
DZ Sport

Ongekende capaciteit en precisie
In een kort tijdsbestek de perfecte grasmat opleveren, dat 
is waar het om gaat bij het doorzaaien van sportvelden en 
fairways. Een sterke en groene grasmat is het streven van 
elke golfclub en voetbalvereniging zowel bij de amateurs 
als bij de profs. Deze hectarenvreter, met een werkbreedte 
van 2,2 mtr, een rijafstand van 3,5 cm en een werksnelheid 
van ca 16 km/h, voorziet het veld snel van nieuw graszaad. 
De eenvoudige handling en wendbaarheid in de 16 meter, 
de middencirkel en de fairway zorgen voor het doelgericht 
aanbrengen van zaad op de belangrijkste plekken voor 
een sterke mat. De Vredo Sport spaart en verrijkt de oude 
grasmat met nieuw zaad. Dit wordt op de juiste diepte en 
hoeveelheid ingezaaid, waarbij de diepteregeling instelbaar 
is van 0 tot 20 mm.

Passend in elke situatie
Door zijn compacte bouw is de machine eenvoudig te ver-
voeren op een trailer en past hij door de toegangspoorten 
van sportvelden en golfbanen. De Vredo Sport is in twee 
uitvoeringen leverbaar: zowel als een getrokken machine 
alsmede in driepuntsuitvoering. De getrokken versie heeft 
door de brede banden een zeer lage bodemdruk en is met 
een relatief lichte trekker te bedienen. Het wielstel heeft 

Vredo Doorzaaimachines

een uniek hydraulisch systeem dat de bodem perfect volgt 
ook bij scherpe oneffenheden. Het wielstel is geremd voor 
veilig wegtransport. De driepuntsuitvoering is kort gebouwd 
en daarmee zeer wendbaar en uitermate geschikt om alle 
hoeken door te zaaien.

Unieke kenmerken
De zaaddosering van de Vredo Sport is traploos instelbaar, 
nooit meer teveel of te weinig afgifte, u bepaalt de hoeveel-
heid 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 Sport is dit kinderspel. Met behulp van de afdraai-
bak 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 Sport; “een speler van wereldklasse”
Elk seizoen opnieuw bewezen op velden wereldwijd.

VREDO dubbele schijvenwerking

De beste in het veld
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Opties

Standaard nieuwe eigenschappen

1
DDS
Dual Depth/Dosage System (DDS), hiermee kunnen 2 ver-
schillende zaadsoorten, in 2 doseringen en op 2 verschillende 
dieptes in 1 werkgang gezaaid worden.

2
Bordes
Stabiel stalen staanplaats voor het veilig en gemakkelijk 
vullen van de machine. 

4
Trekhaak met stekker (getrokken optie)
Voor het aanhaken van extra aanhangers met materieel 
of graszaad. Efficiency in logistiek!

3
Spatborden (getrokken optie)
Robuuste spatbordenset met Vredo logo, voor het schoon-
houden van de machine van opspattend water en vuil tijdens 
werkzaamheden en wegtransport, dit spaart schoonmaaktijd!

A
Spindel
Voor het snel instellen van de gewenste zaadafgifte van de 
machine. Met behulp van de zaadtabel aan de binnenzijde 
van het deksel een eenvoudige klus.

B
Gasveer
Voor het beheerst openen en sluiten van het deksel na het 
vullen van de zaadbak.

C
LED verlichting
Strakke heldere verlichting met duidelijke signalering van 
richting en remmen voor het transport op de weg.

5
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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Specificaties Vredo DZ Sport
Zaaddosering  Schijfdiameter Element Sleepvoet Aandrukrol Bandenmaat Kalibreren

Traploos 
3 tot 390 kg/ha Ø 406 mm

Geveerd
progressief

0-20mm zaai-
diepte

Verstelbaar
 Navulbaar,  

hoogte instelbaar
220 liter

500/50 R17
Gazonprofiel

Afdraaitabel 
Afdraaibakken

6
Kogelkoppeling

Voor een veilig schokvrij transport met maximale beweging-
vrijheid tussen machine en trekker. 
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Copyright © 2018 Vredo Dodewaard BV. Alle rechten voorbehouden.  
De vermelde gegevens zijn correct ten tijde van publicatie.

D
ZS

_0
72

01
8_

N
L

Type Werk
breedte

Zaai 
afstand

Inhoud 
zaadbak

Aan-
drukrol

Maten Gewicht
ex

Totaalgewicht
incl. frame/bak

Benodigde 
PK’s

Diepte-
instelling

DZ222.035              2,17 m. 3.5 cm 440 l. 220 l. 1,90 x 2,40 x 1,23 m. 2000 kg. 2500 kg 90 pk/hp Topstang/rol
DZ222.035T                   2,17 m. 3.5 cm 440 l. 220 l. 4,08 x 2,40 x 1,23 m. 2580 kg. 3000 kg 85 pk/hp Hydraulisch
DZ225.035 2,50 m. 3.5 cm 500 l . 250 l. 1,90 x 2,70 x 1,23 m. 2200 kg. 2700 kg 110 pk/hp Topstang/rol
DZ225.035T 2,50 m. 3.5 cm 500 l. 250 l. 4,08 x 2,70 x 1,23 m. 2780 kg. 3200 kg 90 pk/hp Hydraulisch


