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ALLES IN EIGEN HUIS
Vredo is een toonaangevende fabrikant van landbouwwerktuigen. In hoofdlijnen 
heeft Vredo vier productgroepen, te weten: 

• Doorzaaimachines
• Snijfilters
• Zodenbemesters
• Zelfrijders

Al deze producten worden volledig in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. 
Vredo beschikt daarvoor over de modernste apparatuur. Daarnaast levert Vredo 
haar producten rechtstreeks en via een zorgvuldig geselecteerd dealernetwerk 
zowel nationaal als internationaal.

Hoe wij zijn begonnen

De oorsprong van Vredo dateert van 1947 toen de heer B. de Vree sr. als  
boerenzoon startte met een loonbedrijf in Dodewaard. Het aanpassen van 
bestaande machines o.a. wegens de Betuwse kleigrond veranderde gaandeweg 
in het zelf ontwikkelen van compleet nieuwe machines. Het loonbedrijf werd meer 
en meer een constructiebedrijf en later een machinefabrikant.

In 1976 introduceerde Vredo de eerste, geheel zelfontwikkelde, doorzaaimachine. 
Het principe van de doorzaaimachine gebruikte Vredo eind jaren ’80 ook voor het 
ontwikkelen van de unieke Vredo zodenbemester en is hiermee sinds jaar en een 
dag marktleider voor de profi-gebruiker, met inmiddels 40 jaar bedrijfservaring, 
waarvan de laatse 30 jaar in de mesttechniek. Het dubbelschijven principe in 
de doorzaaiers en de zodenbemesters is nog altijd leidend en ook het 30 jaar 
oude filter-principe wordt nog steeds gehandhaafd.   

Visie
Vredo heeft zich zelf ten doelgesteld om met haar producten, een bijdrage te leveren aan de verdere 
ontwikkeling van de branche. Vredo vindt het belangrijk dat haar partners en klanten in staat zijn om met 
Vredo producten een goed resultaat te behalen.  
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Stap 1:
Het snijfilter wordt in de mestroom geplaatst. Doordat de snijrotor in 
de stromingsrichting  meedraait heeft het filter een pompwerking en 
versnelt  de doorstroming.

Stap 2:
Het filterhuis biedt ruimte voor snijrotor en tegenkam. Het filterhuis 
is naast montageplaats ook voorraadkamer. Voor een goede werking 
van het snijfilter moet de voorraadkamer gevuld zijn met materie.  De 
voorraadkamer kan eenvoudig geleegd worden door het reinigingsluik 
te openen.

Stap 3:
Door de vorm van de snijrotor en de tegenkam ontstaat er een slepende 
knipbeweging. Hierdoor kan het mes niet blokkeren. De zware delen 
zoals stenen en metalen worden in de voorraadkamer afgescheiden.

Stap 4:
De messen draaien contactloos langs de tegenkammen. Alle drijvende 
en zwevende substanties in de vloeistofstroom zoals vezels, haren, 
botten, hout, verstrengelde voorwerpen, gehele planten, silage of 
gras worden versneden.  Door de fijne afstelling geeft dit een goede 
snijdende werking met weinig slijtage en minimaal energieverbruik. 

Dankzij zijn unieke eigenschappen onderscheid de Vredo FT range zich op vele fronten. Denk hierbij aan 
de grote capaciteit en de minimale doorstroom weerstand, waarbij het filter een positieve pompwerking 
heeft en de zuigweerstand nihil is. Het Vredo snijfilter vraagt een laag aandrijf vermogen (bij de grootste 
uitvoering FT 6200, gemiddeld 5 KW) en versnijdt contactloos, waardoor er geen slijtage ontstaat door 
het contact van de messen onderling. Het snijfilter kan kan probleemloos lange tijd droog lopen. Optio-
neel kan het snijfilter hydraulisch lossend met uitwerper geleverd worden.

De stationaire filters worden geleverd met extra slijtvaste snijrotors en tegenkammen, met onevenaar-
bare standtijden. Het Vredo snijfilter speelt een belangrijke rol in het verhogen van de efficiëntie van de  
installatie door er voor te zorgen dat zware delen worden uitgescheiden en silage en plantresten worden 
versneden. Hierdoor wordt de vloeistof stroom gehomogeniseerd, dit  zorgt voor een efficiënter gebruik 
van uw installatie. 

DOELTREFFEND EN EFFICIËNT
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SNIJFILTER MODELLEN

FT 2200
• Elektrisch aangedreven
• Hydraulisch aangedreven
• Max. 2.000 ltr/min
• 6” aansluiting
• Handbediende reinigingsklep

FT 3200
• Elektrisch aangedreven
• Hydraulisch aangedreven
• Max. 4.000 ltr/min
• 6” aansluiting
• Handbediende reinigingsklep

FT 5200
• Hydraulisch aangedreven
• Max. 10.000 ltr/min
• 8” aansluiting
• Automatisch reiniging
• Hydraulisch losbaar

FT 4200
• Elektrisch aangedreven
• Hydraulisch aangedreven
• Max. 6.000 ltr/min
• 8” aansluiting
• Handbediende reinigingsklep

FT 6200
• Hydraulisch aangedreven
• Max. 12.000 ltr/min
• 10” aansluiting
• Hydraulisch losbaar
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EENVOUD IS DE SLEUTEL
HUIS: Het filterhuis is thermisch verzinkt voor een 

lange levensduur. Het huis is gelijktijdig de opvangbak 
voor de niet te versnijden delen. Het reinigingsluik is 
om de opvangbak periodiek te legen en kan afhan-
kelijk van model mechanisch of hydraulisch geopend 
worden.

ROTOR STERREN:  Het rotor mes maakt ten opzichte 
van de vaste tegenkam een slepende knipbeweging. 
Door dit unieke concept is de snijwerking veel beter en 
wordt voorkomen dat de rotor bij harde delen zou kunnen 
blokkeren. De rotormessen en filterkammen zijn bij de elek-
trische modellen zijn gelaserklad. Een met laser uitgevoerd  
staalhardingsproces voor de allerhardste messen. 

ROTORAS: De 6-kantige rotoras is door 
het losschroeven van de montageplaat snel 
en eenvoudig uit te nemen, om onderhoud 

gemakkelijk te kunnen plegen.

TEGENKAM: De tegenkam is opgebouwd uit een 
basisblok met los verwisselbare messen van gehard 
staal. Afhankelijk van het type kan de tegenkam 
uitgevoerd worden met grove of fijne vertanding.

Eenvoudig onderhoud
Onderhoud aan machines en installaties hebben als doel om stilstand te voorkomen en de werkingsfunc-
tionaliteit te behouden. Onderhoud wordt vaak gezien als lastig en tijdrovend, maar noodzakelijk. Vredo 
heeft in haar streven om waarde toe te voegen aan de branche en kosten te verlagen voor haar afnemers, 
de slijtdelen van het snijfilter zo duurzaam mogelijk gemaakt. Dit om de snijdende werking van het filter 
zolang mogelijk te behouden.  Tevens heeft Vredo de constructie van de slijtdelen zodanig gemaakt dat 
deze eenvoudig en snel te vervangen zijn om onnodig lange stilstand te voorkomen.

• De filterkammen en rotorsterren zijn gehard
• De filterkammen zijn los te vervangen
• De rotor sterren zijn eenvoudig te wisselen omdat de rotoras in een stuk eenvoudig uitneembaar is

AANDRIJVING: De aandrijving kan zowel elektrisch 
als hydraulisch. Op de hydraulische versies kunnen de 
hydromotoren zowel links als rechts gemonteerd worden. 
het nominale vermogen is ± 2-3 KW.
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STATIONAIRE - FILTERS
Vredo snijfilter voor biogasinstallaties

Ook zijn de lagerafdichtingen verbeterd, zodat deze bestand zijn tegen een vloeistofkolom van 10 meter 
en is de aandrijfzijde voorzien van een lekindicatie. Zeker bij stationaire opstellingen van het Vredo  
snijfilter is het van belang dat deze probleemloos droog kan lopen. De FT’s 3200 en 4200 zijn leverbaar 
in 2 uitvoeringen: fijn 18 mm (elektrisch) en grof 31 mm (hydraulisch).

Rotorsterren/filterkammen normaal gehard

Lekindicatie

⇮

Een van de stationaire toepassingen van het Vredo 
snijfilter is in de biogas installatie ter bescherming 
van pompen door versnijding van bio materiaal en 
het uitfilteren van niet versnijdbare delen, waardoor 
tevens een homogenen biomassa ontstaat wat het 
vergistingsproces bevorderd. Omdat in de stationaire  
opstellingen de snijfilters veel uren non-stop ingezet 
worden heeft Vredo het snijfilter doorontwikkeld en 
voorzien van nieuwe bijzonder hoogwaardige slijtvaste 
delen. De snijsterren en tegenkammen zijn speciaal 
behandeld en hebben naast de normale hardings- 
procedure ook een laserclad procedure gehad, waardoor 
de standtijd vertienvoudigd is.

Rotorsterren/filterkammen laserclad gehard 
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STATIONAIRE TOEPASSING

Een manier om te voldoen aan de agrarische 
mestnormen en het duur afvoeren van mest te 
beperken is door de mest in fracties te scheiden: 
een stapelbare dikke fractie en een vloeibare 
dunne fractie. Mestscheiding is daarom een 
strategische keuze. Het geeft u de mogelijkheid 
om veel efficiënter met uw mest om te gaan. 

Een strategische keuze

Het Vredo snijfilter versnijd voerresten en scheid 
niet versnijdbare delen zoals steentjes e.d. die 
achterblijven in de voorraadkamer welke eenvoudig 
te reinigen is door middel van het reinigingsluik. 
Door het Vredo snijfilter toe te passen in de 
mestscheidinstallatie voorkomt u storingen en 
stilstand.
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MOBIELE TOEPASSING

Bewezen in de praktijk
De Vredo snijfilters worden al jaren veel toegepast op mestvoer-
tuigen en mesttanken waaronder onze eigen Tracs. Ook in een 
dergelijke mobiele toepassing heeft het Vredo snijfilter zich keer 
op keer bewezen. 

Het  Vredo  snijfilter  beschermt  de  mestpomp  tegen overmatig 
slijtage en voorkomt verstoppingen van bijvoorbeeld de verdeler. 
Dit betekent meer capaciteit en minder stilstand. Ook verhoogt 
het Vredo snijfilter de bedrijfszekerheid in het veld omdat er 
bijna geen mogelijkheid tot verstoppingen meer, waardoor uw 
complete mestsysteem niet gereinigd hoeft te worden in het veld.

Neem daarom geen risico’s, bespaar op onderhoud en verhoog 
de capaciteit door het Vredo snijfilter toe te passen op uw mest-
tank of zelfrijder.   
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FT2200 FT3200 FT4200
L 810 810 930
B 547 588 687
H 660 670 670
A - 105 156
C 150 150 180

D* 6” 6” 8”
E 240 244
F 98 98 106
G 25 25 25
I 345 345 333
J 180 180 180
K - 235 267
M 170 210 312
N 240 298 298
O 100 - -
P 315 - -

AFMETINGEN - ELEKTRISCHE MODELLEN
BOVENAANZICHTZIJAANZICHT

De afmetingen in mm tenzij anders aangegeven  
* Bij FT2200 geen 2de uitvoer aan zijkant  

ACHTERAANZICHT
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FT2200 FT3200 FT4200 FT5200 FT6200
L 484 443 588 616 616
B 464 505 607 723 865
H 539 535 535 609 609
A - 105 156 220 288
C 150 150 180 180 **
D 6” 6” 8” 8” 10”*
E - 240 244 244 275
F 98 98 106 106 106
G 25 25 25 25 25
I 345 345 333 333 333
J 60 45 45 74 74
K - 235 267 267 267
M 170 210 312 440 575
N 180 198 198 198 198
O 100 - - - -
P 315 - - - -
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AFMETINGEN - HYDRAULISCHE MODELLEN

ACHTERAANZICHT

BOVENAANZICHTZIJAANZICHT

De afmetingen in mm tenzij anders aangegeven   
* Zijkant 8” aansluiting  
** Afwijkende afmeting
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AFMETINGEN & SPECIFICATIES
Model FT 2200 FT 3200 FT 4200 FT 5200 FT 6200

Type Elektrisch Hydraulisch Elektrisch Hydraulisch Elektrisch Hydraulisch Hydraulisch

Nom. capaciteit

M3/uur 120 180 180 240 240 480 600

L/min 2000 3000 3000 4000 4000 8000 10000

Max. capaciteit

M3/uur 120 240 240 360 360 600 720 

L/min 2000 4000 4000 6000 6000 10000 12000

Filterfijnheid 

Grof (mm) - 30,8 - 30,8 - 30,8 30,8

Fijn (mm) 17,4 - 17,4 - 17,4 - -

Aansluiting

Hydraulisch (l min-1, bar) - 55, 180 - 55, 180 - 55, 180 55, 180

Elektrisch (V,amp) 380-400/10 - 380-400/10 - 380-400/10 - -

Toerental rotor 

N/min 400 440 400 440 400 440 440

Reiniging

Methode Manueel Manueel Manueel Manueel Manueel Hydraulisch Hydraulisch

Deur opening Rechts Rechts Rechts Rechts Rechts Omhoog Omhoog

Motor

Plaatsing Rechts L of R Rechts L of R Rechts L of R L of R

Nom. vermogen (kw) 2 2 2 2 2 3 3

Uitvoer

Aansluitmaat (inch) 6" 6" 6" 8" 8" 8" 10"

Positie Zijkant
Achterzijde/

zijkant
Achterzijde/

zijkant
Achterzijde/

zijkant
Achterzijde/

zijkant
Achterzijde/

zijkant
Achterzijde

Alle specificaties en technische gegevens kunnen zonder vooraf berichtgeving gewijzigd worden.

                                                         

Colofon
Uitgegeven door:

Vredo Dodewaard BV
Welysestraat 25a
6669 DJ DODEWAARD
Nederland

T: +31 488 411254
E: info@vredo.nl
W: www.vredo.nl
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