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                                 Комерційна пропозиція 
 

         Відносно постачання бувшого у використанны колісного трактора Fendt 936 Vario Profi Plus G3 виробництва 
AGCO/Fendt GmbH – Німеччина. 
 

   

ТОВ «ТК «Агроспейс» є офіційним дистриб'ютором корпорації AGCO на території України і забезпечує 
постачання та налаштування техніки, постачання запасних і витратних матеріалів, а також виконує гарантійне та 
післягарантійне обслуговування техніки. Вся техніка забезпечується необхідними документами відповідно до 
стандартів України. Надається документація і сервісна література. 

 

Модель 936 Profi Plus 
 Рік виробництва / напрацювання, мотогод 2016 /1939 

Двигун / Об’єм Deutz / 7,8 л 
Номінальна потужність (кВт / к.с.) 265 / 360 
Максимальний обертовий момент, Нм / об / хв  1350 / 1450 
Об’єм паливного бака, л 660 

Коробка передач та вал відбору потужності 
Тип коробки передач Безступенева / Vario 
Максимальна швидкість, км / год 50 
Задній ВВП, об / хв 540Е / 1000 

Гідравлічна система трактора 
Гідравлічна ванна відокремлена від ванни КПП Серійно 
Продуктивність гідравлічного насоса, л / хв 205 при 200 бар 
Кількість секцій гідророзподільника 4 
Вантажопідйомність задньої навіски, кг 11 800 

Габаритні розміри та вага 
Довжина / Ширина / Висота, мм 5655 / 2550 / 3050 
Вага без баласту, кг 10 900 
Колеса передні / задні, Michelin 650/65 R34 / 710/75 R42 
Ціна, Євро з ПДВ 165 000,00 
 

Вартість техніки включає: постачання на умовах (склад продавця) навчання персоналу замовника роботі з 
технікою, надання всієї необхідної технічної документації             
Умови оплати: Узгоджується додатково 
Умови поставки: Узгоджується додатково 
Термін поставки: У наявності 
Термін дії данної пропозиції: 7 днів з моменту її подачі. 
Гарантійний період: Розширена гарантія, на двигун (без навісного обладнання) діє 24 місяці або 5000 мотогодин і 
36 місяців або 2000 мотогодин на коробку передач, в залежності, що настане раніше. 

Пропозиція від: 
«_____»___________2018 р. 
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900 Vario – Передній міст 
 

 
 Незалежна, гідропневматична підвіска коліс, хід підвіски - 

300 мм 
 Не потребують обслуговування підшипники  
 FSC (Fendt Stability Control) система стабілізації поперечної 

стійкості 
 Великий кут повороту коліс 
 Підвищення тягових характеристик завдяки виключенню 

ефекту «галопування» 
 Висока ефективність гальмування - кожне колеса гальмує 

індивідуально 
 Поліпшення комфортабельності при русі 
 Максимальне навантаження на міст 8 тонн 

 
 

900 Vario – Гідравлічна система 
 Висока продуктивність гідравлічного насоса при 

номінальних обертах двигуна - 205 л / хв 
 Керуючий тиск гідравліки (pilot pressure) проводиться 

основним гідронасосом замість шестеренчатого 
 UDK гідравлічні  
 Інтервал заміни гідравлічного масла 2000 напрацювання 

або 2 роки. 
 Захист за допомогою датчика тиску в фільтрі зворотного 

потоку 
 
 
 
 

900 Vario – Коробка передач Fendt 
Коробка передач Fendt Vario - гідрооб'ємно-

механічна, з поділом потоків потужності. При підвищенні 
оборотів двигуна збільшується частка механічної 
потужності, що передається через планетарну передачу. 
Гідростат можуть повертатися на 45 градусів і працюють 
при високому максимальному тиску (550 бар), що гарантує 
виняткову ефективність 
 
 
 
 
 
 

900 Vario – Кабіна 
Трьохточкова підвіска з пневмопружинами зводить до 

мінімуму вібрації кабіни. Значна різниця по висоті і велика 
відстань між пружинними елементами кабіни також 
запобігає розгойдуванню і забезпечує максимальний 
комфорт при русі. 

Склоочисник з кутом охоплення 300° розширює поле 
зору і зберігає чистоту скла в найнесприятливих умовах. 

Автоматична система клімат-контролю кабіни  
гарантує комфортну температуру в будь-який час року. 

Простий, інтуїтивно зрозумілий і практичний - 
термінал Varioterminal 10,4-B зі світлодіодним 
підсвічуванням об'єднує всі функції управління трактором і 
робочими знаряддями. Також безпосередньо з Varioterminal 
можна управляти ISOBUS-сумісним навісним обладнанням 
 

 

 



 
Комплектація трактора Fendt 936 Vario Profi Plus G3 

 
№ п/п Найменування 

1 Паливний фільтр грубої очистки 
2 Стандартний вентилятор 
3 Допустима швидкість до 50 км/год 
4 Задній ВВП фланцевого типу 540E/1000 
5 Фланцевий перехідник на ВВП 1 3/4" 6-шліців 
6 Гідравлічні розподільники двухсторонньої дії, 4 шт  
7 Магістраль зворотного зливу позаду трактора  
8 Гідравлічний насос продуктивністю до 205 л/хв. 
9 Розетка для підключення та управління обладнанням, 3 – pin 
10 Розетка для підключення та управління обладнанням, 7 – pin 
11 Внутрішнє дзеркало заднього виду спереду 
12 Дзеркало заднього виду  
13 Додаткове робоче освітлення 
14 Пасажирське сидіння 
15 Функція управління робочими знаряддями, сумісні з ISOBUS 
16 Планка для додаткового обладнання 
17 Колір: зелений кабіни, колісні диски червоний 
18 Кріплення передньої противаги без активної навіски 
19 Задня навіска односторонньої дії 
20 Три точкова задня навіска КАТ.4 включаючи швидкозачепи 
21 Обладнання для нижнього причіпного пристрою 
22 Допуск для руху з загальною масою 15,0 тонн  
23 Компресор 
24 Радар швидкості 
25 Версія виконання – Profi Plus 
26 Монітор Vario – Terminal – 10,4′ 
27 Система управління на поворотних смугах Variotronic 
28 Vario Active – комбінована система рульового керування 
29 Спеціальний люк для VarioGuide 
30 Навігаційна система з автопілотом VarioGuide Standart Trimble 
31 VarioGuide контроллер GSM 
32 Передня противага (моноблок) – 2500 кг 
33 Задні колісні противаги 2*1000 кг 
34 Передня гума -  650/65 R34 Michelin 
35 Задня гума -  710/75 R42 Michelin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З повагою  
Менеджер відділу продаж  
ТОВ «ТК «Агроспейс» 
__________________________________ 
Тел. ______________________________ 
E-mail ____________________________ 

 

 


