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G00100958 VT7028-3

Vredo VT7028-3
· Machinenummer: 0111.036
· Bouwjaar: 2019
· Uren: ±6.000
· Bandendrukwisselsysteem
· Trimble TMX RTK
· Voorbereid voor 36m Vogelsang
· Extra dieseltanks +400L
· Turbovuller (16m3 per minuut)
· Aanhanger luchtremventiel

Specificaties:
· Motor Deutz TCD 16.0 V8, 505 kW / 687 pk watergekoeld 
· EU Stage 4/Tier4F met SCR (AdBlue)
· Maximum koppel 2890 Nm @ 1400 rpm
· Aandrijving met Vredo VVT700 CVT traploze aandrijving, 
· Twee snelheidsbereiken vooruit, 0-20 km/h en 0-40 km/h
· Achteruit 0-17.5 km/h
· Dieseltank ca. 650 Liter
· AdBlue Tank 85 liter
· Volledig luchtgeveerde Claas-Comfort-Cabine, incl. radio / CD-speler met Bluetooth (met externe 

microfoon voor telefonie)
· Climate control
· Bedieningsconsole in rechter armsteun van stoel, incl. joy-stick voor rij- en mestbediening en 

touchscreen terminal 
· Alle voertuig- en bemestingsdata zichtbaar op Hydac Terminal
· Luchtgeveerde Grammer Maximo Super-Comfort stoel 
· Bijrijdersstoel
· Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels met dodehoek-spiegels 
· Sigaretten aansteker 
· Cruisecontrol met anti-stall regeling
· Permanente 6 wiel aandrijving met sperbaar lengte differentieel in aandrijving van vooras en tandem 

achterassen 
· Voorassen en achterassen met sperbare dwars differentieel, bediening met drukschakelaar in cabine
· Besturing: 6-wiel en hondegangbesturing (tandem-as deels hondegang)
· Hydraulisch geveerde vooras en achterassen met niveau regeling en pendeldemping
· 3-Punts CAT 3 afmetingen, dubbelwerkende hef achter, zwenkbaar, torsiegeveerd CAT 4 vanghaken en 

voorzien van werktuigvering
actief geregelde hef onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine

· Hefinrichting bereik 660mm, Max hoogte ca. 1m met 900 banden 
· Hefvermogen tussen kogels max. 105 kN (10,5 ton) gemiddeld hefvermogen 75 kN (7,5 ton)
· Handmatige bediening hef middels drukknopkast achterop spatbord
· Automatische vetsmering SKF met 4L reservoir 
· 1 Pomp voor gesloten circuit max 260 L/min, 420 bar, aandrijving mestpomp 
· 2 LS-pompen, 190 L/min per pomp bij 200 bar, tbv ext hydrauliek en interne functies zoals sturen, 

koelers, vering, enz. 
· 4 Dubbelwerkende ventielen met regeling te bedienen vanuit de cabine
· Standaard met 3/4" drukloze retour 
· Achteruitrijalarm
· Camera achteroop Trac met LCD kleur monitor incl. luidspreker 
· Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
· Telescoopcilinder in het chassis voor het opkippen van de mesttank
· 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
· Snelkoppeling voor luchtaansluiting achterop Trac
· Telescoopladder voor inspectie
· Brandblusser, 5 kg
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OPTIE TÜV UITRUSTING VT 7028-3
Aanpassingen met betrekking tot "Deutschen Rechtsvorschriften für Straßentransport"

· Noodstuur inrichting met elektrische hydraulische pomp
· Waarschuwingsborden aan de voor- en achterkant van de machine
· Kentekenplaathouder achterop machine
· Sticker met indicatie max. snelheid
· Wielkeggen
· TÜV-keuring met 40 km/h toelatingspapieren

BDWS VT7028-3 MOTORCOMP
Bandendrukwisselsysteem met motorcompressor 350 l/min. bij 1500 rpm

· Systeem voor standaard 900 banden met 3,0 m buitenwerkse afmeting
· Leidingen gemonteerd aan de buitenzijde van de banden, demonteerbaar voor transport 
· Incl. bediening vanuit de cabine  
· 2 verschillende instellingen: voor het rijden in het veld en op de weg
· Actuele bandendruk op terminal zichtbaar, vooras en achterassen apart zichtbaar

OPTIE VT7028-3 TRIMBLE TMX/RTK
· Trimble Autopilot RTK met TMX 2050 Display
· AG25 GNSS Antenne gemonteerd boven draaipunt hef/zwenkbok
· 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)
· 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

TANK VT7028-3 ZBV 32000Zs FLEXTANK
Specificatie tankopbouw ZBV 32000Zs:

· Tank volledig uit polyester op een stalen frame met twistlocks
· Tank inhoud 25 m3, met oppompbare flexibele kunststof mestzak (7 m3) tot 32 m3

· Tank gemonteerd op verzinkt tussenframe en hydraulisch kipbaar
· Tank eenvoudig afneembaar door middel van twistlock systeem
· Be- en ontluchting 
· Automatische afslag pomp als tank vol of leeg is
· Mechanische niveau aanwijzer en electronisch in terminal
· Laad hoeveelheid in terminal aangegeven
· 8" 3-weg kraan achter aan tank voor het laden, lossen en rondpompen
· LED werklampen achterop tank
· Voorzien van zwaailamp en camera midden achterop tank
· 2 Inspectieluiken boven op tank
· Gewicht ca. 5500 kg

ZBV 32000Zs VOORB. VOGELS. SWINGMAX
· Hydraulisch bediende haken en beugels aan zijkant van tank
· Verlengde CAT 4 vanghaken 
· 4 punts kruisverbinding aan de achterkant van de tank met stabiel framewerk
· Hondegang blijft mogelijk met Trac, bemester zwenkt niet mee
· Mestverdeelbox met 2x 6" snelkoppeling
· Aanpassing hydrauliek / elektrisch 
· Aanpassing software 

POMP-FILTERUNIT PF12000
Specificaties: 

· Complete pompfilter voorop gemonteerd op het frame
· Vogelsang verdringerpomp VX186-520QD 12.000 l/min hydraulisch aangedreven
· Snijfilter VREDO FT6200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
· 10" zuigarm met aandoksysteem aan de voorzijde, 135° draaibaar
· Terugdraaivoorziening op mestpomp middels touchscreen
· Vullen bij gereduceerd motortoerental (1.000 rpm)
· Electrisch / Hydraulisch bediening door middel van Joy-stick
· Instelling Mestsysteem parameters op terminal
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· Zuigarm bediening programeerbaar
· 6" zuigaansluiting aan voorzijde
· Schoon watertank en opberg / gereedschap kast 
· LED verlichting in geïntegreerde bumper 

OPTIE AANJAGER BOVENIN ZUIGARM
Turbovuller bovenin zuigarm:

· Voor extra laadcapaciteit tot 16.000 l/min 
· Hydraulisch aangedreven
· Beluchtingsventiel
· Werkt in combinatie met verdringerpomp in by-pass

OPTIE UITSCHUIFARM PF12000
10" telescopische aandokarm 1,6 m uitschuifbaar. Tot ca. 7,2 m gemeten vanaf vooras op een hoogte van 4m

· Met 10" bol
· 2 hydraulische cilinders voor het aanpassen van de lengte van de aandokarm 
· Luchtbediende aansluiting/afdichting
· 4" beluchtingsventiel 

The fieldcare company

Vredo Dodewaard B.V.
Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail:info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01


