
OMSCHRIJVINGART.NUMMER

G00100723 VT 3936 17M3

VT3936
· Bouwjaar 2012
· ± 5050 Uren
· Machine nummer: 0109.108
· Banden Michelin MegaXbib 1050/50 R32 M28, 40%
· BDWS
· TÜV
· Tank 17M3

· Aandok arm

VT3936 VOORBEREID VOOR ZBV19000V
De zelfrijder is standaard voorzien van:

· Motor Deutz 300 kW / 408 pk watergekoeld TIER IIIA
· Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min Motortoerental d.m.v. 

rijautomaat
· Brandstoftank 500 liter
· Super comfort Vredo cabine, incl. airco en radio met cd speler
· Luchtgeveerde Grammer comfortstoel
· Bijrijderszitting
· Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegels
· Geschakelde 4 wiel aandrijving en mechanische hoog laag in tussenbak
· Mechanische sper op voor-, achteras 
· Besturing Voorwielen -, Vierwiel- en Hondengang
· 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 hef en kippen tank
· Automatische smering
· 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 150 l/min, 400 bar
· 2 LS-Pompen, 160 l/min, 200bar tbv. Extra functies, druk-gecompenseerde ventielen
· 3 Dubbelwerkende ventielen achter
· Voetschakelaar mestpomp
· Camera- monitorinstallatie met LCD kleurenscherm en geluids-weergave
· Achteruitrijalarm
· Zwaailampen op cabinedak
· 2 xenon werklampen op spatborden achter cabine

Voorbereiding voor 19000V:
· Hydraulische aansluitingen tbv PF 9000
· Zuig en persleiding onder de cabine
· Aansluitingen mestverdeler, voedingsstekker zb, mestdiepteregeling op hef, hefvering/demping dmv 

accumulator
· Telescoopcilinder voor kippen tank

BANDENDRUKWISSELSYSTEEM VT 3936 
· Bandendrukwisselsysteem met 4 cilinder compressor, inclusief bediening vanuit de cabine, 2 

voorinstellingen 
· Bandendrukwisselsysteem zit gemonteerd op spatbord recht naast cabine

OPTIE TUV UITRUSTING VT 3936
Aanpassing aan de Duitse wetgeving voor wegtransport van zelfrijdende werktuigen:

· Noodstuurinrichting
· Breedteborden op spiegelsteunen
· Wielkeggen
· Max. snelheid aanduiding
· Extra reflectoren op zijkant en achterkant

De tankopbouw is standaard voorzien van:
· Volledig uit 3 mm RVS
· Lichtgewicht (2240 kg)
· Tank inhoud 17 m3 
· Tank eenvoudig te reinigen door gelijkvormigheid
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· Tank eenvoudig afneembaar
· Ontluchting met onderdrukbeveiliging
· Automatische afslag pomp bij vullen  
· Tank hydraulisch kipbaar voor onderhoud 
· 2 zuigslangen 6" 4 mtr

POMP-FILTERUNIT PF9000
Specificaties:

· Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers
· Terugdraaivoorziening op mestpomp d.m.v. drukknop in cabine
· Vullen bij gereduceerd toerental (1.200 rpm)
· Snijfilter VREDO FT 5100 met vuiluitwerper, te openen en   ledigen vanuit de cabine
· Zuigarm 8" 160° zwenkbaar, samen met 9000 ltr/minuut Vogelsang mestpomp en FT5100 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

OPTIE AANDOKARM
· Aandoksysteem voor direct laden uit toevoertrailers aan bovenzijde
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