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G00100907 VREDO PROFI 9.75M DV L

Vredo Profi 9.75 DV L
· Machinenummer: 1025.001
· Bouwjaar: 2020
· Sectieafsluiting

 Specificaties:
· Werkbreedte 9,75 meter
· Rij-afstand 18,75 cm
· Vredo dubbele V-schijven systeem 
· 52 schijvenparen
· Onderhoudsvrije mechanisch geveerde duo schijfmeshouders 
· Schijfmeshouders zijn meestuurbaar d.m.v. torsierubbers 
· Cassette keerringen en dubbel rijige lagers t.b.v. schijflagering 
· Gemakkelijk te vervangen slijtdelen, zoals schijven, slijtvaste kunststof geleideblokken en sleepvoet 
· Pneumatische afsluiters 
· Voorzien van 12V zwart-wit sectieafsluiting, 13 secties van 75 centimeter 
· 5-delig open frame 
· Automatische (hydraulisch en mechanische) transportvergrendeling
· Mechanisch bediende automatische schijfbescherming met reflecterende delen ter beveiliging tijdens 

transport, deze omsluiten de schijven bij het inklappen van de zodenbemester
· 1 aansluiting voor centrale smering van scharnierpunten 
· Voor optimale bodemvolging kan het frame uitgeklapt in het veld vrij pendelen, doordat de in/uitklap 

cilinders aan elkaar liggen d.m.v. een trek/duw stang in een parallellogram
· Vrije pendeling voorzien van pendel blokkering indien bemester wordt opgeklapt (ook instelbaar bij 

draaien op kopakker)
· Bol- en vlakstelling, door middel van het in- en uitdraaien van de trek/duw stang
· Voldoet aan de eisen gesteld voor de wetgeving wegtransport voor onder andere Nederland en Duitsland
· Breedteborden achterop 
· Kentekenplaathouder met verlichting
· 1x Vogelsang Dosimat DMX 52-40-800 verdeler
· Mestslangen 40 mm, voor precisiebemesting 
· RVS slangklemmen op de mestslangen en uitstroommondstukken
· Transport breedte onderzijde: 2,98 meter
· Transport breedte bovenzijde: 2,66 meter
· Gewicht ca. 2950kg
· LED verlichting
· Trap met bordes aan achterzijde Vogelsang verdeler
· Demontabele accordbok aankoppeling 

Benodigde aansluitingen:
· 2x 1/2" in/uit klappen (open center)
· 1x Luchtaansluiting (rode aanhangwagenkoppeling)
· 2x 3/4" verdeler (open center). De verdeler aansluiting benodigt een continu oliestroom van 60 l/min
· 1x 1/2" drukloze retour 
· 6" KKV mestslang aansluiting 
· 1x aansluiting centrale smering vanaf trekkend voertuig
· 1x 16-polige Harting HAN stekker voor sectieafsluiting

OPTIE ISOBUS GPS SECTIEAFSL.9.75M
GPS gestuurde sectieafsluiting (Trimble) voor Profi 9,75m DS L en Profi 9,75m DV L (pneumatische afsluiters)

Standaard geleverd met:  
· ISOBUS Controller (+ I/O-module) gemonteerd op bemester, geschikt voor 12 & 24 Volt
· ISOBUS stekker + kabel (standaard 16 polige stekker vervalt)
· Benodigde luchtdruk minimaal 6 bar
· Afsluitbaar in 13 secties van 75 cm
· Werkend i.c.m. Geoswitch ISO van Trimble  
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