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G00100761 VT 4546

VT 4546
· Bouwjaar 2015
· Uren ca. 3150
· Machine nr. 0119.016
· Tank 19,5 m3
· Banden Michelin 1050/50 R32 T2 nieuw
· Hulpas
· TÜV
· Stuurcorrectie achteras
· Extra dieseltank 
· Aandokarm met aanjager
· GPS Trimble RTK
· Motorrem

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
· Bediening hef middels afstandsbediening
· 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

OPTIE VT4556/19500 TRIMBLE FMX/RTK
· Trimble Autopilot RTK met FMX Display
· AG25 GNSS Antenne gemonteerd aan tank boven draaipunt zwenkbare hef
· Compleet geïntegeerd in stuursysteem van Trac
· Maakt standaard gebruik van Glonass en GPS satellieten
· Standaard EGNOS signaal 0-30 cm nauwkeurig (absoluut 0-2 mtr.)
· Nauwkeurigheid met RTK signaal 0-2 cm (absoluut 0-2,5 cm)
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· Excl. RTK Correctie Signaal Abonnement 
· Systeem is inclusief RTK SIM-kaart modem.
· RTK abonnement van leverancier (Trimble) evt. afsluiten in samenspraak met klant
· Compleet opgebouwd en getest

OPTIE BERGREM VT4546
· Deze optie geeft de bestuurder de mogelijkheid om tijdens afdalingen extra remvermogen te creeren om 

de bedrijfsrem zo min mogelijk te belasten.
· Door het intrappen van het voetpedaal, wat de remwerking activeert, wordt de de dieselmotor hydraulisch 

verder gedrukt. Dit gebeurd door dat zowel de rijhydrauliek als ook een apart ventiel de dieselmotor 
meer gaan belasten.

HULPAS VT4546
· Bevestigd onder de hefarm
· Voor ontlasten achteras Trac (max. 11,5 ton per as)
· Max. draagkracht 2700kg
· Bandenmaat 180/70 R8
· Draagvermogen band 1470 kg. @ 40 km/h

OPTIE TUV UITRUSTING VT4546
Aanpassing aan de Duitse wetgeving voor wegtransport van zelfrijdende werktuigen:

· Noodstuurinrichting
· Breedteborden op spiegelsteunen
· Wielkeggen
· Max. snelheid aanduiding
· Extra reflectoren op zijkant en achterkant
· Extra verlichting
· Isolatie van motorruimte
· Hefhoogte wordt afgesteld wanneer er bemester meegaat 
· Reminstallatie volgens de Duitse TUV voorschriften

OPT. STUURCORR. ACHTERAS
· Optie voor het handmatig bijsturen van de achteras
· Geschikt voor het rijden tussen maïsplanten op hellingen
· Werkt door middel van een potmeter in armleuning van cabine 

EXTRA WERKLAMPEN OP BORDES
· 2 extra LED werklampen op bordes achter cabine

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 
· 2 zuigslangen 6" 4 mtr PVC
· Niet geschikt voor weegsysteem
· 2x LED werklampen achterop tank
· Extra grote spatlappen

BOCHT NAAR ZB 6" 100° MET TOEBEH
· Voor bemesters met verdeler dicht aan 3-punt bok
· 6" - 10 bar slang
· 6" moederdeelkoppeling
· Stevige slanggeleiding tbv hondegang 
· Noodzakelijk bij een Vredo 12m zodebemester 
· Noodzakelijk bij een Bomech bemester

EXTRA DIESELTANK ZBV19500V
· Extra dieseltank op achterzijde tank gemonteerd inhoud 350L.
· Extra dieseltank is vast verbonden met orginele dieseltanks. Vullen van beide tanken gaat middels extra 

dieseltank
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EXTRA WERKLAMPEN ACHTEROP TANK
· 2 extra LED werklampen achterop tank naast standaard werklampen
· Montage 1x links en 1x rechts

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
· Standaard extra werklamp op zuigarm

DUITSE AANDOKARM MET TURBOVULLER
· Aandoksysteem voor direct laden uit   toevoertrailers aan bovenzijde

Standaard uitgerust met:
· 8" Kogel
· 4" Beluchting
· 8" verzinkt pijpwerk
· Turbovuller voor extra laad capaciteit hydraulisch aangedreven

VOORB. BOMECH MULTI PSF 15M
· Transport steuenen en beugels aan tank, voorbereid voor hydraulische bediening
· Begrenzing van hefinrichting middels mechanisch bediende kogelkraan
· Aanpassing hydrauliek / elektrisch
· Aanpassing software
· 2 Zuigslangen 6" van 4 meter welke normaal meegeleverd worden met ZBV 19500V vervallen met deze 

optie
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