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Vredo Zelfrijder

De bewezen oplossing
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Vredo is een toonaangevende fabrikant van landbouwmachines. In hoofdlijnen 
heeft Vredo vier productgroepen.
• Doorzaaimachines (agrarisch, kommuaal & fine-turf)
• Snijfilters
• Zodenbemesters
• Zelfrijders (MestTracs & kommunale MaaiTracs)
Alle producten worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. Vredo beschikt 
over de modernste productiemachines. Vredo levert zijn producten rechtstreeks en 
over een zorgvuldig geselecteerd dealer netwerk, zowel nationaal als internationaal

De oorsprong van Vredo ligt in 1947 toen B. de Vree als boerenzoon met een 
loonbedrijf in Dodewaard begon. De activiteiten waren zeer divers en regelmatig 
werden standaard machines aangepast voor de zware Betuwse kleigrond.

Het aanpassen van machines veranderde langzaamaan in het ontwikkelen van 
compleet nieuwe machines. Het loonbedrijf werd meer en meer een construc-
tiebedrijf en later een machinefabriek.

In 1976 produceerde De Vree de eerste zelf ontwikkelde machine. Het was een 
doorzaaimachine die de naam Vredo kreeg. Het werkingsprincipe van de door-
zaaimachine werd door Vredo eind jaren tachtig ook gebruikt voor de ontwikkeling 
van de  zodenbemester.
Het monteren van een mestopbouw op een Horsch driewieler in 1989 was de 
eerste activiteit op het gebied van zelfrijders. Sinds 1994 ontwikkelt en produ-
ceert Vredo de zelfrijder compleet in eigen huis. 

Visie
Vredo heeft zich tot doel gesteld om met haar producten een bijdrage te leveren 
aan het door ontwikkelen van de branche. Het is voor Vredo erg belangrijk dat 
partners en klanten met Vredo producten goede resultaten behalen en behouden.

ALLES IN EIGEN HUIS

Geschiedenis
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Kenmerken VT4546:

UNIEKE HYDROSTATISCH-MECHANISCHE AANDRIJVING

MAXIMAAL COMFORT OP STRAAT EN IN HET VELD

HET BEWEZEN CONCEPT ONDER DE ZELFRIJDENDE MESTVOERTUIGEN

INHOUD
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NIEUW EN TOCH BEWEZEN

Nieuwe machine 
Investering tegenover rendement. Dat is de afweging die u elk jaar en elk seizoen weer moet maken. Een 
afweging  die zich verandert, als u de Vredo Trac ontdekt. Deze veelzijdige en robuuste zelfrijder biedt 
maximale capaciteit, snelheid en inzetbaarheid als basis voor een uitstekende prestatie. Dankzij de hoge 
pompcapaciteit en de enorme prestaties van de Vredo Tracs is u een geringe kostprijs per uur en per hec-
tare gegarandeerd. En daarom gaat het tenslotte: een goede oogst, een tevreden klant en een gezonde 
winstmarge. Dat is meer dan een belofte, dat is dagelijkse praktijk!

Bewezen techniek
Met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van zelfrijders heeft Vredo met de VT4546 een systeem-trac 
uit het topsegment ontwikkeld. Alle ervaringen van de laatste twintig jaar zijn in deze lichte, sterke en wend-
bare trac samen gebundeld. Omdat de motor en de complete aandrijflijn tussen de assen is gemonteerd 
is de gewichtsverdeling perfect en het zwaartepunt zeer laag. Dit voertuig is op de markt de mestzelfrijder 
met het laagste gewicht per band. Het beschermt de bodem door zijn minimale bodemverdichting. Uitge-
rust met 1050/50 R32 banden met een maximale voertuigbreedte van drie meter heeft de VT4546 een 
zeer kleine draaicirkel. 

Door een combinatie van een lange wielbasis, een geveerde vooras, cabinevering en een actieve werk-
tuigvering heeft de VT4546 een comfort waarmee hij eenzaam aan de top staat. Niet alleen bij veldwerk, 
maar ook bij transport over de weg, biedt deze machine de chauffeur een zeer comfortabele werkplek 
waar men na een lange dag tevreden en uitgerust uitstapt. De cabine is ook zeer geluidsarm doordat 
de motor ver van de cabine is geplaatst.
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BESTURING & GEWICHTSVERDELING

De hondengangbesturing geeft 
de machine de mogelijkheid om 
elk wiel in zijn eigen spoor te 
laten lopen. Dit geeft de laagste 
bodemdruk en behoudt de 
open structuur van de bodem. 
De vier-wiel besturing geeft de 
machine een optimale wendbaar-
heid op het erf, op de weg en in 
het veld.

De machine is zo ontworpen dat u een optimale 
gewichtsverdeling over de voor- en achteras. 
Op deze manier kunt u met een zeer lage ban-
denspanning rijden.

De cabine is naar voren aangebouwd zodat  de 
aanbouwtank, -strooier, -oplegger, enz., optimaal 
gepositioneerd kan worden.

WERKPLEK VAN DE BESTUURDER

Hondegang

Optimale gewichtsverdeling

De grootschalige en volledig geveerde comfort-
cabine op de VT4546 is een ideale werkplek 
voor lange werkdagen. Deze geeft de bestuurder 
een veilige, rustige en comfortabele bediening. 
Het grote glasoppervlak biedt uitstekend zicht. 
Comfort wordt verder versterkt door de klimaa-
tregeling en de super comfortabele stoel.

Alle functies kunnen zeer ergonomisch 
worden bediend met in de de stoel geïntegre-
erde bedieningsconsole. Een ergonomsiche 
geplaatste joystick biedt daarnaast uitstekend 
gebruiksgemak. Het grote 10,1 inch kleuren-ter-
minal toont alle informatie van het voertuig en 

het systeem op een overzichtelijke manier.
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De 2-assige VT4546 heeft een lichtgewicht 
polyester (GFK) mesttank van 19.500 liter. De 
pomp/filterunit met zuigarm bevindt zich aan 
de voorzijde van de machine en is 160° draai-
baar waardoor men in het volle zichtveld kan 
werken. De 9.000 liter/minuut draaizuigerpomp 
in combinatie met de 8-duimse zuigarm (met 
als optie een turbo aanjager) maakt maximale 
prestaties en flexibiliteit mogelijk onder alle 
omstandigheden. Het Vredo snijfilter vóór de 
pomp zorgt ervoor dat alle grote delen verkleind 
worden en alle vreemde voorwerpen uit de mest 
worden gefilterd. Dit voorkomt schade aan de 
pomp en beschermt het hele mestsysteem 
tegen verstoppingen. De 3-punt hefinrichting 
met CAT-3 koppelingshaken wordt automatisch 
met de hondengang mee gestuurd.

DE VREDO VT4546 19500V

UITVOERINGEN VAN DE MACHINE
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DE VREDO VT4546 27000Zv

DE VREDO VT4546 25000Zc

DE VREDO VT4546 STROOIER

De VT4546 met oplegger is een 3-assig voertuig 
met een mesttank van 27.000 liter. Deze variant, 
die de voordelen van de een 2-asser met een 
grote tank combineert, is de ideale oplossing 
voor loonbedrijven die werkelijk capaciteit nodig 
hebben. Door de constructie met een oplegger 
is een voertuig ontstaan dat zeer wendbaar is 
en toch een lage gewicht per wiel heeft. Opti-
oneel kan de oplegger met een monstername- 
en weegsysteem worden uitgerust. De ideale 
oplossing in gevallen waar afstanden op de 
openbare weg gereden moeten worden tussen 
de boerderij en het veld.

De VT4546 met 25.000 liter oplegger is een 
3-assig voertuig dat voor het zuigen uit boven-
gronds silo’s perfect geschikt is. Door de hoog 
gemonteerde uitschuifbare laadarm met een 
centrifugaal dompel pomp van 14 m³/min, is 
de tank in minder dan 2 minuten vol. De pomp 

“drukt” de tank met hoog tempo vol. De ideale 
oplossing als u de tank moet vullen van een 
container met een diepte van 4 meter. Ook 
met deze oplegger is het voertuig nog zeer 
wendbaar en heeft een laag gewicht per wiel. 

Het vlakke en lange opbouw platform van 
VT4546 biedt uitstekend plaats aan een mest-, 
compost- of slib strooier. De strooier is voorbe-
reid op het inbouwen van weegcellen tussen de 
bevestigingspunten en het hulpchassis. Hier-
mee bereikt men een optimale strooiregeling 
en dosering. De strooier heeft een capaciteit 
van 18m³/20 ton. Door de mechanische aan-
drijving van met de PTO-as kan de strooier op 
efficiënte wijze met een constant aandrijftoe-
rental voor een constant strooibeeld zorgen.
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BANDEN 
• 1050/50 R32 Michelin

MOTOR
• Deutz TCD 12.0 V6
• 6 cilinder V-Motor
• Slagvolume 12 Liter
• Vermogen 330kW / 450 pk
• Max. koppel 2000Nm
• Motor emissiewaarde TIER 4i met AdBlue

AANDRIJVING
• Complete mechanische aandrijflijn 100% sperbaar 
• Door hydraumotoren traploos aangedreven
• Rijsnelheid 0 -20 km/u, 0 - 40 km/u
• Inschakelbare 4-wielaandrijving, bij weggebruik  
   alleen achter aangedreven 

HYDRAULISCHE INSTALLATIE
Pompaandrijving d.m.v. verdeelbak achter de motor, uitgevoerd 
met:   
• 2 Load-Sensing pompen 140 l/min, max. 200 bar                                                                                
• Gesloten kringloop pomp 180 l/min, max. 450 bar                                                                                                     
• Inhoud olietank ca. 170 liter

PTO (OPTIE)
• Volle motorvermogen
• Aftakas voor in/uit schakelbaar
• Aftakas achter in/uit schakelbaar

HYDRAULIEK AANSLUITINGEN 
ACHTER

• 4 Dubbelwerkende ventielen                                                                                                                                      
• Tijd instelbaar    
• Active bodem instelling                                                                                                                                      
• Zweefstand  
• Links/Rechts meedraaiend met de 
hondengang 
• Actieve vering op de weg    
• Torsievering bij veldgebruik    
• CAT3

HET VT4546 CONCEPT
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MOTOR
• Deutz TCD 12.0 V6
• 6 cilinder V-Motor
• Slagvolume 12 Liter
• Vermogen 330kW / 450 pk
• Max. koppel 2000Nm
• Motor emissiewaarde TIER 4i met AdBlue

AANDRIJVING
• Complete mechanische aandrijflijn 100% sperbaar 
• Door hydraumotoren traploos aangedreven
• Rijsnelheid 0 -20 km/u, 0 - 40 km/u
• Inschakelbare 4-wielaandrijving, bij weggebruik  
   alleen achter aangedreven 

CABINE
• Claas cabine 
• Geveerd op Koni schokdempers 
• Bedienings paneel met Touch-screen
• Overzichtelijke bedien console, 
    gemonteerd aan stoel
• Ergonomische multi-functie joystick 
• Grammer Maximo Super-Comfort stoel 
• Automatische klimaat regeling 
• Camera met LCD kleuren monitor
• Bijrijdersstoel

ONDERSTEL
• 2 Aangedreven gestuurde assen 
• Natte schijfremmen in eindaandrijving 
• Vooras hydraulisch geveerd
• 4-Wiel besturing
• Hondengang besturing
• Assen sperbaar differentieel

VERLICHTING
• Wegverlichting met Xenon lampen
• Xenon werkverlichting aan cabine 
• LED Werklampen

FLEXIBELE OPBOUW
• 6 Montage punten Twist Lock
• Mogelijk om weegcellen in te bouwen

HYDRAULIEK AANSLUITING 
VOORZIJDE (OPTIE)

• 3-Punt hefinrichting CAT3 
• 2 Dubbelwerkende ventielen
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KENMERKEN & OPTIES

Draaibare 6” aansluiting. Bij het openen 
wordt de pomp automatisch gestart

Watertank voor handen reiniging etc.Hondengang is vanzelfsprekend bij Vredo

Aandok laadarm voor zuigen uit trans-
port tanks & veldrand mestcontainers

Hefinrichting met actieve vering en in 
hondengang gestuurd

Eenvoudig instappen in de best 
geveerde machine op de markt

Turbovuller voor hogere zuigcapaciteit

Zuigarm 160° draaibaar door het 
gehele zichtveld

Koelpakket met omkeerbare fan, eenvou-
dig te reinigen = maximale koelcapacitiet

Automatische airconditioning, comfort  
stoel etc., maken het zeer comfortabel

Bandendruk regelsysteem voor optimale 
bandendruk op de weg én in het veld

OP
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Standaard automatische smering voor 
maximale levensduur

Kiepbare tank voor eenvoudig onder-
houd

De klok rond met daglicht rijden

Snijfilter met automatische uitwerp 
functie, bediend vanuit de cabine
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TECHNISCHE GEGEVENS
Vredo VT4546

Motor
Type Deutz TCD V-6, 11.9 liter, Stage 3B/Tier 4 Interim
Vermogen Nominaal toerental 1.700 omw/min, Vermogen 330 KW / 450 pk bij 1.700 omw/min
Max. koppel 2000 Nm @ ≈ 1250 - 1450 omw/min
Inhoud tank (Diesel | AdBlue) 430 liter | 85 liter
Aandrijving
Snelheid Vooruit 0-20 km/u, 0-40 km/u, traploos | Achteruit 0-15 km/u, traploos
Assen RABA  gestuurde assen
Differentieel dwars sperren Voor- en achteras, schakelbaar
Asvering Vooras hydraulisch geveerd
Besturing Voorwiel besturing / 4-wiel besturing / Hondengang links en rechts
Remmen
Bedrijfsrem Oliebad schijfremmen in de eindaandrijving, hydraulisch bediend
Parkeerrem Veerrem d.m.v. schijf op de asaandrijving
Banden

1050/50 R32
Hydraulisch vermogen SauerDanfoss
Load-Sensing, max. capaciteit en druk 2x 140 l/min bij max. 200 bar
Externe hydrauliek aansluitingen 4 dubbelwerkende ventielen, met tijd bediening
Gesloten kringloop max. capaciteit 180l/min bij max. 420 bar
Inhoud hydrauliek tank 170 liter
Hefinrichting
Categorie CAT 3
Hefcapaciteit 78 kN
Uitvoering Actief geregelde druk op de bodem | tillend | zwevend
Gestuurd Links / Rechts gestuurd, automatisch met de hondengang
Vering Actieve werktuig vering bij weggebruik | Torsievering bij veldgebruik
Cabine Claas

Op conische schokdempers geveerde cabine | Luchtgeveerde Grammer Maximo Super-Comfortstoel 
Bijrijdersstoel | Klimatronic airco | Electrisch verstelbare & verwarmde spiegel, inkl. trottoirspiegel 

Touchscreen bediening | Camera & LCD kleurmonitor, Radio/CD speler
Verlichting
Weg | Werklampen (wcabine) | Werklampen Xenon | 2x xenon / 2x halogeen | LED
Contourverlichting 2x op Cabine, 1x achter
Drijfmest systeem

 
9.000 l/min Vogelsang verdringerpomp | Vredo F5200 snijfilter | 8”, 160° 

draaibare zuigarm | doseerbediening d.m.v. Touch-screen, snelheids onafhankelijk                                                                             
GFK Mesttank 19,500 liter | Stalen mesttank 27.000 liter bij mestoplegger

Vaste mest systeem Tebbe Großflächenstreuer
Tebbe breedveld strooier | 2 starre horizontale walsen | 2 strooischijven | 100 cm, 8 bladen per 

strooischijf | Dubbel ketting Rübig 1250 mm | Inhoud: binnenafmetingen: 5,13 x 2,30 x 1,30 m, 14,7 m³ 
/ 20 ton laadvermogen

Machine afmetingen
Totale lengte 7,30m | Breedte 3,00m |Hoogte (1050 banden) 3,70m 

Bodemvrijheid (1050 banden) 0,45m | Wielbasis 4,50m | Draaicirkel 11,80m (uitwendig)
Gewicht
Basis voertuig 12800 kg
Totaal gewicht (lehr) Drijfmest systeem: 19m³ = 17.200 kg, 25m³ = 20.900 kg, 27m³ = 22,900 kg | Tebbe: 19.680 kg
Standaarduitrusting

Automatisch smeersysteem
Opties

Bandendruk regel systeem met automatische regeling | GPS-RTK automatisch stuursysteem Trimble | 
Aftakas vóór en achter (volledig motorvermogen |3-punt hefinrichting vóór

Retarder/Bergrem | Turbovuller met 10” zuigarm

*Vredo Dodewaard BV behoud zich het recht voor om technische gegevens en constructies die in deze brochure zijn vermeld, zonder voorafgaande melding te wijzigen
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Vredo’s filosofie is “Built-to-Work”, maar elke machine heeft regelmatig zijn 
onderhoud nodig om de juiste prestatie te blijven leveren. Om het onderhoud 
zo eenvoudig mogelijk te maken worden onze machines onderhoudsvriendelijk 
ontworpen. Vredo Service is op u als klant gefocust met advies, onderdelen 
en service: toegewijd, kundig en snel.

Onderdelen
Vredo heeft bijna alle slijtdelen en andere componenten van de machines op 
voorraad. Als u de Vredo originele onderdelen koopt dan kiest u voor kwaliteit 
en betrouwbaarheid. Onze onderdelen worden volgens strenge richtlijnen 
gemaakt om aan onze hoge eisen te voldoen.

Service
Vredo heeft doorlopend een Service-team van professioneel 
opgeleide en ervaren technici en monteurs in dienst om er 
zeker van te zijn dat uw machine volledig inzetbaar is. Wij staan 
klaar met onze Service wagens om bij u thuis, maar ook in het 
buitenland de problemen op te lossen.

Onze filosofie


