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Vredo VT7138
Vredo introduceert de nieuwe VT7138 zelfrijder; de trendsetter in de mestuitbreng markt. Dankzij de enorme capaciteit, gebruik 
makend van de modernste precisielandbouw technieken, is de VT7138 uniek in zijn klasse.  

Vredo Zelfrijder
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SPECIFICATIONS VT7138
Engine Scania DC16 317A 522kW

Cylinder V-8

Displacement 16.4 L

Nominal rpm 1600 rpm

Nominal power 522kW/710 HP

Maximum Torque 3320Nm @1400rpm ( flat curve @ 3230 Nm @ 1100rpm)

Emission stage Stage 5

Volume tank (fuel | AdBlue) 845L / 69L

Transmission Vredo VVT700 CVT / Vario

Speed Forward 0-20kph, 0-50kph; Stepless / Reverse 0-17kph; stepless

All wheel drive Permanent with lockable diff at 3-axle

Axles OMSI steer axles

Differential axle lock Front and rear axles shiftable

Axle suspension Front axle hydraulic suspension

Rear axle fixed mounting  (2-axle) / Rear axles walking beam (3-axle)

Steering modes Frontaxle / All wheel steer / Crab steer left and right

Brakes Knott

Service brake Dry disc brake hydraulically actuation; double calipers front

Parking brake Spring-loaded dry disc brake on transmission output shaft front side

Tyres IF900/60R42 CHO (standard)

520/85R42 + 380/90R50 (in crop tyres)

Working hydraulics SauerDanfoss

Load-sensing, max flow/pressure 2x 170L/min @ 200 bar max

Hydraulic valves for external use 4x double-acting valve

Closed loop maximum flow/pressure 267L/min @ 420 bar max ( serie 2022 end upward)

Optional extra closed loop maximum flow/pressure 227L/min @ 420 bar max

Volume hydraulic oil tank 120L

3 Point Hitch

Category Cat 3N and 4N

Hitch travel 660mm, max height @ 1000mm (900/60R42)

Lifting force 75kN -105kn (@ lower link hooks)

Functions Active controlled pressure/release system/free-floating/depth control

Steerable Left/Right crabsteer controlled

Suspension Hydraulical suspension when lifted out / Torsion suspension of hitch link during fieldwork

External operation Switch on fender left

Cabin Claas

Suspension Allround pneumatic suspension

Seat Air-suspension Grammer Maximo Super-Comfortseat/Passenger seat

Airconditioning Climatronic

Mirrors Electrical adjustable and heatable mirrors

Operation Console with joysticks and terminal installed on armrest

Miscellaneous Camera and LCD colourmonitor, radio/CD player

Lighting

Road lights Bi-LED

Working lights on frontside cab 2x Xenon / 2x Halogen

Working ligths vehicle LED

Rotating beacon lights 2x on cab, 1x on rear, Halogen

Slurry system

Pump-slicer unit 12.000 liter Vogelsang positive displacement pump

Slicing filter Vredo FT6200

Suction arm 10 inch, 120 deg. swivel angle

Rate control Over terminal, vehicle speed controlled/vehicle speed independant

Polyester tank 21.000L for 2 axle machine / 32.000L for 3-axle machine

Dimensions

Overall length 2 axle machine 9.268mm

Overall length 3-axle machine 11.674mm

Overall (@ standard tyres) 3.000mm

Height (@a standard tyres) 3.945mm

Bottom clearance (@ standard tyres) 450mm

Wheelbase 2 axle machine 5.140mm

Wheelbase 3 axle machine 5.140mm + 2.410

Turning circle (outside diameter) 2 axle machine 14,85m

Turning circle (outside diameter) 3 axle machine 19,75m

Total empty weight

Total weight 2 axle machine (slurry application) empty  21.500 kg | 21m³ tank

Total weight 3 axle machine (slurry application) empty  26.200 kg | 32m³ tank

Serial specification Automatic central greasing, reversable cooling fan, compressed air connections on both sides

Options
"Central Tyre Inflation System with automatic control / GPS Autopilot System (Trimble or JD) / Extra road transport axle / Telescopic loading 

arm / Supercharger in loading arm /Automatic fire extuingisher / slurry pump control  by NIR-sensor 
(Zunhammer or JD /  Further options on request"

* Vredo Dodewaard BV reserves the right to change specification and design of products described in this literature without notice..
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Pomp filter unit PF12000
Het pompfilter zorgt voor goed versneden mest naar de 
tank. Doordat tijdens het laden het dieselmotor-
toerental zich aanpast aan het mestpomptoerental gaat 
de machine optimaal om met zijn brandstof.

Mesttank
De lichte 32m³ liter inhoud, welke voor minimale leidingweers-
tand in zijn geheel voorzien is van 10“leidingwerk. De tank 
is onder alle omstandigheden goed te legen door verdiept 
gedeelte midden in de tank.
Optioneel is de machine voorzien van een smalle tank met 
dakconstructie en Flex deel, gezamelijk goed voor 32m³. Hier-
door blijft de totale breedte van de machine bij langs de tank 
klappende aanbouwwerktuigen binnen de perken, zonder dat 
dit ten koste gaat van de tankcapciteit. De aan de zijkant 
gemonteerde bevestigingssteunen voor aanbouwwerktuigen 
zorgen voor een efficiënte aankoppeling. 

10” zuigarm
Met de 10“ zuigarm  wordt de mestpompcapaciteit optimaal 
benut en zorgt voor zeer snelle laadtijd van de mesttank. De 
meskantafsluiter in combinatie met de mestslang uit een 
stuk zorgen voor een mestflow met weinig weerstand.Het zeer 
ruime 10“ leidingwerk zorgt tevens voor een grote loscapaci-
teit, voor optimale benutting van de 12 kuubs pomp.

De optionele turbovuller is drukgestuurd en zorgt voor 
een nog hogere laadsnelheid. Het toerental past zich 
automatisch aan naar het aangeboden mestvolume, tot 
16m³ per minuut.

Motor
De nieuwe Scania V8 Stage V motor zorgt 
voor 710pk en levert daarmee voldoende 
kracht voor de zwaardere arbeidsomstan-
digheden  in heuvelachtige terrein met diverse 
aanbouwwerktuigen.

Koeler
De de speciaal vormgegeven ventilator en forse 
koelergroep zorgt voor egale en optimale, stille 
koeling luchtstroom en heeft dankzij de geoptimal-
iseerde fanaandrijving weinig vermogensverlies. 

Eco Mode
De ‚Ecomode‘ zorgt voor een zeer 
efficiente overbrenging van het 
motorvermogen naar de wielen.

Banden druk wissel systeem
Het bandendrukwisselsysteem zorgt met een lage bandenspanning in combinatie 
met hondegang voor minimale insporing op het land, waardoor het bodemleven 
intact blijft, voor een maximale gewasopbrengst. Voor gebruik op de weg kan de 
bandenspanning verhoogd worden voor minimale bandenslijtage.

Makkelijk toegankelijk voor 
dagelijks onderhoud
Diverse onderdelen, zoals de dieselfil-
ters, oliepeilstok zijn voor onderhoud 
eenvoudig toegankelijk.

Watertank en gereedschap
Dankzij een doordacht opbergvak heeft de 
chauffeur altijd de beschikking over een 20L 
water jerrycan en  gereedschapskist.

Precisie landbouw
Voor de nauwkeurige en exacte 
uitbrenging van de mest is de 
VT7138-3 naar wens uit te rusten 
met de door u gewenste GPS sys-
teem, eventueel in combinatie met 
sectiecontrol en NIR toepassing. 
Zodat u exact weet hoeveel en waar 
bemest wordt.

Software
Voor een optimaal 
gebruikers gemak en 
het behalen van maxi-
male capaciteit, heeft 
de VT7138 diverse 
vooruitstrevende slimme 
toepassingen in de 
software geintegreerd.


