
 

 

Fendt 700 Vario – een perfectionist. 
Hij is de meest verkochte trekker onder de krachtig e en uiterst efficiënte 
tractoren. De unieke panoramische VisioPlus-cabine met de buitengewone 
Fendt Variotronic en de meest moderne motorenlijn m et 
brandstofbesparende SCR-technologie overtuigden al veel landbouwers en 
loonwerkers. Nu heeft Fendt hem opnieuw geoptimalis eerd: de Fendt 700 
Vario. 

Een dagelijkse uitdaging en nieuwe prikkels.  
Naar analogie met de bekende technologie van de grote Fendt 800 en 900 Vario, gebruikt 
Fendt de beproefde SCR-technologie, een extern gekoelde uitlaatgasrecirculatie en een 
gecoate roetfilter (CSF) - voortaan ook in de Fendt 700 Vario. In combinatie met een 
vernieuwde zescilinder Deutz-motor met 6,06 liter cilinderinhoud, resulteert dit in een 
technologisch geavanceerde en efficiënte systeemoplossing die brandstof bespaart.  

1000 toeren, ook bij een verlaagd motortoerental  
De nieuwe viervoudige aftakas is bijvoorbeeld nog efficiënter. De extra 1000E-ECO-modus 
maakt het mogelijk om met 1000 toeren/min op de aftakas met een verlaagd motortoerental 
te rijden. Daarmee worden niet alleen meer toepassingsmogelijkheden gecreëerd, maar 
wordt de Fendt 700 Vario nog zuiniger en stiller. De omschakeling van de hele serie naar 
een luchtdrukondersteund tweeleidingsremsysteem met slechts één rempedaal is een van 
de vernieuwingen van Fendt. Met dit nieuwe systeem zijn de bedieningskrachten lager en de 
remkrachten kunnen nauwkeuriger gedoseerd worden. Optioneel is ook nog de 
tweepedaalsremversie leverbaar, die de wendbaarheid in akkerbouwtoepassingen vergroot. 
Ook de cardanrem – nu met drie extra lamellen – remt nog sterker waardoor het totaal 
toegelaten gewicht van de 700 Vario verhoogt van 12,5 ton tot 14 ton. In de praktijk heeft de 
klant dus 1,5 ton meer laadvermogen. Dit is een groot voordeel, omdat met zwaardere 
machines kan gewerkt worden. Grotere en complexere machines vragen in veel gevallen 
ook een grotere hydraulische capaciteit. Ook hieraan is gedacht want in optie kan een 
grotere hydraulische pomp voor de 700 Vario worden geleverd. 

LED-technologie en 300°-ruitenwisser garanderen een  perfect zicht  
Een belangrijke vernieuwing is ongetwijfeld de nieuwe ruitenwisser vooraan met een wishoek 
van maximaal 300 graden, een schakelaar aan het stuur en een – in de wisser ingebouwde – 
sproeierkop. De krachtige ruitenwissermotor, de programmeerbare ruitenwisser en de 
watertoevoer direct op de wisser zijn baanbrekende oplossingen. Ook bij slechte 
weersomstandigheden heeft de bestuurder toch een volledig vrij zicht en kan hij veilig rijden 
Het nieuwe moderne LED-verlichtingsconcept van de Fendt 700 Vario zorgt eveneens voor 
een perfect zicht. Alle werklichten en de cornerlights zijn optioneel voorzien van LED-lampen 
en bovendien beschikken de dim- en grootlichten over de nieuwste Bi-LED-lampen met 
hoogteregeling. Hiermee kan de verlichting perfect aangepast worden aan de 
werkomstandigheden, ook in het donker. Een laag stroomverbruik en een lange levensduur 
maken het optionele LED-verlichtingsconcept compleet. 



 

 

 

 


