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Fendt je že nekaj let v skupini AGCO, kjer

imajo še veliko drugih blagovnih znamk, kot

je na primer valtra, massey ferguson itd.

Fendt predstavlja tako v AGCOju kot tudi na

splošno med proizvajalci traktorjev za

ponudnika vrhunskih in visokokvalitetnih

traktorjev, ki uvaja v traktorsko tehniko nova

merila in standarde, kar pa je seveda po

drugi strani tudi povezano s ceno njihovega

proizvoda. Ena izmed že precej dobro uvel-

javljenih tehničnih rešitev na standardnih

traktorjih je tudi hidropnevmatsko vzmeten-

je. To tehnično rešitev so "prenesli" pri

Fendtu tudi na ozkokolotečne sadjarsko

vinogradniške (plantažne) traktorje. Fendt

je med proizvajalci traktorjev prvi uvedel to

izboljšavo. Za to rešitev so dobili številna

priznanja, med drugim tudi srebrno nagra-

do za inovativnost na sejmu Intervitis v

Stuttgartu leta 2007. Tako hidropnev-

matsko vzmetenje na traktorjih Fendt

200V/F/P predstavlja glede na komfort in

vozno stabilnost nov standard pri

ozkokolotečnih traktorjih. Ta sistem

omogoča večje vozne hitrosti in boljše rezul-

tate dela tudi na slabših podlagah (tleh).

Kljub znanim tehničnim rešitvam za hidrop-

nevmatsko vzmetenje je bilo pri

ozkokolotečnem traktorju kar zahtevna

naloga, da so na zelo omejen prostor,

vgradili vse potrebne komponente vzmeten-

ja. Vzmetenje prednje preme na traktorjih

Fendt 200 V in F omogoča večji vozni kom-

fort, varnejšo vožnjo in boljšo vlečno sposob-

nost tako na cesti kot na tleh (sadovnjaku ali

vinogradu). Skupaj s Fendtovim elektronskim

sistemom kontrole stabilnosti (FSC) pa je

omogočeno varnejše in stabilnejše delo v

sami vrsti trajnega nasada. Vzmetenje

omogoča tudi varnejše zaviranje. Samo vzme-

tenje se lahko tudi izklopi, kar pride prav pri

delu z nekaterimi čelnimi priključki.

Prednja prema na ozkokolotečnem traktor-

ju Fendt lahko niha do 10 stopinj. Talne ne-

ravnine dejansko "pobira" prednja prema,

ta je povezano preko nihajne roke (nihala)

s hidravličnima cilindroma, ki imata ± 40

mm hoda. Nihajna roka je votla in v njej je

gred za pogon prednje osi. Na drugi strani

pa je ta nihajna roka (vzmetna nihalka)

vpeta na traktor preko kroglastega zgloba.

Nihanje prednje preme potisne olje iz cilin-

drov v (pnevmatske) rezervoarje z dušikom,

ki prestreže (uduši) nihanje. V sistemu so

kar trije rezervoarji z dušikom. Prečni stabi-

lizator pa skrbi za uravnavanje prečne lege

traktorja. Ne glede na stopnjo obremenitve

traktorja delovanje vzmetenja ostaja enako

kar omogoča integrirana regulacija nivoja

preko senzorja za ugotavljanje položaja. Po

prospektu proizvajalca so lahko udarci in

nihanja zreducirani do 50 %.

Testi nemškega DLG pa ugo-

tavljajo pri vožnji po cesti s

hitrostjo 25 km/h 27 % zmanj-

šanje pospeškov v vertikalni

smeri (pospeški, ki jih direktno

občuti traktorist). Pri vožnji po

posebni testni progi pa so pri

hitrosti 12 km/h ugotovili

povprečno za 17 % manjše

pospeške. Na cesti se zmanjša

nihanje traktorja okrog prečne

osi. Lažje pa je tudi vodenje

(upravljanje) traktorja. To vzme-

tenje omogoča tudi boljšo sta-

bilnost traktorja in ima tako

traktorist manjšo možnost, da

se bo prevrnil s traktorjem ob

prehodu (naletu) na kakšno

oviro. Ta večja varnost se še

bolj izpostavi pri ostrem zavi-

janju - obračanju (ki je pogosto

v sadjarstvu in vinogradništvu).

Hidropnevmatsko vzmetenje izboljša tudi

kakovost dela določenih čelnih priključkov

(kot npr. rezalnik listja) saj z manj nihanja

omogoča bolj natančno vodenje priključka.  

Fendt hidropnevmatsko vzmetenje za

ozkokolotečne traktorje iz serije 200 V/F/P

ponuja kot opcijsko opremo. Če pa se

odločimo za nakup, bomo pri delu in vožnji

s takim traktorjem bistveno bolj varni.

Mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije

idropnevmatsko vzmetenje
tudi na ozkokolotečnih traktorjih
H

Poglavitne komponente hidropnevmatskega vzmetenja na ozkokolotečnih traktorjih Fendt 200 V/F/P.

Fendtovi ozkokolotečni traktorji so na voljo z
motorji nazivne moči od 44 do 66 kW (60 -
90 KM) nazivne moči.


