
Standaarduitvoering en opties
Standaard:  g

Optie:  c

Uitvoeringen.

Cargo 
T740

Motor
Omkeerbare koelventilator c

Brandstofvoorfilter g

Cycloonvoorafscheider voor luchtfilter c

Elektrische voorverwarming van de motor c

Transmissie
Traploze rijaandrijving 20 km/h g

Traploze rijaandrijving 30 km/h c

Traploze rijaandrijving 40 km/h c

Lader-, vorkheftruck- en wegmodus g

Langzame startinrichting c

Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden g

Laadsysteem
Overbelastingsbeveiliging g

Z-constructie g

Demping van de arm c

vuilafstrijker voor telescooparm c

‘Schudfunctie’ g

Automatisch intrekken van de bak c

Kantelcilinderslot c

Sennebogen snelwisselsysteem, mechanisch g

Sennebogen snelwisselsysteem, hydraulisch c

Snelwisselsysteem passend voor JCB-werktuigen, hydr. c

Snelwisselsysteem passend voor Manitou-werktuigen, hydr. c

Snelwisselsysteem passend voor Kramer-apparaten, hydr. c

Weeginstallatie c

Aanbouwapparatuur
Paletvork, max. draagvermogen 4500 kg, vorktandenlengte 1500 mm c

Vorkversteller, ook zijwaarts verstelb. c

1,1 m³ grondbak zonder tanden voor bulkgoed met een dichtheid tot 1800 kg/m³ c

1,6 m³ laadbak voor bulkgoed met een dichtheid tot 1200 kg/m³ c

2,0 m³ laadbak voor bulkgoed met een dichtheid tot 1100 kg/m³ c

2,5 m³ bak voor licht materiaal incl. omkeerbaar mes voor bulkgoed met een dichtheid tot 900 
kg/m³

c

3,0 m³ bak voor licht materiaal incl. omkeerbaar mes voor bulkgoed met een dichtheid tot 500 
kg/m³

c

Silagegrijper 1,9 m³ c

Grote balenvork - zware uitvoering - breedte 2 m met 4 tanden c

Balenklem voor ronde en vierkante balen c

Big bag-drager c

Adapter Sennebogen-/Euro-opname c

Hydrauliek
Extra ventiel 1 op de gereedschapsdrager g

3e hydr. kring op de gereedschapsdrager c
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Extra ventiel 2 aan de achterzijde c

Continugebruik hydrauliekventiel 1 c

Continugebruik hydrauliekventiel 2 c

Elektrische voorverwarming van de hydrauliektank c

Biologische hydrauliekolie c

Hydrauliekolie voor lage temperaturen c

Cabine
Comfortliftcabine met dempingssysteem g

Memory-functie voor positie cabine c

Panoramische voorruit van vloer tot plafond g

Voorruit van gepantserd glas c

Zijramen inclusief deuren met Hammerglas-veiligheidsruiten c

Dakraam van gepantserd glas c

Joystick op de armleuning g

Comfortabele bestuurdersstoel luchtgeveerd, met stoelverwarming g

Stuurkolom, in hoogte en hoek verstelbaar g

Airconditioning c

Zonwering voor het dakraam g

Zonwering voor de voorruit g

Ruitenwisser en -sproeier voor de dakruit c

Ruitenwisser en -sproeier voor de achterruit c

Beschermend rooster voor de dakruit FOPS niveau 2 c

Radio incl. USB- en SD-interface, MP3- en Bluetooth-functie c

USB-poort met laadfunctie g

Camerasysteem c

Camerasysteem Premium, 2 camera’s c

Actievekoolstoffilter c

Verlichting
StVZO verlichtingsset g

2 werklichten cabine voorzijde led g

Werklamp cabine achterzijde led g

2 koplampen op de basisarm led c

Allround verlichtingspakket c

1 zwaailamp c

Beschermend rooster koplamp c

Het onderstel
Pendelasblokkering van de achteras c

Vooras-, vierwielaandrijving- en hondegangbediening g

Opbouw
Rangeerkoppeling 3t c

Trekhaak met automatische koppeling, in hoogte verstelbaar c

Persluchtremsysteem voor gebruik met aanhanger c

Contactdoos 7-polig voor aanhangergebruik 12 V c

Contactdoos 7-polig voor aanhangergebruik 24 V c

Contactdoos op de kop van de arm, 7-polig c

Spiegel rechts en op de achterkant g

Centraal automatisch smeersysteem c

Lakwerk opbouw in RAL-kleur naar wens c

Technische gegevens.

Cargo T740

Eigenschappen
Maximale stapelhoogte mm 7700
Max. draagvermogen (LSP 500 mm) kg 4000
Max. draagvermogen bij max. hoogte kg 2600
Max. draagvermogen bij max. lading kg 1700
Max. bereik mm 3720
trekkracht kN 63
Losbreekkracht aan de schepbak kN 65

Motor
Nom. vermogen ECE R120 kW/pk 100/136
Maximum vermogen ECE R120 kW/pk 100/136
Aantal cilinders Aantal 4
Cilinderinhoud cm³ 3800
Nominaal toerental t/min 2200
Maximumkoppel Nm 550
Brandstofvoorraad Liter 160.0
AdBlue-tankvoorraad Liter 16.0

Transmissie
Type transmissie CompactDrive
Maximale rijsnelheid standaard km/h 20
Maximale rijsnelheid optie 1 km/h 30
Maximale rijsnelheid optie 2 km/h 40
Max. rijsnelheid achteruit km/h 20 (30/40)

Hydrauliek
Load-sensing pomp met variabel slagvolume l/min 170
Werkdruk bar 300

Uitrusting elektrisch systeem
Accu’s Aantal 2
Accucapaciteit Ah/V 105 / 24

Bandenmaten
Standaard banden 400/70 R24
1. Optionele banden 460/70 R24
2. Optionele banden 500/70 R24

Afmetingen
Totale lengte incl. gereedschapsdrager mm 5460
Totale hoogte, cabine beneden mm 2470
Totale hoogte, cabine boven mm 4400
Totale breedte bij standaard bandenmaten mm 2435
Totale breedte bij max. afmetingen banden mm 2440
Cabinebreedte mm 1000
Afstand van het midden van de vooras tot aan de voorkant van de gereedschapsdrager mm 1360
Afstand van het midden van de achteras tot de achterkant van de machine mm 1000
Maximale bodemvrijheid mm 400
Wielbasis mm 3100
Spoorbreedte mm 1940
Achterste starthoek ° 35
Kleinste draairadius bij standaard bandenmaten m 4.15

Gewichten
Leeggewicht (standaard uitvoering, volle tanks, met bestuurder) kg 9400
Max. trekhaakbelasting rangeerkoppeling kg 3000
Max. trekhaakbelasting met in hoogte verstelbare trekhaak (optioneel) kg 18500

Fendt Cargo T740




