Vredo Doorzaaimachines DZ Agri

Renoveer uw grasland en bespaar
De Vredo Agri serie is wereldwijd in de agrarische sector een
begrip. Deze robuuste, maar nauwkeurige machine behoort
bij elke loonwerker klaar te staan om in het voorjaar, na de
eerste snede of in het najaar de weiden van fris gras te voorzien. Kale plekken bijwerken, loop- en rijpaden verstevigen,
erosie voorkomen, wildschade herstellen, klaver bijzaaien en
onkruidverdringen zijn de doelen om een Vredo te gebruiken.
De Agri serie heeft standaard een rijafstand van 7,5 cm. Dit
is perfect om op een niets verspillende manier de weide van
een gesloten grasmat te voorzien. Het graszaad heeft een
optimale kieming omdat het opgesloten ligt in de vruchtbare
grond en is beschermd tegen vogels en droogte.
Doorzaaien is een enkele bewerking en bespaart tot 80%
tijd en brandstof in vergelijking met renovatie door ploegen,
cultiveren, egaliseren, zaaien en aanrollen.

Perceel blijft gebruiksklaar
Groot voordeel hierbij is dat het perceel
in gebruik kan blijven. De machine heeft slijtvaste schijven
en alle elementen zijn apart van elkaar geveerd. Zo komt
het zaadje altijd op de juiste diepte in de grond te liggen en
zijn de schijven beschermd. De Agri serie is optioneel uit te

voeren met de packerringen rol. Deze rol met beweegbare
gietijzeren ringen volgt de bodem op ruig terrein. Percelen
met stenen of greppels kunnen hiermee goed bewerkt
worden.

Unieke kenmerken

De zaaddosering van de Vredo Agri is traploos instelbaar,
nooit meer teveel of te weinig afgifte. U bepaalt de hoeveelheid met behulp van de praktische ontworpen spindel
en zaadtabel welke voorzien is van de meest voorkomende
grassoorten en mengels hiervan. Door het nokkenrad en
de bodemklep wordt het zaad zeer nauwkeurig, van begin
tot eind gereguleerd in al zijn bewegingen, tot in de bodem.
Omdat elke bodemgesteldheid en omgevingsfactoren als
wind, zon en daarmee ook de vereiste grasverzorging uniek
zijn, vereist elke grasmat een eigen specifieke instelling. Met
de Vredo Agri is dit kinderspel. Met behulp van de afdraaibak
en de uitgebreide afdraaitabel is de dosering eenvoudig en
exact af te stellen. Bij de constructie van deze robuuste
machine zijn zeer hoogwaardige materialen gebruikt, wat
deze machine tot een investering voor het leven maakt.

VREDO Dubbele Schijvensysteem

Vredo Agri; “als u voor snelheid en resultaat kiest”

De beste in het veld
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Standaard nieuwe eigenschappen
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Spindel
Voor het snel instellen van de gewenste zaadafgifte van de
machine. Met behulp van de zaadtabel aan de binnenzijde
van het deksel is een eenvoudige klus.
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Gasveer
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Voor het beheerst openen en sluiten van het deksel na het
vullen van de zaadbak.
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LED verlichting
Strakke heldere verlichting met duidelijke signalering van
richting en remmen voor het transport op de weg.

Opties
1
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Schraper voor Packerringrol
Vernuftige rolschraper die iedere beweegbare packerring
individueel schoon houdt voor een optimale prestatie in
zware en natte omstandigheden.
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Bordes
Sterk aanbevolen indien gekozen wordt voor de optie
packerringen. Veilige staanplaats voor het vullen van
de machine.
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Stenenvanger
Voorkomt dat stenen, kluiten en gewasresten tussen de
zaaielementen komen.
2e HA Teller
Onder andere ideaal voor het beveiligd registreren van
de hectaren bij verhuur van de machine.

Hellingplaten
Demontabele platen om een goede zaadtoevoer te
houden bij het rijden op steile hellingen

Zaaddosering

Schijfdiameter

Element

Sleepvoet

Aandrukrol

Kalibreren

Traploos
3 tot 190 kg/ha

Ø 406 mm

Progressief geveerd
veerweg 11 cm
0-20 mm zaai-diepte

Verstelbaar

navulbaar,
hoogte instelbaar
250/290 liter

Afdraaitabel
Afdraaibakken

Rol

DZ 225.075
DZ 225.075
DZ 229.075
DZ 229.075

Glad
Packerring
Glad
Packerring

WerkTransport- Rij-afstand
breedte (m) breedte (m)
(cm)

2,47
2,47
2,85
2,85

2,69
2,69
3,00
3,00

7,5
7,5
7,5
7,5
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Inhoud
zaadbak

250 l.
250 l.
290 l.
290 l.

Dealer:

Type

Inhoud Gewicht
Montage
rol
(kg)

250 l.
250 l.
290 l.
290 l.

1240
1970
1410
2205

3-punts
3-punts
3-punts
3-punts

Trekkervermogen

Afmetingen (m)

80 pk
90 pk
90 pk
100 pk

1.31x2.69x1.23
1.31x2.69x1.23
1.31x3.00x1.23
1.31x3.00x1.23
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Specificaties Vredo DZ Agri-serie

