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 Fendt 2010

Fendt vahvistaa otettaan yli 200 
hevosvoimaisten traktoreiden sar-
jassa esittelemällä uudet 800-mal-
lit, joissa käytetään samaa x5-oh-
jaamoa kuin 900-sarjassakin. Sa-
malla Fendt esitteli ensimmäisenä 
traktorinvalmistajana FSC-ajon-
vakautusjärjestelmänsä (Fendt 
Stability Control).

Fendt 200 -sarja uudistuu myös 
täysin, mallistoon kuuluu viinin- 
ja hedelmäviljelykseen sekä kun-

nallistekniikkaan tarkoitettujen 
kapearaidevälisten traktoreiden 
lisäksi 34” takarenkailla varustettu 
yleistraktori, jonka korkeus on al-
le 2,5 m. Moottorina on 3-sylinte-
rinen Sisu-Diesel,  portaaton voi-
mansiirto on sama kuin 300 Vario 
-mallissa. Kapea 200 Vario -sarjan 
traktori otti varaslähdön Suomes-
sa, sillä se esiteltiin meillä jo elo-
kuussa Lepaan Puutarhatekniikka 
-näyttelyssä.

Fendt tarjoaa myös tehdasasen-
teista rengaspaineen säätöjärjestel-
mää, joka  palkitaan Agritechnica-
näyttelyssä hopeamitalilla.

Tilavampi ohjaamo ja 
lisätehoa 800-sarjaan 
Fendt 800 Vario -mallisto jakautuu 
kahteen eri sarjaan. Mallisarjan 
pienemmät 818 ja 820 mallit py-
syvät entisellään, mikä on markki-
napoliittisesti perusteltu ratkaisu: 

820 on tällä hetkellä Fendtin eni- 
ten myyty yksittäinen malli. Sen 
sijaan yli 200 hevosvoimaisten 
mallien tekniikka ja samalla ul-
konäkö muuttuvat reippaasti. 
Ohjaamoksi tulee sama x5 -oh-
jaamo, mitä käytetään myös 900- 
sarjassa. Ohjaamo tarjoaa kuljet-
tajalle tervetullutta lisätilaa, va-
littavissa on myös taakseajolait-
teet sekä jousitettu apukuljetta-
jan istuin.

Uusissa 800-malleissa käyte-
tään SCR-tekniikalla varustettu-
ja 6,06 litran Deutz-moottoreita. 
SCR-tekniikan ansiosta valmista-
ja vakuuttaa moottoreiden olevan 
taloudellisia ja ympäristöystävälli-
siä, AD-Blue lisäaineen käytön an-
siosta moottorit alittavat TIER IV 
ja 3b-päästönormit alhaisella omi-
naiskulutuksella. 

Teknisesti suurin ero 818 ja 820 
malleihin on täysin uudentyyppi-
nen etuakselin jousitus, joka on to-
teutettu kahdella, moottorin sivus-
sa olevalla  hydraulisylinterillä. Fa-
vorit 800 -traktoria myydään Sak-
sassa 60 km/h -versiona. Pakettiin 
kuuluu Fendtin FSC-ajonvakau-
tusjärjestelmä, jonka aktiivijousi-
tus vähentää kallistelua mutkissa. 

Vario 800 on noussut kirjaimel-
lisesti seuraavaan kokoluokkaan, 
sillä ohjaamoon on kiivettävä yh-
tä askelmaa korkeammalle. Ohjaa-
mossa on reilusti enemmän tilaa 
kuin aikaisemmassa 820:ssa. Akse-
liväli on suuremman rengaskoon 
ja uuden etujousituksen ansiosta 
pitempi kuin ennen, mutta trakto-
ri on silti kokoisekseen hämmäs-
tyttävän notkea. Etupyörien kään-
tökulma on kampikammion am-
piasivartalon ansiosta suuri. Ajon-
vakautusta en valitettavasti päässyt 
kokeilemaan, sillä esittelykoneiden 
ajonopeus oli turvallisuussyistä ra-
joitettu arvoon 40 km/h.

Fendtin Variotronic-hallinta-
järjestelmää tarjotaan ensimmäis-
tä kertaa kahtena eri vaihtoehto-

na. Yksinkertaisempi järjestelmä 
kattaa traktorin sekä työkoneen 
ISOBUS-ohjauksen perustarpeet, 
vauraampaan elektroniikkapa-
kettiin kuulu10,4” kosketusnäyt-
tö ja valmius automaattiohjauk-
seen. Suurikokoinen näyttö voi-
daan tarvittaessa jakaa kahteen tai 
neljään osaan, jolloin ruudulla on 
samanaikaisesti esim. traktorin ja 
työkoneen näytöt, sekä kaksi ruu-
tua peruutus- tai työkonekame-
roiden kuville. Näytön sivussa on 
perinteiset hallintapainikeet, jot-
ka toimivat rinnakkain kosketus-
näytön kanssa. Työkoneen asetus-
ten ohjelmointi sujuu nopeimmin 
kosketusnäytöllä, ajon aikana tai 
kädet rasvassa on kätevämpi käyt-
tää painokatkaisimia.

Portaaton voimansiirto alle 100 
hevosvoiman kokoluokkaan
Fendtin 200 -sarjaan kuuluu eri 
raidevälillä varustettuja malleja. 
Kapeimmat on tarkoitettu viini- 
ja hedelmäviljelyksille, leveimpiä 
malleja käyttävät Alppimaiden 
viljelijät, jotka arvostavat mata-
laa painopistettä. Kahdella jousi-
tussylinterillä varustetun etujou-
situksen avulla traktorin kalliste-
lua voidaan tarvittaessa vähentää, 
mistä on varmasi vuoristoniityillä 
hyötyä. 

200-sarjassa on 3,3 l kolmisy-
linterinen Sisu-diesel, josta ote-
taan tehoa mallista riippuen 70–
110 hv. Kolmisylinterisen moot-
tori on lyhyt, minkä ansiosta se 
on saatu jäähdyttimineen mah-

Fendt esitteli ensi vuonna tuotantoon tulevaa mallistoaan syyskuussa. 
Koko mallisto uusiutuu ensi vuoden aikana siten, että kaikissa Fentin 
valmistamissa traktoreissa on vakiona portaaton Vario-voimansiirto. 
Fendt on käyttänyt Variota jo toistakymmentä vuotta, osaan MF:n ja 
Challengerin mallistoa se tuli viitisen vuotta sitten. Agritechnica-näytte-
lyssä esillä on 100 000:s valmistettu Vario-voimansiirto.

   Uolevi Oristo

Uusissa Fendt 800 traktoreis- 
sa on sama ohjaamo kuin 900- 
sarjassa. Fendt 800 voidaan 
Saksassa rekisteröidä 60 km/h 
nopeudelle, jolloin ajo-ominai-
suuksien merkitys kasvaa hui-
masti. Ratkaisuksi Fendt tarjoaa 
FSC-ajonvakautusjärjestelmää, 
joka säätää etuakseliston jousi-
tussylintereiden painetta.

Joka mallissa  
portaaton voimansiirto

ã Uusi 200 sarjan traktori on pienikokoinen, mutta hyvin varusteltu traktori: vakiona on portaaton Vario-voimansiirto. Painopiste on matala, sil-
lä kokonaiskorkeus on renkaista riippuen alle 253 cm. Ohjaamo on silti riittävän tilava yli satakiloiselle kuskille, ohjaamon jousitus on saatavana 
lisävarusteena.
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Variokerho – portaaton 
poikakerho

Suomessa myytiin tuhannes viral-
lisesti maahantuotu Fendt vuon-
na 2005, vaikka traktoreiden maa-
hantuontia on harjoitettu jo 80-lu-
vulta asti. 

Kerhon toiminta-ajatus on ta-
vata toisiaan ja viedä Fendt-tieto-
utta eteenpäin. Huhtalan Joukon, 
sieviläisen Fendt-miehen mukaan 
kysymys ei ole ainoastaan trakto-
rista, vaan ajattelutavasta ja käyt-
töjärjestelmästä. Fendt-kerhoja 
on maailmalla useita, Suomen en-
simmäinen on 80-luvun lopussa 
perustettu Hollolan Fendt-kerho, 
joka toimii aktiivisesti edelleen-
kin. Vario-kerho taas on noteerat-
tu tehtaallakin. Tehtaan edusta-
jan oikein karttapallolta syynätes-

sä, maailman ainoa Vario-kerhon 
neula pistettiin pohjoisen Kalajoen 
kohdalle. Virallisesti rekisteröimä-
tön kerho kokoontuu kerran kaksi 
vuodessa. Vuosittainen Vario-ker-
hon tapaaminen on jäseniensä ko-
hokohta.

Kerhon sisällä huhut uusista mal-
leista ja uusien koneiden hankin-
noista liikkuvat kulovalken lailla. 
Poikakerhomainen omien vehkei-
den kehuminen kuuluu olennai-
sena osana kanssakäyntiin. Muka-
vaan joukkoon on vuosien saatossa 
liittynyt muutama kymmen jäsentä 
kaikilta traktoreihin liittyviltä aloil-
ta. Tuotantosuuntia on huoltomie-
histä lähtien, sika-, siipikarja-,  nau-
taeläin- ja perunantuotanto sekä 

urakointitoiminta on edustettuna.  
Keski-Pohjanmaalle keskittyvän 
kerhon varsinainen huoltopäällik-
kö on Otto Liuska, Fendtteihin vih-
kiytynyt huoltomies.

Fendtien myynninedistäminen 
on jokaisen kerhon jäsenen kun-
nia-asia. Paras meriitti viime vuo-
delta on, kun eräs vannoutunut  
”toisen merkin” isäntä hankki 936 
Varion. Tässä ei sinänsä ollut mi-
tään ihmeellistä, mutta kyseinen 
isäntä oli jo ehtinyt tehdä kaupat 
”ei-Fendt-merkkisestä” traktoris-

ta, joka sitten ajamattomana siir-
tyi satamasta suoraan Fendt-myy-
jän vaihtokoneriviin. Ja isäntä siir-
tyi tietysti Vario-kerhon jäseneksi.

Vuonna 2002 perustetun kerhon 
puheenjohtajana toimii kalajoke-
lainen perunafarmari ja hakeura-
koitsija Tapio Kontio. Sihteerik-
könä häärii Ville Vilkuna. Ker-
hoon liittyminen edellyttää Varion 
hankintaa, joviaalia, hyväntuulista 
ja sosiaalista käytöstä.  Pyhiinvael-
lukset tehdään Marktdoberdorfiin, 
Fendtin tehtaalle.   

Jos näitte lokakuun toisena perjantaina vihreän 
traktorin vetävän Kalajoella lietekärryn perässä 
hulmuavaa Fendt-banderollia, kyseessä oli maa-
ilman ainoan Vario-kerhon kokoontumisajot. 
Fendt-miesten aatelisto, Vario-kerho, oli vuosit-
taisella kokoontumisellaan Fendtin peltopäivien 
yhteydessä. Paikalle oli tehtaan kaluston lisäksi 
tuotu yksityistä Fendt-kalustoa kymmenien kilo-
metrien säteeltä nelisenkymmentä konetta.

   Hannu Koivisto

Kapea, vain 1,37 m leveä, viini- ja hedelmäviljelyksille tarkoitettu 
traktori sopii erinomaisesti myös kunnallisteknikkkaan. Kuvassa 
200V-sarjan Fendt Vario -traktori, jossa on portaaton voimansiirto ja 
67 kW:n moottori. Suurin ajonopeus on 40 km/h.
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dutettua pieneen tilaan. Päästöt 
on saatu kuriin ulkoisella pako-
kaasujen AGRex-kierrätysjärjes-
telmällä.

Fendt Vario 200 -traktoreiden 
ajonopeutta voidaan säätää por-
taattomasti välillä 20–40 km/h. 
Nopeudenhallinta hoituu joko 
käsivivulla tai ajopolkimella, jol-
loin Fendtin TMS-ohjausjärjestel-

mä säätä moottorin kierroslukua 
ja voimansiirron välityssuhdetta 
kuormituksen mukaan.

Lyhyen koeajon perusteella voi 
todeta, että ohjaamo on yllättä-
vän tilava, vaikka ohjauspyörä pi-
tää kääntää pois tieltä ohjaamos-
ta poistuttaessa. Ohjaamossa on 
tasainen lattia, vaikka traktorin 
korkeus on vain 2,5 m. Ohjaa-

mon jousitus tulee lisävarusteek-
si. Polkimien käyttö on helppoa, 
sillä Isollekin kuljettajalle on riit-
tävästi tilaa pituussuunnassa, ei-
kä lippalakki hankaa kattoon. 
Näkyvyys on hyvä, ja melutasokin 
tuntui olevan kohtuu hyvin hal-
linnassa, äänimaailma tulee to-
dennäköisesti tuotantomalleissa 
vielä muuttumaan. Vipu- ja pol-

jinajon vaihto onnistuu yhtä nap-
pia painamalla. Traktori on erit-
täin ketterä, U-käännös onnistuu 
normaalilla maantiellä. Kääntö-
ympyrä on ISO-normin mukaan 
3,98 m. Lisävarusteena on tarjol-
la 200-sarjaan räätälintyönä so-
vitettu Fendt-etukuormain, joka 
tarjoa koneelle uusia käyttömuo-
toja kunnallistekniikassa.   

Vapaasti pyörivä paineliitin akselilla

Kompressori

Paineensäätöventtiili eteen/taakse

Säätöyksikkö

ISO Bus -liitäntä perävaunun 
renkaiden ilmanpaineen säätöön

Traktorin ja työkoneiden ren-
gaspaineen säätöjärjestelmä on 
yksi keino vähentää maan tiivis-
tymistä. Rengaspaineen säädön 
on tapahduttava nopeasti ja ajon 
aikana, mikä vaatii tehokkaan 
kompressorin ja suuret ilmalet-
kut. Ilman siirto vaatii putkituk-
sen lisäksi siirtokappaleen, jonka 
kautta paineilma siirretään pyö-
rivän renkaan sisälle. Tällä het-
kellä tarjolla olevat järjestelmät 
asennetaan traktoriin jälkeen-
päin. Jälkiasennus on kallista ja 
hankalaa, minkä vuoksi ilmaput-
kisto tulisi asentaa jo kokoon- 
panovaiheessa. Fendt tarjoaa 
ensimmäisenä valmistajana teh-
dasasenteista rengaspaineen-
säätöjärjestelmää 900-sarjan 
traktoriin, mikä palkitaan Agri-
technicassa hopeamitalilla.

Fendt 200 -sarjassa käytetään 3-sylinteristä Sisu-dieseliä, jonka 
iskutilavuus on 3,3 l.

Uusien 800 ja 200 -mallien 
etujousitus hoidetaan kahdella, 
moottorin kummallekin sivulle 
asennetulla sylinterillä. Ajonva-
kautusjärjestelmä ohjaa jatku-
vasti jousitussylintereiden pai-
netta, ulkokaarteen puoleisen 
sylinteriä voidaan nopeassa 
siirtoajossa jäykistää, jotta trak-
tori ei kallistele. Vuoristossa 
käytettävässä 200-sarjan trak-
torissa hydraulinen aktiivijousi-
tus pienentää kaatumisriskiä, 
koska se vähentää traktorin 
kallistelua. Kuvassa 200-mallin 
jousitussylinteri.
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