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Ailenize her zaman güvenebilirsiniz. Tıpkı yeni nesil Fendt E-serisine olduğu gibi. Yeni bir tasarıma sahip olan bu 
biçerdö, büyük serilerde kullanılan ve başarısını kanıtlamış bileşenler ile donatılmışlardır, ayrıca yoğun çalışmalara da 
son derece uygundurlar. Sağlamlık, güvenilirlik ve verimlilik gibi özellikler sayesinde hasat sezonunda yüksek perfor-
mans elde edersiniz. Bu özelliği onu aile işletmelerinin vazgeçilmez bir yardımcısı yapar.

Benim ailem – benim tarlalarım –  
benim Fendt’im.
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Hasat döneminde hem insanlar, hem de makineler en yüksek performansa ihtiyaç duyar. Bunu sağlamak ancak tam 
konsantrasyon ve uyum içerisinde gerçekleşen ortak bir çalışma ile mümkündür. Yeni konforlu kabinde bu amaç 
doğrultusunda ihtiyacınız olan gerekli alanı bulursunuz. Kullanım elemanları ergonomik şekilde yerleştirilmiştir. 
Kabinin geniş yapıdaki cam alanları ve büyük yan aynaları tablanın, anızın ve makinenin yan taraflarının üzerinde en 
iyi görüşü sağlar. Çok fonksiyonlu joyistik ile 5225 E’nin kontrolü her zaman ve rahat bir şekilde elinizin altında.

Zor çalışmaları konforlu bir zevke dönüştürür.
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ÇALIŞMA ALANI

Rahat bir ortamda verimli çalışmak.

Agritronic Plus mevcuttur
Kontrol ve kumanda merkezi Agritronic Plus ile Fendt 
biçerdöveriniz her zaman kontrolünüz altında. Sistemin 
kullanımı çok kolaydır ve tüm önemli bilgileri anlaşı-
lır yapıdaki bir kontrol elemanına gönderir. Batör devri-
nin ayarı, hektar ölçümü veya otomatik kesme yüksekliği 
ayarının yapılması fark etmez, standart donanım olan 
Agritronic Plus size yardımcı olur.

Sağ kolunuz: Yan konsol
Düzenli yapıdaki yan konsol üzerinden harman ünite-
sini, tablayı ve dane tankını boşaltmayı elektro hidrolik 
olarak etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca tek bir el hareketi ile 
kontrbatörü, fanı, dört çekeri ve diğer temel fonksiyon-
ları ayarlayabilirsiniz.

Keyifli ve rahat oturmak
Özellikle uzun çalışma günlerinde konforlu şekilde otur-
mak vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ayarlanabilen direksiyon 
kolonu ile kombine edilen hava süspansiyonlu sürücü 
koltuğu size her zaman rahat bir çalışma pozisyonu sağ-
lar. Rahat döşemesi sayesinde yolcular da konforlu bir 
yer bulur.

Hassas kontroller
Ergonomik yapıdaki çok fonksiyonlu kol, hidrostatik 
sürüş sisteminin çok hassas kontrol edilebilmesine ola-
nak tanır. Bu sayede hasatınız sadece tek bir el ile her 
zaman kontrolünüzde.
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Tabla görüşü – doğrudan görüş

Her şey görüş alanınızda: En iyi görüş hattı sayesinde kabin içerisinden tablanın tamamını 
görebilirsiniz.

Çok fonksiyonlu kol

Sürüş yönünü, tabla ayarını, tabla dolabı ayarını, tabla dönüş devri ayarını ve dane 
tankı boşaltma helezonunun eğim ayarını tek el ile yaparsınız.

Gece çalışmak – Üstün ışık paketi ile tam aydınlatma

Yüksek performanslı ışık paketi ile gecenin karanlığında verimli 
çalışabilirsiniz.

Agritronic Plus

Agritronic Plus size tüm önemli maki-
ne bilgilerini tek merkezden sürekli 
gösterir ve aynı zamanda da oldukça 
anlaşılır yapıdadır.

Geniş açılı yan aynalar

Geniş boyuttaki elektrikli ayarlı ve ısıtmalı 
aynalara eklenen geniş açılı aynalar, çevreyi 
kusursuz bir şekilde görebilme olanağı sunar.
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TABLALAR

Her miktarda mahsul akışı  
için gereken tablalar.

Hasat edilen mahsulün beslemesinin kusursuz  
yapılmasını tercih edin
FreeFlow tabla veya PowerFlow tabla olması fark etmez, 
hasat edilen mahsulün eşit seviyede beslemesinin yapıl-
ması ve yüksek akış miktarı söz konusu ise her iki sistem 
de iyi bir kesme kalitesine sahiptir. Örneğin yatık tahıl 
gibi zor hasat koşulları altında bile.

Üstün PowerFlow tabla
35 yıldan uzun süredir çok yönlü Fendt PowerFlow tabla 
tahılda, kolza’da (kanola) ve soya fasulyesinde en yüksek 
verimi sunmaktadır. Bıçak sırası ve tabla helezonu ara-
sındaki geniş mesafe sayesinde, 5,50 m çalışma genişli-
ğinde, yüksek miktarda mahsullerin kesilmesi kolaylaşır 
Sonuç: Harman ünitesinin eşit seviyede beslenmesi için 
hangi mahsul türü olursa olsun, önce başaklar tablaya 
giriş yapar.

Güvenilir FreeFlow tabla
4,80 m ila 7,60 m çalışma genişliğine sahip olabilen 
FreeFlow tabla her koşul altında çalışabilir. Bileşen par-
çaların vidalanmış olması bu tablayı oldukça sağlam 
ve bakım açısından da kullanıcı dostu yapar. Dakikada 
1.254 kesim performanslı kesme sistemi, düşük güç ihti-
yacı ile temiz bir kesim yapılabilmesine olanak tanır. 
Devamında 610 mm çapındaki büyük tabla besleme 
helezonu, en iyi hasat kalitesi ile en yüksek alan perfor-
mansını elde edebilmek için hasadı yapılan mahsulün 
hızlı ve eşit seviyede besleme boğazına geçişini temin 
eder.

Hünerli otomatik tabla kontrolleri
Siz sürüşünüze konsantre olun. Kusursuz kesim işini 
Fendt 5225 E üstlenir. Bunu gerçekleştirebilmek için oto-
matik tabla yönlendirme sistemi TerraControl iki farklı 
mesafe aralığında çalışır. İlk mesafe aralığında, mesa-
feyi ölçen kızaklar 50 mm ila 180 mm kesme yükseklikle-
rini ayarlar. İkinci kesme mesafesi aralığında (100 mm ila 
500 mm) besleme boğazındaki bir sensör kontrolü sağ-
lar. Opsiyonel donanım AutoLevel tabla yönlendirmesi 
yüzde sekize kadar zemin engebelerini otomatik den-
geler.
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PowerFlow bantlar

PowerFlow bantlar eşit seviyede ve her zaman başaklar 
ilk olarak tabla helezonuna girecek şekilde mahsulü sevk 
eder.

Bıçak sistemi

Dakikada 1.254 kesim sağlayan birbiri ardına yerleştirilmiş bıçak-
lar düşük aşınma oranına sahiptir ve en temiz kesme sonuçlarını 
elde ederler.

Tabla helezonu

FreeFlow tablada çalışma genişliğinin tamamına 
yerleştirilmiş olan helezon parmakları güvenilir ve 
mahsule zarar vermeyen bir besleme yapar.

Kolza (kanola) ayırıcı bıçaklar

PowerFlow tabla opsiyonel olan elektronik kolza (kanola) 
ayırıcı bıçaklar ile hızlı ve kolayca donatılarak kolza’da (kanola) 
çalışabilir.

Çoklu hidrolik bağlantı kaplini

Çoklu hidrolik bağlantı kaplini ile tabla için gerekli tüm bağlantıları tek bir 
hareket ile yaparsınız.

Fendt CornFlowTM

Fendt mısır tablaları dane mısırı en verimli ve kayıpsız şekilde hasat eder,  
çalışma ömürleri, güvenilir olmaları ve bakımlarının kolay yapılabilmesi ile 
oldukça etkileyicidirler.
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BATÖR, KONTRBATÖR VE SARSAKLAR

Yüksek akış gücüne karşılık düşük 
dane hasarı.

Yüksek performanslı batör
5225 E’nin 600 mm çapa sahip olan büyük batörü yük-
sek ivmelenme gücü ve performans elde eder. Karşılıklı 
çalışan sekiz adet şına, daneleri harmanlama sürecinde 
etkili bir şekilde ayırır. Hem dane, hem de saplar hasar 
verilmeden işlenir, hasarlı dane oranı en düşük seviyeye 
iner.

Sağlam yapıdaki tahıl kontrbatörü
Bulunduğu güç sınıfının en büyük kontrbatör alanla-
rından birine sahip olan 5225 E, yüksek hasat miktarla-
rını kısa sürede işler. Bu amaç doğrultusunda öncelikle 
farklı tel aralıkları mesafesi bunu mümkün kılar: Ön kısı-
mın dar olan tel aralıkları yoğun bir harmanlama sağlar-
ken, kontrbatörün arka tarafta bulunan diğer tel aralık-
ları daha yüksek bir ayıklama performansı sunar.

Değiştirilebilen bölümlere ayrılmış yapıdaki  
kontrbatör
5225 E’nizi farklı mahsul türlerine uygun olarak ışık 
hızında donatabilmeniz için sağlam yapıdaki standart 
kontrbatörün yanı sıra, bölümlere ayrılmış yapıdaki 
kontrbatör seçeneği de mevcuttur. Ön kısımda bulunan 
kontrbatör bölümü kolayca sökülebilir ve açılabilen taş 
tuzağı sayesinde değiştirilebilir.

Kapalı yapıdaki yüksek performanslı sarsaklar
Saplar harman ünitesinin devamında, 4,30 m uzun-
luğa ve 150 mm hareket çapına sahip sarsaklarda etkin 
bir şekilde kabartılır. Oldukça büyük ayıklama alanında 
kusursuz bir artık dane ayıklaması sağlayan dört adet 
250 mm yüksekliğindeki düşüş kademesi gevşek bir sap 
örtüsü ortaya çıkartır. Verimli bir temizleme için kapalı 
tipteki sarsaklar daneyi sağır elek genişliğinin tamamına 
eşit oranda dağıtır.
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Güncel ayar göstergesi

Kontrbatör ayarları size sürücü koltuğunun sol  
tarafında eksiksiz ve doğru olarak gösterilir.

Sarsakların düşüş kademelerinin etkin yapıdaki sarsak 

arka duvarları

Düşüş kademelerinin etkin ve açık yapıdaki arka duvarları ile 
artık danelerin ayıklanması daha da iyileştirilir.

Bölümlere ayrılmış olan kontrbatörün 14 ve 24 mm tel aralıklı  

versiyonları

Hızlı bir şekilde değiştirilebilen bölümlere ayrılmış yapıdaki kontrbatörün ön 
kısmında iki kesit bulunur: Tahıl hasadı için 14 mm ve mısır hasadı için 24 mm 
tel aralığına sahip kesitler.

Birbirinden bağımsız ön ve arka kontrbatör ayarı

Ön taraf kusursuz, arka taraf da: Birbirinden bağımsız ve elektronik olarak 
ayarlanabilen ön ve arka kontrbatör açıklığı sayesinde harman ünitenizi kabin 
içerisinden rahatça ve her hasat koşuluna uygun duruma getirebilirsiniz.

Hasadı hızlandırır ve daneyi korur

Yeni nesil Fendt 5225 E biçerdöveri ile değerli daneleriniz en iyi ellerde. Tahıl, 
kanola (kolza) veya mısır hasadı yapmanız fark teşkil etmez, 600 mm çapa 
sahip olan yüksek performanslı batör, büyük kontrbatör ile birlikte yoğun ve 
aynı zamanda hasar vermeyen bir harmanlama ve ayıklama sağlar.
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SAP PARÇALAYICI VE TEMIZLIK

Temiz sap parçalama sonuçları,  
hasat edilmiş temiz mahsul.

HC-(yüksek kapasiteli) elekler
High-Capacity-eleklerin (Yüksek kapasiteli HC-elekler) 
üst yüzeyi en iyi rüzgâr yönlendirmesi ve temizleme per-
formansını elde etmeye çalışır. Bundan dolayı HC elekler 
büyük bir tolerans alanına sahiptir ve nadiren ayarlarının 
değiştirilmesi gerekir. Kısa ve kırılgan saplar bile etkili bir 
şekilde ayrıştırılır. Eleklerin ayarı opsiyonel donanım ile 
kabin 
içerisinden rahat bir şekilde elektronik olarak yapılabilir.

Akıllı geri dönüş sistemi
Geri dönüş sistemi yardımı ile dövülmemiş olan başak-
lar tekrardan batöre gönderilir. Bu özellikle eşit oranda 
ve mahsule zarar vermeden gerçekleşir, çünkü batörün 
üst tarafından bulunan bir helezon hasat edilen mah-
sulü tekrardan harman ünitesinin genişliğinin tamamına 
dağıtır.

Elek uzantısıSağır elek

Fan

Dane helezonu

Geri dönüş helezonu

Alt elek

High-Capacity-Elekler (Yüksek kapasiteli HC-elekler)

Yüksek performanslı sap parçalama
Yeni Fendt E-Serisi standart olarak 4 sıralı sap parçalayıcı 
ve toplamda 52 bıçak ile donatılmıştır. Kademesiz ola-
rak ayarlanabilen karşı kesicili (yine dişli yapıda olan) çift 
dişli bıçaklar yüksek ve eşit seviyede bir sap parçalama 
performansı elde edebilmek içindir. Parçalanacak sapla-
rın uzunluğunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ve 
kusursuz sap parçalama sonuçları elde etmek için hiçbir 
şekilde tereddüt yaşamazsınız.

Kimse daha iyi temizleyemez
Fendt 5225 E ile bu sınıfta en büyük elek alanların-
dan birine sahip olan ve bu sayede de yüksek seviyede 
temizleme performansı sunan biçerdöverlerden birini 
seçmiş olursunuz. Üst ve alt elek arasında yüksek eğim-
leri bulunan bölümlere ayrılmış yapıdaki temizlik sis-
temi, dane ve kavuz karışımını yokuşlu çalışma alanla-
rında bile temizlik alanının tamamına eşit oranda dağı-
tır. Her bir temizleme bölümündeki hedeflenmiş rüzgâr 
yönlendirmesi sayesinde makine her zaman azami 
temizleme kapasitesi ile çalışır.
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Çıkıntılı ve düz yüzeyli, üst yüzeyi 3 konumda  

ayarlanabilen öğütme tabanı

Hassasiyet standarttır: Ayarlanabilir çıkıntılı plakalı öğütme 
tabanı parçalanan sapların eşit uzunlukta olmasını sağlar.

Elektronik ayarlı dağıtıcı plakalar

Her zaman bir opsiyon: Elektronik ayarlı sap dağıtıcı plakalar.

Kavuz dağıtıcı

Çifte performans: Çoklu ayar imkânına sahip çift fanlı kavuz dağıtıcı (opsiyonel).

Değiştirme kolu

Kolun yönünü değiştirmek sureti ile hızlı ve kolayca sapların yayılması  
veya parçalanması arasında seçim yapabilirsiniz.

Kayıplar göz önünde

Agritronic Plus’da bulunan iki sütun ile sarsak ve elek 
kayıpları gösterilir.
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DANE TANKI VE MOTOR

Geniş hacimli dane tankı,  
yüksek performanslı tahrik sistemi.

AGCO Power motor
Fendt 5225 E biçerdöverleri AGCO Power’in modern 6 
silindirli motorları ile donatılmıştır. 7,4 l silindir hacmi, 
CommonRail-yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemi 
ve ayrıca 4 valf teknolojisi ile 218 BG (160 kW) azami 
güç elde edersiniz. En düşük yakıt tüketimi ve tam yük 
altında bile yüksek güç için.

SCR – tasarruflu ve çevre dostu
En yeni atık gaz normunu karşılamak için (Tier4final/
Atık gaz kademesi 4) 5225 E’de SCR-teknolojisi (selective 
catalytic reduction) tercih edilmiştir. Bu sistemde egzoz 
gazları bir üre çözeltisi ile sonradan işleme tabi tutulur. 
Böylece partikül emisyonları düşer, bu da CO₂-emisyon 
oranlarını ciddi oranda azalır, yakıt tüketimi düşer ve bu 
sayede de motorun tamamının çalışma ömrü uzar.

Kesintisiz verimlilik
6500 litre kapasiteli dane tankı ile Fendt 5225 E pazar-
daki en geniş hacimli tane tanklarından birine sahip-
tir ve bu sayede de çok sayıda avantaj sunar. Hasat sıra-
sında ne kadar az ara verirseniz, değerli danelerinizi o 
kadar emniyetli şekilde kuru alana taşınmış olur. Ve uzun 
çalışma süresinden sonra bir kere boşaltma yapmaya 
gidersiniz: Akış kapasitesi 85 l/san olan geniş boyutlu 
dane tankı helezonu sayesinde biçerdöveriniz sadece 
yaklaşık 80 saniye içerisinde çalışmaya tekrar hazır olur.

Konforlu üstten boşaltma
E-serisinde bulunan üstten boşaltma sayesinde  
4,20 m boşaltma yüksekliğini zahmetsizce elde edip, 
yüksek römorklara boşaltma yapabilirsiniz. Kabin arka-
sında bulunan büyük bir cam, görüşünüzün kesinti-
siz olabilmesini ve buna ilaveten dane tankında bulu-
nan danelerin kalite kontrolünün yapılabilmesini müm-
kün kılar. Tank üzerinde bulunan açıklık aracılığı ile 
hasat numunelerinin kontrolü hızlı bir şekilde yapılabilir. 
Ayrıca, yağmur geçirmeyen dane tankı kapağını açtığı-
nızda tank içerisinde bulunan bakım noktalarına rahatça 
ulaşırsınız.
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Dane tankından numune alımıSürücü koltuğundan dane tankının görünüşü

Fendt 5225 E'nin motoru
Azami güç (ISO TR14396) kW / BG 160 / 218
Yakıt tankı kapasitesi Litre 450
AdBlue tankı kapasitesi Litre 80
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BAKIM VE TEMIZLIK

Yağlayın, kontrol edin, işlem tamam.

Bakım noktalarına en rahat erişim
Yeni E-serisinde tüm bakım noktalarına kolayca ulaşıla-
bilir ve bu noktalar büyük kapaklara sahiptirler. Her bir 
gresörlük pratik kullanıma ve zeminde dururken ulaşı-
labilen yağlama lamalarına sahiptir. Ayrıca bakım levha-
ları da bakım aralıkları konusunda bilgiler verir. Merkezi 
elektronik konsoluna sürücü platformundan kolaylıkla 
erişebilirsiniz.

Uzun çalışma ömrü
Yeni Fendt E-serisi teknolojisi ve tasarrufu ile oldukça 
tatminkârdır. Uzun çalışma ömrü, uzun bakım aralık-
ları ve düşük tamir maliyetleri bu biçerdöverleri tarım 
ile uğraşan aile işletmeleri için güvenilir bir yatırım aracı 
yapar. Ve kendisi de ailenin değerli bir üyesi olur.
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FENDT E-SERISI

Teknik bilgiler.

Standart ve opsiyonel donanımlar
Standart: g 

Opsiyonel: c 

Fendt 5225 E
Tabla FreeFlow tabla genişlikleri  

…’den – ‘e kadar m 4,80 – 7,60

PowerFlow tabla genişlikleri m 5,50
Otomatik kesme yüksekliği ayarı 
TerraControl

g

Ön seçimli kesme yüksekliği g

AutoLevel-Tabla kontrolü c

FreeFlow kesme sıklığı Kesim/dak 1.254
PowerFlow kesme sıklığı Kesim/dak 1.220
Besleme boğazında bulunan zincir Sayısı 3

Mısır tablası Fendt CornFlow™ c

Sıra sayısı (katlanır) 6
Sıra sayısı (sabit) -
Sıra arası mesafe cm 70 / 75
Yatak altı parçalayıcı c

Yatık mısır helezonları g

Harman ünitesi Batör genişliği mm 1.340
Batör çapı mm 600
Batör devri dev/dak 380 – 1.100
Kontrbatör sarım açısı 120°
Kontrbatör alanı m² 0,99
Bağımsız kontrbatör  
giriş/çıkış ayarı

g

Kontrbatörün yanal lamaları Sayısı 12
Yönlendirici tambur çapı mm 380

Ayıklama Etkin durumdaki toplam ayıklama alanı m² 0,99
Sarsak Sayısı 5
Sarsak düşüş kademeleri Sayısı 4
Sarsak uzunluğu mm 4.256
Sarsak alanı m² 5,73
Toplam ayıklama alanı m² 6,72

Temizlik Sağır elek alanı m² 2,57
Toplam elek alanı m² 4,67
Toplam temizlik alanı m² 7,24
Fan yapısı Radyal fan
Fan devri 350 – 1.050
Fan devri (indirgeme kiti ile) 270 – 840
Batöre geri dönüş g

Elektronik elek ayarı c

Sap ve kavuz  
yönetimi

Sap parçalayıcı – 52 dişli bıçaklar g

Elektronik kontrollü dağıtma plakaları c

Kavuz dağıtıcı c

Fendt 5225 E
Dane tankı Dane tankı kapasitesi Litre 6.500

Boşaltma hızı Litre/san. 85

Dane tankını boşaltma Üstten  
boşaltma

Azami boşaltma yüksekliği m 4,2

Motor Motor tipi AGCO Power
Tip, atık gaz kademesi Tier 4 final
Yapı 6 silindir
Silindir hacmi Litre 7,4
Azami güç (ISO TR14396) kW / BG 160 / 218
Yakıt tankı kapasitesi Litre 450
AdBlue tankı kapasitesi Litre 80

Makine tahriki Hidrostatik tahrik sistemi g

Vites kademelerinin sayısı 3
Sürüş hızı km/s 0 – 20
Dört çeker c

Kabin Agritronic Plus g

Hava süspansiyonlu sürücü koltuğu g

Isıtma özellikli klima sistemi g

Elektronik ayarlı ve ısıtmalı dış aynalar g

İlave geniş açılı aynalar c

İlave çalışma lambaları c

Ağırlıklar ve  
ölçüler

Tablasız uzunluk m 8,70
Yükseklik m 4,00
Tablasız ana makine ağırlığı kg 11.900

Standart 
lastikler

Ön lastikler 620/75R30
Arka lastikler 400/70R20

Lastikler ile  
birlikte nakliye 
genişliği (mm)

800/65R32 3.645
800/65R32 3.490 
650/75R32 3.281
620/75R30 3.170
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Kesintisiz emniyet  
ve servis.

Fendt ile bağlantı.

fendt.com
Burada prospektüsleri ve teknik bilgileri, müş-
teriler ile yapılan veya şirket hakkındaki röpor-
tajları, hatta Fendt etkinlik takvimine kadar pek 
çok bilgiyi çevrim içi bulabilirsiniz. 

Fendt konfigüratör
Fendt araç konfigüratörü ile işletmeniz için en 
uygun olan aracı ve donanımlarını, sunulan 
donanım versiyonları arasından seçme şansına 
sahip olursunuz. Fendt konfigüratörünü inter-
nette www.fendt.com adresi altında, doğrudan 
ana sayfada bulabilirsiniz.

fendt.tv
Günün her saati Fendt - Medya kütüphanemiz 
bunu mümkün kılar. İnternet televizyonumuz 
Fendt hakkında güncel ve önemli bilgileri haf-
tanın 7 günü, 24 saat hizmetinize sunar. 

facebook.com/FendtGlobal
200.000'in üzerinde Fendt hayranı şu anda 
Fecebook'ta arkadaş. Siz de bir göz atın!

Fendt biçerdöverlerinin yedek parça mevcu-
diyet durumu ne kadar iyidir?
Bayiler ve üretici depolarının arasında bulunan 
sıkı ağ sayesinde hasat sezonunda 7/24 geniş 
kapsamlı yedek parça tedarik hizmeti sunuyo-
ruz. Hasat dönemi vaadimiz çerçevesinde ihti-
yaç duyulan yedek parçaları bir gün içerisinde 
sevk ediyor veya yedek makine maliyetlerini 
karşılıyoruz. Fendt bayinizden „Harvest Promise 
(Hasat dönemi vaatleri)“ hakkında bilgi alın. 

Fendt servisinin farkı nedir?
Servis kelimesinin bizdeki anlamı, sizin çalışma 
şeklinizi bilmek, güvenilirliğiniz ve emniyetinizi 
karşılamak, faaliyetlerinizdeki tasarrufu arttır-
maktır. Biz ürünlerimizin arkasındayız ve onları 
en yüksek talepler için kesintisiz çalışabilecek 
şekilde geliştirdik. Bizim servisimiz çalışmaları-
nızın bir bileşenidir. 

Fendt biçerdöverleri nerede geliştirilmekte 
ve üretilmektedir?
Fendt biçerdöverleri Avrupa’da hasat makineleri 
için bulunan, en önemli temel noktalarımızdan 
biri olan İtalya-Breganze’de üretilmektedir. Bu 
amaç doğrultusunda, işletmelerinizde en iyi işi 
çıkartabilmeleri için biçerdöverlerimiz fabrika-
mızı terk edene kadar farklı çok sayıda yoğun 
kontrolden geçer. ISO standartları kapsamında 
düzenli olarak alınan sertifikalar tüm üretim 
akışından sevkiyata kadar gerçekleştirilen yük-
sek kalitenin göstergesidir. 
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www.fendt.com 

TR/0417

Liderler Fendt kullanır!

AGCO GmbH – Fendt-Marketing 
87616 Marktoberdorf, Almanya

Fendt, AGCO'nun dünya çapında bir markasıdır. 
Teslimat kapsamı, dış görünüş, güç, ölçüler ve ağırlıklar, araçların yakıt tüketimi ve işletme maliyeti 
hakkındaki bildirimler baskı sırasında elde bulunan mevcut bilgilere uygundur. Bunlar araç satın alınıncaya 
kadar değişebilir. Fendt satış ortağınız sizi uygulanabilecek değişiklikler konusunda memnuniyetle 
bilgilendirecektir. Resimlerde gösterilen araçlar ülkelere özgü donanımlara sahip değillerdir.

Temsilci: 
KUTLUCAN BIÇERDÖVER ve TRAKTÖR • SAN. TIC. LTD. STI. 
Ankara Merkez: Istanbul Cad. Istanbul Çarsisi No: 48/19-20 Iskitler/Ankara 
Tel: +90 312 342 31 23 (Pbx) • Fax: +90 312 342 31 27 
Trakya Sube: Yeni Sanayi Sitesi 07 Blok No: 15-16 Çorlu/Tekirdag 
Tel: +90 282 673 63 46 • Fax: +90 282 673 63 47 
Adana Sube: Karatas Bulvari 336/A, Çukurova Traktörcüler Sitesi No:2 Yüregir/Adana 
Tel: +90 322 311 33 01 • Fax: +90 322 311 33 01 
Konya Sube: Fevzi Çakmak Mah. 10489. Sok. No:7 Karatay/Konya 
Tel: +90 332 342 03 60 • Fax: +90 332 342 03 59 
Bafra Sube: Sanayi Sitesi, Sanayi Cad. No:58 Bafra/Samsun 
Tel: +90 362 544 42 00 • Fax: +90 362 544 47 33 
Söke Sube: Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:20 
Söke/Aydin Tel: +90 256 518 88 98 • Fax: +90 256 518 18 77 
www.kutlucan.com.tr • E-mail: kutlucan@kutlucan.com.tr




