Gigant in aanbouw
Vredo innoveert in eigen VTT600-transmissie en VT5518-3
Eén van de publiekstrekkers op de Agritechnica wordt deze nieuwe Vredo Trac VT5518-3. Dat is niet alleen een grootse zeswieler, maar ook nog eens uitgerust met een eigen traploze transmissie, de Vredo
VTT600. Daarmee ondervangt Vredo niet alleen het wegvallen van de Mali-bak in de eerste VT5518,
maar laat het bedrijf zien verder te innoveren. We bekeken de gigant in aanbouw.
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Als er op de Agritechnica medailles zouden worden uitgereikt
voor doorzettingsvermogen, zou De Vree in Dodewaard zeker
in aanmerking komen. Het is namelijk niet niks wat het bedrijf
de laatste twee jaar is overkomen. Met de lancering van het op
zich al prestigieuze project VT5518, twee jaar geleden op de
Agritechnica, stak Vredo flink zijn nek uit. Het was een grootse
machine, met (toen) nog een prototype Deutz-krachtbron en
de nieuwe traploze transmissie van Mali. Vredo had geen angst
voor die lancering, want het geheel had zich in het testjaar ervoor als goed bewezen. Kort daarna viel echter het doek voor
Mali en bleef er lang onzekerheid over hoe het verder zou gaan
met die transmissie.

Dan maar zelf
Fabrikanten kunnen niet wachten en zeker niet als er een
sterke roep is naar de sterkere Vredo Trac met traploze bak,
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met name vanuit Scandinavië. Dan wil je verder. De ZF Eccom
5.0 paste Vredo (na het nodige testwerk) niet, omdat deze
aansluitingen voor hydrauliekpompen miste en ook over de
werking waren ze in Dodewaard niet tevreden. Als het niet
rechtsom gaat, moet het maar linksom en dus besloot Vredo
een jaar geleden resoluut zelf een bak te ontwikkelen, eigenlijk omdat het vario-principe op zich niet moeilijk is. Het is een
hydrostaat - daar weten ze bij Vredo alles van - in combinatie
met een mechanische bak. Kan niet moeilijk zijn. Zelf ontwikkelen gaf Vredo de mogelijkheid compromisloos de passende
bak voor dergelijke zelfrijders te bouwen; niet alleen technisch
aan de binnenzijde, maar ook in opbouw, plaatsingsruimte en
aansluitingen voor assen en pompen. De onderdelen zijn in
productie en Vredo hoopt de eerste eigen VTT600-bak op de
Agritechnica te tonen.

De bak
Het vario-gedeelte van de bak is gebaseerd op het Fendtprincipe: een enkel planetair stelsel dat je traploos maakt
met een hydrostaat. In dit geval bestaat die laatste uit een
verstelpomp in combinatie met twee hydromotoren van
Sauer Danfoss. Vredo kiest hier voor eenvoud en standaardisering, dus standaardtechniek die buiten aan de bak is gemonteerd om er zo bij te kunnen. Vredo programmeerde de
bak zelf. Nieuw hier is dat Vredo de motoren en de pomp los
van elkaar (dus niet gelijktijdig synchroon, zoals bij andere
transmissies) aanstuurt. De computer stuurt de stand van
de spiegelplaat van motoren en pomp (opbrengst) zo aan
dat het rendement zo hoog mogelijk is. Om voldoende snelheidsbereik te creëren, zit er een groepenschakeling achter
(in dit geval onder). Simpel prise direct voor transport of via
een planetair vertragen in de veldgroep. In dat planetair zit
ook de achteruitschakeling geïntegreerd. Die schakelingen
worden via lamellenpakketten onder last geschakeld. Dit
geeft toch even een overgang door het terugzwenken van
de hydrauliekpomp en -motoren. Geen probleem, omdat
die overgang bij 22 km/u ligt en je dus alleen voor transport
schakelt. De transportsnelheid loopt op tot 50 km/u bij 1300
motortoeren. Dat is een mooi laag, dus zuinig motortoerental. De Vree wijst ook op de hoge trekkracht en het hoge
rendement van deze bak. De transmissie heeft verder (bovenaan) drie aansluitingen voor zware hydrauliekpompen
(vol vermogen), voor en achter asaandrijvingaansluitingen
en een geïntegreerde lengtesper. De bak wordt vrijgegeven
voor vermogens tot 441 kW (600 pk). Komende winter gaat
dit stukje techniek op de proefbank en volgend jaar volgen
veldtests.

De VT5518-3
zoals hij er uit
gaat zien op de
Agritechnica en
deze winter al in
productie gaat.
Er komt ook een
rondom geveerde
tweeassige variant.

De nieuwe
traploze transmissie
van Vredo zoals
hij op een bok in
combinatie met de
motor te zien zal
zijn. Deze winter
gaat deze bak op de
testbank.

De pendelende
achteras met twee
aangedreven en
gestuurde achterassen. Het geheel is
zo gemonteerd dat
door het optrekken
van de achteras op
de voorste as scherper kan worden
gestuurd.

De VTT5518-3
De nieuwe zeswieler is ook een compleet nieuwe ontwikkeling. De 404 kW (550 pk) 16,0-liter-Deutz-V8 is van het type
rechttoe rechtaan en extra heet. Hij heeft alleen AdBlueuitlaatgasnabehandeling, dus geen EGR, roetfilter en extra
koeling. Dat scheelt inbouwruimte en is gunstig voor het
brandstofverbruik. Daarachter zit de nieuwe bak. De zelfrijder heeft achter pendelend opgehangen stuurassen. De
machine heeft twee stuurassen, omdat door het hydraulisch
ontlasten (liften) van de achteras via het pendelstel desgewenst extra scherp op de vooras kan worden gedraaid. Via
twistlocks komt er een nieuwe 32-kuubs polyester mesttank
op. De 12.000 liter pomp-filter-zuigarm-unit met tienduims
zuigslang zit weer vooraan en is via een snelkoppelingsplaat
en enkele schroeven in combinatie met afzet via de hydraulische voorasvering in een mum van tijd om te wisselen met
een fronthef met aftakas voor inzet als Trac-trekker. Verder
heeft de machine een Claas-cabine, Kverneland Telluscomputerwerk en Telematics. De zeswieler zal net als de
eerste VT5518 op 1050/50R32- of 900/60R42-banden staan.
Vredo verwacht deze zeswieler op tijd voor de Agritechnica
af te hebben. Er komt ook een tweeassige VT5518-2-variant
met voor en achter geveerde assen en een 21-kuubs opbouw.

Verder kijken
En voor de vele Nederlandse gebruikers van de bekende

Vredo VT3936-zelfrijder? Deze blijft in productie, maar krijgt
wel een 400 kilogram lichtere polyester tank van negentien
kuub. Tevens krijgt de machine een grotere rijpomp, zodat
met een lager motortoerental kan worden gereden. De
mestpompaandrijving is veranderd van een planetaire tandwielkast met snellopende hydromotor naar een langzaam
lopende radiaal-plunjermotor. Ook hierdoor wordt er brandstof bespaard en gewicht gereduceerd. Reden genoeg een
bakkie te doen op de stand van Vredo. Hou er even rekening
mee dat de stand op de zondag onbemand is. Vredo respecteert de rustdag; die rust zal ook nodig zijn na al die overuren.
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