
OMSCHRIJVINGART.NUMMER

G00100484 VT 4546 19M3 (0119.048)

VT 4546
· Bouwjaar 2016
· Uren ca. 1440
· Tankinhoud 19,5m3

· Machine no. 0119.048
· Banden Michelin 1050/50-R32 T2
· JD GPS RTK

VT4546B VOORBEREID VOOR ZBV 19500V
De zelfrijder is standaard voorzien van:

· Motor Deutz 330 kW / 450 pk watergekoeld TIER IIIIB met AdBlue
· Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij
· 1.500 omw/min Motortoerental d.m.v. rijautomaat
· Brandstoftank 450 liter
· AdBlue tank 80 liter
· Super comfort Claas-Vredo cabine, incl. airco en radio met cd speler
· Bedieningsconsole aan armleuning incl. Joy-Stick en touch-screen terminal
· Aflezen actuele gegevens en drukken via touchscreen
· Luchtgeveerde supercomfortstoel
· Bijrijderszitting
· Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegels
· Sigarettenaansteker
· Cruisecontrol
· 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, zwenkbaar, torsiegeveerd
· en voorzien van werktuigvering. Actief geregeld: onder druk
· volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
· Automatische smering 4L vetpot
· 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, max 210 l/min, 400 bar
· 2 LS-Pompen, 160 l/min, 200bar tbv. Extra functies, drukgecompenseerde ventielen
· 3 Dubbelwerkende ventielen achter
· Voorzien van een drukloze retour
· Camera- monitorinstallatie met LCD kleurenscherm en geluidsweergave
· Achteruitrijalarm
· Zwaailampen op cabinedak
· 2 LED werklampen op spatborden achter cabine
· 4 Xenon werklampen vooraan cabinedak

Voorbereiding voor 19500V:
· Uitrij data middels USB op te slaan
· Hydraulische aansluitingen tbv PF 9010
· Zuig en persleiding onder de cabine
· Aansluitingen mestverdeler, voedingsstekker zb, hefvering/demping dmv accumulator
· Telescoopcilinder voor kippen tank

POMP-FILTERUNIT PF9010 CPL
Specificaties:

· Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers
· Terugdraaivoorziening op mestpomp middels touchscreen 
· Vullen bij gereduceerd toerental (1.200 rpm)
· Snijfilter VREDO FT 5200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
· Zuigarm 8" 160° zwenkbaar, samen met 9000 ltr/minuut Vogelsang mestpomp en FT5200 snijfilter op 

aparte, afneembare, frontunit.
· 180° zwenkbare front-zuigaansluiting 6"
· Bediening elektrisch/hydraulisch
· Dosering rijsnelheid-onafhankelijk en vaste mestgift instelbaar (bijv. stilstaand lossen)
· Voorprogrammeerbare bemesters 
· Voorzien van extra traptrede onder bumper
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· Standaard extra werklamp op zuigarm

TANK ZBV 19500V POLYESTER
Specificatie tankopbouw:

· Tank volledig uit polyester op stalen hulpframe met twist-locks
· Lichtgewicht
· Tank inhoud 19,5 m3 
· Tank eenvoudig te reinigen door gelijkvormigheid
· Tank eenvoudig afneembaar
· Ontluchting met overdrukbeveiliging
· Automatische afslag pomp bij vullen  
· Tank hydraulisch kipbaar voor onderhoud 
· 2x LED werklampen achterop tank
· Extra grote spatlappen

SLANG NAAR BEMEST.-LANG (STNDRD)
Voor bemesters met verdeler op meer dan 0,5m van 3-punt bok

· 6" - 10 bar slang
· 6" moederdeelkoppeling
· Stevige slanggeleiding tbv hondegang 
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