Vredo Doorzaaimachines DZ SUPERcompact

Hoge eisen gesteld...
De betredingsgraad is hoog op uw golfbaan. Daarom is het
noodzakelijk dat u met regelmaat en in een kort tijdsbestek
de greens en tees van nieuw graszaad voorziet. De baan
moet hierbij qualifying blijven dus de mat moet in optimale
staat zijn na de bewerking. U wilt dat het graszaad en de
kiemplantjes daadwerkelijk ingeklemd zijn in de bodem,
zodat deze niet weggemaaid worden. Tevens wilt u dat de
sport niet beïnvloed wordt door deze bewerking. Sportvelden moeten snel dichtgroeien in de zomerstop. Met een
zaaiafstand van slechts 3.5 cm is de bedekking zeer groot.
De machine moet fijn maar toch solide gebouwd zijn, een
hoge capaciteit hebben en makkelijk te transporteren zijn.
...Perfectie geleverd
De SUPERcompact voldoet aan al deze eisen. Op greens
kan deze machine fijn graszaad als Agrostis (Struisgras)
nauwkeurig in hoeveelheid (>3 gr/m2) en diepte (3 à 4
mm) in de zode doseren. Maar net zo goed kan de dosering op 300 kg per hectare Engels Raai ingesteld worden,
om een sportveld te verzorgen. Deze machine is zowel in
de getrokken als in driepuntsuitvoering leverbaar. De zaaidiepte is traploos instelbaar van 0-20mm. Bij de getrokken
uitvoering blijft, zelfs bij sterke ondulaties, de juiste zaai-

diepte behouden.
De driepuntsuitvoering is zeer wendbaar en heel compact
gebouwd. Hiermee bespaart u meer ruimte op de trailer
wat wegtransport zeer efficiënt maakt.

Unieke kenmerken

De zaaddosering van de Vredo SUPERcompact 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.
De scherpe schijven, met een diameter van 250 mm, zorgen
ook voor topbeluchting. De rol zorgt voor een vlakke en snelle
green. 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 SUPERcompact 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 SUPERcompact; “Fijn gebouwd om groots te spelen!”
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 binennzijde
van het deksel 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
Strakke heldere verlichting met duidelijke signalering van
richting en remmen voor het transport op de weg.

Opties
1
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Gewichtenframe met gewichtenbak
Om de schijven in elke omstandigheid, op elke gewenste
diepte optimaal te laten presteren is verzwaring en dus
een gewichtenbak aan te bevelen.
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Voor het aanhaken van extra aanhangers met materieel
of graszaad. Efficiency in logistiek!
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20 kg koffergewicht
Eenvoudig monteerbare gewichten, voorzien van handgreep ter verzwaring van de machine behorend bij de
gewichtenbak, voor een optimale machineprestatie.
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Trekhaak met stekker (getrokken optie)

Kogelkoppeling
Voor een veilig schokvrij transport met maximale bewegingvrijheid tussen machine en trekker.

Hydraulische reminrichting
Voor extra wegveiligheid is de hydraulisch reminrichting
een must.

Specificaties Vredo DZ SUPERcompact
Zaaddosering
Traploos
3 tot 390 kg/ha
Type
3 punts
DZ208.035
DZ212.035
DZ216.035
DZ218.035
DZ222.035
Getrokken
DZ212.035T
DZ216.035T
DZ218.035T
DZ222.035T

Schijfdiameter

Element

Ø 250 mm

Geveerd Progressief
0-20mm zaai-diepte

Sleepvoet

Bandenmaat

Kalibreren

Verstelbaar

260/12 R12
Gazonprofiel

Afdraaitabel
Afdraaibakken

Werk
breedte

Zaai
afstand

Inhoud
zaadbak

Aandrukrol

Maten

Gewicht
ex

Max. Aanbevolen
gewichten

Totaalgewicht
incl. frame/bak

Benodigde
PK’s

0,80 m.
1,22 m.
1,57 m.
1,78 m.
2,13 m.

3.5 cm
3.5 cm
3.5 cm
3.5 cm
3.5 cm

80 l.
120 l.
160 l.
180 l.
220 l.

80 l.
120 l.
160 l.
180 l.
220 l.

1,35 x 1,02 x 1,1 m.
1,35 x 1,42 x 1,1 m.
1,35 x 1,82 x 1,1 m.
1,35 x 2,02 x 1,1 m.
1,35 x 2,42 x 1,1 m.

510 kg.
660 kg.
770 kg.
835 kg.
945 kg.

8 ( a 20 kg )
12 ( a 20 kg )
16 ( a 20 kg )
18 ( a 20 kg )
22 ( a 20 kg )

742 kg
983 kg
1178 kg
1308 kg
1502 kg

30 pk/hp
45 pk/hp
55 pk/hp
75 pk/hp
85 pk/hp

1,22 m.
1,57 m.
1,78 m.
2,13 m.

3.5 cm
3.5 cm
3.5 cm
3.5 cm

120 l.
160 l.
180 l.
220 l.

120 l.
160 l.
180 l.
220 l.

3,2 x 1,42 x 1,1 m.*
3,2 x 1,82 x 1,1 m.*
3,2 x 2,02 x 1,1 m.*
3,2 x 2,42 x 1,1 m.*

910 kg.
1015 kg.
1085 kg.
1195 kg.

12 ( a 20 kg )
16 ( a 20 kg )
18 ( a 20 kg )
22 ( a 20 kg )

1186 kg
1387 kg
1500 kg
1695 kg

30 pk/hp
45 pk/hp
55 pk/hp
65 pk/hp
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Dealer:

* = De trekboom is gemakkelijk te demonteren hierdoor wordt de lengte slechts 2,2 mtr. ipv 3,2 mtr.
De aandrukrol kan gevuld worden voor extra gewicht.

