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G00100845 VREDO VT3936

VT3936
- Machine nr. 0109.03.01.025
- Bouwjaar. 2006
- Urenstand ± 8.995 uur
- Bandendrukwisselsysteem
- Hefinrichting voorzijde

De zelfrijder is standaard voorzien van:
- Motor Deutz 286 kW / 390 pk watergekoeld COM II
- 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 Maximo supercomfortstoel
- Bijrijderszitting
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek-
  spiegels
- Mechanische sper op voor-, achteras en centraal differentieel
- 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

BANDENDRUKWISSELSYSTEEM VT 3936 CPL
- Bandendrukwisselsysteem met 4 cilinder compressor, inclusief bediening vanuit de cabine, 2 
voorinstellingen 
- Bandendrukwisselsysteem zit gemonteerd op spatbord recht naast cabine

HEFINRICHTING VOORZIJDE  VT3936
-Hefvermogen 5000 kg
-Hefcilinders dubbelwerkend
-Vangklauwen Cat III
-Hefarmen opklapbaar, afneembaar, -Hefinrichting vast of pendelstand
-Hydrauliek aansluiting met dubbelwerkend ventiel
-Bedienung d.m.v. schakelaars op rijkeuzehandle
-2 Dubbelwerkende ventielen t.b.v. externe hydrauliek 50 ltr./minuut bij 200 bar 
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