
 

 

Fendt 300 Vario – de allrounder voor 

het erf en het veld. 
Het succesverhaal van de 300-serie begon in 1980 me t de Farmer 300. Tot nu 
zijn er 125.000 trekkers van de serie verkocht. Dat  een groot deel nog wordt 
gebruikt, is een indicatie van de kwaliteit en betr ouwbaarheid van de compacte 
trekker. De volledig nieuw ontworpen Fendt 300 Vari o is nu nog krachtiger, 
efficiënter en veelzijdiger. Kortom: een nieuw mode l dat gewoon beter is. 

De eerste stap bij de ontwikkeling van een nieuwe trekker is het uitwerken van een concept dat 

overeenkomt met de verwachtingen van de klanten. Van bij het begin van de ontwikkeling bleek het 

zinvol om de tractor in de varianten Power en Profi aan te bieden, omdat de verwachtingen in deze 

vermogensklasse zo verschillend zijn. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld voldoende aan de 

basisversie Power om hun werk te doen, terwijl voor anderen de technisch uitgebreide uitrusting van 

de Profi-versie belangrijker is.  

Bij het concept van een nieuwe trekker wordt rekening gehouden 

met de mening van de klant. 

De ontwikkeling van een trekker is een complex proces. We letten bij het concept van een nieuwe 

trekker precies op de mening van de klant. Het vorige model is uitgerust met een unidirectionele 

joystick en omdat klanten meermaals naar een bidirectionele joystick vroegen, werd daar van bij het 

begin rekening mee gehouden en werd aan deze wens tegemoet gekomen bij de nieuwe 300 Vario. 

Maar wat maakt de nieuwe Fendt 300 Vario tot een absolute allrounder op de boerderij en op het 

veld? Het hart van de compacte trekker is een 4,4 liter viercilinder AGCO Power motor. Met een 

maximaal vermogen van 110 tot 138 pk en de beproefde Vario transmissie, bereikt de 300 Vario een 

koppelstijging van 42 tot 55 procent. De motor is stevig geankerd in het getailleerde halfframe. Door 

de montage in het halfframe is het veel gemakkelijker om een frontlader of fronthef te monteren.  

De geveerde vooras, standaard bij de Profi-uitvoering,  is uitgerust met stuurhoeksensoren. Deze 

sensoren sturen de vierwiel- en differentieelblokkering, die voor een optimale tractie zorgen en 

eveneens de bodem en band sparen, in de Power-uitvoering is voorasvering een optie. 

De beste cabine op de markt  

De nieuwe VisioPlus cabine is opvallend ruim. Met de unieke en tot in het dak gewelfde 

panoramische ruit verruimt het gezichtsveld ook naar boven. Deze voorruit zorgt voor een perfect 

zicht op de opgeheven frontlader en geeft een onbelemmerd zicht op de verkeerslichten. Aangezien 

de bedieningselementen centraal in het Variocenter op het rechterspatbord zijn geïntegreerd, is de 

opstelling zeer overzichtelijk en daardoor gemakkelijk te bedienen. De Varioterminal 7-A is standaard 

geïnstalleerd in de Profi- versie. Een andere technische innovatie bij de 300 Vario Profi zijn de 

elektrische ventielen met tijd- en debietssturing voor complexe machinecombinaties. Klanten 



 

 

hebben bij de uitrusting van de fronthefinrichting de keuze: of een apart ventiel voor de bediening 

inclusief externe bediening, of positieregeling die bijkomend met een ontlastingsregeling voor 

maaiwerken kan worden uitgerust. 

Universeel inzetbaar  

De tandempomp met een debiet van 83 liter per minuut wordt standaard gemonteerd in de Power-

versie. De load sensing-verstelpomp met een debiet van 110 liter per minuut die standaard is op de 

Fendt 300 Vario Profi is als optie bij de Power-versie verkrijgbaar. Omdat de 300 Vario universeel kan 

worden ingezet, beschikt hij over een groot hydraulisch vermogen. Hierdoor kunnen zowel machines 

die een grote oliecapaciteit vragen als machines met een laag toerental aangedreven worden.  

 

 

 


