
he t echte werk!

VT3936Vredo Trac



Investering versus opbrengst. Het is de afweging die u 

maakt. Elk jaar, elk seizoen. Een afweging die verandert als 

u de Vredo trac ontdekt. Deze veelzijdige, robuuste zelfrijder 

biedt maximale capaciteit, snelheid en inzetbaarheid als 

basis van een goed rendement. Dankzij bijvoorbeeld de hoge 

pompcapaciteit en het enorme vermogen van de Vredo trac, 

bent u zeker van een lage kostprijs per uur of per hectare. En 

dat is waar het u uiteindelijk om gaat. Een goede oogst, een 

tevreden klant én een gezonde marge. Dat is meer dan een 

belofte. Het is de praktijk van elke dag.
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Elke dag
de beste vulling



De tank van uw Vredo trac vult u dagelijks met drijfmest. 

Daarom beschikt u altijd over de optimale vulcapaciteit. De 

centrifugaalpomp, bevestigd onderaan de zuigarm, heeft 

een capaciteit van 12 m3 per minuut. De pomp ‘duwt’ de 

tank razendsnel vol. De ideale oplossing als u de tank vult 

bij een silo tot 4 meter diep. Vult u de tank vooral bij de stal 

van uw klant? De verdringerpomp heeft bij 1.400 motortoeren 

een capaciteit van 9 m3. Zo bent u zeker van een optimale 

vulsnelheid en lage brandstofkosten. Dat resulteert in een lage 

kostprijs per uur en per kubieke meter. Daarmee is de Vredo 

trac een winstpunt voor elke dag.
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Neem plaats en
geniet van de rust



Een dagelijkse werkplek, zoals de cabine van de Vredo 

trac, moet uiterst comfortabel zijn. We nodigen u uit om dat 

te ervaren. Neem plaats in de superluxe Grammer stoel en 

geniet van de rust. U kunt met 225 graden zicht het terrein 

rondom u overzien. Het praktische bedieningsconsole heeft 

u onder handbereik. Ze maken deze ergonomische werkplek 

compleet. Vanuit deze positie kunt u zelfs de tank vullen met 

de zuigarm. Het bewijst dat de Vredo trac bedoeld is voor 

intensief gebruik. Voorzien van het comfort dat loonwerkers 

uit het hart is gegrepen.
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Uw werkdagen duren niet altijd van zonsopgang tot 

zonsondergang. Integendeel. Bij Vredo weten we hoeveel 

werk u verzet in de vroege en late uren. Daarom hebben we 

de Vredo trac standaard uitgerust met Xenon licht. Daarmee 

brengen we u letterlijk verlichting. U kunt zodoende zonder 

extra inspanning doorwerken. Veilig, efficiënt en comfortabel, 

dag en nacht.
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Als de bodemstructuur
intact blijft, komt uw 
rendement niet onder druk



Schaalvergroting vraagt om machines met een grotere 

capaciteit. Machines die meer kunnen, maar ook meer 

wegen. Dat is een risico voor de bodemstructuur. Voor een 

goede opbrengst en goede financiële resultaten is tenslotte 

een gezonde bodemstructuur nodig. Door de Vredo trac zal 

uw rendement in dat opzicht niet onder druk komen te staan. 

We hebben de grenzen opgezocht van capaciteit, gewicht en 

tankinhoud. Maar met respect voor de structuur van de grond 

en het bodemleven. Elke Vredo trac combineert een hoge 

capaciteit met een lage bodemdruk. Het geheim? Vier grote 

1050 banden waarmee u in hondengang kunt rijden. Zo loopt 

ieder wiel maar één keer over uw kostbare bodem (gewas). 

Wilt u de wieldruk maximaal beheersen, dan kiest u voor het 

optionele bandendrukwisselsysteem. Dat is echt Vredo.
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Alles wat u nodig heeft, 
en meer



De Vredo trac is doelmatig en efficiënt. Zeker. Maar we 

hebben de functionaliteit zó ontworpen dat zelfs de kleinste 

handelingen eenvoudiger worden. Voorbeelden zijn de 

gemakkelijke hoeveelheidsinstelling en de multifunctionele 

joystick voor de rijrichting en de bediening van hefinrichting, 

afsluiters en cruise control. 

Ook voor de bediening van de 160 graden wendbare zuigarm 

beschikt u over een joystick. Daarom biedt elke Vredo wat u 

nodig heeft, en meer.
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Met de Vredo trac heeft u toegang tot praktisch elke locatie. 

Dat is het voordeel van de opvallend compacte bouw (een 

lengte van 7,30) en de vierwielbesturing. U bent wendbaar, en 

dat is een prettige gedachte. Moeilijke manoeuvres op het erf 

en in het veld zijn voorgoed verleden tijd. De Vredo baant zich 

gemakkelijk een pad naar uw bestemming. Over kleine dijkjes 

en koepaden, langs afrasteringen en tussen schuren door. 

Niets is zo relaxed als wendbaarheid.
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Voorasvering Xenonverlichting
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Automatisch smeersysteem Climatronic
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VT3936
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Motor                       
 Type Deutz V6 TIER III A TCD 2015V06
 Motorvermogen 408 pk (300 KW )
 Toerental 1500/min. (Max. 1900/min.)
 Koppelstijging 33%
 Maximaal koppel 2000 Nm @ 1300/min.

Brandstoftank  500 ltr.  (+ 300 ltr. optie)

transMissie  Mechanische aandrijflijn, hydrostatisch aangedreven
  4 wielaandrijving met 100% sper, 0-45 km/h. traploos, 42 km/h. bij 1500 toeren

assen  Raba type 576
  Vooras onafhankelijk hydraulisch geveerd

Hydraulik  2 axiaal plunjerpompen, 60cc (120 totaal) Load Sensing
  3 dubbelwerkende hydraulische ventielen achter

reMMen  Natte lamellenremmen geïntrigeerd in de assen

HefinricHting  3-punts hefinrichting, meesturend in Hondegang en dansonderdrukking
  7.880 kg. hefvermogen, 9.680 kg. drukvermogen
  3 posities, zweefstand
	 	 •	heffen/zakken	dubb.	werkend
	 	 •	onder	druk	heffen,	instelbaar
	 	 •	onder	druk	zakken,	instelbaar

Banden  Michelin 1050/50 R 30.5
 
caBine  Geveerde cabine. Grammer luchtgeveerde stoel, bijrijderstoel
  Climatronic, Radio/CD speler (Mp3 en Bluetooth optie)
  Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegel. Dode hoek spiegels
  Camera met kleuren LCD scherm
  Ergronomisch geplaatste bedienings elementen

VerlicHting  Front- en werkverlichting is voorzien van Xenon
  2 zwaailampen op de cabine, 1 zwaailamp op tankopbouw

afMetingen  Lengte:  7,30 mtr.
  Breedte: 3,00 mtr.  (2,50 mtr. op Michelin 800/65 R 32.5)
  Hoogte:  3,70 mtr.
  Wielbasis:  4,50 mtr.
  Draaicirkel: 11,80 mtr.

gewicHt  12.080 kg. (basisvoertuig)

tankopBouw  19.000 ltr. tank op trac (2400 kg.) 25.000ZC tankoplegger 25.000ZV tankoplegger
 pomp filterunit	 •	9	m3 verdringerpomp  15 m3 centrifugaal voor vullen    9 m3 verdringerpomp
	 	 •	Vredo	Snijfilter	FT5100H	 12	m3 centrifugaal voor lossen Vredo Snijfilter FT5100H
	 	 •	1.545	kg.	 	 	 8.100	kg.	 8.600	kg.
  
  Terugdraaivoorziening middels bediening in cabine
  Vullen bij gereduceerd toerental
  8” zuigarm volledig elektrisch-hydraulisch bediend
  Rijsnelheid onafhankelijke mestdosering computergestuurd
  Automatische afslag bij volle tank
   Volautomatisch smeersysteem



Vredo Dodewaard B.V.

Welysestraat 25a

6669 DJ  Dodewaard

Postbus 35

6670 AA  Zetten

t +31(0)488 411 254

f +31(0)488 412 471

e info@vredo.nl

 i www.vredo.com

dealer:

geBruikers erVaringen:

Loonbedrijf v/d Goot uit het Friese Sondel (Nederland) rijdt met 1 Vredo 
VT3936 19000V gemiddeld 100.000 kuub mest per jaar en kiest om de 
volgende redenen voor een Vredo:

Petrus van de Goot (eigenaar van 2 Vredo zelfrijders):
“De Vredo VT3936 is een machine met een niet te evenaren capaciteit 
en wendbaarheid. Mede door zijn hondengang heeft deze machine een 
ongelofelijk lage bodemdruk. Wat wij in de 10 jaar dat wij Vredo rijden 
als zeer positief ervaren hebben is dat de machines door de tijd perfect 
doorontwikkeld worden en dat Vredo een geweldige service levert. Dus 
eenmaal Vredo altijd Vredo!” 

Agrarservice Wimmer uit Marktel (Deutschland) met 50000 kuub mest per jaar 
kiest om de volgende redenen voor Vredo:

Thomas Wimmer (eigenaar, Vredo VT3936 19000V):
“Vredo is een perfect doordachte machine met een uitmuntende stabiliteit 
en meer dan genoeg vermogen wat uiteraard in bergachtig gebied een 
vereiste is. De draaicirkel van de Vredo door middel van de 4-wielbesturing 
is zeer compact. Door al deze voordelen levert deze machine schitterend 
werk waar alles uiteraard om draait” 

Varde Maskinstation Ambh uit Varde (Danmark) met 110000 kuub mest per 
jaar en nog extra werkzaamheden in de mais kiest om de volgende redenen 
voor Vredo:

Anker Vestergaard (bedrijfsleider, Vredo VT3936 met 25000V 
Tanktrailer):
“Op het moment dat wij de keuze voor Vredo maakten hebben we dit met 
meerdere combinaties vergeleken en uiteraard ook met een trekker met 
25 kuubs tank, uit deze vergelijking kwam Vredo veruit het positiefste 
qua capaciteit, maar ook wat betreft het rijcomfort met de geveerde 
vooras en het minimale motorgeluid in de cabine is Vredo een uitblinker. 
Het eindresultaat is dat mede door de hondengang en de geweldige 
wendbaarheid Varde Maskinstation meer en meer klanten krijgt!” 

Koneurakointi Kreus ay uit Kannus (Finland) met 60000 kuub mest per jaar 
kiest om de volgende redenen voor een Vredo:

Marko Kreus (eigenaar, Vredo VT3326 15000V):
“Vredo is de machine die geschikt is voor alle type land nat of droog wij 
kunnen ons werk altijd doen, het resultaat is uitmuntend en de service in 
Finland is perfect vandaar dat onze keus is gevallen op een Vredo.”

VT3936Vredo Trac


