
Fendt C-serie



Slim oogsten.
Efficiënt werken!

Ongekend rendement, toepassing van de modernste technologieën en een grote flexibiliteit - dat is de C-serie van 
Fendt. Dankzij de vele nieuwe functies staat dit model bovenaan in het hogere middensegment. Enkele van de vele 
hoogtepunten zijn het spoorgeleidingssysteem VarioGuide, het nieuwe uiterlijk en de strohakselaar met 6 rijen.

Fendt kW pk
5275 C 225* 306*
5275 C PL 225* 306*
5275 C PLI 225* 306*
6335 C 265* 360*
6335 C PL 265* 360*
6335 C PLI 265* 360*

 
* maximumvermogen inclusief powerboost
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Maakt van hard werken 
een comfortabel genoegen.

Het intelligente cabineontwerp is gebaseerd op belangrijke pijlers: ruimte, comfort, en goed zicht rondom. In de grote 
Skyline-cabine zorgen het uitstekende zicht en de logisch geplaatste bedieningselementen ervoor dat u eenvoudiger 
en efficiënter kunt werken. De intuïtief vormgegeven menu's in de Varioterminal 10.4-B geven de belangrijkste gege-
vens van uw maaidorser overzichtelijk weer. Actieve waarschuwingssignalen bewaken uw investering.

54



Skyline-uitzicht voor ruimte en overzicht
In de riante cabine heeft u alle ruimte om u goed te 
voelen. U heeft een perfect zicht op het maaibord, de 
stoppels en de lospijp. De elektrisch verstelbare spiegels 
en de standaardcamera met weergave in Varioterminal 
10.4-B zorgen er daarnaast voor dat u ook altijd ziet wat 
er achter u gebeurt.

Optimaal comfort voor ontspannen werken
Onze maaidorsers zijn voorzien van de allernieuwste 
comfortstoel. Deze is standaard luchtgeveerd en met 
de uitgebreide verstelmogelijkheden kunt u de stoel 
exact aanpassen aan uw persoonlijke behoeften. De 
stuurkolom kan bovendien in 3 richtingen worden 
versteld, zodat u probleemloos een ontspannen 
werkhouding kunt vinden. Onder de bijrijdersstoel 
bevindt zich een groot opberg- en koelvak. 

Krachtige werklampen
Het verlichtingsconcept van de Fendt C-serie zorgt voor 
heldere bundels met een groot bereik voor in het veld 
en op de weg. De omvangrijke standaarduitrusting met 
verstelbare werklampen zorgt voor een uitstekende 
verlichting, ook 's nachts. Optioneel is ook een extra 
stoppel-/ rijenvinderlamp verkrijgbaar.

Werken in alle rust
Het geluidsniveau in de Skyline-cabine blijft laag, zodat 
u ook na vele uren in het veld nog geconcentreerd kunt 
werken.  Hiervoor zorgt het gelaagde glas in de voorruit.

DAG EN NACHT EFFICIËNT

Een werkplek voor professionals.

De grote, verwarmbare spiegels zijn eenvoudig elektrisch 
verstelbaar en bieden perfect overzicht naar achteren en opzij.

Uitstekend zicht op het ontlaadgedeelte, zodat u snel kunt 
aftanken - tot wel 105 liter per seconde.

Goed zicht op de messen en stoppels en via de camera op het strooibeeld 
van de strohakselaar maakt uitstekend werk op het land mogelijk.

Het omvangrijke verlichtingsconcept zorgt voor goede arbeidsomstandigheden - ook 's nachts.De automatische klimaatregeling regelt automatisch 
de temperatuur om prettig te kunnen werken.

Eenvoudig overzicht van de ingeschakelde 
werklampen in het bedieningselement van de 
verlichting.

76



1

54

2

3

6

7

8

1
3

5

7

8

6

4

2

1

2

3

4

1 Positie van de maaibalk
2 Haspelpositie
3 Voorstopper
4 Toerental van de haspel
5 Buis voor legen graanreservoir aan/uit
6 Legen graanreservoir aan/uit
7 Automatische maaihoogteregeling
8 Activering VarioGuide

1 Toerental dorstrommel
2 Afstand dorskorf voor/achter
3 Toerental ventilator
4 Zeefopening boven/onder
5 Strooibeeld strohakselaar (optional)
6 Graantank openen/sluiten
7 Zijmessen in-/uitschakelen
8 Transportmodus / Stand-by VarioGuide

FENDT VARIOTRONIC

Eenvoud en duidelijkheid -
gemakkelijker werken.

Alles in beeld
De grote Varioterminal 10.4 met kleurenscherm en intu-
itieve menu's kan tot 4 toepassingen tegelijkertijd weer-
geven, waardoor u altijd het overzicht behoudt. U kunt 
flexibel en naar eigen voorkeur bepalen wat er wordt 
weergegeven. Tot 2 geïntegreerde camera's bieden 
zicht op extra machinebereiken, bijvoorbeeld voor het 
achteruitrijden of lossen.

Automatische machine-instellingen
Met de Varioterminal kunt u voor alle belangrijke 
gewassoorten naar eigen wens veel specifieke machine-
instellingen opslaan. Met één klik op de opgeslagen 
instelling past de combine deze instelling dan auto-
matisch toe. De grote Varioterminal 10.4 met kleuren-
scherm en intuïtieve menu's kan tot 4 toepassingen 
tegelijkertijd weergeven, waardoor u altijd het over-
zicht behoudt. U kunt flexibel en naar eigen voorkeur 
bepalen wat er wordt weergegeven. Tot 2 geïntegreerde 
camera's bieden zicht op extra machinebereiken, bij-
voorbeeld voor het achteruitrijden of lossen.

De Fendt Variotronic
De duidelijk opgebouwde armleuning bevat de belang-
rijkste bedieningseenheid. Hier kunt u alle instellin-
gen voor de machine invoeren. De zachte armleuning is 
bovendien uitermate comfortabel. 

Slim besturen 
Het centrale bedieningselement voor uw Fendt- maai-
dorsmachine ligt goed in de hand. Onze multifunctio-
nele joystick vooraan in de Variotronic-armleuning kunt 
u de belangrijkste machinegedeelten tijdens de oogst 
aansturen. De armleuning kan in de hoogte en lengte 
worden ingesteld, zodat u gemakkelijk de zithouding 
vindt die het beste bij u past.

1 Dorsinstallatie aan/uit
2 Maaibalk aan/uit
3 Vierwielaandrijving aan/uit
4 Handrem

Onderin de Varioterminal kunnen Info-
Plusmenu's worden weergegeven. Hier 
kunt u submenu's selecteren, waarin u 
meer informatie vindt over de verschillende 
machineonderdelen. Hier kunt u de VarioGuide 
zien.

Linksboven toont de pagina met de belangrijkste 
informatie het motortoerental en de rijsnelheid. 
Daarnaast worden brandstof- en AdBlue-, 
oliepeil en motortemperatuur weergegeven. 
De grafiek geeft de huidige status van de 
graantanklossing en de losschroef van de 
maaidorser weer.

In het hoofdmenu worden de huidige en 
beoogde gegevens zoals de maaihoogte, de 
graanverliezen van de schudinstallatie en 
zeven en de omkeerhoeveelheid weergegeven. 
Daaronder zijn de instellingen voor het trommel- 
of ventilatortoerental, de dorskorfafstand 
en de zeefopening toegankelijk. Met de 
snelkeuzetoetsen op het beeldscherm kunt u deze 
snel aanpassen.

In het beeldscherm van het bedieningspaneel 
is plaats voor 2 cameraweergaven tegelijkertijd. 
U kunt zelf bepalen of een camerabeeld continu 
wordt weergegeven, of bijvoorbeeld alleen bij 
het achteruitrijden. Met de aanraakbediening 
kan het beeld ook schermvullend worden.
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FENDT VARIOGUIDE

Intelligente inzet.

VarioGuide – altijd op het goede spoor
De optionele VarioGuide maakt gebruik van de nieuw-
ste technologie om uw machine in het veld altijd op het 
juiste spoor te houden. Zo behaalt u de beste dorsresul-
taten, vermindert u onnodige banen in het veld en pro-
fiteert u van een optimale veldindeling. U kunt de geïn-
tegreerde spoorgeleiding met enkele klikken instel-
len via de Varioterminal. Er zijn verschillende niveaus 
beschikbaar, met een standaardprecisie van +/- 20 cm, 
een nauwkeurigere variant van +/- 5 cm en een uitvoe-
ring met RTK-correcties en een nauwkeurigheid van +/- 
2 cm. 

AgCommandTM

De maaidorsers in onze C-serie zijn standaard voor-
zien van het telemetrisch systeem AgCommandTM. Met 
dit intelligente systeem voor vlootbeheer weet u altijd 
precies waar uw machines zich bevinden en waar ze 
gebruikt zijn. Zo kunt u uw gehele vloot perfect inplan-
nen, en alle inzetten evalueren en optimaliseren. 

Het spoorgeleidingssysteem VarioGuide kan eenvoudig 
worden ingesteld via de Varioterminal.

Met Fuse TechnologiesTM, het nieuwe, allesomvattende elektronicaproject 
van AGCO, kunnen boeren en loonwerkers hun gehele machinepark naadloos 
integreren en in een netwerk onderbrengen. AGCO en Fendt leveren onder de 
naam Fuse Technologies oplossingen voor de precisielandbouw die leiden tot 
een vermindering van de bedrijfskosten en nog meer efficiëntie en voordeel bij 
toepassing van de machines.

1110



HAKSELAAR

De juiste keus voor ieder gewas.

FreeFlow-maaibalk
De FreeFlow-maaibalk is verkrijgbaar met een produc-
tiebreedte van 4,80 tot 7,60 meter. De componenten 
zijn stabiel aan elkaar vastgeschroefd en vragen weinig 
onderhoud. Met 1254 snijbewegingen per minuut zorgt 
de hoge snelheid van het mes voor een schoon maai-
resultaat zonder dat hiervoor veel kracht nodig is. De 
invoervijzel met zijn diameter van 610 mm vervoert het 
oogstmateriaal vlot en gelijkmatig naar de opvoerband 
– optimale voorwaarden voor maximale capaciteit per 
vierkante meter en een oogst van de beste kwaliteit. 

Intelligente maaibalkbesturing
U hebt direct vanuit de bestuurdersstoel de controle 
over diverse automatische functies, zoals de AutoLevel-
maaibalkbesturing, de automatische maaihoogterege-
ling, de drukregeling en de regeling voor het laten zak-
ken van het maaibord. Via de Varioterminal 10.4-B kunt 
u comfortabel alle parameters controleren en indien 
nodig wijzigen.  Dit hoge comfort maakt het werk een 
stuk minder vermoeiend. Zo wordt ook met brede maai-
balken optimale maaibalkbesturing gegarandeerd.

Als Fendt-bezitter heeft u de keus
Een gelijkmatige aanvoer van het maaigoed is door-
slaggevend voor een snelle doorvoer en een goed dors-
resultaat. Met de FreeFlow- en PowerFlow-maaibalken 
bent u hiervan verzekerd.

PowerFlow-maaibalk
Onze PowerFlow-maaibalk staat al meer dan 35 jaar 
bekend om zijn optimale productiviteit. De grote 
afstand tussen het mes en de invoervijzel vergemakke-
lijkt het afsnijden van hoge gewassen. Het maaigoed 
wordt hierna door de PowerFlow-banden rechtstreeks 
onder de vijzel getransporteerd. Zo is voor alle gewas-
soorten een gelijkmatige aanvoer met de aren naar 
voren gegarandeerd. Dit zorgt voor de beste dorspresta-
ties en een uiterst efficiënt oogstproces.  

Dankzij de standaard multikoppeling kan de 
machine probleemloos worden uitgerust voor een 
ander gewas.

Bij de FreeFlow-maaibalk zijn over de gehele 
breedte invoervingers geplaatst die de 
doorstroom langs de vijzel versnellen, wat een 
actieve en vlotte aanvoer naar de transportband 
garandeert.

Het Schumacher-messensysteem is het beste 
dat in de branche verkrijgbaar is. Het haalt 1254 
sneden per minuut, werkt zelfreinigend en blijft 
altijd scherp.

De Power Feed-roller transporteert het 
maaigoed bijzonder gelijkmatig van het 
maaibord naar de transportband.

De standaard ingebouwde AutoLevel-maaibalkregeling zorgt voor een 
gelijkmatige maaihoogte over de gehele breedte.

De optionele koolzaadvijzel vergroot de toevoer 
van het maaigoed naar de transportband en 
verhoogt de verwerkingscapaciteit.

De PowerFlow-maaibalk transporteert het maaigoed actief van de 
messen naar de vijzel en levert uitstekende prestaties.
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Twee systemen in één
De afscheiderkorf Multi Crop Separator (MCS-)Plus 
heeft een gigantisch contactoppervlak. Zo wordt zoveel 
mogelijk graan van het maaigoed gescheiden voordat 
het bij de stroschudders komt. De MCS Plus-maaidorsers 
zijn bovendien ook bijzonder, omdat de afscheider-
korf boven de rotatiescheider kan worden gedraaid. 
De korf wordt met een elektromotor, naar gelang de 
behoefte, in de gewenste positie gebracht, zonder dat 
hier gereedschap voor nodig is. 

Zware dorstrommel met hoge traagheidsmassa
Dankzij de 8 gewichtsbalken, die tussen de leibalken 
zijn aangebracht wordt het gewicht van de dorstrom-
mel verhoogd. De enorme traagheidsmassa zorgt voor 
een rustige en gelijkmatig bedrijf. Hierdoor worden de 
belasting op de aandrijving, ondermaatse prestaties en 
het brandstofverbruik aanzienlijk beperkt.

Intelligente dorskorf
De dorskorf wordt gekenmerkt door verschillende 
draadafstanden. De draadafstand aan de achterkant is 
tweemaal zo groot als die aan de voorkant. Deze opstel-
ling zorgt voor een optimale verhouding tussen goede 
dors- en hoge scheidingsprestaties. Om de dorskwaliteit 
te optimaliseren, kunt u de dorskorf – gemakkelijk van-
uit de cabine – voor en achter afzonderlijk instellen.

FENDT MCS PLUS-DORSSYSTEEM

Efficiënt dorsen – 
Voor uw opbrengst.

De afscheiderkorf bevindt zich volledig boven de Multi Crop 
Separator. Deze instelling is vooral voordelig bij maaigoed dat 
snel uitdroogt en onder droge omstandigheden, want hierdoor 
blijft de structuur van het stro behouden.

De afscheiderkorf is onder de Multi Crop Separator (MCS) 
gepositioneerd. Met deze instelling kunnen de korrels bij 
lang stro onder vochtige omstandigheden beter afgescheiden 
worden, zodat het onder moeilijke omstandigheden toch 
mogelijk is om een goede productie te draaien.

Voor perfect, achter ook: met de onafhankelijk en elektrisch 
instelbare dorskorfopening voor en achter past u uw dorsgedeelte 
comfortabel vanuit de cabine aan elke mogelijke oogstsituatie 
aan.
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Rijst –  de speciale uitvoering 
Omdat het oogsten van rijst bijzondere eisen stelt aan 
een maaidorscombinatie, hebben we hiervoor een spe-
ciaal model ontwikkeld. Hierin zijn vele componenten 
extra versterkt en van bijzonder slijtvast materiaal ver-
vaardigd, zodat de slijtage tot een minimum beperkt 
blijft. De dorsbalken van de dorstrommel zijn vervan-
gen door pennen om de gevoelige rijstkorrels niet te 
beschadigen. Bovendien is het model voor de rijstoogst 
speciaal uitgerust met rupsbanden, die geschikt zijn 
voor de bijzonder vochtige ondergrond.

VEELZIJDIGHEID:

Vervangbare gesegmenteerde dorskorf
Agrarische ondernemingen en loonwerkers die veel ver-
schillende gewassen oogsten, kunnen hun Fendt C-serie 
machine met de nieuwe sectiekorf in een handomdraai 
aanpassen voor een ander gewas. Het voorste dorskorf-
segment kan gemakkelijk worden gedemonteerd en 
kan via de geopende stenenvanger worden vervangen. 
Er zijn twee verschillende dorskorfsegmenten beschik-
baar: Een segment met een draadafstand van 14 mm 
voor graansoorten met een intensieve dorsing, of een 
segment met draadafstanden voor de oogst van maïs, 
sojabonen of zonnebloemen. Het universele segment 
achteraan heeft een draadafstand van 24 mm voor een 
hogere korrelscheiding. 

Om slijtage door vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn in onze maaidorser voor de rijstoogst 
bijzonder slijtvaste materialen toegepast, met name waar de machineonderdelen direct in contact 
komen met de rijst.

Perfecte dorsresultaten dankzij de smalle draadafstand van 14 mm van de in secties verdeelde 
dorskorf.

Voor de maïsoogst is niet alleen een sectiedorskorf beschikbaar, maar ook een volledige maïsuitrusting.

Voor de snel vervangbare 
gesegmenteerde dorskorf zijn twee 
voorste segmenten beschikbaar: 
14 mm draadafstand voor de 
graanoogst en 24 mm draadafstand 
voor de maïsoogst

Uiteenlopende gewassen -
rendabel inzetbaar.
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De actieve achterwanden van de doorvaltrappen bevorderen 
een effectieve korrelafscheiding. Voor de maïsoogst hebben 
we de eerste zeeftrap bovendien nog versterkt.

Een verstelbare noppenplaat is standaard en zorgt voor een gelijkmatige 
lengte van het gehakselde stro.

Optioneel zijn ook elektrisch verstelbare verdeelplaten 
verkrijgbaar. Zo kunt u het stro indien nodig ook gelijkmatig 
verdelen.

AFSCHEIDING VAN HET RESTGRAAN EN STROBEHEER

Optimale haksel- 
en verdeelkwaliteit.

Optimaal scheiden - puur graan 
De langen schudders van onze C-Serie hebben maar 
liefst 4 doorvaltrappen met zogenaamde actieve ach-
terwanden. De sectie van de doorvaltrappen met een 
hoogte van 210 mm bestaan uit open roosters. Zo weet 
u zeker, dat ook de laatste graankorrels efficiënt wor-
den afgescheiden. Omdat het maaigoed bij deze behan-
deling gespaard wordt, blijft de strostructuur optimaal 
behouden. 

Standaard met strohakselaar met 6 rijen
Als u zorgvuldig om wilt gaan met uw bodem en direct 
wilt zaaien zonder te ploegen is het belangrijk dat uw 
stro bijzonder kort gehakseld is, zodat het snel ver-
teert. De nieuwe strohakselaar met 6 rijen is speciaal 

hiervoor ontwikkeld en biedt optimale haksel- en ver-
deelkwaliteit. De getande messen snijden zuiver af, zon-
der dat hier veel vermogen voor nodig is. De installatie 
is voorzien van een traploos instelbare tegensnede, een 
inzwenkbare noppenplaat en een elektrisch verstelbare 
plaat voor de strogeleiding. Zo hebt u de volledige con-
trole over de kwaliteit en de verdeling van het gehak-
selde stro. 

U kiest
U beslist in een handomdraai of het stro in het zwad 
wordt gelegd of dat het gehakseld wordt. Doordat het 
stro tijdens het dorsen optimaal wordt behandeld, hebt 
u de beste kwaliteit stro voor balen, voer, stalstrooisel of 
energieopwekking. 

Door een hendel om te zetten kan de bestuurder snel 
en gemakkelijk kiezen tussen zwad neerleggen en 
hakselen.
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REINIGING EN GRAANOPSLAG

Oogst de beste kwaliteit.

Optimaal scheiden - het zuiverste graan 
Uw winst hangt af van de graankwaliteit. Bij het ont-
wikkelen van de zeefkast was ons doel daarom een 
scheidingssysteem met hoge capaciteit, die de zuiver-
ste graanoogst oplevert. Het speciale oppervlak van de 
HighCapacity-zeven (HC-zeven) zorgt voor een opti-
male windgeleiding en een maximaal reinigingsver-
mogen. Bovenaan is bovendien een hoge ophanging 
aangebracht voor de nivellering,zodat het oogstgewas 
ook op steile hellingen gelijkmatig over de zeven ver-
deeld blijft. Het omkeersysteem transporteert materiaal 
dat nog niet optimaal gescheiden is terug naar de dor-
strommel. Een schroefverdeler boven de trommel ver-
deelt het niet-gescheiden gewas weer zorgvuldig en 
gelijkmatig over de volledige breedte van de dorsinstal-
latie.

Grote graantank kan snel worden geleegd
De graantank heeft een grote capaciteit: 9000 liter in 
de standaarduitvoering, en 8600 liter in de ParaLevel-
uitvoering. De lossnelheid van 105 liter per seconde is 
een van de hoogste in deze klasse. Vanaf het platform 
hebt u bovendien eenvoudig toegang tot de tank om 
een monster van uw oogst te nemen. De Skyline-cabine 
biedt daarnaast direct zicht op de graantank, zodat u de 
kwaliteit altijd in het oog hebt.

De elektrisch verstelbare zeven kunt u comfortabel vanuit 
de cabine bedienen.

Een sensor meet hoeveel graan naar de dorstrommel wordt gekeerd en 
geeft dit weer op de Varioterminal 10.4-B. Zo kunt u snel ingrijpen en de 
instellingen aanpassen voor een betere graankwaliteit. 

Optioneel is een meervoudig verstelbare kafverdeler met 
dubbele rotor verkrijgbaar. 

Zeefverlengstuk

Voorbereidingsbodem

Ventilator

Graanvijzel

Retourvijzel

Onderzeef

High-Capacity-zeven 
(HC-zeven)

Inhoud graantank Liter
5275 C 9.000
5275 C PL 8.600
5275 C PLI 8.600
6335 C 9.000
6335 C PL 8.600
6335 C PLI 8.600
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HELLINGCOMPENSATIE

Intelligente
hellingcompensatie.

Veilig en efficiënt werken op hellingen
Onze maaidorsers Fendt 5275 C en Fendt 6335 C 
zijn ook verkrijgbaar in een ParaLevel-uitvoering. 
Het systeem is gebaseerd op een parallellogram 
en compenseert hellingen tot 20 %. Zo blijven het 
dorswerk en de volledige afscheidingsinstallatie ook 
in heuvelachtige omgevingen volledig waterpas, en 
is de volledige capaciteit beschikbaar voor de oogst. 
Machines met ParaLevel kunnen ook worden voorzien 
van vierwielaandrijving, zodat u op hellingen meer grip 
en nog meer zekerheid hebt.Optimale eigenschappen 
voor akker en openbare weg

Het ParaLevel-systeem biedt nog extra voordelen 
bovenop de hellingcompensatie. Zo kunt u schakelen 
tussen een transportmodus en een modus voor tijdens 
het oogstwerk. Op het land vergroot de werkmodus 
de buitenbreedte, zodat u stabieler en veiliger over 
hellingen rijdt. In de transportmodus wordt de vooras 
verlaagd, wat een minder grote buitenbreedte oplevert. 
Zo voldoen de beide maaidorsermodellen (5275 C PL* 
en 6335 C PL**) met een buitenbreedte van 3,50 meter 
aan de voorschriften voor wegtransport.

* 5 schudders met 800/65 R32.     ** 6 schudders met 650/75 R32.

Integraal - extra compensatie in de lengte
De ParaLevel-vooras compenseert hellingen naar 
opzij. Voor hellingen in de rijrichting is er de integraal. 
Heuvelop compenseert het systeem 30 % helling, heu-
velaf tot 10 %. Met de combinatie van ParaLevel en inte-
graal blijft de machine zo ook op bijzonder steile velden 
volledig waterpas. 

U bent zo voorzien van een optimale, gelijkmatige 
invoer van het maaigoed naar de dorsinstallatie, de 
schudders en de schoning, zodat u gegarandeerd een 
zuiver dorsresultaat en een uitstekende graankwaliteit 
hebt. Zo weet u dat uw opbrengst op de steilste hellin-
gen even hoog is als op het vlakke land. 

As en eindaandrijving staan via een parallellogramstructuur met elkaar in 
verbinding. Hydraulische cilinders naast de vooras stellen het parallellogram 
waterpas. Hiervoor wordt de vooras omhoog of omlaag versteld en blijft de 
maaidorser op hellingen recht.

Afhankelijk van de helling verschuift het parallellogram naar boven of 
naar onderen. Op deze manier worden hellingen tot zo'n 20 % volledig 
gecompenseerd.  

In de lengterichting wordt de machine recht gehouden door 2 krachtige 
hydraulische cilinders die zijn aangesloten op de losstaande achterasstructuur.
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INTELLIGENTE CONSTRUCTIE

Goed ontwerp maakt
het werk gemakkelijker.

Optimale koeling - snel onderhoud
De koeling zorgt voor een betrouwbare temperatuurre-
geling van de motor, hydraulica en klimaatbeheersing in 
de cabine. De luchtinlaat van de koeling houdt de afzui-
ging schoon, zelfs als het bijzonder stoffig is. U kunt de 
luchtinlaat simpelweg omhoog klappen. Het platform 
geeft u daarbij veilig toegang. Intelligent geplaatst
De weinige machineonderdelen die gesmeerd moe-

ten worden zijn goed bereikbaar, zodat onderhoud snel 
en eenvoudig verloopt. Het luchtfilter van de motor, de 
reservoirs en de doppen voor het bijvullen van de ver-
schillende verbruiksstoffen zijn ook optimaal geplaatst. 
De grote zijkleppen bieden eenvoudig toegang tot de 
machineonderdelen voor dagelijks onderhoud en snelle 
controles. 

Betrouwbaarheid en duurzaamheid
Ieder onderdeel van de machine is ontworpen voor een 
lange levensduur. Met name de elementen die direct in 
contact komen met uw gewassen, zijn extra versterkt en 
opgebouwd uit slijtvaste materialen.

Instelling hakselaar

Instellingen MCS-Plus 

Brandstof tanken

Luchtfilter reinigen

Vulstand controleren

Zeef uitnemen

Smeerbalk

Veel plaats in de motorruimte
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LAAG BRANDSTOFVERBRUIK – PROFESSIONELE SERVICE

Hoog rendement.

De beste service
Fendt biedt u een professionele service, die toonaange-
vend is in de branche. Door regelmatige trainingspro-
gramma’s wordt het servicepersoneel erin geschoold, 
te zorgen voor een goed onderdelenvoorraadbeheer. 
Het doel is altijd om uw machines tijdens de oogst con-
tinu inzetbaar te houden. Fendt en zijn verkopers staan 
altijd klaar om u de beste service voor uw investeringen 
te bieden.

Milieuvriendelijk en zuinig
De moderne motor van AGCO POWER met SCR-
technologie voldoet aan de meest recente emissienor-
men. Zowel voor onze tractoren als voor onze maai-
dorsers kiezen we daarmee voor een van de meest 
geavanceerde motortechnologieën die momenteel ver-
krijgbaar zijn. Dit is niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor uw brandstofverbruik. 

Optimale motorafstemming
De motor is zorgvuldig afgestemd om steeds het opti-
male draaimoment te behalen. Zo loopt uw maaidors-
machine ook volgeladen rustig en constant. De aan-
drijvingen zijn daarnaast wrijvingsarm. Dit houdt het 
brandstofverbruik bijzonder laag en u profiteert van een 
uitstekend rendement. 

Fendt kW* pk*
5275 C 225* 306*
5275 C PL 225* 306*
5275 C PLI 225* 306*
6335 C 265* 360*
6335 C PL 265* 360*
6335 C PLI 265* 360*

* Maximumvermogen incl. powerboost.
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FENDT C-SERIE

De modernste 
technologie.

 1e Skyline-cabine
 2e Varioterminal 10.4-B met aanraakbediening
 3e PowerFlow-maaibalk
 4e Transportband met multikoppeling
 5e  Power Feed Roller
 6e Dorstrommel
 7e Dorskorf
 8e Draaitrommel
 9e Multi Crop Separator Plus

10e Schudders
11e Ventilator
12e HC-bovenzeef
13e Graanvijzel
14e Retourvijzel
15e Strohakselaar met 6 rijen
16e Graantank
17e AGCO Power-motor



FENDT C-SERIE

Technische gegevens.

Contact met Fendt.
Hoe goed is de onderdelenbeschik-
baarheid voor Fendt-maaidorsers?
Dankzij het nauwkeurig uitgekozen 
netwerk van dealer- en fabrieksma-
gazijnen bieden wij tijdens de oogst-
tijd een gebiedsdekkende levering 
van onderdelen, 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week. In het kader 
van onze oogstbelofte leveren wij 
benodigde onderdelen binnen een 
dag of vergoeden wij de kosten voor 
een vervangende machine. Vraag uw 

fendt.com
Hier vindt u online alles – van folders 
met technische gegevens tot 
berichten over klanten of het bedrijf 
tot een overzicht van de Fendt-
evenementen. 

De Fendt-configurator
Met de Fendt-configurator kunt u uit 
alle mogelijke uitrustingsmogelijk-
heden het voertuig samenstellen dat 
het best past voor uw bedrijf. Via 
www.fendt.com vindt u een link naar 
de Fendt-configurator.

fendt.tv
Fendt 24/7 – onze mediatheek 
maakt het mogelijk! Internet-tv van 
Fendt zendt 24 uur per dag, 7 dagen 
per week actuele informatie en 
wetenswaardigheden rond Fendt uit. 

facebook.com/FendtGlobal
Meer dan 200.000 fans zijn al met 
Fendt op Facebook bevriend. Ga er 
gewoon eens kijken!

Veiligheid en service. Nonstop.
Fendt-dealer naar de „Harvest 
Promise“.  

Wat onderscheidt de Fendt-service 
van andere?
Service betekent bij ons dat we uw 
werkzaamheden kennen en begrij-
pen, aan uw eisen wat betreft 
betrouwbaarheid en veiligheid vol-
doen, en niet in de laatste plaats, dat 
we uw rendement voortdurend in 
het oog houden. Wij staan voor onze 

producten en hebben deze ontwik-
keld met het oog op hoge eisen en 
duurzaam gebruik. Onze service kunt 
u zien als ons deel van het partner-
schap bij uw werkzaamheden. 

Waar worden de Fendt-
maaidorsers ontwikkeld en gepro-
duceerd?
De Fendt-maaidorsers worden 
gebouwd in Breganze, Italië, ons 
Europese competentiecentrum voor 

oogsttechniek. Hier doorlopen de 
maaidorsers een groot aantal inten-
sieve controles, totdat zij uiteindelijk 
de fabriek verlaten om in uw bedrijf 
de beste oogst binnen te halen. 
Regelmatige certificeringen overeen-
komstig ISO-normen bevestigen de 
hoge kwaliteit van het volledige pro-
ductieproces tot aan de uitlevering.  

Standaard uitvoering en opties
Standaard:   

Optie:   

Standaard uitvoering en opties
Standaard:   

Optie:   

Fendt 5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 6335 C 6335 C PL 6335 C PLI
Graantank Inhoud graantank Liter 9.000 8.600 8.600 9.000 8.600 8.600

Lossnelheid graantank Liter / sec. 105 105 105 105 105 105
Lossen graantank / bovenlossing      

Lengte losvijzel m 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Maximale loshoogte m 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 

Motor Type motor AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power
Type, uitlaatgasnorm Tier 4 final Tier 4 final Tier 4 final Tier 4 final Tier 4 final Tier 4 final
Type Zescilinder Zescilinder Zescilinder Zescilinder Zescilinder Zescilinder
Cilinderinhoud Liter 7,4 7,4 7,4 8,4 8,4 8,4
Max. prestaties met Power Boost (ISO TR14396) kW / pk 225/306 225/306 225/306 265/360 265/360 265/360
Inhoud brandstoftank Liter 620 620 620 620 620 620
Inhoud AdBlue-tank Liter 80 80 80 80 80 80

Rijaandrijving Hydrostatische aandrijving      

Versnellingen Aantal 4 4 4 4 4 4
Rijsnelheid km/h 0 – 25* 0 – 25* 0 – 25* 0 – 25* 0 – 25* 0 – 25*
Vierwielaandrijving      

ParaLevel hellingcompensatie    

ParaLevel integrale  

Cabine Skyline-cabine      

Fendt Variotronic met Varioterminal 10.4-B      

Luchtgeveerde bestuurderszitplaats      

Automatische klimaatbeheersing      

Elektrisch verstelbare en verwarmbare 
buitenspiegels

     

Extra werklampen (stoppelverlichting, rijenvinder, 
schijnwerper achter)

     

Multimedia-Navigatiesysteem      

Radio      

Variotronic Rendement- en vochtigheidsmeting      

Fendt spoorgeleiding VarioGuide  

AgCommandTM      

Gewichten en 
afmetingen

Lengte zonder maaibord m 9.040 9.000 9.000 9.040 9.000 9.000
Gewicht basismachine, zonder maaibord kg 13.500 14.800 15.200 14.000 15.300 15.700

 Banden Voorbanden 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/15R32
Achterbanden 460/70R24 540/65R24 540/65R24 460/70R24 540/65R24 540/65R24

Banden / 
Transportbreedte

800/65R32 mm 3.490 3.490 3.490 3.845 3.770
800/65R32 mm 3.645 3.550 3.550 3.900 3.823 3.870
710/75R32 mm 3.400 3.400 3.400 3.700 3.683
650/75R32 mm 3.280 3.290 3.315 3.485 3.498
* Landspecifiek – mogelijkerwijs bestaan er aanvullende wettelijke vereisten.

Fendt 5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 6335 C 6335 C PL 6335 C PLI
Hakselaar Breedte FreeFlow-maaibord van – tot m 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60 4,80 – 7,60

Breedte PowerFlow-maaibord van – tot m 5,50 – 6,80 5,50 – 6,80 5,50 – 6,20 5,50 – 7,70 5,50 – 6,80 5,50 – 6,20
Automatische maaihoogteregeling      

Maaihoogteselectie      

Drukregeling      

AutoLevel-maaibordregeling      

Automatische snelheid haspel      

Snijfrequentie FreeFlow Snijbewegingen/min. 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254
Snijfrequentie PowerFlow Snijbewegingen/min. 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220
Power Feed Roller      

Aantal kettingen in opvoerband 3 3 3 4 4 4

Dorsgedeelte Breedte dorstrommel mm 1.340 1.340 1.340 1.600 1.600 1.600
Diameter dorstrommel mm 600 600 600 600 600 600
Snelheid dorstrommel t/min 380 – 1.100 380 – 1.100 380 – 1.100 430 – 1.210 430 – 1.210 430 – 1.210 
Wikkelhoek dorskorf 120 120 120 120 120 120
Oppervlak dorskorf m² 0,83 0,83 0,83 0,99 0,99 0,99
Onafhankelijke instelling korfingang/-uitgang      

Aantal dorskorfbalken 12 12 12 12 12 12
Doorsnede draaitrommel mm 380 380 380 380 380 380

Afscheiding Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)      

Breedte MCS-Plus mm 1.340 1.340 1.340 1.600 1.600 1.600
Doorsnede MCS-Plus mm 600 600 600 600 600 600
Actief afscheidingsoppervlak m² 1,89 1,89 1,89 2,25 2,25 2,25
Schudders Aantal 5 5 5 6 6 6
Schudder met valtreden Aantal 4 4 4 4 4 4
Lengte schudders mm 4.256 4.256 4.256 4.256 4.256 4.256
Oppervlak schudders m² 5,73 5,73 5,73 6,81 6,81 6,81
Totaal afscheidingsoppervlak m² 7,62 7,62 7,62 9,06 9,06 9,06

Reiniging Oppervlak voorbereidingsbodem (m²) m² 2,57 2,57 2,57 3,06 3,06 3,06
Totaal zeefoppervlak (m²) m² 4,67 4,67 4,67 5,58 5,58 5,58
Elektrisch verstelbare zeven      

Weergave omkering      

Type ventilator Radiale 
ventilator

Radiale 
ventilator

Radiale 
ventilator

Radiale 
ventilator

Radiale 
ventilator

Radiale 
ventilator

Ventilatortoerental 350 – 1.050 350 – 1.050 350 – 1.050 350 – 1.050 350 – 1.050 350 – 1.050
Ventilatortoerental (met reductieset) 270 – 840 270 – 840 270 – 840 270 – 840 270 – 840 270 – 840
Retour naar dorstrommel      

Stro- en kafbeheer Strohakselaar      

88 getande messen   

72 getande messen   

Elektrisch verstelbare strogeleidingsplaten      

Kafverdeler      

Snelle omschakeling tussen hakselen/zwad neerleggen      
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www.fendt.com 

Wie slim is, rijdt Fendt.

C/NL/0816/0.2-A

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. De afgebeelde voertuigen zijn niet 
landspecifi ek uitgerust.


