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TECHNIEK
Moderne landbouwtrekker onder de loep

Met de Vario serie heeft Fendt een
compleet nieuw trekkertijdperk in-
geluid. De traploze Vario-transmis-
sie werd al toegepast in de zwaar-
dere 900-serie, in de hier behan-
delde 700-serie past men daarnaast
voor het eerst motoren toe met vier
kleppen per cilinder. Dit staat een
beetje in schril contrast met de
overige stand der techniek, maar
de landbouw heeft tot op heden
nog geen stringente maatregelen
opgelegd gekregen om de kracht-
bronnen te laten voldoen aan Euro
(II dan wel III) eisen.

Dus mechanisch geregeld
De motoren die Fendt gebruikt
voor de 700-serie zijn afkomstig
van Deutz. Ze zijn leverbaar in
twee vermogensklassen: 103 kW
voor de 714 en 118 kW voor de
716. Dit vermogen wordt geleverd
tussen de 1680 en 2100 t/min. Het
maximale koppel bedraagt respec-
tievelijk 632 Nm en 724 Nm en
wordt afgegeven tussen de 1400 en
1500 t/min. Het optimale verbruik
bedraagt 195 g/kWu en is daarme-
de vergelijkbaar met een moderne
vrachtautokrachtbron. De zescilin-

der heeft een cilinderinhoud van
5.7 liter en haalt adem via een 4-
klepskop. De benodigde zuurstof
wordt aangeboden via een turbo en
interkoeler.

Voor de brandstofinspuiting
koos Fendt, of zo u wilt Deutz,
voor het PLD-systeem (pomp-lei-
ding-verstuiver). Ook dit systeem
kennen we uit de vrachtautowe-
reld. Een groot verschil is echter
dat bij die laatste de inspuiting
wordt gecontroleerd en geregeld
via het motormanagement, bij
Fendt ontbreekt dit.

De enkelvoudige steekpompen
zijn geïntegreerd in het krukashuis
en worden aangedreven via de on-
derliggende nokkenas. De inspuit-
druk bedraagt 1200-1400 bar en de

brandstof wordt, gekoeld, ingespo-
ten via een centraal geplaatste 6-
gats verstuiver.

Stilte graag!
De constructeurs hebben in het
motorontwerp veel aandacht ge-
schonken aan de beperking van de
geluidsproductie. Zo heeft men ge-
bruik gemaakt van een gegoten
halfchassis. Hierdoor kon de motor
op silent blocs gelagerd worden.
Gemeengoed in de sector is een
‘blokconstructie’ waarbij de motor
onderdeel is van de chassisop-
bouw. Daarnaast heeft men het
krukashuis verstijfd, waardoor het
geheel én stiller én steviger werd.
De luchtcompressor wordt direct
aangedreven in plaats van, zoals

gebruikelijk, door een V-snaar. De
geluiddemper heeft een plaatsje
gekregen onder de motorkap en de
dubbelwandige uitlaat is elastisch
opgehangen aan de cabine.

Fendt laat de Vario-transmissie
aansluiten op het chassis omdat
deze al vanwege geluiddemping
(een hydrostatische aandrijving
produceert nu eenmaal meer deci-
bels) is voorzien van ribben. Deze
geven het huis dan tevens zo veel
stevigheid dat het niet hoeft te
worden opgenomen in het chassis.

Het halfchassis heeft verder nog
een aantal voordelen. Zo wordt het
nadien veel eenvoudiger om werk-
tuigen en/of een voorlader (voor)
aan het chassis te ‘schroeven’, is
de constructie in zijn geheel ster-
ker waardoor de nuttige bijlading

Traploos schakelen onder last dankzij vermogensdeling

Boeren slimheid
De tijd dat de landbouw werd geassocieerd met mest is niet meer. De moderne

agrariër staat tegenwoordig allerlei hightech apparatuur ter beschikking. De

Fendt Vario 700 is daar een goed voorbeeld van: de volledig traploze transmis-

sie en de ergonomisch verantwoorde cabine doen menig (vracht)autoprodu-

cent verbleken.
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De Fendt Favorit 700 Vario is lever-
baar met een vermogen van 103
kW (714) of 118 kW (716).Gezien
de type aanduiding wordt er in de
agrarische sector kennelijk nog
steeds met paardenkrachten ge-
werkt!

Even wat karakteristieken van de ge-
bruikte krachtbronnen:zes cilinders
met 24 kleppen,zes enkelvoudige
steekpompen die via de nokkenas wor-
den aangedreven, inspuitdruk 1200 tot
1400 bar,zes centrale 6-gats verstuivers
en uiteraard geforceerde gekoelde
ademhaling.
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hoger kan zijn en is de verbinding
met vooras met vering gunstiger. 

Hydrostatisch én mechanisch
Het meest sensationeel aan de
Fendt 700 is de traploze Vario-
transmissie. Sensationeel omdat
het hiermee mogelijk wordt om
traploos, ongeacht het gevraagde
koppel, te versnellen dan wel te
vertragen. Fendt heeft omwille van
de warmtehuishouding wel een
soort hoog/laag in de aandrijflijn
opgenomen. Voor transportwerk
staat deze in de hoog (twee); het
traploze snelheidsbereik is dan van
0 tot 50 km/uur. Wordt er echt kop-
pel gevraagd, zoals bijvoorbeeld
voor het aandrijven van werktui-
gen, dan behoort de chauffeur de
transmissie in één (laag) te zetten,
het traploze snelheidsbereik is dan
van 0 tot 28 km/h. In de achteruit
bedragen de maxima respectieve-
lijk 16 en 28 km/h. 

Het grote geheim van de Vario-
transmissie is de opsplitsing van
het motorkoppel in een hydrau-

lisch en een mechanisch deel. La-
ten we eens naar de opbouw kij-
ken. Tussen motor en ‘bak’ heeft
Fendt een trillingsdemper ge-
bouwd om de schokbelastingen op
te vangen. Daarna drijft de motor
een planetair tandwielstelsel aan.
Op het binnenvertande wiel laat
Fendt een verstelbare plunjerpomp
aandrijven; met de olieopbrengst
hiervan wordt vervolgens een ver-
stelbare hydromotor aangedreven.
Het zonnewiel drijft het mechani-
sche deel aan. Deze planetaire aan-
drijving maakt het mogelijk het
motorvermogen variabel over het

mechanische en hydrostatische
deel te verdelen.

Veel overbrengings-
verhoudingen
We verduidelijken één en ander
aan de hand van een voorbeeld.
Staat de trekker met lopende motor
stil dan staat de pomp op 0° en le-
vert geen olie. De hydromotor
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Specifiek brandstofverbruik,ver-
mogens- en koppelkromme van
de Vario 716.

Fendt past in de 700-serie een halfchassis toe.En wat dacht u van de geïn-
tegreerde hydropneumatisch geveerde vooras die vergrendelbaar is.En de
cabine is,uiteraard,geveerd.Comfort in iedere situatie dus.

De motor is via silent blocs aan het
chassis bevestigd.De geluids-
hinder,voor Fendt een belangrijk
issue,blijft zo binnen de perken.
Voorop het chassis zijn maar liefst
vijf koelunits (koelvloeistof,com-
bikoeler voor hydrauliekolie en
brandstof,aircocondensator,
transmissiekoeler en intercooler)
geplaatst in een driedimensionale
opstelling.

Dagelijkse controle en onderhoud van
bijvoorbeeld de koelunits is eenvoudig
dankzij de goede toegankelijkheid.De
chauffeur kan koelvloeistof bijvullen
vanuit de cabine,overigens wordt het
peil elektronisch bewaakt.
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daarentegen is geheel gedraaid
(45°) en wordt door de pomp ge-
blokkeerd. De commando-as en
daardoor ook de trekker staan stil.

Op het moment dat de chauffeur
weg wil rijden wordt de pomp van-
uit de elektronica verdraaid en be-
gint olie te leveren. De hydromotor
wordt aangedreven, de commando-
as gaat draaien en de trekker begint
te rollen. U ziet dat voor het weg-
rijden in eerste instantie wordt ge-
bruik gemaakt van hydraulische
tractie. Hydropomp en -motor zijn
aan elkaar gekoppeld en worden
gemeenschappelijk versteld, waar-
bij de pomp van 0° naar 45° gaat
en de motor van 45° naar 0°, kort
voordat de pomp de eindpositie be-
reikt, begint het verstellen van de
motor. Hierdoor is er een bijna on-
eindig aantal ‘overbrengingsver-
houdingen’. Hoe verder de motor
wordt teruggedraaid des te hoger
wordt de rijsnelheid tot het punt
waarbij de motor op 0° komt en
geen olie meer kan opnemen en de
pomp gaat blokkeren. Het motor-
vermogen wordt dan, eveneens
traploos, overgebracht door de pla-
neetaandrijving aan de ingang van
de transmissie via het mechanische
deel. U ziet dus dat bij toenemende
snelheid het aandeel van het hy-
drostatisch overgebrachte vermo-
gen steeds meer wordt vervangen
door mechanisch overgebracht ver-
mogen. En omdat Fendt erin is ge-
slaagd de draaihoek van motor en
pomp te vergroten naar 45°, in
plaats van de gangbare 30°, zijn
het snelheidsbereik en het rende-
ment via de hydrostatische aandrij-
ving veel groter en hoeft men maar
twee (hoog/laag) mechanische ver-
snellingen in de aandrijflijn op te
nemen. En achteruit rijden is tech-
nisch eenvoudig door de pomp de
‘andere’ kant op te laten draaien.

Bedieningsgemak
Met de Vario-transmissie is het
mogelijk geworden om rijsnelheid
en motorvermogen heel snel aan te
passen aan de werkomstandighe-
den. Hierdoor kan een chauffeur
steeds dichter tegen de grens wer-
ken waardoor het rendement van
het te leveren werk omhoog gaat.

De bediening is kinderlijk een-
voudig; eerst moet er uit veilig-
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Traploze Vario-transmissieConstructietechnisch ziet de Vario-
bak er een stuk simpeler uit dan de
bekende ‘tandwielenbak’.Hier de
bak zoals Fendt die toepast in de
zwaardere 900-serie.Het grootste
verschil is dat daar twee hydromo-
toren worden gebruikt in plaats 
van één zoals in de 700.

heidsoverwegingen een active-
ringstoets ingedrukt worden, daar-
na is het een kwestie van de hendel
naar voren dan wel naar achteren
bewegen. En door de hendel tegen-
overgesteld aan de rijrichting te
bewegen werkt de hydrostatische
aandrijving als rem.

Doordat elektronica de regeling
van hydropomp en -motor stuurt, is
het mogelijk om allerlei handige
instellingen toe te voegen. Wat
dacht u van cruise control, instel-
len van de acceleratiesnelheid (vier
verschillende standen mogelijk,
maximaal in 10 seconden op 50
km/uur!), instelbare achteruitrij-
snelheid op de wendakker, snel-
wisseling van voor- naar achteruit,
controle van temperatuur, druk en
filtertoestand, hefinrichtings- en
aftakasregeling en programmeer-
bare grensontlastregeling.

Dat laatste moeten we even uit-
leggen: voor werkzaamheden die
een constant motortoerental verei-
sen (bijvoorbeeld aangedreven
werktuigen) zorgt de grensontlast-
regeling ervoor dat het motortoe-
rental constant blijft. Dit door de

Het aandrijfschema van de Vario-
transmissie;na de torsiedemper
wordt het vermogen,afhankelijk
van de omstandigheden,opge-
splitst in een hydrostatisch en/of
mechanisch deel.overbrengingsverhouding zodanig

te corrigeren dat de terugval in toe-
ren binnen de vooraf ingestelde
waarde (0 tot 30%) blijft. Bij de
cruise control stand houdt de trek-
ker de werksnelheid onafhankelijk
van het motortoerental vast. Voor
een chauffeur zijn dit echt waarde-
volle toevoegingen omdat hij zijn
aandacht nu volledig kan richten
op het werktuig of op de weg.

Fendt is er in geslaagd om al die
bedieningsfuncties onder te bren-
gen in een joystick die is geïnte-
greerd in de armsteun van de be-
stuurdersstoel. 

Toch een koppelingspedaal?
In de cabine valt op dat men toch
nog een koppelingspedaal heeft
ondergebracht. Dit is noch een

echte rijkoppeling noch een vloei-
stofkoppeling terwijl Fendt er in is
geslaagd het pedaal wel deze func-
ties te geven. Technisch gezien
wordt er met het pedaal een klep in
de hydrostatische aandrijving be-
dient. Om te voorkomen dat er in-
geval van een zware belasting bij
stationair toerental vanuit stilstand
met een te hoge overbrengingsver-
houding wordt weggereden, treedt
de actieve koppelingsfunctie in
werking. Hiermee wordt automa-
tisch de overbrengingsverhouding
richting langzamer versteld.

Met de vloeistofkoppelings-
functie wordt de druk in het hydro-
statische circuit verlaagd en wordt

Hydropomp

Omkapselde rem

Hydromotor Commando-as Snelheidsbereikschakeling

Planeet-
aandrijving

Omkapselde
voowielaan-

drijvingskoppeling

Verende aandrijf-
bloklagering

30o

45o

45o
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bij lage toerentallen (onder de
1400 t/min) de trekkracht be-
grensd. Hierdoor is het onmogelijk
om de motor te smoren.

Bij normale, zware trekwerk-
zaamheden loopt de druk in de hy-
drostatische aandrijving op tot cir-
ca 250 bar. Uiteraard is het sys-
teem beveiligd; als de druk in het
hoofdcircuit boven de 450 bar
komt wordt de transmissieregeling
langzamer geregeld. Hierdoor
voorkomt men oververhitting. Ui-
teraard is het circuit voorzien van
een oliekoeler, deze is in de neus
geplaatst. Indien de olietempera-
tuur oploopt tot 95 °C krijgt de
chauffeur een schakeladvies (van
hoog naar laag), bij 105 °C brandt
deze voortdurend en bij 110 °C
komt er een akoestisch signaal bij. 

Voornamelijk olie verversen
Fendt verwacht van de gebruiker
dat hij om de 500 draai-uren een
servicebeurt aan de trekker uit-
voert of laat uitvoeren. In hoofd-
zaak bestaat dit uit olie verversen,
de motor krijgt iedere beurt verse
olie (15,5 liter ACEA E2-96 of E3-
96 of API-CD of hoger) en een
nieuw filter. Verder moeten om de
1500 uur de kleppen worden ge-
steld en elke twee jaar wordt de
koelvloeistof vernieuwd. Het
luchtfilter moet volgens schema
elke 500 uur schoongemaakt of
vervangen worden. Soms gebeurt
dit zelfs dagelijks. Om ‘snakken
naar adem’ te voorkomen is er in
het inlaatsysteem een schakelaar
opgenomen die een verstoorde
luchttoevoer aangeeft.

De transmissie olie (50 liter
10W40 of 15W40 API GL4) moet
om de 2000 uur ververst worden
waarbij ook het zuigfilter ver-
nieuwd wordt. Die 2000 uur wekt
nogal wat verbazing omdat een hy-
drostatische aandrijving normaliter
voor nogal wat verdunning zorgt.
Fendt heeft dit opgelost door een
gedwongen smeersysteem toe te
passen in plaats van een oliebad.
Verder is er in de drukzijde van het
systeem een filter opgenomen dat
via een controlesysteem op condi-
tie bewaakt wordt. De olie uit de
vooras (6 liter + 2x 0,8 liter
85W90 API-GL5), alsmede die
van het hydraulische systeem (50

liter 20W20 API-CD) gaat er om
de 1000 uur uit.

Tot zover het normale onder-
houd. U zult echter begrijpen dat
een dergelijk werktuig boordevol
meet- en regelsystemen zit. Want
niet alleen het Vario-transmissie
systeem wordt geregeld vanuit de
elektronica maar ook de hefinrich-
ting, de aansturing van de PTO’s,
de voorwielaandrijving en het
sperdifferentieel kennen een aan-
sturing en bewaking vanuit een
zwarte doos. Dit betekent meteen
een ware revolutie in de werkplaats
omdat tot voor kort de service-
werkzaamheden hoofdzakelijk van
mechanische aard waren. Men

heeft dus de geleidelijke invoering
moeten missen en is meteen in het
diepe gegooid, zeker als we in
ogenschouw nemen dat de werk-
condities (veel vuil en vocht) een
brandhaard zijn voor allerlei verve-
lende klachten die zijn terug te
voeren op slechte contacten.

Fendt heeft hier adequaat op ge-
reageerd. Zo kan de gebruiker of
de monteur een storing in het elek-
tronische systeem uitlezen en is het
regelsysteem van de Vario-trans-
missie zo opgebouwd dat de be-
stuurder de trekker altijd met het
koppelingspedaal kan stoppen. En
om de trekker altijd bedrijfsklaar te
houden kan de transmissieregeling

mechanisch/hydraulisch (met de
hand dus) worden ingesteld. Voor
echte elektronica-storingen moet
de monteur een beroep doen op de
speciale Fendt cursus. 

Verbazing troef
Op het eerste oog heeft Fendt er al-
les aan gedaan om het de bestuur-
der zo gemakkelijk mogelijk te
maken. Feitelijk rijdt iedere leek
zo weg met deze supertrekker.
Echter, voor het echte Fingerspit-
zengefühl en om alles uit de kast te
kunnen halen is een rijcursus geen
overbodige luxe. Ook hieraan be-
steedt Fendt de nodige aandacht.

Resumerend blijft er één woord
in ons achterhoofd spelen: verba-
zing. Het is ontzettend knap wat
men aan innoverende techniek en
meet- en regelsystemen heeft gere-
aliseerd. Ook verbazend is dat de
dieselkrachtbron nog mechanisch
geregeld is, terwijl de techniek al-
lang een stap verder is. En een ge-
regelde krachtbron past juist naad-
loos in het concept van deze land-
bouwtrekker. Misschien komt er
dan ook wat meer boven tafel over
het (extra) brandstofverbruik van
deze aandrijflijn. Kenners houden
het op 4 à 5% extra. Daar staan wel
een fantastisch bedieningsgemak
en de mogelijkheid om écht tegen
de grens te werken tegenover.

Hans Doornbos

De cabine is zo ingedeeld dat de chauffeur zijn aandacht zo veel mogelijk
op het werk kan richten.Zo heeft de trekker een afgeplatte neus en be-
staat de cabine hoofdzakelijk uit glas.Met name dat laatste én de positio-
nering van de cabine (boven de aandrijflijn) maken airco bijna vanzelf-
sprekend.

Fantastisch bedieningsgemak! Met
deze joystick bedient de chauffeur alle
rijfuncties en de hydrauliek- en aftakas-
functies.Onnodige (rechter)handbewe-
gingen worden hiermee voorkomen,
ergonomie waarover is nagedacht!

Rechts in de cabine heeft Fendt de bedieningsplekken gepositioneerd.
Al deze delen communiceren onderling met elkaar via een CAN-bus.Het
dashboard biedt de chauffeur alleen de broodnodige informatie,dit om
hem niet al te veel af te leiden.
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