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Kiedy w ofercie Fendta obok
traktorów pojawi∏y si´ kombaj-
ny zbo˝owe i prasy, sta∏o si´
jasne, ˝e rola „Rolls-royce’a
wÊród ciàgników” ju˝ bawar-
skiemu producentowi, dzia∏a-
jàcemu pod egidà AGCO, nie
wystarcza. Ale pierwsze dni
wrzeÊnia tego roku uÊwiado-
mi∏y zarówno klientom, jak
i konkurencji, ˝e apetyt Fendta
jest znacznie wi´kszy ni˝ si´
wszystkim zdawa∏o.

Sieczkarnia Fendt
Zacznijmy troch´ nietypowym
pytaniem. Jaki wspólny ele-
ment ∏àczy japoƒskich samura-
jów z maszynami firmy Fendt?
Odpowiedê brzmi: katana. Mia-
nem tym okreÊlano dotychczas
tradycyjny japoƒski miecz jed-
nosieczny z g∏ownià (klingà,
brzeszczotem), d∏ugoÊci po-
wy˝ej 60 cm, o kszta∏cie lekko
wygi´tym do góry i zaokràglo-
nym lub Êci´tym sztychu (za-

koƒczeniu). Ale od niedawna to
równie˝ nazwa najnowszej ma-
szyny marki Fendt – sieczkarni
samojezdnej – Katana 65. 
Jej pierwsza publiczna prezen-
tacja mia∏a miejsce na prze-
∏omie sierpnia i wrzeÊnia br.
w Wadenbrunn (Niemcy) pod-
czas organizowanej tam mi´-
dzynarodowej konferencji pra-
sowej. Ta zaÊ zbieg∏a si´ w cza-
sie z – odbywajàcà si´ w cyklu
2-letnim – imprezà Fendt Field
Day („Dzieƒ Pola z Fendtem”).
Producent doskonale zdaje so-
bie spraw´, kim b´dà pierwsi
nabywcy sieczkarni Katana 65.
Nie bez powodu na premierowà
prezentacj´ zosta∏o zaproszo-
nych ponad 700 niemieckich
us∏ugodawców, którch flota ba-
zuje na ciàgnikach Fendt. 
Tym, którzy zastanawiajà si´,
po co marce s∏ynàcej z najbar-

dziej zaawansowanych ciàgni-
ków i coraz bardziej z kombaj-
nów, sieczkarnie samojezdne,
odpowiedê daje wiceprezy-
dent i dyrektor zarzàdzajàcy
marki Fendt, Peter-Josef Paf-
fen. Jak twierdzi, dzi´ki siecz-
karni samojezdnej Katana 65
marka Fendt uczyni ogromny
krok w kierunku zaoferowania
swym odbiorcom pe∏nej gamy
maszyn tej marki. 
Model Katana 65 zosta∏ pod-
dany setkom godzin testów
na polu, zbierajàc kilka tysi´cy
hektarów kukurydzy i traw.
W warunkach praktycznych
przez 2 lata sprawdzane by∏y
dwa prototypy sieczkarni.

Technika Katany
Parametry techniczne maszy-
ny wskazujà, ˝e Fendt wpro-
wadzi na rynek bardzo obiecu-
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Apetyt na nowe rynki
Fendt to ju˝ nie tylko ciàgniki i maszyny ˝niwne.
Producent z niemieckiego Marktobersdorfu czyni
zakusy na doÊç obiecujàcy, w jego opinii, rynek
sieczkarni samojezdnych. W ofercie pojawi∏y si´
tak˝e nowe modele ciàgników najwy˝szej mocy,
w tym najsilniejszy – Vario 939, z silnikami pracu-
jàcymi w technologii SCR.

Mówi si´, ˝e apetyt roÊnie w miar´ jedzenia. Fendt, 
wydajàcy rocznie na badania i rozwój ok. 200 mln dolarów, 
nie zadowala si´ ju˝ rynkiem ciàgników oraz kombajnów 
i wkracza w sektor sieczkarni samojezdnych.

Sieczkarnia Katana 65 nap´dzana jest silnikiem Mercedesa o mocy
650 KM i dysponuje najwi´kszym na rynku b´bnem rozdrabniajàcym,
którego Êrednica wynosi 720 mm.

Sieczkarnia Fendta testowana by∏a przez 2 lata podczas zbioru kuku-
rydzy z przystawkà firmy Kemper oraz równie˝ kemperowskà przy-
stawkà do traw na kilku tysiàcach hektarów.
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Mówi si´, ˝e apetyt roÊnie w miar´ jedzenia. Fendt, 
wydajàcy rocznie na badania i rozwój ok. 200 mln dolarów, 
nie zadowala si´ ju˝ rynkiem ciàgników oraz kombajnów 
i wkracza w sektor sieczkarni samojezdnych.
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jàcy produkt. Sieczkarnia na-
p´dzana jest 16-litrowym 8-cy-
lindrowym (V8) silnikiem Mer-
cedesa, który generuje moc
650 KM. Jak na razie, tylko 
ten model b´dzie dost´pny
w sprzeda˝y, w której pojawi
si´ na poczàtku roku 2011. Za-
stosowano tu silnik Deutz opar-
ty o technologi´ SCR w zakre-
sie oczyszczania spalin.
B´ben sieczkarni ma Êrednic´
720 mm i nale˝y tym samym
do najwi´kszych na rynku.
Z kolei sekcja zasilajàca zespó∏
rozdrabniajàcy bazuje na sze-
Êciu wa∏kach, które zapewniajà
ciàg∏y dop∏yw skoszonej masy
roÊlin. ZaÊ w kwestii gniotow-
ników ziarna Fendt obra∏ od-
mienny ni˝ konkurencja kie-
runek – walce ustawione sà
dodatkowo pod kàtem, co po-
prawia efekty pracy zespo∏u
gniotownika.
Sieczkarni´ Katana wyposa˝o-
no w bezrz´dowà przystawk´,
opartà na sprawdzonej tech-
nologii firmy Kemper. Specjal-
nie na potrzeby nowej ma-
szyny skonstruowano kabin´.
Obs∏uga maszyny odbywa si´
za pomocà wielofunkcyjnego
d˝ojstika oraz 10-calowego
Varioterminala. Sieczkarnia ma
mo˝liwoÊç poruszania si´ po
drogach publicznych z pr´dko-
Êcià 40 km/h.

Vario 939 
– nowy okr´t flagowy
Kolejnà niespodziankà, którà
przygotowa∏ Fendt, jest najsil-
niejszy „tradycyjny” ciàgnik
ko∏owy – model Vario 939
o mocy 390 KM. Jak widaç,
nieustanny wyÊcig w stron´
400-konnego klasycznego trak-
tora, który b´dzie móg∏ poru-
szaç si´ pr´dkoÊcià 60 km/h,
trwa w najlepsze. Na razie
Fendt dowiód∏ modelem 939,
˝e wcià˝ jest liderem peletonu.

Vario 939 to maszyna ze
znacznymi parametrami. Osa-
dzona na ko∏ach o Êrednicy
2,15 m, dopuszcza mas´ ca∏-
kowità o wartoÊci ponad 18 t.
Do nap´du zaanga˝owano tu
6-cylindrowy silnik Deutza
o pojemnoÊci 7,8 l, wyposa-
˝ony w wysokociÊnieniowy
wtrysk Common Rail (2000
barów). W standardzie stoso-
wany jest równie˝ uk∏ad selek-
tywnej katalitycznej redukcji
spalin (SCR), dzi´ki któremu
maszyna odpowiada normom
emisji Stage IIIB/TIER IV.
Ale na tym nie koniec innowa-
cjnej techniki w serii 900.
Wdro˝ono tu tak˝e nowà kon-
cepcj´ elektroniki, która nosi
nazw´ Fendt Variotronic i usta-
nawia nowe standardy. Termi-
nal, dost´pny w dwóch ró˝-
nych wersjach, dysponuje 
dotykowym monitorem z do-
st´pem do intuicyjnego me-
nu (system jest kompatybil-
ny z popularnymi urzàdzenia-
mi peryferyjnymi). Variotronic
wspó∏pracuje z systemem
ISOBUS, automatycznym pro-
wadzeniem VarioGuide, syste-
mem dokumentacji VarioDoc,
a nawet z kamerà zamontowa-
nà na zewnàtrz ciàgnika.

Pompowanie 
na zawo∏anie
Kolejnym udogodnieniem serii
900 Vario jest system Fendt
VarioGrip, umo˝liwiajàcy regu-
lacj´ ciÊnienia w oponach
z kabiny ciàgnika. Rozwiàzanie
bazuje na obrotowej jednostce
firmy PTG, majàcej kszta∏t
pierÊcienia umieszczonego
w kole ciàgnika. Powietrze jest
dostarczane za pomocà zmo-
dyfikowanej spr´˝arki ciàgnika
i zespo∏u zaworów zintegro-
wanych z ciàgnikiem. Zwi´k-
szenie ciÊnienia we wszyst-
kich ko∏ach o 1 bar zajmuje
ok. 10 minut, zaÊ zmniejszenie

go o t´ samà wartoÊç jest pi´-
ciokrotnie szybsze – potrzeba
na to zaledwie 2 minut. 
Co istotne, teraz system Vario-
Grip jest integralnym elementem
ciàgnika. Za pomocà Varioter-
minala zmiany ciÊnienia w cià-
gniku i przyczepie dokonuje 
si´ poprzez ISOBUS za pomo-
cà jednego przycisku. System
elektroniczny informuje operato-
ra o zbyt niskiej lub za wysokiej
wartoÊci ciÊnienia w ko∏ach, 
zale˝nie od zmieniajàcych si´
warunków pracy. Z wyliczeƒ
producenta wynika, ˝e doÊç
wysoka inwestycja w system
VarioGrip (rz´du 10 tys. euro)
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Modele 939 Vario otrzyma∏y silniki z systemem oczyszczania spalin
za pomocà AdBlue. Zbiornik na roztwór mocznika umieszczono „trady-
cyjnie” obok wlewu paliwa przy schodkach do kabiny.

Najnowsze ciàgnikowe osiàgni´cie Fendta to model Vario 939 o mocy 390 KM. Wdro˝ono tu m.in. nowà koncep-
cj´ sterowania niemal wszystkimi funkcjami traktora – do wielofunkcyjnego d˝ojstika do∏àczy∏ terminal Variotronik.

➠
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zwraca si´ w ciàgu 2–4 lat, za-
le˝nie od wykorzystania.

Bezpieczne 
hamowanie z ABS-em
Kto spodziewa∏ si´ jeszcze kil-
ka lat temu, ˝e hamulce z sys-
temem ABS b´dà stosowa-
ne w ciàgnikach rolniczych
(a mo˝e ju˝ nie koƒca rolni-
czych)? A to kolejna innowa-
cja w ciàgnikach Fendt. Trud-
no si´ dziwiç, przecie˝ co-
raz wi´cej traktorów du˝ych
mocy i pr´dkoÊciach prze-
kraczajàcych 50 km/h jest
u˝ytkowanych w transporcie
drogowym. Najwa˝niejszym
aspektem jednak jest to, ˝e
ciàgniki nowej serii 900 Va-
rio sà pierwszymi na rynku,

Ochrona uk∏adu 
silnik-przek∏adnia
Ale na tym nie koniec. Program
bezpieczeƒstwa w ciàgnikach
Fendt serii 900 Vario jest jesz-
cze szerszy. Rozwiàzania tu za-
stosowane gwarantujà d∏ugo-
trwa∏e u˝ytkowanie i jeszcze
wi´kszà pewnoÊç wykonywa-
nych operacji. Ów program
ochronny obejmuje m.in. „ra-
mowe” zabezpieczenie silnika,
gdy traktor operuje z WOM-em.
JeÊli zdarzy si´, ˝e podczas
pracy w narz´dziem aktyw-
nym wysoka pr´dkoÊç obroto-

Kolejnym udogodnieniem serii 900 Vario jest system Fendt VarioGrip,
umo˝liwiajàcy zmian´ ciÊnienia 
w oponach z kabiny 
ciàgnika. Co wa˝ne, 
teraz VarioGrip
jest integralnym 
elementem 
ciàgnika.

Nowa seria 900 Vario, dopuszczona do jazdy z pr´dkoÊcià maksymal-
nà 60 km/h, to pierwsze ciàgniki, które w standardzie otrzyma∏y ABS.

Uk∏ad hamulcowy z ABS-em
w Fendtach oparty jest na zamon-
towanych przy ko∏ach czterech
czujnikach, które mierzà pr´d-
koÊç ka˝dego z kó∏ w momencie
hamowania, kontrolujàc ciÊnienie
w uk∏adzie za pomocà zaworów
i zapobiegajàc zblokowaniu.

które ABS otrzymujà
w standardzie.

Choç zasada dzia∏ania nie ró˝-
ni si´ specjalnie od ABS-u sa-
mochodowego, to dla systemu
stosowanego w pojazdach
o DMC rz´du 18 t i ko∏ach
o ponad 2-metrowej Êrednicy
wymagania sà du˝o wi´ksze.
W ciàgnikach Fendt uk∏ad ha-
mulcowy oparty jest na czte-
rech czujnikach zamontowa-
nych na ko∏ach. Mierzà one
pr´dkoÊç ka˝dego ko∏a w mo-
mencie hamowania, kontro-
lujàc ciÊnienie w uk∏adzie za
pomocà zaworów. Efektem te-
go jest zapobieganie zbloko-
waniu ka˝dego z kó∏. Gwaran-
tuje to stabilne zachowanie si´
ciàgnika (sterownoÊç), nawet
podczas gwa∏townego hamo-
wania na zakr´tach lub jazdy
po drogach o ró˝nych na-
wierzchniach.

wa silnika zacznie zbyt gwa∏-
townie spadaç, sprz´g∏o wa∏-
ka odbioru mocy zostaje
otwarte i uniemo˝liwia „udu-
szenie” silnika. A to zapobiega
m.in. pracy turbospr´˝arki bez
smarowania, gdy silnik nagle
zatrzyma si´. ❚

Micha∏ Zabost
W przysz∏ym wydaniu AGROme-
chaniki przedstawimy szczegó∏y ko-
lejnych nowoÊci firmy Fendt, m.in.
zmodernizowanà seri´ ciàgników
800 Vario, koncepcj´ Fendt Efficient
Technology oraz ∏adowacz tylny do
du˝ych ciàgników.
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