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G00100588 VT 2516

VT 2516
· Bouwjaar 2005
· Uren: ± 6500
· 12,5 M3 Mesttank

Technische gegevens VT2516:

· Motor John Deere Powertech 6068HF475 common rail 
187kW/250 pk watergekoeld 

· Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 kmh d.m.v. rij-
automaat

· Brandstoftank ca. 420 liter
· Geveerde Claas cabine, incl. airco en radio met cd speler
· Luchtgeveerde Grammer Maximo supercomfortstoel
· Bijrijderszitting
· Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels 
· Permanente 4 wiel aandrijving
· Voor- en achteras zijn voorzien van een limited-slip differentieel (zelf 

sperrend)
· Verbinding tussen voor- en achteras dmv 3e, hydraulisch te sperren,

differentieel
· Besturing 2 wiel  - 4-wiel - hondegang
· Banden 850/50 R30.5 
· Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
· 3-punts dubbelwerkende hef achter, meesturend,       
· Torsiegeveerd en voorzien van werktuigvering. 
· Actief geregeld : onder druk volgend, zwevend of 
· Ontlastend,  instelbaar vanuit cabine
· Afstandsbediening voor hefinrichting
· Groepssmering t.b.v. vetsmering assen en hefinrichting
· 2 dubbelwerkende ventielen achter
· Achteruitrijalarm
· Camera monitor installatie met kleuren LCD scherm

De tankopbouw is standaard voorzien van:
· Volledig uit 4 mm staal
· Lichtgewicht (1845kg)
· Tank inhoud 12,5 m3 
· Tank eenvoudig te reinigen door gelijkvormigheid
· Tank eenvoudig afneembaar
· Ontluchting met onderdrukbeveiliging
· Automatische afslag pomp bij vullen  
· 2 zuigslangen 6" 3,35 mtr
· Niet geschikt voor weegsysteem

Specificaties:
· Vogelsang verdringerpomp VX186-260Q 6000 l/min met

schroefzuigers
· Terugdraaivoorziening op mestpomp d.m.v. drukknop in cabine

vullen bij gereduceerd toerental (1.200 rpm)
· Snijfilter VREDO FT 4100 met vuiluitwerper, te openen en

ledigen vanuit de cabine
· Zuigarm 8" samen met 6000 ltr/minuut Vogelsang
· Mestpomp en FT4100 snijfilter op aparte, afneembare, frontunit.
· 180° zwenkbare front-zuigaansluiting 6"
· Bediening elektrisch/hydraulisch
· Dosering rijsnelheid-onafhankelijk en
· Vaste mestgift instelbaar (bijv. stilstaand lossen)

· 3 verschillende werkbreedtes voorgeprogrammeerd
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