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C001062 VREDO VT4556 TEBBE

Vredo VT4556 Tebbe
· Bouwjaar Trac: 2019
· Bouwjaar Tebbe: 2016
· Uren: 355
· Machinenummer: 0120.088
· Bandendrukwisselsysteem
· Trimble DGPS
· EX Demo

· Motor Scania DC 13, 6 cilinder lijn, 12,7 liter,  331 kW / 450 pk watergekoeld
· EU Stage 4 (T4f) met SCR (AdBlue) en EGR
· Maximum Koppel 2275 Nm @ 1250 rpm
· Maximum vermogen 331 kW / 450 pk @ 1500 - 1650 rpm
· Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min motortoerental d.m.v. drive 

controller
· Inhoud brandstoftanks 600 liter (2 x 300 liter)
· Inhoud AdBlue tank 60 liter
· Super comfort Claas-Vredo cabine, incl. radio / cd speler met bluetooth (met externe microfoon voor 

telefonie)
· Elektronisch geregelde airco
· Bedieningsconsole aan armleuning incl. Joy-Stick en touch-screen terminal
· Aflezen actuele gegevens (drukken, temperaturen etc.) via touchscreen
· Luchtgeveerde Grammer Maximo supercomfortstoel
· Bijrijderszitting
· Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegel
· Cruisecontrol
· Mechanische dwars sper, op voor- en achteras, handbediend via drukknop 
· Geschakelde 4 wiel aandrijving, achteras constant aangedreven,  vooras schakelbaar vanuit cabine
· Mechanische hoog/laag in tussenbak, laag 0-20 km/h, hoog 0-40 km/h
· Voorzien van motorrem / bergrem
· Besturing voorwielen -, vierwiel- en hondengang
· Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
· Automatische vetsmering met 4L reservoir
· 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 177 l/min, 420 bar tbv. strooischijven
· 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 136 l/min, 420 bar tbv. strooiwalzen
· 1 LS-Pomp, 170 l/min, 200bar tbv. externe hydrauliek
· 1 LS-Pomp, 86 l/min, 200bar tbv koeler (en optioneel BDWS)
· Ext. hydrauliek met drukgecompenseerde ventielen
· 4 Dubbelwerkende ventielen achteraan
· Achteruitrijalarm
· Camera achterop Trac met LCD monitor incl. luidspreker 
· Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
· 2 Zwaailampen aan zijkant cabinedak
· LED straatverlichting in voorbumper
· 2 LED werklampen op spatborden achter cabine 
· 2 LED verstralers onder cabine
· 4 LED werklampen vooraan cabinedak
· Voorzien van een luchtsysteem voor het schoon blazen van de cabine en koeler, aansluiting naast 

koelerruimte en achter de cabine bij buffervat
· Schoonwatertank 43 liter
· Gereedschapkast/opbergvak 100 liter
· Telescoopladder voor inspectie 
· Brandblusser, 5 kg

Voorbereiding voor Tebbe:
· Uitrij data middels USB op te slaan vanaf touchscreen terminal
· 2 Gesloten systeempompen, 140 l/min, 400bar tbv strooischijven en walsen
· Drukuitlezing van gesloten systeempompen op touchscreen terminal
· Display voor bediening en uitlezing Vredo Spreader Weight Control systeem

BDWS VT4556 MOTORCOMPR.
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Bandendrukwisselsysteem dmv motorcompressor 700 l/min bij 1500 rpm 

· Incl. bediening vanuit de cabine op touchscreen terminal 
· 2 instelbare voorinstellingen op terminal, minimum en maximum druk
· Actuele bandendruk op terminal zichtbaar, vooras en achteras apart zichtbaar

VT4556/TEBBE TRIMBLE TMX/DGPS
· Trimble Autopilot RangePoint RTX (DGPS+) met TMX 2050 Display
· AG25 GNSS Antenne gemonteerd voorop de cabine
· 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 RangePoint RTX (DGPS+) signaal 0-10 cm (absoluut 0-50 cm)
· Excl. RangePoint RTX (DGPS+) Correctie Signaal Abonnement 
· RangePoint RTX (DGPS+) abonnement van leverancier (Trimble) evt. afsluiten in samenspraak met 

klant

TEBBE STROOIER MET DUBBELE WALS:
· Lengte binnenzijde bak: 5.13m, Breedte binnenzijde: 2,30m, hoogte binnenzijde: 1,25m (zonder 

opzetschotten).
· Type HV100 Bodemketting 
· Duplex aandrijfketting voor frees wals
· Hydraulisch 3 functie's voor: bodemketting, doseer schuif en achterklep
· Automatische vetsmering voor bodemketting
· Automatische vetsmering voor Tebbe vanaf Vredo zelfrijder 
· Kunststof beschermbalken voor bovenzijde zijwanden 
· Kunststof beschermplaten voor bovenzijde van strooikast
· Kunststof bescherming voor binnenzjide achterklep
· Voorbereid voor houten opzetschotten
· Compleet met spatborden en LED verlichting (incl extra LED wegverlichting op achterklep en 

zwaailampen)
· Gespoten in Vredo geel (Ral 1028)
· Afleep koppeling 5t, pen 35mm

· Heavy duty subframe voor Tebbe box met 6 twistlocks verbonden met Vredo chassis. Incl. console voor 
trekhaak

· Mechanische overbrengingsbak voor de aandrijving van de wals en strooischijven geintergreerd in Tebbe 
frame

· Gespoten in Vredo geel (Ral 1028)

TEBBE BOX IS UITGEVOERD MET WEEGSYSTEEM:
· Tebbe box uitgevoerd met 4 zware loadcells van 10.000kg
· Loadcell signaal wordt gebruikt voor strooiafgifte en tonnage berekening
· Bedienings terminal in cabine:

*snelheid bodemketting
*dosering
*achterklep
*werkbreedte
*dosering

· Data registratie op SD-kaart of USB Poort
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