály
7-B a 10.4-B s výzorom smartfónov sú dostupné už aj v sérii 500. Jednou z významných vlastností terminálov je, že umožňujú
ovládanie cez dotykovú obrazovku, respek14
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tíve tlačidlami. Vďaka fixácii guľovou hlavicou môžete pozíciu Varioterminálu nastaviť
ľubovoľne. Terminál poskytuje čistý, ostrý
obraz s LED podsvietením. Sklo, ktoré je
odolné voči poškrabaniu a prekrýva terminál, je ľahko udržiavateľné. Terminálom 7-B
popri funkciách traktorov môžete vyriešiť
aj programovanie kompatibilných pracovných strojov ISOBUS, respektíve aj programovanie automatického otáčania na konci
poľa (Variotronic TI). Varioterminál 10.4-B
disponuje ďalšími dvoma vstupmi pre kameru, obsluhuje navigačný systém VarioGuide a dokumentačný systém VarioDoc
Pro cez Bluetooth v jednom prostriedku. Vo
Variotermináli 10.4-B môžete obrazovku
rozdeliť troma spôsobmi – v závislosti od
Vašich požiadaviek. Popri móde celej obrazovky máte možnosť si vybrať aj dvakrát
pol obrazovky respektíve 4 x štvrť obrazovky. Nočný mód s používaným rozlíšením
poskytuje taktiež mimoriadne ostrý obraz.
Séria s vybavením ProfiPlus sa uvádza na
trh s Varioterminálom 10.4-B.

Ku trom TLT otáčkam aj štvrtá:
1000E, až 7 % úspory paliva
Fendt 500 Vario vďaka TLT, poháňaným
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priamo z motora, garantuje mimoriadnu
výkonnosť. Už existujúce nominálne TLT
otáčky 540, 540E a 1000 sa v budúcnosti
rozšíria o TLT otáčky 1000E. S voliteľným
zadným TLT 1000E je možné poháňať stroje s malým výkonom ale s vysokými otáčkami, ktoré sú vďaka tomuto pohonu prevádzkovateľné s úsporou paliva. Popritom
sa použiteľnosť traktora rozširuje ďalej. Na
základe vlastných továrenských meraní
s touto modifikáciou v prípade prác TLT je
možné dosiahnuť cca 7 % úsporu paliva.

Fendt je pre traktory k dispozícii v dvoch
variantoch: FendtCargo a FendtCargoProfi. CargoProfi disponuje takými doplnkovými funkciami, ako sú napr. funkcia váženia, natriasania a ukladania do pamäte.
Vďaka funkcii pamäte pri prechode napr.
v nízkych budovách respektíve cez brány
je možné obmedziť maximálnu výšku vyzdvihnutia.

Univerzálny traktor na rôzne použitie
Kompaktná konštrukcia, vynikajúca
obratnosť a široký sortiment výbavy, toto
sú charakteristické črty novej série Fendt
500 Vario. Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti
(6,1 t) a vysokej zaťažiteľnosti (4,4 t) a taktiež kvôli zvýšeniu zaťažiteľnosti zadného
hriadeľa (8,5 t) o jednu tonu – oproti predchádzajúcej sérii – traktor vytvára možnosti aj na používanie ešte ťažších kombinovaných pracovných strojov. Povolená celková
hmotnosť sa tým zvýšila na 10,5 ton.
V záujme uspokojenia rôznorodých požiadaviek svetového trhu je možné objednať
Fendt 500 Vario s prírubovou a dlhou polosou, a tak je možné nastaviť vzdialenosť
stôp medzi širokými hranicami. Čelný nakladač ponúkaný a vyvinutý spoločnosťou

Pohodlie a bezpečnosť vďaka
optimálnemu výhľadu.
Už známa riadiaca kabína VisioPlus
s čelným sklom zaobleným do strechy sa
v niektorých bodoch rozvinula. Nové sú
stierače so záberom 300 stupňov – stierajúce väčšiu plochu -, ktoré aj v prípade nepriaznivého počasia zabezpečia dobrú viditeľnosť a náhľad na kolesá respektíve na

čelný nakladač. Varianty Profi a ProfiPlus
sú vybavené stieračom so záberom 300
stupňov v základnej výbave.
K dokonalému výhľadu slúži aj moderný svetelný systém traktora, kde pracovné
svetlá môžete vyžiadať aj vo variante výkonného LED osvetlenia. Vďaka tomu, a krížom svietiacim pracovným lampám sú tak
pracovné stroje ako aj vodenie kolies dokonale vysvietené aj v tme. LED svetlá pri sile
37 000 Lumenov disponujú nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou.
Prvý krát sú k dispozícii Super-Komfortné sedadlá (EvolutiondynamicDualmotion),
sedadlá spolujazdca a volant s pravým koženým poťahom. Operadlo Dualmotion sa
prispôsobí chrbtu vodiča keď sa otáča, tak
ho stabilizuje, respektíve podopiera. Tým
sa zvýšila ergonómia a pohodlie obracania sa ku zadným pracovným strojom. Ku
ďalšiemu spríjemneniu práce slúži sedadlo
vybavené dynamickým tlmičom nárazov,
klimatizáciou a vyhrievaním.
Ďalšia novinka je, že Fendt 500 Vario
môžete prvý krát žiadať s elektronickým
imobilizérom.
Pre ďalšie informácie navštívte www.
hriadel.sk, alebo kontaktujte regionálneho
predajcu spoločnosti HRIADEĽ, s. r. o., Nitra.
Zdroj: HRIADEĽ, spol. s r. o.

Ďakujeme všetkým partnerom za
celoročnú spoluprácu. Prajeme
radostné a pohodové vianočné
sviatky a úspešný nový rok 2017.
HRIADEĽ, spol. s r.o.
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