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Fendt Fendt Cargo
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Rewolucja zestawu - ciągnik + ładowacz czołowy. 

Funkcje ładowacza CargoProfi ułatwiają pracę dzięki inteligentnym wstępnym

ustawieniom. Umożliwia to operatorom ograniczenie wysokości unoszenia oraz kąta

wysypu. To bardzo ważne rozwiązanie, mające zastosowanie w niskich budynkach lub

podczas załadunku wysokich przyczep. Dzięki funkcji pamięci, pozycje ramy ładowacza i

osprzętu mogą być zapamiętane dla bieżących czynności i przywołane w późniejszym

czasie.

ładowacz czołowy w terminalu vario.

Ładowacze czołowe Fendt Cargo Profi współpracują z terminalami Vario 7 i 10.4"

gwarantując tym samym doskonałą komunikację na linii ciągnik — operator - ładowacz

czołowych. To właśnie w terminalu Vario operator wprowadza wszystkie parametry pracy

ładowacza oraz załącza kolejne jego funkcje. Sprawną i szybką obsługę ładowacza

zapewnia dźwignia krzyżowa usytuowana w najbardziej ergonomicznym dla niej miejscu.

Do najważniejszych cech ładowaczy czołowych Cargo Profi należą:  

funkcja wytrząsania — przydaje się szczególnie podczas prac z lepkim

materiałem, wystarczy wcisnąć tylko jeden przycisk, a ładowacz czołowy

błyskawicznie rozpocznie potrząsać łyżką tak, aby lepki materiał szybko został

usunięty z łyżki.

https://korbanek.pl/maszyny-uzywane/ciagniki-rolnicze?items_per_page=96&f%5B0%5D=field_prodused_brand%3A290
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funkcja ograniczenia wysokości podnoszenia oraz opuszczania wraz z

funkcją ograniczenia wychylania łyżki — są to 2 funkcje odpowiadające za

komfort pracy szczególnie w pomieszczeniach. Przy wprowadzeniu odpowiednich

ustawień do warunków pracy operator ma zawsze stuprocentową pewność, że

ładowacz, nawet podniesiony nie zawadzi o strop budynku. 

funkcja pamięci: zapisuje położenie ramy ładowacza czołowego i łyżki

oraz wyświetlanie tych danych na terminalu Vario — operator może w ten

sposób dodatkowo kontrolować położenie ładowacza oraz osprzętu

zintegrowana funkcja wagi — ekskluzywna funkcja ważenia w ładowaczu Cargo

Profi umożliwia zapisanie jednostkowego i zsumowanego ciężaru ładowanego

materiału. Dzięki temu operator może całkowicie kontrolować ciężar i całkowite

obciążenie ciągnika w transporcie, aby moc załadować na przykład ziarno z bardzo

dużą precyzją. Funkcja ważenia jest całkowicie wbudowana 

pełna integracja z terminalem Vario — gwarancja doskonałego nadzoru pracy

ładowacza oraz szybkiej edycji ustawień

amortyzacja w zależności od prędkości jazdy (automatyczne włączanie i

wyłączanie (dostępne również dla wersji Cargo)) - komfort i bezpieczeństwo

podczas przejazdów z zamontowanym ładowaczem czołowym 

 

 


