
Fendt X- / P-serie



Technologie voor de toekomstige  
vereisten in de landbouw.

De maaidorsers van de nieuwe Fendt-series X en P bieden een keus uit hoogwaardige maaidorsers voor bedrijven 
die prestaties, betrouwbaarheid en zeer veel technologie nodig hebben. De nieuwe modellen zijn exact toegesne-
den op de behoeften van grotere agrarische bedrijven en loonbedrijven, waarbij veel aandacht is gegeven aan de 
bedrijfskosten en het rendement van de machines.  

Fendt kW PK
8380 P 279 379
8380 P AL 279 379
8410 P 297 404
8410 P AL 297 404
9490 X 365* 496*
9490 X AL 365* 496*

 
* Maximaal vermogen incl. Boost
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Een topwerkplek voor een lange werkdag.

De werkomstandigheden van de bestuurder vormen de sleutel voor het bereiken van topprestaties. Perfect zicht en perfecte 
bedieningselementen op de juiste plaats verkleinen de werkbelasting van de bestuurder en verhogen zo de productiviteit. 
Intuïtieve menu's in het Vario-bedieningspaneel 10.4-B leveren informatie die in één oogopslag bekeken en verwerkt kan 
worden. Bovendien beschermen elektronische veiligheidssystemen uw investering. De speciale laminering van de voorruit 
maakt een perfecte isolatie mogelijk en zorgt voor een lage geluidsbelasting in de cabine.
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SKYLINE-CABINE

Mijn huis voor 
lange werkdagen.

Uitstekend zicht op de machinezijkanten door de in tweeën 
gedeelde groothoekspiegel

Direct zicht op de toevoervijzel

Eenvoudig overzicht van de ingeschakelde werklampen in het verlichtings-bedieningselementOptioneel multimediasysteem met cd/dvd/
USB, navigatie en Bluetooth

Zeer goed zicht op de dwarstransporteur maakt snel 
monteren/demonteren van het maaibord mogelijk

De standaard automatische klimaatregeling zorgt 
ook op hete oogstdagen voor een aangenaam 
klimaat in de cabine.

De werkplek
De Fendt Skyline-cabine biedt veel plaats en ruimte 
om u prettig te voelen. Het innovatieve ontwerp van 
de maaidorser biedt optimaal zicht op de belangrijkste 
zones, zoals lospijp, stoppel en maaibord. Ook hebt u 
zeer goed zicht naar achter via de elektrisch verstelbare, 
verwarmde spiegel of via de standaard geplaatste ach-
teruitrijcamera in het Vario-bedieningspaneel 10.4-B.

Zeer hoog comfort voor een ontspannen werkdag 
De Fendt-maaidorsers zijn uitgerust met een comforta-
bele stoel van de nieuwste generatie. Standaard lucht-
vering en veelzijdige instelmogelijkheden zorgen voor 
een optimale aanpassing aan de persoonlijke behoef-
ten. Samen met de drievoudig verstelbare stuurkolom is 
een ontspannen zitpositie voor de werkdag eenvoudig 
te vinden. Onder de royale bijrijdersstoel bevindt zich 
een ruim opberg- en koelvak. 

Krachtige werklampen voor nachtwerk
Het verlichtingsconcept van de Fendt X- en P-serie biedt 
een heldere en verreikende verlichting van akker en 
weg. Standaard gemonteerd is een omvangrijke set ver-
stelbare werklampen die zorgen voor een uitstekende 
verlichting voor nachtelijk werk. Bovendien beschikken 
de maaidorsers over serviceverlichting onder de zijklep-
pen en standaard over een werklampenset (stoppel-/rij-
zoekerverlichting).

In alle rust werken
Om ook na vele uren nog steeds geconcentreerd te kun-
nen werken, verwent de Skyline-cabine uw oren met 
een laag geluidsniveau. Hiervoor zorgt het gelaagde 
glas in de voorruit.
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FENDT VARIOTRONIC

Eenvoudige en heldere
bedieningselementen 
maken het werken makkelijk.

Functioneel tiptoetsenpaneel 
Het tiptoetsenpaneel, dat onderdeel uitmaakt van de 
Variotronic-armleuning, bevat de bedieningselementen 
die alleen nu en dan nodig zijn. Hier kunt u bovendien 
de machine-instelling snel en duidelijk verzorgen. 

Fendt Variotronic 
De helder gestructureerde Fendt-armleuning vormt net 
als bij de Fendt-tractoren de belangrijkste bedienings-
eenheid. Hier kunt u alle benodigde machine-instellin-
gen bedienen. De zachte armleuning biedt zeer veel 
comfort. 

De multifunctionele joystick van Fendt
Het centrale bedieningselement voor uw Fendt-
maaidorser ligt goed in de hand. De multifunctionele 
joystick van Fendt is in het voorste gedeelte van de 
Variotronic-armleuning geplaatst en omvat alle knop-
pen voor de bediening van de belangrijkste machi-
nefuncties tijdens het oogsten. De armleuning kan in 
hoogte en lengte worden ingesteld, zodat u de perfecte 
zitpositie kunt vinden.

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

 1 Haspelsnelheid
 2 Haspel op-neer
  Haspel voor-achter
 3 Voorzetstuk stop
 4 Snijwerk op-neer
  Snijwerk links/rechts
 5 Lospijp uit-inschuiven
 6 Graantanklossing aan-uit
 7 Snijhoogteautomatiek
 8 VarioGuide-activering

 1 Dorstrommel-toerental
 2 Dorskorfafstand
  Toerental roterende afscheiders (alleen X-serie)
 3 Ventilatortoerental
 4 Opening bovenzeef / Opening onderzeef
 5 Strooibeeld strohakselaar
 6 Graantank open-dicht 
  Lossnelheid graantank
 7 Koolzaadmes aan-uit
 8 Transportstand / VarioGuide stand-by

 1 Motortoerental
 2 Dorswerk aan-uitschakelen
 3 Snijwerk aan-uitschakelen
 4 Vierwielaandrijving aan-uitschakelen
 5 Parkeerrem aan-uitschakelen
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Onderin het Vario-bedieningspaneel 10.4-B 
kunnen Info Plus-menu's worden weergegeven. 
Hier kunt u kiezen uit submenu's die nadere 
informatie geven over machineonderdelen. 
VarioDoc en VarioGuide kunnen in dit gedeelte 
worden weergegeven.

De hoofdinformatiepagina, linksboven, geeft 
het motortoerental en de rijsnelheid aan. 
Daarnaast bevinden zich de weergaven voor 
brandstof, AdBlue, olie en motortemperatuur. 
De afbeelding geeft ook de huidige status 
van de graantanklossing en de lospijp van de 
maaidorser weer.

In het hoofdmenu worden de huidige en 
ingestelde maaihoogte, korrelverliezen in de 
stroschudders/roterende afscheiders en zeven 
en de omkeerhoeveelheid weergegeven. 
Daaronder zijn sneltoetsen voor de machine-
instellingen te vinden.

U kunt maximaal twee cameraweergaven 
tegelijkertijd onderin het bedieningsvenster 
weergeven. U kunt kiezen of de camera's 
voortdurend worden weergegeven of alleen 
bijv. bij het achteruitrijden. Het beeld kan met 
een aanraking worden vergroot, zodat het het 
hele beeldscherm vult.

FENDT VARIOTRONIC

Uw intelligente hulp.

Alles in een oogopslag 
Met het grote Vario-bedieningspaneel 10.4-B met kleu-
renscherm, de intuïtieve menu's en de weergave van 
wel vier verschillende toepassingen behoudt u altijd het 
overzicht. U kunt de schermweergave flexibel en naar 
wens uitkiezen en hebt met één of twee geïntegreerde 
camera's de mogelijkheid om extra zones te bekijken, 
zoals bij achteruitrijden of overladen.

Automatische machine-instelling
Met het Vario-bedieningspaneel 10.4-B kunt u voor alle 
belangrijke gewassen een willekeurig aantal persoon-
lijke machine-instellingen opslaan. Door op de opge-
slagen instelling te klikken, neemt de machine automa-
tisch de instelling over en past onder andere de dors-
trommelsnelheid of dorskorfinstelling aan.

Fendt Vario-bedieningspaneel 10.4-B
Fendt voert met het Vario-bedieningspaneel 10.4-B ook 
bij de oogsttechniek de standaard in optimale menube-
diening en algemene bediening consequent door. Het 
Vario- bedieningspaneel 10.4-B bevindt zich op opti-
male zichtafstand en reikwijdte. Het levert alle rele-
vante prestatiegegevens en instellingen van uw Fendt-
maaidorser. Met het aanraakscherm kunt u snel en 
gemakkelijk machine-instellingen controleren en aan-
passen. 

Alles in één bedieningspaneel
Fendt brengt met het Vario-bedieningspaneel 10.4-B 
alle functies bijeen in één bedieningspaneel. Of u 
nu machine-instellingen wilt aanpassen, spoorgelei-
ding wilt toepassen of de documentatie van de inzet 
wilt bijwerken, alle toepassingen zijn in het Vario-
bedieningspaneel 10.4-B geïntegreerd. 



VarioGuide: altijd op het juiste spoor
Het optionele VarioGuide maakt gebruik van de nieuw-
ste technologieën om uw machine exact gespoord over 
de akker te leiden. Zo bereikt u hogere dorsprestaties 
door minder onnodige rijpaden en optimalisatie van 
de veldindeling. Het geïntegreerde systeem wordt met 
slechts enkele klikken in het Vario-bedieningspaneel 
10.4-B ingesteld. Verschillende systemen bieden nauw-
keurigheid op standaardniveau +/- 20 cm, op precisie-
niveau +/- 5 cm en op RTK-niveau met +/- 2 cm. Met 
VarioGuide kan de bestuurder het maximale uit de 
machine halen. 

VarioDoc: optimale documentatie
Op de achtergrond van het Vario-bedieningspaneel 
10.4-B loopt het VarioDoc-systeem. Dit tekent machi-
negegevens op zoals dorsoppervlak, brandstofverbruik 
en werktijd, die vervolgens op uw akker-taakkaart wor-
den opgeslagen, hetzij via Bluetooth of via GPRS. In 
combinatie met een gps-signaal en de gegevens van 
de oogstmeting levert het Fendt VarioDoc-systeem u 
de mogelijkheid om oogstkaarten met uw akker-taak-

GEÏNTEGREERDE INFORMATIE- EN SPOORGELEIDINGSSYSTEMEN

Start met de 
vingertoppen.

De instellingen van het spoorgeleidingssysteem 
VarioGuide kunnen eenvoudig worden bepaald 
in het Vario-bedieningspaneel 10.4-B.

Volledig geïntegreerd in het Vario- 
bedieningspaneel 10.4-B. De bestuurder kan 
eerder geüploade opdrachten bewerken en/of 
nieuwe opdrachten maken.

kaart op te stellen. Het systeem biedt u dus nu al de toe-
komstige vereisten voor documentatie en levert tegelij-
kertijd waardevolle gegevens over winstgevendheid en 
rendement van uw maaidorsergebruik. Met uw Fendt-
maaidorser kunt u het ontbrekende deel in de docu-
mentatie van uw oogst met de maaidorser aanvullen. 
De gegevens kunnen door de open gegevensaanslui-
ting gebruikt worden door allerlei akker-taakkaarten. U 
kunt het systeem gebruiken voor exacte en tijdbespa-
rende documentatie van uw werkzaamheden of in het 
loonwerk voor gedetailleerde afrekening of winstge-
vendheidanalyse van uw opdrachten.

AgCommandTM-telemetriesysteem
Onze maaidorsers van de X-serie en P-serie zijn 
standaard uitgerust met het telemetriesysteem 
AgCommandTM. Dit intelligente vlootbeheer informeert 
u voortdurend over waar uw machines zich bevinden 
en waar ze gebruikt zijn. Zo kunt u uw hele vloot perfect 
beheren en alle inzet volgen en optimaliseren.
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SNIJWERK

De nieuwe maatstaf: 
10,70 meter PowerFlow.

Extra accessoires
Voor de koolzaadoogst kunnen elektrisch aangedre-
ven zijmessen worden geleverd. Deze worden eenvou-
dig aan de zijkant van het maaibord gemonteerd en de 
oogst kan beginnen. Er hoeven geen andere onderde-
len gemonteerd of gebruikt te worden. Voor maaibord-
breedte van 6,80 m tot 7,70 m kan een extra koolzaad-
vijzel worden geleverd zodat u bij de koolzaadoogst 
geen compromissen bij de doorvoer hoeft te sluiten. 

Automatische maaibordgeleiding
De automatische maaibordgeleiding van de Fendt-
maaidorser biedt twee zones voor de instelling van de 
maaihoogte. De maaihoogtevoorkeuze regelt via een 
sensor op de dwarstransporteur de maaihoogte tussen 
0 en 50 cm. Bij een laag gewas wordt de snijhoogteau-
tomatiek met een regeling tussen 0 - 20 cm gebruikt, 
die de snijhoogte door aftastvlakken op het maaibord 
bepaalt. Twee verdere systemen zorgen ervoor dat het 
maaibord nauwkeurig over de bodem wordt geleid. In 
de lager leidt de oplegdrukregeling het maaibord direct 
over de bodem zonder dat het ooit de bodem raakt. 
Voor het compenseren van het maaibord in dwarsrich-
ting is de AutoLevel-functie verantwoordelijk. 

PowerFlow-maaibord
Het Fendt PowerFlow-maaibord staat al meer dan 35 
jaar bekend om de zeer hoge productiviteit. De grote 
afstand tussen mesbalk en invoervijzel maakt het 
maaien in hoge gewassen makkelijker. Het aanslui-
tende transport van het maaigoed gebeurt door de 
PowerFlow-riemen direct onder de invoervijzel. Dat 
garandeert bij alle soorten gewassen en oogstomstan-
digheden een gelijkmatig toevoer van het dorswerk 
met de aren naar voeren en zorgt zo voor hogere dors-
prestaties en doorvoer. 

44% groter werkbereik 
De nieuwe SuperFlow-invoervijzel van het 10,70 m en 
9,20 m grote PowerFlow-maaibord transporteert grote 
hoeveelheden maaigoed. De grote diameter van 762 
mm is momenteel de grootste op de markt en maakt 
een puur werkbereik mogelijk van 179,5 mm. Daarmee 
is hij 44 procent groter dan de eerstvolgende concur-
rent. Ook bij de koolzaadoogst garandeert de invoer-
vijzel de doorvoerprestaties zonder montage van een 
extra koolzaadvijzel. De tweezijdige Schumacher-
mesaandrijving van het 10,70 m PowerFlow-maaibord 
garandeert maximale betrouwbaarheid en overtuigt 
door een gelijkmatige, hoge maaisnelheid. 

De standaard-multikoppeling maakt snel 
ombouwen mogelijk bij wisselen van akker.

De Schumacher-mesbalk is de beste in de 
branche. Met 1220 sneden per minuut zorgt hij 
altijd voor een nette snede. Door de afwisselend 
geplaatste messen is de mesbalk zelfreinigend en 
altijd scherp. 

De optionele koolzaadvijzel verhoogt de 
doorstroom naar de dwarstransporteur in hoge 
gewassen en maakt zo grotere doorvoerpresta-
ties mogelijk. Twee zijdelingse koolzaadschei-
dingsmessen maken de koolzaaduitrusting 
compleet.

De mesbalk is 1,14 meter voor de invoervijzel 
geplaatst, zodat een perfect zicht en zeer hoge 
prestaties zijn gegarandeerd. De robuuste 
PowerFlow-riemen transporteren het maaigoed 
met gelijkblijvende snelheid naar de invoervijzel. 
Bovendien weren de riemen stenen af.

De Schumacher-mesbalk overtuigt door gelijk-
matig hoge maaisnelheid voor hoge prestaties 
over 10,70 m maaibreedte. De tweezijdige 
mesaandrijving garandeert maximale betrouw-
baarheid in vergelijking met enkelzijdig aange-
dreven mesbalken bij deze maaibreedte.

De zeer krachtige SuperFlow-invoervijzel met 
invoervingers over de hele maaibordbreedte 
zorgt voor een veilige en vriendelijke maaigoe-
dinvoer voor alle gewassen. Snelle en eenvou-
dige aanpassingen van de invoervijzel maken 
de optimale instelling voor de beste graandoor-
stroom gemakkelijk voor de bestuurder.

De hoge maaibordachterwand vergroot de 
stabiliteit en houdt het maaigoed in het 
maaibord. 
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Intensieve afscheiding
De dorskorf beschikt over verschillende draadafstanden. 
Vooraan wordt met kleine draadafstanden het dors-
resultaat geoptimaliseerd, terwijl de afscheiding door 
bredere draadafstanden achter in de dorskorf wordt 
gemaximaliseerd. Zo wordt duidelijk meer materiaal in 
het dorswerk afgescheiden en de belasting van de stro-
schudder verminderd. 

Roterende afscheider
De afscheidprestaties worden door de roterende 
afscheider verhoogd, waarbij de snelheid en de afstand 
tot de afscheiderkorf aangepast kunnen worden. 

600 mm dorstrommel met groot vliegwiel 
De Fendt-dorstrommel beschikt over versterkte dorsbal-
ken die het gewicht aan de trommeluiteindekant ver-
groten en zo voor een vliegwieleffect zorgen.
Dit fysieke effect zorgt voor een gelijkmatige trommel-
snelheid, ook bij wisselende dorswerkbelastingen en 
maakt daardoor een hoge doorvoer en productiviteit 
mogelijk. Door de constante dorstrommelsnelheid wor-
den een zuiver dorsresultaat en een zeer schone korrel 
bereikt. 

Zeer hoogwaardige dorskorf 
Om aan de vraag naar hogere machineprestaties te vol-
doen, beschikt de Fendt-dorskorf over een stabiele 
voorkorf-dorsbalk die het dorsen start. Zo wordt onmid-
dellijk begonnen met het afscheiden zodra het maai-
goed in de dorskorf terechtkomt. De dorskorf kan tot 
40 mm worden geopend om grote oogsthoeveelhe-
den aan te kunnen. Vooral bij koolzaad maakt de brede 
dorskorfopening het dorsen makkelijker en wordt een 
optimale korrel bereikt. Bij de tarweoogst wordt een te 
intensief dorsen vermeden en wordt de korrelafschei-
ding verhoogd. 

Het dorsen start al op de voorkorf-dorsbalk. De stabiele 
dorskorf zorgt dan door verschillende draadafstanden voor 
een vriendelijke dorswerking vooraan en een hoge afscheiding 
achteraan. Voor een effectieve restkorrelafscheiding wordt 
het maaigoed door de omkeertrommel naar de roterende 
afscheider omgeleid.

Hoge valniveaus en de grote schudderslag zorgen ervoor dat de 
stromat effectief wordt losgemaakt en bewogen. Dit proces is 
door het acht-schudderconcept extreem effectief en verhoogt 
zo de prestaties van de machine.

De roterende afscheider, de derde kracht in het dorswerk, draagt vooral bij 
zware oogstomstandigheden, zoals bij groen of vochtig stro, wezenlijk bij 
aan een grote doorvoer.

De grote dorstrommel is voorzien van extra ballastbalken en bereikt zo een 
zeer hoge trage massa. Het resultaat is een vriendelijk dorsresultaat van het 
maaigoed.

DORSEN EN AFSCHEIDEN MET DE FENDT P-SERIE

Dorsen met afscheiding 
door schudders.
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Intelligent ontwerp van de roterende afscheiders
De tegen elkaar inlopende roterende afscheiders met 
de spiraalvormig geplaatste vingers trekken het maai-
goed actief naar binnen en drukken het door de ont-
stane middelpuntvliedende kracht naar buiten tegen 
de afscheidkorven. Daarbij worden de korrels afge-
scheiden. Deze gelijkblijvend hoge afscheidpresta-
ties maken beduidend hogere oogstprestaties moge-
lijk ten opzichte van schudder- en rotor-maaidorsers. 
Bovendien worden blokkades door de actieve maai-
goedstroom voorkomen. 

Maximale korrelafscheiding 
Speciaal ontwikkelde rotorvingers zijn spiraalvormig 
langs de roterende afscheiders aangebracht en onder-
steunen het transport van het maaigoed. De vingers 
staan onder een hoek om het waardevolle stro niet te 
beschadigen en toch hoge afscheidprestaties te berei-
ken. De afscheidkorven onder de beide rotoren maken 
zeer hoge afscheidprestaties mogelijk bij een vriende-
lijke maaigoedstroom en zeer hoge strokwaliteit.

HyPerforma-dorswerk voor hogere prestaties
De Fendt X-serie maakt gebruik van de beproefde dor-
strommel uit de schuddermachine. De hogere door-
voer van de hybride maaidorser in vergelijking met het 
schudsysteem ontstaat door de verhoogde afscheid-
prestaties van de rotoren en het hogere motorvermo-
gen. 

Optimale toevoer naar de rotoren
De RotorFeeder is de derde trommel in het dorswerk; hij 
leidt de stroom vriendelijk en gelijkmatig naar de beide 
roterende afscheiders. De grote diameter en constante 
snelheid van de RotorFeeder zorgen voor een middel-
puntvliedende kracht die de korrels van het stro scheidt 
via de aangebrachte afscheidkorf. Bovendien verdeelt 
deze middelpuntvliedende kracht het geoogste maai-
goed met weinig moeite in twee stromen en leidt deze 
naar de rotoren. 

DORSEN EN AFSCHEIDEN MET DE FENDT X-SERIE

Dorsen met afscheiding 
door rotoren.

De grote dorstrommel is voorzien van extra ballastbalken en bereikt zo een 
zeer hoge trage massa. Het resultaat is een vriendelijk dorsresultaat van het 
maaigoed.

De RotorFeeder verdeelt het maaigoed in twee gelijkmatige stromen en voert 
deze toe aan de roterende afscheiders. Door de grote toevoeropeningen komen 
ook grote hoeveelheden maaigoed bij de roterende afscheiders. De vriendelijke 
maaigoedstroom garandeert doorslaggevende voordelen, zowel bij het brand-
stofverbruik als bij de strokwaliteit.

De voorkorf-dorsbalk start al op vriendelijke manier het dorsen en ver-
hoogt het rendement van de korf. De afstand tussen dorskorf en trommel 
is aangepast aan het enorme vermogen van de machine. Hij kan op 40 
mm worden ingesteld om het maaigoed sneller en efficiënter door het 
dorswerk te laten stromen.

De afscheidkorven bieden een groot afscheidoppervlak van maximaal 3,54 m² 
en beschikken over vingervormige lamellen die een optimale afscheiding bij 
gelijktijdig vriendelijke behandeling van stro en korrel mogelijk maken.

tot 40 mm
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CONSTANT FLOW

Met Constant Flow 
tot 15 % meer prestaties.

De Constant Flow regelt automatisch de voorwaartse snelheid van de Fendt-maaidorser, afhankelijk van de gewasdichtheid.

Eenvoudige bediening
Fendt Constant Flow wordt gemakkelijk geactiveerd via 
de multifunctionele joystick. Twee sensoren in de aan-
drijving van het dorswerk bewaken continu de belasting 
van het dorswerk. Constant Flow maakt een steeds per-
fecte belasting van het dorswerk mogelijk door de auto-
matische aanpassing van de oogstsnelheid ten opzichte 
van de hoeveelheid maaigoed in het dorswerk. 

Tot 15% hogere prestaties
Door de gelijkmatige en hoge toevoer aan maaigoed 
naar het dorswerk worden de dors- en afscheidpresta-
ties verhoogd en de korrelverliezen verlaagd. Constant 
Flow optimaliseert de productiviteit, vooral bij sterk wis-
selende gewassen. Tot 15% meer prestaties zijn bereik-
baar bij allerlei soorten gewas bij tegelijkertijd lagere 
verliezen. De bestuurder hoeft de machine niet op een 
optimale doorvoer te houden, maar kan zich concentre-
ren op andere taken. 

Altijd hoge prestaties afroepen
De sleutel tot hogere machineprestaties is dat het 
dorswerk altijd volledig en gelijkmatig wordt gevuld. 
Wanneer het gewas minder dicht wordt, heeft de 
machine meer maaigoed nodig om het geïnstalleerde 
vermogen op te kunnen roepen. De machine verhoogt 
dan automatisch de werksnelheid om constant de 
hoogst mogelijke prestaties te bereiken.
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De elektrisch instelbare zeven kunnen direct vanuit de cabine op het Vario-
bedieningspaneel 10.4-B worden ingesteld. Bovendien worden ze door de 
automatische machine-instelling op eerder opgeslagen instellingen aangepast.

OPTIMALE REINIGING - STROBEHEER

Uitvoeringen die hoge 
prestaties mogelijk maken.

Het gepatenteerde omkeersysteem bestaat uit een vijzel en 
een peddelwiel die de omkering naar de voorbereidingsbodem 
transporteren en een effectieve nadorsing garanderen. Het 
omkeervolume wordt voortdurend bewaakt en op het Vario-
bedieningspaneel 10.4-B weergegeven.

De hydraulisch aangedreven kafverdeler klapt 
makkelijk naar achter weg door een gasdrukcilinder 
om toegang tot de zeefkast te bieden.

Aan u de keus
Gehakseld of in het zwad gelegd, de Fendt-maaidorsers 
zorgen voor zorgvuldige resultaten. Door de vriende-
lijke behandeling van het stro bij het dors- en afscheid-
proces wordt een goede strokwaliteit gegarandeerd. De 
hoogwaardige hakselaar met 8 rijen en 108 messen ver-
kleint het stro zorgvuldig en verdeelt het regelmatig. 
Voor grote werkbreedte is de optionele radiale verdeler 
Maxi Spread zeer geschikt (alleen X-serie).

Kort en goed
Het hakselgoed wordt tot zeer korte strolengten ver-
kleind, wat een snelle afbraak van het stro garandeert 
- bepalend voor conserverende bodembewerking of 
direct zaaien. Om het stro maximaal te verkleinen kan 
ook de hakselaarbodem apart worden ingesteld.

Perfecte reiniging door intelligente aerodynamica
Het unieke venturi-reinigingssysteem levert zeer hoge 
reinigingsprestaties om een perfecte korrel en minimale 
verliezen te garanderen. Het systeem creëert een geop-
timaliseerde luchtstroom over het gehele zeefopper-
vlak. De aerodynamisch gevormde venturi-luchtinlaat in 
het midden van het ventilatorhuis verhoogt het lucht-
volume. 

Zeer zuivere korrels 
Het reinigingssysteem weet raad met grote hoeveel-
heden korrel-kafmateriaal vanuit het dorswerk en het 
afscheidsysteem. De korrel wordt zuiver en efficiënt 
gescheiden van kaf en stof. Zo oogst u met de hoogste 
kwaliteit.

Het venturi-systeem is gebaseerd op een 
eenvoudig natuurkundig principe. Door 
de venturi-inlaat op de trommelventilator 
wordt extra lucht aangezogen en bij de 
luchtstroom gevoegd.

Trommelventilator voor een efficiënt 
aanzuigen van de lucht van buiten 
naar binnen. 

Door de omkering van de luchtstroom van de 
ventilator ontstaat achter de venturi-plaat onder-
druk. Deze zuigt extra lucht naar de zeefkast.

Gelijkmatige verdeling 
van de luchtstroom over 
de gehele zeefkast. 

De krachtige strohakselaar beschikt over 8 rijen met 
in totaal 108 getande messen en heeft een duidelijk 
hogere werksnelheid dan standaard- strohakselaars.

Voor maaibordbreedten van 9,20 m en 10,70 m kunt u optioneel uw Fendt-machine uitrusten met een radiale verdeler 
Maxi Spread (alleen X-serie). De beide werpschijven zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het hakselgoed over 
de gehele werkbreedte. De snelheid van de werpschijven en daarmee de werkbreedte kan onafhankelijk van elkaar 
gemakkelijk worden versteld in de cabine. 
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3,49 m

PERFECTE KORRELKWALITEIT

Uw korrel in de
hand houden.

12.500 liter inhoud
De graantankgroottes zijn met een inhoud tot 12.500 
liter aangepast aan de hoge machineprestaties. Dat 
garandeert veel slagkracht, langere dorstijden en dus 
meer tijd voor de oogst. De centrale vulschroef vult 
de tank gelijkmatig en zonder resten. Twee indicato-
ren informeren de bestuurder voortdurend over de 
inhoud van de graantank. Bij het sluiten van de graan-
tank wordt de vijzel ingeklapt en de elektrisch klapbare 
graantankdeksels sluiten stevig. 

Inhoud graantank in liter 

Snelle lossing zonder resten
Met 120 l/s losvermogen wordt de oogst snel overge-
laden. Om bij elke maaibordbreedte overrijden van het 
zwad te voorkomen, zijn aangepaste lengten voor de 
lospijp verkrijgbaar.

ATRAK-RUPSONDERSTEL

Houd de grond heel.

Rupsonderstel bij 3,49 m buitenbreedte
Bij oogstomstandigheden waarbij een rupsonder-
stel nodig is, biedt het Fendt ATRAK-systeem dé oplos-
sing. Positieve krachtoverdracht, automatische rups-
bandspanning en geringe bodemverdichting, vooral 
bij vochtige omstandigheden, zijn slechts enkele van 
de voordelen van dit systeem. De vier geveerde rups-
bandrollen van het chassis bieden een enorm contac-
toppervlak dat de bodemdruk vermindert. Bovendien 
beweegt de machine door de rupsband bij hogere 
werksnelheden rustiger, wat een hoger rijcomfort biedt 

en een exacte maaibordgeleiding garandeert. Bepalend 
is echter de maximale buitenbreedte van 3,49 m van de 
Fendt-maaidorser met 635 mm brede rupsen.

Bovendien biedt Fendt voor de machines van de X-serie 
en P-serie allerlei verschillende banden. Vooral met de 
Ultraflex- bandentechnologie kan met een lage banden-
spanning een groot contactoppervlak worden gecre-
eerd. Daardoor neemt het gevaar van bodemverdich-
ting duidelijk af.

Geïntegreerde eindaandrijving – 
vooral voor hoge belastingen 
ontwikkeld

Progressieve,  
geïntegreerde blokvering – 
eenvoudig maar effectief,  
voor hoog rijcomfort 4 middenloopwielen 

zorgen voor een enorm 
contactoppervlak met  
hoge draagkracht

Maaidorsers Standaard AutoLevel

8380 P 10.500 10.500

8410 P 12.500 10.500

9490 X 12.500 10.500

Banden Buitenbreedte P-Serie – X-Serie

Standaardmachine AutoLevel-machine

1050 / 50 R 32 4,23 m

900 / 60 R 32 3,9 m 3,9 m

800 / 70 R 32 3,82 m

800 / 65 R 32 CerexBib 3,82 m 3,82 m

800 / 65 R 32 3,86 m 3,86 m

710 / 75 R 34 3,49 m 3,49 m

680 / 85 R 32 CerexBib 3,49 m

ATRAK-rupsonderstel 25" 3,49 m
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12 %

Eenvoudig en beproefd 
Alle modellen van de Fendt X-serie en P-serie zijn ver-
krijgbaar in AutoLevel-versie. Hierbij wordt door de 
geïntegreerde chassiscompensatie, die de eindaandrij-
ving draait, de hele machine op hellingen gecorrigeerd. 

Complete hellingcorrectie tot 12 procent helling 
Het AutoLevel-systeem houdt de machine bij maximaal 
12 procent helling horizontaal en maakt het dus moge-
lijk om dorswerk, afscheiding en reiniging langer op 
maximale prestaties te houden. Dit verhoogt de door-
voer en productiviteit.  

LAAG BRANDSTOFVERBRUIK

Zeer hoog rendement met hoge
gebruikszekerheid.

Milieuvriendelijk en zuinig 
Uw Fendt-maaidorser wordt aangedreven door AGCO 
Power-motoren. Deze voldoen aan het hoogste uitlaat-
gasniveau Tier 4 final. Ze dragen bij aan de bescherming 
van het milieu en gebruikt de nieuwste technologieën 
om de hoogste prestaties te behalen bij een minimaal 
brandstofverbruik. 

Geoptimaliseerd motorgedrag 
Het motorbeheer is ontworpen voor een optimaal kop-
pelverloop. De maaidorser heeft dit nodig om onder 
belasting een constante doorstroom te leveren, en zo 

wordt hij ook gebruikt. Samen met de slijtagearme aan-
drijvingen kunt u zo een zeer laag brandstofverbruik per 
ton en een uitstekend rendement behalen.

Lange werkdagen 
Het lage verbruik van de machine bepaalt ook hoe lang 
u kunt werken zonder brandstof bij te tanken. 
De Fendt X-serie en P-serie hebben een 1000 liter grote 
brandstoftank en daarnaast een tank van 120 liter voor 
AdBlue (DEF). 

AUTOLEVEL-CHASSISCOMPENSATIE

De hoogst mogelijke
prestaties op hellingen.

Volledige zijdelingse hellingcorrectie voor 

maximale prestaties op heuvelachtig terrein

Met de AutoLevel-hellingcorrectie werkt de maaidorser 
met volledige doorvoer op hellingen van maximaal 
12 procent. De maaidorser blijft horizontaal zodat 
het maaigoed gelijkmatig naar de dors-, afscheid- en 
reinigingssystemen wordt verdeeld. Zo worden ook op 
heuvelachtig terrein maximale productiviteit en rende-
ment bereikt. 

Fendt 8380 P 6 cilinders 279 kW 379 pk

Fendt 8410 P 6 cilinders 297 kW 404 pk

Fendt 9490 X 7 cilinders 365 kW 496 pk*

*Maximumvermogen incl. Boost

Volle tractie
Om ook op hellingen voortdurend over maximale trac-
tie te kunnen beschikken, kan een optionele vierwiel-
aandrijving worden geleverd.
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INTELLIGENTE CONSTRUCTIE

Goed onderhoud maakt
het werken makkelijker.

Zeer goede reserveonderdelenservice
Fendt biedt u een professionele service en stelt binnen 
de sector op dit gebied steeds nieuwe normen. Door 
regelmatige trainingsprogramma’s wordt het leveran-
ciersnetwerk erin geschoold om te zorgen voor een 
goed onderdelenvoorraadbeheer en om de machines 
tijdens de oogst steeds inzetbaar te houden. Fendt en 
zijn verkooppartners staan klaar om u de beste service 
voor uw investeringen te bieden.

Snel en eenvoudig dagelijks onderhoud
De luchtaanzuigkorf klapt voor eenvoudige reiniging 
naar boven en de stofafzuiging houdt hem schoon, zelfs 
bij zeer stoffige omstandigheden. Het platform biedt 
veilige toegang tot de luchtaanzuigkorf en de koelers.  
Er zijn maar weinig smeerpunten en deze zijn goed toe-
gankelijk voor snel en eenvoudig onderhoud. Door 
de simpel gehouden mechanische constructie van 
de machine is het aantal aandrijvingen geminimali-
seerd, wat de onderhoudsinspanningen duidelijk ver-
mindert. U kunt meer tijd besteden aan belangrijkere 
zaken, namelijk de oogst! Tanks en vulstompen voor de 
verschillende materialen zijn optimaal geplaatst voor 
de controle van vulniveaus of voor navullen. Hetzelfde 
geldt voor de motor-luchtfilters. Bovendien bieden 
grote zijkleppen eenvoudige toegang tot de machine-
componenten voor het dagelijkse onderhoud of voor 
snelle controle.

Instelling hakselaar

Motoroliepeil controlerenLuchtfilter reinigen

Veel plaats in de motorruimte

Onderhoudstoegang hakselaar
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FENDT P-SERIE

Zeer moderne technologie
gecombineerd.

 1. Skyline-cabine
 2.  Vario-bedieningspaneel 10.4-B met 

aanraakbediening
 3. PowerFlow-maaibord
 4. Dwarstransporteur met multikoppeling
 5. Dorstrommel
 6. Dorskorf
 7. Omkeertrommel
 8. Roterende afscheider
 9. 8 stroschudders

10. Omkeerbodem
11.  Voorbereidingsbodem met twee 

valniveaus
12. Venturi-reinigingssysteem
13. HC-bovenzeef
14. Kafverdeler
15. Strohakselaar met 8 rijen
16. Graantank
17. AGCO Power-motor
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FENDT X-SERIE

Zeer moderne technologie
gecombineerd.

 1. Skyline-cabine
 2.  Vario-bedieningspaneel 10.4-B met 

aanraakbediening
 3. VarioGuide-spoorgeleiding
 4. 10,70 m PowerFlow-maaibord
 5. Gedeelde mesaandrijving
 6. SuperFlow-invoervijzel
 7. Dwarstransporteur met multikoppeling
 8. Dorstrommel
 9. Dorskorf
10. Omkeertrommel

11. Rotor Feeder
12. Roterende afscheiders
13. Omkeerbodem
14. Voorbereidingsbodem met twee valniveaus
15. Venturi-reinigingssysteem
16. Kafverdeler
17. Strohakselaar met 8 rijen
18. Radiale verdeler Maxi Spread
19. Graantank
20. AGCO Power-motor



Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
PowerFlow-maaiborden Maaibordbreedte m 7,7 /  9,2 / 

10,7 7,7 /  9,2 6,8 /   7,7  
/  9,2

6,8 /  7,7 
/  9,2

6,8 /  7,7 
/  9,2

6,8 /  7,7 
/  9,2

Haspelaandrijving hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Maaifrequentie sneden/min. 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Koolzaadmessen elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Automatische maaibordgeleiding      

Automatische haspeltoerentalregeling      

Dwarstransporteur Aantal kettingen 4 4 4 4 4 4
Omkering maaibord en dwarstransporteur hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

HyPerforma-dorswerk Breedte dorstrommel mm 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Diameter dorstrommel mm 600 600 600 600 600 600
Dorsbalken dorstrommel Aantal 8 8 8 8 8 8
Dorstrommeltoerental serie t/min 360 - 1080 360 - 1080 360 - 1080 360 - 1080 360 - 1080 360 - 1080
Dorskorfoppervlak m² 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Slingerhoek dorskorf Graden 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5

Restkorrelafscheiding Afscheidoppervlak omkeertrommel m² 0,33 0,33 0,39 0,39 0,39 0,39
Diameter centrifugaalafscheider mm 500 500 500 500
Diameter RotorFeeder mm 500 500
Toerental centrifugaalafscheider t/min 480 / 900 480 / 900 480 / 900 480 / 900
Toerental RotorFeeder t/min 480 / 950 480 / 950
Afscheidoppervlak centrifugaalafscheider m² 1,00 1,00 1,00 1,00
Afscheidoppervlak RotorFeeder m² 0,39 0,39
Restkorrelafscheiding 2 rotoren 2 rotoren Stroschudders Stroschudders Stroschudders Stroschudders
Diameter rotoren mm 475 475
Lengte rotoren m 4,2 4,2
Afscheidoppervlak rotoren m² 3,54 3,54
Slingerhoek rotoren Graden 150 150
Toerental rotoren t/min 360 - 1000 360 - 1000
Stroschudders Aantal 8 8 8 8
Valniveaus stroschudders Aantal 5 5 5 5
Afscheidoppervlak stroschudders m² 7,9 7,9 7,9 7,9
Totaal afscheidoppervlak m² 5,44 5,44 10,47 10,47 10,47 10,47

Reiniging Venturi-reinigingssysteem      

Totaal reinigingsoppervlak m² 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Toerentalinstelling ventilator elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Toerental ventilator t/min 460 - 1150 460 - 1150 460 - 1150 460 - 1150 460 - 1150 460 - 1150
Dubbel valniveau      

Elektrische zeefinstelling      

Type Aparte 
omkeerdorser

Aparte 
omkeerdorser

Aparte 
omkeerdorser

Aparte 
omkeerdorser

Aparte 
omkeerdorser

Aparte 
omkeerdorser

Omkeerweergave      

Graantank Graantankvolume Liter 12500 10500 12500 10500 10500 10500
Graantanklossing Bovenlossing Bovenlossing Bovenlossing Bovenlossing Bovenlossing Bovenlossing
Lossnelheid l/s 120 120 120 120 120 120

FENDT X-SERIE EN P-SERIE

Technische gegevens.

Contact met Fendt.
Hoe goed is de 
onderdelenbeschikbaarheid voor Fendt-
maaidorsers?
Dankzij het nauwkeurig uitgekozen netwerk van 
dealer- en fabrieksmagazijnen bieden wij 
tijdens de oogsttijd 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-
dealer naar de "Harvest Promise".  

fendt.com
Hier vindt u online alles – van folders 
met technische gegevens tot berich-
ten 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.

Veiligheid en service. Non-stop.
Wat onderscheidt de Fendt-service van 
andere?
Service betekent bij ons dat we uw 
werkzaamheden kennen en begrijpen, aan uw 
eisen wat betreft betrouwbaarheid en 
veiligheid voldoen, en niet in de laatste plaats, 
dat we uw rendement voortdurend in het oog 
houden. Wij staan voor onze producten en 
hebben deze ontwikkeld met het oog op hoge 
eisen en duurzaam gebruik. Onze service kunt 
u zien als ons deel van het partnerschap bij uw 
werkzaamheden. 

Waar worden de Fendt-maaidorsers 
ontwikkeld en geproduceerd?
De Fendt-maaidorsers worden gebouwd 
in Breganze, Italië, ons Europese 
competentiecentrum voor oogsttechniek. 
Hier doorlopen de maaidorsers een groot 
aantal intensieve controles, totdat zij 
uiteindelijk de fabriek verlaten om in uw 
bedrijf de beste oogst binnen te halen. 
Regelmatige certificeringen overeenkomstig 
ISO-normen bevestigen de hoge kwaliteit 
van het volledige productieproces tot aan de 
uitlevering.  

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!

Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
Stro- en kafbeheer Type strohakselaar Hoogwaardige 

strohakselaar
Hoogwaardige 
strohakselaar

Hoogwaardige 
strohakselaar

Hoogwaardige 
strohakselaar

Hoogwaardige 
strohakselaar

Hoogwaardige 
strohakselaar

108 getande messen      

Elektrisch verstelbare strohakselaarplaat      

Radiale ventilator MaxiSpread  

Kafverdeler      

Motor Fabricaat AGCO Power 
met (SCR)

AGCO Power 
met (SCR)

AGCO Power 
met (SCR)

AGCO Power 
met (SCR)

AGCO Power 
met (SCR)

AGCO Power 
met (SCR)

Cilinderinhoud Liter 9,8 (7 
cilinders)

9,8 (7 
cilinders)

8,4 (6 
cilinders)

8,4 (6 
cilinders)

8,4 (6 
cilinders)

8,4 (6 
cilinders)

Nominaal toerental t/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Maximumvermogen kW/pk 297 / 404 297 / 404 279 / 379  279 / 379
Maximumvermogen inclusief PowerBoost kW/pk 365 / 496 365 / 496
Inhoud brandstoftank Liter 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Inhoud AdBlue-tank (DEF) Liter 120 120 120 120 120 120

Rijaandrijving Hydrostatische aandrijving      

Versnellingen, aantal

4 versnel-
lingen, elek-
trisch scha-

kelbaar

4 versnel-
lingen, elek-
trisch scha-

kelbaar

4 versnel-
lingen, elek-
trisch scha-

kelbaar

4 versnel-
lingen, elek-
trisch scha-

kelbaar

4 versnel-
lingen, elek-
trisch scha-

kelbaar

4 versnel-
lingen, elek-
trisch scha-

kelbaar
Vierwielaandrijving      

Cabine Skyline-cabine       

Klimaatbeheer en verwarming      

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegel      

Extra werklampen (stoppellicht, rijenvinder, 
achterlicht)

     

Multimedia-navigator      

Elektronica Oogstmeting / vochtmeting      

VarioDoc Pro en VarioGuide      

AgCommandTM      

ConstantFlow      

Maten en gewichten Lengte zonder maaibord m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Breedte zonder maaibord, standaardbanden m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Gewicht basismachine, zonder maaibord, zonder 
optionele uitrusting kg 18.400 18.900 17.100 17.600 17.100 17.600

Lengte zonder maaibord m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Breedte zonder maaibord, standaardbanden m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Gewicht basismachine, zonder maaibord, zonder 
optionele uitrusting kg 18.400 18.900 17.100 17.600 17.100 17.600

Banden Banden voor (standaard) 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32
Banden achter (standaard) 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24
ATRAK-rupsonderstel   

Standaard uitvoering en opties
Standaard:   

Optie:   
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www.fendt.com 

Fendt is een wereldwijd merk van AGCO. 
De informatie over levering, uiterlijk, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten 
van de voertuigen is naar beste weten correct ten tijde van ter perse gaan. Zij kunnen tot aan de koop van 
het voertuig veranderen. Uw Fendt-verkooppartner informeert u graag over eventuele wijzigingen. De 
afgebeelde voertuigen zijn niet landspecifi ek uitgerust.

Wie slim is, rijdt Fendt!

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Duitsland
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