Vredo Doorzaaimachines DZ Agri Air
Ni

De Agri Air komt perfect tot zijn recht op kleinere percelen
en heuvelachtig terrein. Door de pneumatische zaadbak
bereikt het zaad altijd het nokkenrad, zelfs op de meest
steile hellingen. Regelmatig van zaadgoed wisselen is geen
probleem, een draaiproef is kinderspel. Uiteraard heeft ook
de Agri Air een moderne look!
Doorzaaien is alleen zinvol als het graszaad in de grond wordt
opgesloten. Daarom is de Agri Air serie ook uitgevoerd met
het Vredo-Dubbele-Schijven-Systeem. Alleen dit systeem legt
het zaad netjes af in een kleine snede.
Iedere machine is uitgevoerd met een aandrukrol om het zaad
in te klemmen en direct in contact te brengen met vocht en
voedingsstoffen. Dit garandeert een snelle kieming en worteling van het graszaad. De schijven zijn met een zaaiafstand
van 7,5 cm onafhankelijk geveerd, wat resulteert in een dichte grasmat zonder onkruid.
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Uit onderzoek blijkt dat het Vredo systeem een kieming kent
van 96% van het graszaad. Doordat de zaaidiepte nauwkeurig van 0-25mm in te stellen is, is dit hoge resultaat goed te
halen.
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De Vredo Agri serie is wereldwijd in de agrarische sector een
begrip. Deze robuuste, maar nauwkeurige machine is onmisbaar als u uw grasland jong en fris wil houden voor het hoogste rendement per hectare. Na een strenge winter, de eerste
snede of in het najaar is het noodzakelijk de weide van een
frisse en volle grasmat te voorzien.
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De DZ Agri Air Serie kent 2 werkbreedtes van 2,5 en
2,9 mtr en kan worden uitgevoerd met de gladde rol of
speciale packerrol voor goede bodemvolging op ruigere
ondergronden en greppelland. Door de schijvenparen
geveerd op te hangen geniet de Agri Air een hele goede
bodemaanpassing.
Het zaad wordt perfect gelijkmatig over de zaai-elementen
verdeeld en wordt tussen de schijven gebracht. Hierdoor
komt al het zaad in de grond.
De machine is voorzien van een pneumatische
zaadverdeling waarbij de ventilator elektrisch (12 Volt
/25 Ampère) wordt aangedreven. De pneumatische/
mechanische zaaddosering is traploos instelbaar van
3 tot 210 kg per hectare. Voor hele kleine (klaver) of
heel grote (rogge) zaden en hoeveelheden zijn optioneel
andere nokkenraderen te verkrijgen. Via een bordes is
de zaadbak met een inhoud van 200 liter gemakkelijk
te vullen.
De machine is standaard uitgevoerd met een handige
voorziening voor een zeer nauwkeurige afdraaiproef, een
hectareteller (dag teller+ totaalteller) en verlichting. De
werksnelheid ligt rond de 13 km/h.
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Tijdens

(Dag 1)

(Dag 13)

(Dag 31)

Type

Rol

DZ 325.07.5
DZ 325.07.5
DZ 329.07.5
DZ 329.07.5

Glad
Packer
Glad
Packer

Werkbreedte Transport(m)
breedte (m)

2,5
2,5
2,9
2,9

2,5
2,5
2,9
2,9
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Zaai-afstand (cm)

Inhoud
(l)

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

220
220
220/450
220/450

Gewicht
Aanbouw
(kg)

Diepteinstelling

Trekker
vermogen (PS)

Afmetingen
(m)

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

Topstang
Topstang
Topstang
Topstang

80
90
90
100

1,31x2,50x1,60
1,31x2,50x1,60
1,31x2,90x1,60
1,31x2,90x1,60

1170
1900
1340
2135
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