
VT2716HSVredo High Speed

Efficiënt en universeel



Het maaien van bermen is belangrijk voor de kwaliteit van de 

openbare omgeving. Dit stelt u voor een  grote uitdaging.  Door 

de kilometers lange afstanden is het transport van materiaal 

en de afvoer van gemaaid gras tijdrovend en kostbaar. Tot u de 

VT2716 ontdekt. De trac die Vredo uitrust met maaiwerktuigen, 

al dan niet compleet met afzuigunit. 
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De VT2716, elke zomer
een winstpunt



Deze maaimachine heeft door zijn hoge maximumsnelheid (80 

km/h) toegang tot alle maailocaties, zelfs langs snelwegen. 

Door zijn grote laadcapaciteit en wendbaarheid kan de VT2716 

veel werk verzetten zonder extra kilometers. Dat is elke zomer 

een winstpunt.
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Rust uw Vredo uit met een kraan en geen last is meer onbe

reikbaar. Standaard passen we een 60 tonmeter kraan toe. 

Daarmee beschikt u over een aanzienlijk hijsvermogen in com

binatie met wendbaarheid. Wilt u de kraan alleen bij specifieke 

projecten toepassen? Dan kunt u deze, net als de laadbak, 

eenvoudig afnemen. Uw VT2716 is klaar voor ander werk.
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Geen last meer 
onbereikbaar



De VT 2716 is multifunctioneel inzetbaar. Daarbij staat u een 

vermogen van 275 paardenkrachten ter beschikking. Ideaal 

voor de aandrijving van een houtchipper via de optionele 

mechanisch aangedreven aftakas. Met zoveel vermogen blijft 

er zelfs van bomen en takken met een doorsnede van 30 

centimeter niets over dan perfecte houtsnippers. Opgevangen 

in de ruime bak (ook leverbaar als hoogkiepuitvoering) en 

afgevoerd via de meest efficiënte route.

Verpulverende 
paardenkrachten
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Geen last meer 
onbereikbaar



6

Als sneeuw en gladheid de wegen onveilig maken, rukt u uit 

met groot materieel. De VT2716, die er zijn zomertaken op 

heeft zitten en nu uitgerust is met een sneeuwploeg en/of een 

zoutstrooier. Met dit multifunctionele voertuig beschikt u over 

beulskrachten in de strijd om de veiligheid. 

De sneeuwploeg is overigens niet het enige werktuig dat u 

kunt aankoppelen. Vredo kan de VT2716 van verschillende 

DINaanbouwplaten voorzien. Ook een fronthefinrichting met 

mechanisch aangedreven aftakas is mogelijk.

Precies wat u nodig
heeft voor het bestrijden 
van gladheid



De VT2716 ondersteunt u bij het beheer van de openbare 

ruimte en tal van andere taken. Door zijn enorme wendbaarheid, 

hoge snelheid, grote vermogen en royale capaciteit brengt 

deze Vredo u rendement. Elk seizoen. Maaien, sneeuwruimen, 

zoutstrooien, hout chippen, hijsen: het kan allemaal met dit 

multifunctionele voertuig. Er staan u 275 paardenkrachten 

tot uw beschikking. Dankzij de standaard DIN kommunaal 

plaat, kunt u elk werktuig aan de VT2716 hangen. Terwijl u 

comfortabel zit in de cabine, met ruim zicht op de werklocatie, 

presteert u maximaal. Vredo maakt van elke chauffeur een 

professional.
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In elk seizoen op 
weg naar een hoger 
rendement

Precies wat u nodig
heeft voor het bestrijden 
van gladheid



VT2716Vredo High Speed VT2716HS
dieselMotor         John Deere 6068HT485 205kW (275pk), 
  1025 Nm bij 1400 omw./min.
 
aandrijving   Gestuurde assen, elk door een hydromotor 

aangedreven. ABS en luchtgeremd.

snelheden   Traploos, zonder schakelen van 0  80 km/h 
(afhankelijk van toegepaste banden)

opties   Aftakas en hefinrichting op voor en 
achterzijde, diverse DINplaten

technische  16 ton op chassis
laadcapaciteit  

hydraulisch  2x160 liter (bij 280 bar)= 165 kW, optioneel
verMogen  uit te breiden tot 280 kW

afMetingen   6,77x2,4x3,55 mtr. (lxbxh) op standaard 
banden 750/60R30.5

draaicirkel   10,80 meter (buitenwerks) bij banden 850/50 
R30.5
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