Vredo Doorzaaimachines DZ Compact

Allrounder
De Compact-serie is groot in zijn eenvoud en daarmee
toepasbaar op velerlei terreinen. Met een werkbreedte
van 1 mtr tot 2.20 mtr is de Compact in iedere situatie
toepasbaar. Campings, paardenrenbanen, stadsparken,
trapveldjes, dijken, golfbanen en particuliere tuinen etc
knappen zienderogen op van een bewerking met deze
machine! Deze allrounder heeft een rijafstand van 7,5 cm,
een schijfdiameter van 406 mm en is gemaakt voor harde
bodemomstandigheden waardoor er in elke uitdagende
situatie te werken is. Een werksnelheid van maximaal
16 km per uur geeft de machine een enorme capaciteit.

Betreedbaarheid
De velden waarop de VREDO Compact gebruikt wordt moeten
vaak in gebruik blijven. Een camping bijvoorbeeld kun je
niet afsluiten na een bewerking. Een dijk of een paardenweide kan eerst niet geploegt worden omdat deze dan zijn
functie verliest. Door met de Vredo Compact door te zaaien
behoudt u wat u heeft aan gras en worden open plekken in
een mum van tijd gerepareerd. Het gras wordt verjongt en
onkruid krijgt nagenoeg geen kans. Het bewerkte oppervlak

kan direct weer betreden en gemaaid worden. Het graszaad
ligt immers perfect opgesloten in de kleine snede. Groen
terwijl u wacht.

Unieke kenmerken
De zaaddosering van de Vredo Compact 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 Compact 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 schijvenwerking

Vredo Compact; “Relax, alles wordt weer groen!”
De beste in het veld
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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 dit een eenvoudige klus.
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Gasveer
Voor het beheerst openen en sluiten van het deksel na het
vullen van de zaadbak.
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LED verlichting
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Strakke heldere verlichting met duidelijke signalering van
richting en remmen voor het transport op de weg.

Opties
1

Bordes
Stabiel stalen staanplaats voor het veilig en gemakkelijk
vullen van de machine.
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2e hectarenteller
Ideaal voor machines welk in de verhuur gaan. Registreert
nauwkeurig het aantal hectaren zonder dat de gebruiker
deze kan beïnvloeden.
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Voorsnijschijf
Enkele schijf die een snede maakt voor het dubbele schijven
systeem. Hierdoor hoeven de dubbele schijven slechts de
zode nog te openen om het product in de grond te brengen.
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Packerringrol
Voor de ideale bodemvolging en stimulans van bestaande
gras.

Specificaties Vredo DZ Compact-serie
Zaaddosering

Schijfdiameter

Element

Sleepvoet

Aandrukrol

Kalibreren

Traploos
3 tot 190 kg/ha

Ø 406 mm

Geveerd
progressief
0-20 mm zaai-diepte

Verstelbaar

Navulbaar,
hoogte instelbaar
100/140/180/220 liter

Afdraaitabel
Afdraaibakken

0,97
1,35
1,80
2,17

1,19
1,57
2,02
2,39

7,5
7,5
7,5
7,5

100 l.
140 l.
180 l.
220 l.

100 l.
140 l.
180 l.
220 l.
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Gewicht
met
gladde rol

Gewicht
met
packerrol

595 kg
730 kg
735 kg
990 kg
888 kg 1.188 kg
1037 kg 1.420 kg

Diepte
-instelling

Topstang/rol
Topstang/rol
Topstang/rol
Topstang/rol

TrekkerTrekkervermogen vermogen
gladde rol Packerring
rol

25 pk
30 pk
40 pk
55 pk

35 pk
55 pk
75 pk
90 pk

Afmetingen (m)

1.31x1.19x1.23
1.31x1.57x1.23
1.31x2.02x1.23
1.31x2.39x1.23

De beste in het veld
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DZ 210.075
DZ 214.075
DZ 218.075
DZ 222.075

Werk- TransRijInhoud Inhoud
breedte port- afstand zaadbak
aan
(mtr.) breedte (cm)
drukrol
(mtr.)
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