
EEN ECHT MULTITALENT
Sinds 1980 combineert de legendarische 
Fendt 300-serie de ervaring van vele 
generaties met de beste kwaliteit, bedrijfs- 
zekerheid en prestaties. Zowel voor de melk- 
veehouderij, akkerbouw, loonwerk, transport 
als voor de civiele sector. De 300 Vario is 
een oersterke, comfortabele en waardevaste 
investering. 
Vanaf 83 kW / 113 pk tot 105 kW / 142 pk.
(max. vermogen volgens ECE R120)

DE IDEALE ALLROUNDER
De Fendt 500 Vario is de ideale allround- 
trekker, waarop u altijd kunt rekenen. Sterk 
qua trekkracht, precies in de verpleging, zeer 
laag brandstofverbruik, comfortabel en veilig 
bij transportwerk. Een compacte, wendbare 
krachtpatser.

Vanaf 96 kW / 131 pk tot 126 kW / 171 pk.
(max. vermogen volgens ECE R120)

DE PERFECTIONIST
Gewoon goed, is niet goed genoeg. De Fendt 
700 Vario is een perfecte combinatie van 
kracht en wendbaarheid; nauwkeurig, 
betrouwbaar en functioneel. Voor alle 
werkzaamheden inzetbaar met een hoog 
hightech- en comfortniveau voor de hoogste 
arbeidsproductiviteit. 

Vanaf 110 kW / 150 pk tot 191 kW / 246 pk.
(max. vermogen volgens ECE R120)

•	 	Power-,	Profi-	of	
ProfiPlusuitvoering;	voor	
ieder bedrijf de optimale 
tractor.

•  VisioPlus cabine voor 
uitstekend comfort, veel 
ruimte en maximaal zicht, 
ook bij frontladerwerk.

•  Centraal bedienconcept 
met het Variocenter en 
multifunctionele	Profi 
joystick; steeds de belang- 
rijkste functies in één 
hand (Power joystick bij 
de 300 Vario Power).

•  Voorasvering met sym-
metrisch neutrale stuur-
cilinder voor een veilig en 
comfortabel rijgedrag.

•  Mechanische of pneu- 
matische cabinevering.

Informeer naar 
onze aantrekkelijke 
financierings- 
voorwaarden.

FENDT INSTAPACTIE

FENDT 300 VARIO FENDT 500 VARIO FENDT 700 VARIO

WWW.FENDTFARMING.NL 

ACTIE:
Instapactie: u rijdt al een Fendt 300 
Vario voor € 75.500,-. Nu met gratis 
optiepakket t.w.v. € 4.000,- na de 
MyFendt-bonus. U betaalt dus € 0,- 
voor de eerste € 4.000,- aan opties!’

ACTIE:
Instapactie: u rijdt al een Fendt 700 
Vario voor € 115.200,-. Nu met gratis 
optiepakket van € 6.000,- na de 
MyFendt-bonus. U betaalt dus € 0,- 
voor de eerste € 6.000,- aan opties. 

ACTIE:
Instapactie: u rijdt al een Fendt 500 
Vario voor € 93.900,-. Nu met gratis 
optiepakket t.w.v. € 5.000,- na de 
MyFendt-bonus. U betaalt dus € 0,- 
voor de eerste € 5.000,- aan opties. 



HARKEN

LOTUS – TWISTER
Ervaar meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van 
voederwinningstechniek in elk detail.
Werkbreedtes: 4,3 – 12,7m

FINANCIERINGSACTIE
24 mnd - 0% rente
vraag naar de voorwaarden

FORMER MIDDEN- EN ZIJAFLEG HARKEN
U wilt zwaden met kwalitatief hoogwaardig gewasmateriaal. 
De innovatieve Fendt Former zorgt daarvoor door het gewas 
schoon en nauwkeurig in zwaden te leggen.
Werkbreedtes: 3,6 – 14m

VOEDERWINNINGSTECHNIEK	-	KLAAR	VOOR	DE	GRASOOGST

FENDT FARMING OP MAAT  -  WWW.FENDTFARMING.NL 

FENDT FULL LINE

SCHUDDERS

VIERKANTEBALENPERSEN

MAAIERS

RONDEBALENPERSEN OPRAAPWAGENS

SLICER SCHIJVENMAAIERS - CUTTER TROMMELMAAIERS
De schijven- en trommelmaaiers zijn ontwikkeld op basis van 
eisen uit de praktijk. De slimme bouw van deze lichtgewicht- 
maaiers resulteert in een gering brandstofverbruik van uw trekker. 
Bovendien is door de innovatieve aandrijvingen minder kracht 
nodig. Werkbreedtes: 2,5 – 9,3m, zowel met als zonder kneuzer. 

990 – 1270 – 1290 – 1290 XD – 12130
De vierkantebalenpersen staan bekend om hun robuuste en 
duurzame constructie en hun grote verwerkingscapaciteit. 
Daarnaast is er veel aandacht voor optimalisatie van de 
bediening en de onderhoudsvriendelijkheid.

ROTANA – VASTE- & VARIABELE RONDEBALENPERS
Gemakkelijk, snel en zonder complicaties stro, hooi of kuilgras 
persen. Met een rondebalenpers in combinatie met een Fendt 
Vario	behaalt	u	gegarandeerd	een	grote	productie.	Als	team	
zijn Fendt-trekkers en Fendt-persen niet te kloppen.

TIGO OPRAAPWAGENS
Of hij nu als opraapwagen of als silagewagen wordt ingezet, 
de Fendt Tigo geeft zich altijd helemaal. Door deze veelzijdigheid 
werkt	u	efficiënt,	flexibel	en	oogst	u	zonder	kwaliteitsverlies. 
De ideale combinatie van compactheid en innovatie. 
Inhoud	26	–	54m3	


