
Fendt Cargo
Voorlader



Een onverslaanbare 
combinatie
De Cargo, de voorlader van Fendt, biedt 
uitgekiende techniek, waarmee de hoogste 
productiviteit bereikt wordt. Als universeel en 
betrouwbaar werktuig is hij de ideale partner 
voor Vario-trekkers. Alle modellen zijn uitgerust 
met het unieke koppelingssysteem ‘Cargo-Lock’ 
en met parallelgeleiding met Z-constructie. De 
Fendt CargoProfi biedt nieuwe functies, zoals 
een weegsysteem en instelmogelijkheden voor 
werkbereiken. 

Cargo 3X/65 200 Vario
Cargo 3X/70 300 Vario
Cargo 4X/75 Compact 300 Vario
Cargo 4X/75 300 Vario / 500 Vario
Cargo 4X/80 500 Vario
Cargo 4X/85 700 Vario *
Cargo 5X/85 700 Vario 
Cargo 5X/90 700 Vario

* Wielen max. 28 inch
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Altijd plezierig  
werken
Uitgangspunt bij het ontwerp van de Fendt 
Cargo-voorlader is het bieden van optimaal rij-
comfort geweest. De Fendt Vario biedt uitzon-
derlijk goed zicht. Door het bedieningsconcept is 
de voorlader optimaal bestuurbaar. Dankzij het 
slimme dempings- en veringsconcept worden 
uw voorlader, uw trekker en vooral ook uw eigen 
gezondheid gespaard. 

Eersteklas rij- en bedieningscomfort4 5
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De series 500 Vario en 700 Vario zijn uitgerust met de VisioPlus-cabine, met 
de in het dak overlopende, bolle voorruit. Die vergroot het zicht naar boven 
enorm! Zo heeft de bestuurder ook bij maximale hefhoogte volledig zicht op de 
voorlader. Ook het zicht naar beneden is verbeterd, zodat het wielspoor prima 
zichtbaar is. 

Via het dakraam (standaard in alle 200 Vario-modellen) 
optimaal zicht op de geheven voorlader. 

Eersteklas rij- en bedieningscomfort

Ook het zicht tussen en voor het voorste wielspoor 
is verbeterd. Dat komt door de motorkappen van 
de Fendt-trekkers. Die zijn altijd smal uitgevoerd 
en uitstekend te overzien, wat erg handig is bij het 
verplaatsen van bijvoorbeeld graan. De 200 Vario-
serie (kleinere trekkers) is door Fendt voorzien van 
een dakraam, zodat de bestuurder ook hier goed 
zicht op de geheven voorlader heeft. 

Overzicht met de Fendt Vario
Bij laadwerkzaamheden gaat het erom, steeds 
alles goed in zicht te hebben. Fendt Vario-trekkers 
overtuigen met optimale zichtlijnen naar boven 
en naar beneden. De series 300, 500 en 700 Vario 
zijn uitgerust met de VisioPlus-cabine – een won-
der van zicht en ruimte. De voorruit van de cabine 
is gebogen en loopt door in het dak. Dit biedt de 
bestuurder onbeperkt zicht (zichthoek 77 graden) 
op de geheven voorlader. 

Slimme constructie voor ongekend zicht
Door de grotere breedte van de laadarm en de 
zeer ver naar voren geplaatste dwarsbalk werkt 
de totale bouw van de voorlader eveneens mee 
aan een vrij zicht. Ook de beschermd in de laad-
arm ondergebrachte leidingen dragen bij aan een 
beter zicht. De aanbouwpunten van de voorlader 
en de Z-constructie maken het bestuurders die 
graag met open voorruit rijden mogelijk om ook 
tijdens voorladerwerkzaamheden op elk moment 
de voorruit helemaal open te hebben staan 
(niet bij modellen 3X/65 en 4X/75). 

Het materieel wordt ontzien
Het dempingssysteem, dat geheel beschermd in 
de dwarsbalk is ondergebracht, zorgt voor een 
uitstekende vering. Door de stikstofaccumulato-
ren van de voorlader werkt het systeem als een 
schokdemper. Bij stoten wordt de hydrauliek-
olie tegen een membraan in de accumulatoren 
geduwd. Het samendrukken van het gas leidt tot 
absoluut lagere piekbelastingen. Om werktuigen 
nauwkeurig aan te sturen, kan het systeem van-
uit de cabine gemakkelijk en snel met één druk op 
de knop elektrisch worden uitgeschakeld (bij de 
3X-laadarm mechanisch).

Omdat Fendt-rijders een beter uitzicht hebben

77°
•	 	Ongekend	overzicht	naar	voren	

dankzij de compacte opbouw en 
de slanke motorkap van de Vario

•	 	Vrij	zicht	door	de	brede	
laadarm met geïntegreerde 
hydrauliekleidingen en ver naar 
voren aangebrachte dwarsbalk

•	 	Unieke	VisioPlus-cabine	
(300/500/700 Vario) met 
gebogen voorruit, voor 
onbelemmerd zicht op de 
geheven voorlader

•	 	Zeer	hoog	rijcomfort	
door het geïntegreerde 
dempingssysteem

•	 	Stikstofaccumulatoren	en	
ventielsysteem beschermd 
ondergebracht in de dwarsbalk 

•	 	Snel	en	gemakkelijk	toegang	tot	
alle componenten 

•	 	Dempingssysteem	vanuit	
de cabine elektrisch in- 
en uitschakelbaar (bij de 
3X-laadarm mechanisch)

•	 		Optimaal	zicht	bij	alle	
voorladerwerkzaamheden

Voorlader zonder dempingssysteem:

schokken worden aan het voertuig doorgegeven.
Voorlader met dempingssysteem:

gasdrukaccumulatoren nemen de trillingen als een schokdemper op, 
zodat die niet naar de romp van de trekker worden doorgegeven. 
Het (1) geïntegreerde dempingssysteem zorgt in combinatie met (2) de 
voorasvering en (3) de cabinevering voor een superieur rijcomfort.
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•	 	Gevoelige	en	exacte	bediening	
van de voorlader via de 
kruishendel

•	 	Comfortabele	bediening	van	
het derde en vierde hydraulisch 
circuit (optie) via druktoetsen op 
de kruishendel 

•	 	Nauwkeurige	instelling	van	de	
ventielfuncties via de Vario-
terminal

•	 	Op	aanvraag	hydraulische	
werktuigvergrendeling, voor 
snel wisselen van werktuig (niet 
mogelijk bij de 3X-laadarm)

•	 	Ergonomisch	en	comfortabel	
met de linkerhand van rijrichting 
wisselen

•	 	Regeling	van	de	rijsnelheid	
via het rijpedaal, voorlader 
comfortabel te bedienen met de 
rechterhand

Eersteklas rij- en bedieningscomfort

Cargo-comfortbediening
Met het derde en vierde hydrauliekcircuit (beide 
als optie leverbaar) kan met uitgebreide werktuig-
functies worden gewerkt. Deze circuits worden 
via druktoetsen op de kruishendel geactiveerd 
en aangestuurd. Ook de hydraulische werktuig-
vergrendeling en de trillingsdemping (beide als 
optie leverbaar) kunnen door de bestuurder via de 
Cargo-comfortbediening eenvoudig worden gere-
geld.

Gevoelig	en	nauwkeurig
U zult enthousiast worden van de prettige bedie-
ning van de voorlader, die perfect in de Fendt 
Vario geïntegreerd is. De standaard kruishendel 
maakt een zeer nauwkeurige besturing mogelijk, 
zonder dat de hand steeds van het bedieningsele-
ment van het ene ventiel naar dat van een ander 
moet worden verplaatst. 

Snel en eenvoudig van rijrichting veranderen
Met de snelle omkeerschakeling van uw Vario 
kunt u gemakkelijk, snel van rijrichting verande-
ren, zonder dat slijtage optreedt. Door de aanstu-
ring met het rijpedaal in combinatie met TMS hebt 
u beide handen vrij, zodat u gemakkelijk met de 
linkerhand de rijrichting kunt regelen en met de 
rechterhand uw Cargo bedienen.

Groot comfort leidt tot betere prestaties

Met de Cargo-comfortbediening kan van het derde 
stuurcircuit op de hydraulische werktuigvergrendeling 
worden omgeschakeld, en van het vierde stuurcircuit op de 
optionele demping.

Met de oranje omkeerhendel kan met de linkerhand gemakkelijk van rijrichting 
worden gewisseld. Als de bestuurder de hendel indrukt, blijft de Vario op zijn 
plaats staan. Laat hij de hendel los, dan rijdt de trekker automatisch in de vooraf 
ingestelde richting. 

Met de standaard kruishendel kan de voorlader via 
twee regelventielen zeer nauwkeurig worden bediend. 
Bij het werken met de kuilhapper of de balenklem 
worden het derde en vierde hydraulische circuit (beide 
als optie leverbaar) bediend via de drukknoppen op de 
kruishendel.

De bedieningselementen zijn 
ergonomisch optimaal geplaatst. 
De Vario-terminal geeft alle controle-
elementen overzichtelijk aan.

De fijnafstelling van de 
ventielfuncties kan op de Vario-
terminal worden uitgevoerd. Via 
draaiknoppen en functietoetsen 
is daarop bijvoorbeeld de 
doorstroomhoeveelheid exact en 
eenvoudig te regelen.
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Voorlader van de 
nieuwe generatie
Voor de series 300, 500 en 700 Vario biedt Fendt 
nu de nieuwe CargoProfi. Door het inbouwen 
van sensoren in de laadarm zijn totaal nieuwe 
functies gerealiseerd, zoals een weeg- en 
memofunctie. Zo biedt de Fendt CargoProfi u 
optimale instellingen om veilig en gecontroleerd 
met de voorlader te werken.

Fendt CargoProfi10 11



 

Fendt CargoProfi

Bijzonder handig in de praktijk
De functies van de CargoProfi maken het werk 
gemakkelijker door de slimme voorinstellingen. Zo 
kan de bestuurder bijv. de hefhoogte en de kan-
telhoek begrenzen. In schuren met een lage door-
gang of bij het laden van zeer hoge aanhangers 
is dat een doorslaggevende factor wat betreft de 
veiligheid. Met de memofunctie kunnen bij werk-
zaamheden die zich herhalen de opgeslagen posi-
ties voor laadarm en werktuig steeds weer worden 
opgeroepen.

De CargoProfi
De nieuwe Fendt CargoProfi, leverbaar voor de 
voorladermodellen 4X/75, 4X/80, 5X/85 en 5X/90, 
is het resultaat van het consequent doorontwikke-
len van de eenheid trekker/voorlader. De voorla-
der is uitgerust met nieuwe meet- en hellingsen-
soren en een boordcomputer voor het registre-
ren en verwerken van verschillende gegevens en 
instellingen. Deze worden via de Vario-terminal 
uitgevoerd en ingezien.

Slim en baanbrekend

Veilig en gemakkelijk laden

Werken met de Cargo blijkt overtuigende voordelen te hebben. Zo kan bijvoorbeeld voor het beladen van zeer hoge aanhangers de 
uitkiphoek worden begrensd. De eindpositiedemping zorgt ervoor dat de voorlader voorzichtig tot stilstand komt, zodat het morsen van 
geladen materiaal tot een minimum beperkt blijft. Verder blijkt de memofunctie erg praktisch voor zich herhalende werkzaamheden. 
Het werktuig kan daarmee bijvoorbeeld automatisch weer in de horizontale onderste positie worden gebracht. De weegfunctie maakt 
meer controle over het gewicht van de lading mogelijk. 

Schudden of juist dempen? 
Om vast materiaal volledig uit de bak te verwij-
deren beschikt de CargoProfi over een snelle en 
effectieve schudfunctie. In geval van losse lading 
echter blijft, dankzij de nieuwe eindpositiedem-
ping, morsen tot een minimum beperkt. De hoe-
veelheid olie die door het hydraulisch systeem 
stroomt, wordt daarbij automatisch verminderd 
voordat de hoogste of laagste positie worden 
bereikt. De voorlader bereikt deze posities zonder 
schokken en enigszins vertraagd.

Gewogen	hoeveelheden	onder	controle
De unieke weegfunctie van de CargoProfi maakt 
het mogelijk om ladingen afzonderlijk en als 
totaalgewicht te registreren. Zo hebt u bijvoor-
beeld de volledige controle over de geladen hoe-
veelheid en het totaalgewicht van het afvoerende 
transportvoertuig en kunt u het laadvolume daar-
van optimaal benutten. Ook de weegfunctie is vol-
ledig in het bedieningsconcept van de Fendt Vario 
geïntegreerd en kan worden gestart door op een 
knop te drukken. De informatie is voortdurend 
zichtbaar op de Vario-terminal. 

•	 	CargoProfi-bediening	
geïntegreerd in de Vario-
terminal

•	 	Weegfunctie:	 
met een druk op de knop lading 
wegen (afzonderlijk gewicht en 
totaalgewicht)

•	 	Begrenzing	van	verschillende	
functies, zoals hefhoogte en 
kantelhoek

•	 	Memofunctie: 
opslaan van de posities van 
laadarm en werktuig

•	Eindpositiedemping

•	‘Schudfunctie’

•	 	Snelheidsafhankelijke	
demping (automatisch in- en 
uitgeschakeld)

Via de CargoProfi-contactdoos 
worden de Vario-terminal en de 
boordcomputer van de voorlader met 
elkaar verbonden. 

De sensoren voor de CargoProfi-
functies zijn beschermd 
ondergebracht in de rechterkant van 
de voorlader. 

Twee druksensoren in de dwarsbalk 
voorzien in de weegfunctie van de 
CargoProfi.  

Aan de kruishendel 
toegewezen functies

Informatie van het 
weegsysteem: afzonderlijk 
gewicht en totaalgewicht

Begrenzingen van het 
werkbereik voor laadarm en 
werktuig

Instellen van de CargoProfi gaat heel gemakkelijk en intuïtief – via de Vario-terminal. 
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De Cargo-laadarm

Z-constructie
Ook de mechanische parallelgeleiding, die door 
de Z-constructie gewaarborgd wordt, is een illus-
tratie van het feit dat de Cargo perfect is afge-
stemd op alle Vario-trekkers. Het zicht is op alle 
momenten uitstekend. De parallelgeleiding zorgt 
ervoor dat het aangekoppelde werktuig op elke 
hefhoogte automatisch dezelfde positie houdt. Via 
de hoekindicator houdt u controle over die posi-
tie.

Kwaliteit tot een eenheid gesmeed
Voor alles wat Fendt ontwikkelt, vormt de kwaliteit 
het uitgangspunt – die moet altijd maximaal zijn. 
Doorslaggevend bij de ontwikkeling van de Cargo 
was bovendien dat trekker en voorlader een per-
fecte eenheid moesten vormen. Trekker en werk-
tuig zijn optimaal op elkaar afgestemd, zowel qua 
technische gegevens als qua totaalontwerp.

Lifetime-concept
Gebruik van hoogwaardige materialen garandeert 
een lange levensduur. Aan het lifetime-concept 
van de nieuwe Fendt Cargo wordt in hoge mate 
bijgedragen door het gebruik van zeer sterk, fijn-
korrelig staal. Dat garandeert naast grote stevig-
heid ook een laag gewicht. Het Fendt-profiel, dat 
gelast is met een enkele doorlopende naad, zorgt 
voor een grote stabiliteit en daarmee voor een 
lange levensduur. Ook de groot uitgevoerde lager-
punten garanderen een lange levensduur en een 
zeer geringe slijtage.

Perfect op uw Vario afgestemd

Mechanische parallelgeleiding – compacte bouwwijze door 
Z-constructie

Torsiestijve laadarmen, geschikt voor robuust gebruik 

Optioneel 3e en 4e circuit, ook met 
multikoppeling

Ventielsysteem 
geïntegreerd in de 

dwarsbalk

Cargo-Lock met 
halfautomatische 
vergrendeling

Parkeersteunen compact aan de 
laadarm gemonteerd

Omvangrijk Fendt-
werktuigenprogramma, 
optimaal afgestemd op de 
Fendt CARGO

Alle hydrauliekcomponenten zijn in de dwarsbalk 
ondergebracht. Daarmee zijn ze optimaal 
beschermd tegen verontreinigingen en mechanische 
beschadigingen. Bovendien is gemakkelijke toegang tot 
hydrauliekleidingen en ventielen voor uitbreidings- en 
onderhoudswerkzaamheden zo gewaarborgd.

•	 	Vario	en	Cargo	–	een	unieke	
eenheid

•	 		Perfect	zicht

•	 	Lifetime-concept	voor	een	lange	
levensduur

•	 	Uitgekiende	parallelgeleiding	
door de Z-constructie

•	 	Bij	de	ontwikkeling	van	de	
trekker wordt al rekening 
gehouden met de Fendt Cargo-
voorlader. Daardoor zijn trekker 
en voorlader optimaal op elkaar 
afgestemd.
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•	 	Cargo-Lock	automatische	
vergrendeling

•	 	Onderhoudsvrij	
aanbouwsysteem

•	 	Standaard	multikoppeling	voor	
aan- en afkoppelen van de 
voorlader 

•	 	Parkeersteunen	compact	aan	de	
laadarm gemonteerd

De Cargo-laadarm

Heel eenvoudig met de Cargo-Lock
Met deze halfautomatische vergrendeling hoeft u 
geen borgpennen meer te plaatsen (wat vaak een 
lastige klus is). Dat maakt het aan- en afkoppelen 
echt veel eenvoudiger. Door een aan de binnen-
kant van één van de koppeldelen geplaatste indi-
cator kan de bestuurder op elk moment vanuit de 
cabine de stand van het vergrendelingssysteem 
controleren.

Speciale techniek voor snel aan- en afkoppelen 
Met de nieuwe Fendt Cargo-Lock gaan aan- 
en afkoppelen gemakkelijk en snel. Bovendien 
bespaart u extra tijd dankzij de multikoppeling. 
Daarmee sluit u namelijk in één keer alle elektri-
sche en hydraulische leidingen aan.

De geniale multikoppeling
Met één handeling worden alle hydraulische en 
elektrische leidingen aangesloten. Met de stan-
daard multikoppeling behoren verkeerd aange-
sloten slangen, verontreinigingen en hoge lekver-
liezen tot het verleden. Afkoppelen gaat al even 
gemakkelijk en schoon. Ook wanneer aan de kant 
van de voorlader overdruk ontstaat (bijvoorbeeld 
onder invloed van zonnewarmte), kan de Cargo 
zonder problemen worden aangekoppeld.

Perfecte stand
De steunen hebben een optimaal ontwerp. 
Ze hoeven niet handmatig te worden ingesteld 
en aangepast, wat waardevolle werktijd bespaart. 
Ook het plaatsen van pennen en borgpennen is 
niet meer nodig De steunen zijn bovendien com-
pact aan de laadarm gemonteerd.

Gemakkelijk aan- en afkoppelen

Met de multikoppeling worden alle 
hydraulische en elektrische leidingen 
aangesloten – aan de kant van de 
voorlader ook onder druk.

De zelfnastellende parkeersteunen zijn compact aan de 
laadarm gemonteerd.

Fendt Cargo-Lock: gegarandeerd snel 
en eenvoudig aan- en afkoppelen

Hydraulische werktuigvergrendeling

Via een drukknop in de cabine kan de bestuurder het werktuig hydraulisch 
vergrendelen en ontgrendelen, zodat snel en zonder af te stappen van 
werktuig kan worden gewisseld. Via de beide vergrendelingsindicatoren kan de 
bestuurder controleren of het werktuig aan beide kanten vergrendeld is (niet 
bij de 3X-laadarm).

Halfautomatische werktuigvergrendeling

Het werktuig is met een hendel op het snelwisselframe met één handeling 
eenvoudig te ontgrendelen. Bij het aankoppelen van werktuigen wordt het 
werktuig automatisch vergrendeld door het zo ver mogelijk achterover te 
kantelen.
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•	 	Alle	onderhoudspunten	van	de	
trekker zeer goed toegankelijk

•	 	Voorlader	eenvoudig	en	snel	te	
onderhouden

•	 	Groot	uitgevoerde	lagerpunten

•	 	Beschermd	geplaatste,	goed	
toegankelijke smeernippels

•	Flexibele	ballastering	achter

Optimaal toegankelijk

Robuust	en	sterk
Bij de ontwikkeling van de Fendt Cargo zijn de 
onderwerpen onderhoud en onderhoudsvriende-
lijkheid doorslaggevend geweest. De lagerpunten 
zijn groot uitgevoerd en uiterst robuust.

Een	perfecte	constructie
Door de speciaal op elkaar afgestemde construc-
ties van voorlader en trekker is alle onderhoud ook 
met aangebouwde voorlader mogelijk. De voorla-
der is zo ontworpen dat eenvoudig onderhoud en 
gebruik van de beste materialen een zeer lange 
levensduur garanderen.

Flexibele	ballastering	
Fendt biedt u een uitgebreid ballasteringsconcept 
voor frequent laadwerk. Afhankelijk van waar de 
Vario het meest voor gebruikt wordt, zijn wielge-
wichten het meest geschikt, of de snel aan en af te 
koppelen gewichten aan de achterzijde. Zo is uw 
Vario altijd perfect in evenwicht. 

Onderhoud: gemakkelijk en snel

De lagerpunten zijn groot uitgevoerd, wat resulteert in spelingvrije 
verbindingen, een lange levensduur en geringe slijtage. De bussen 
zijn van brons, een hoogwaardig lagermateriaal, en voorzien van 
smeergaten.

Voor een optimale achterballastering kunt u beschikken over 
wielgewichten, die worden aangebracht met het beproefde Fendt-
koppelsysteem. 

Universeel bruikbare gewichten voor een perfecte ballastering

De opbouw van de voorlader is zo op de Vario-trekkers afgestemd 
dat alle onderhoudspunten zelfs bij een aangebouwde voorlader 
goed toegankelijk zijn. Zo is bij de constructie van het aan te 
bouwen gedeelte bijvoorbeeld rekening gehouden met de toegan-
kelijkheid van de oliepeilstok. 
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•	 	Laden	met	de	zwaardere	Fendt-
trekkers 800/900 Vario dankzij 
de	Cargo	R

•	 	Alle	bedieningselementen	bij	
de hand met de praktische 
achteruitrijinrichting (optie)

•	 Ideaal	zicht	op	de	achterlader

•	 	Zeer	nauwkeurig	sturen	dankzij	
besturing met de achterste 
wielen

•	 	Afstorthoogte	tot	5,05	meter

•	 	Dankzij	het	afstortbereik	van	
1,90 m minder rijden over 
stortgoed

•	Hefvermogen	tot	wel	3	ton

Achterlader voor de 800 en 900 Vario

De	technische	voordelen	van	de	Cargo	R
De voordelen van de speciale constructie liggen 
voor de hand. De bestuurder profiteert van zijn 
uitstekende zicht op de achterlader. Doordat nu 
de achterste wielen sturen, is het gemakkelijker 
om stuurcorrecties uit te voeren en zeer nauwkeu-
rig te laden. De Cargo R biedt daarmee de laad-
kwaliteit van een telescooplader. De indrukwek-
kende afstorthoogte van maximaal 5,05 meter, 
een afstortbereik van 1,90 m en ca. 3 ton hefver-
mogen, spreken voor zich. 

Dé oplossing voor zwaardere trekkers 
Speciaal voor de 800 en 900 Vario biedt Fendt een 
bijzondere oplossing voor laadwerk: de Cargo R. 
Deze achterlader vormt een uitbreiding van de 
gebruiksmogelijkheden van de grote modellen 
trekkers. Behalve voor transportwerk kunnen ze 
bijvoorbeeld ook zeer efficiënt worden ingezet 
voor het vullen van biogasinstallaties. Ook voor 
het laden van graan en balen ruwvoer zijn ze uiter-
mate geschikt.

Gemakkelijk	aan-	en	afkoppelen
De 4X/85-laadarm wordt via een console aan de 
achterhefinrichting gekoppeld. De bestuurders-
plaats wordt met de praktische achteruitrijinrich-
ting van de Vario heel eenvoudig omgedraaid. Zo 
heeft de bestuurder net als in de normale situa-
tie de bedieningselementen op de rechter arm-
leuning ter beschikking en kan hij via kruishendel 
en tuimelschakelaar gemakkelijk instellingen wij-
zigen. 

Achterladers komen hoger

Technische	specificaties	Cargo	R
Max.	hefvermogen	 3000	daN
Max.	hefhoogte	1) 5,05 m
Max.	hefhoogte	2) 4,12 m
Afstortbereik 3) 1,90 m
1) Trekstangen in bovenste positie
2) Trekstangen horizontaal
3) Bij 3,50 m hefhoogte

Console voor het aanbouwen van de 
Fendt Cargo R achterlader
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Type voorlader 3X/65 3X/70 2) 4X/75 4X/80 4X/85 3) 5X/85  5X/90

Serie 200 Vario
Hefvermogen door hele heftraject (daN) 1680
Max. hefvermogen (daN) 1850
Hefhoogte (mm) 1) 3740
Schraapdiepte (mm) 1) 210
Afstortbereik (bij max. hoogte) 1) 860
Afstortbereik (bij 3,5 m hoogte) 1) 1170

Technische gegevens |  = standaard |  = optie

A Schraapdiepte (mm)
B Hefhoogte (mm)
C Afstortbereik(mm)
D Uitkiphoek 55°
E  Inkiphoek 48°

Originele Fendt-werktuigen

Type voorlader 3X/70 2) 4X/75 
Compact

4X/75 4X/80 4X/85 3) 5X/85  5X/90

Serie 300 Vario
Hefvermogen door hele heftraject (daN) 2000 1940 1940
Max. hefvermogen (daN) 2190 2250 2250
Hefhoogte (mm) 1) 3900 4050 4050
Schraapdiepte (mm) 1) 60 225 225
Afstortbereik (bij max. hoogte) 1) 1030 1260 1260
Afstortbereik (bij 3,5 m hoogte) 1) 1450 1780 1780

Type voorlader 3X/65 3X/70 2) 4X/75 4X/80 4X/85 3) 5X/85  5X/90

Serie 500 Vario
Hefvermogen door hele heftraject (daN) 1940 2260
Max. hefvermogen (daN) 2250 2620
Hefhoogte (mm) 1) 4125 4125
Schraapdiepte (mm) 1) 180 180
Afstortbereik (bij max. hoogte) 1) 1210 1210
Afstortbereik (bij 3,5 m hoogte) 1) 1750 1750

Type voorlader 3X/65 3X/70 4X/75 4X/80 4X/85 3) 5X/85  5X/90

Serie 700 Vario
Hefvermogen door hele heftraject (daN) 2600 2600 2950
Max. hefvermogen (daN) 3000 3000 3460
Hefhoogte (mm) 1) 4150 4460 4460
Schraapdiepte (mm) 1) 130 250 250
Afstortbereik (bij max. hoogte) 1) 980 1080 1080
Afstortbereik (bij 3,5 m hoogte) 1) 1610 1910 1910

1) Afh. v/d gemonteerde banden   2) 3X/70 niet bij 28-inch voorbanden   3) 4X/85 alleen bij voorbanden tot max. 28 inch

1 daN = 10 N = ca. 1 kg

Type voorlader 3X/65 3X/70 4X/75 4X/80 4X/85 5X/85 5X/90

Uitrusting

Hefcilinder dubbelw. ● ● ● ● ● ● ●
Snelwisselframe ● ● ● ● ● ● ●
Handmatige werktuigvergrendeling ● ● ● ● ● ● ●
Gelijklopende kipcilinders ● ● ● ● ●
Mechanische parallelgeleiding ● ● ● ● ● ● ●
Frontbescherming ● ● ● ● ● ● ●
Niveauindicator ● ● ● ● ● ● ●
Dempingssysteem dubbelw.       

Leidingbreukbeveiliging 1) ● ● ● ● ● ● ●
Daalremventiel ● ● ● ● ● ● ●
Lasthoudventiel ● ● ● ● ● ● ●
Multikoppeling voor voorlader ● ● ● ● ● ● ●
Hydraulische werktuigvergrendeling     

3e en 4e hydraulisch circuit       

Multikoppeling voor 3e en 4e circuit       

Trekkeruitrusting

Kruishendel ● ● ● ● ● ● ●
Voorruit volledig open te zetten ● ● ● ● ● ●
3e en 4e stuurcircuit       

Multikoppeling voor werktuig       

1) Vervalt bij inbouw van de demping

1600 mm breed (afgestreken volume 0,538 m3), 1850 mm breed 
(afgestreken volume 0,622 m3), 2100 mm breed (afgestreken 
volume 0,706 m3) en 2400 mm breed (afgestreken volume 
0,807 m3).

De universele bak is leverbaar in vier verschillende maten:  
1600 mm breed (afgestreken volume 0,538 m3),  
1850 mm breed (afgestreken volume 0,622 m3),  
2100 mm breed (afgestreken volume 0,706 m3)  
en 2400 mm breed (0,807 m3). 

De mestvork is leverbaar in de breedtes 1500 en 2100 mm.

De balenklem is geschikt voor ronde balen met een 
buitendiameter van 900 tot 1900 mm.

De palletvork is geschikt voor lasten tot 2000 kg, de tanden zijn 
1100 mm lang.

De drietands balenvork heeft een breedte van 1500 mm.

De bak voor zwaar materiaal is leverbaar in de breedtes 1600 mm 
(afgestreken volume 0,512 m3) en 2100 mm (afgestreken volume 
0,672 m3).

De kuilvoergrijper is in twee maten verkrijgbaar: met een breedte 
van 1800 mm (volume 1,00 m3) of van 2200 mm (volume 1,25 m3).
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www.fendt.com 

Wie slim is, rijdt Fendt

 

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

Fendt is een wereldwijd merk van AGCO. 
De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, 
afmetingen en gewichten, brandstofverbruik en 
bedrijfskosten van de voertuigen, komen overeen met de 
informatie die op het moment van drukken beschikbaar was. 
Deze gegevens kunnen tot het moment van aankoop van het 
voertuig veranderen. Uw Fendt-dealer houdt u graag van 
eventuele wijzigingen op de hoogte.
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