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Vredo CDS Systeem
De bekende Vredo Agri Twin en Agri serie kunnen worden 
uitgerust met de prijswinnende nieuwe toepassing: “CDS” 
(Crop Drill System) voor het zaaien van akkerbouwgewassen 
zonder grondbewerking, direct in het stoppelland met vaste  
bodemstructuur. De machine behoudt zijn bekende  
kenmerken voor doorzaaien van grasland. Op deze manier 
zal het de enige machine in de markt zijn die met succes op 
zowel gras en akkerland kan worden ingezet.
 
De noviteit
Op het hoofdframe van de machine wordt de rijafstand van 
de schijvenparen op een afstand van 7,5 cm gehouden. Om 
de gewassen dieper te zaaien, kan elk tweede paar schijven 
hydraulisch/manueel worden opgetrokken. Op deze manier 
wordt een rijafstand van 15 cm gecreëerd. De uitgangen 
van de zaadverdeler kunnen snel gehalveerd worden, zodat 
er geen zaad in de opgetrokken elementen kan komen. 
Gedeeltelijk heeft Vredo een eigen pneumatische zaadtank 
ontwikkeld die kleine zaden of zeer grote zaden gelijkmatig 
verdeelt over de zaaielementen. Het CDS systeem cultiveert 
de grond niet, maar snijdt deze gewoon door.

Voordelen van de optie CDS
Door de halvering van het aantal schijven is er minder 
tractorvermogen nodig wat een besparing op brandstof en  
slijtagekosten betekent.

Vredo Agri Twin en Agri Air

VREDO CDS systeem

Multifunctioneel
Met de optie CDS wordt de machine multifunctioneel  
inzetbaar. In het voorjaar gebruikt u de machine voor het 
zaaien van gras, zomergerst en tarwe. In de zomer gebruikt 
u de machine voor het doorzaaien van grasland. Ook in de 
nazomer zaait u door, maar kunt u ook vang- en 
eiwitgewassen zaaien.

Geen bodembewerking
De grond wordt niet bewerkt, zelfs niet van tevoren en 
behoudt daarmee zijn vastheid, vochtbalans en structuur. 
Stoppels hoeven alleen te worden verkleind, b.v. met 
messenroller of klepelmaaier (te combineren in de fronthef). 
De bodem houdt de organische stof in de bovenste laag vast, 
waardoor er gezondere planten komen, minder chemicaliën 
en (kunst) mest nodig zijn en de  stikstof in de bodem blijft.

Kostenbesparing
Zoals benoemd bespaartt de optie CDS brandstof en slijtage 
kosten. Daarnaast maakt het van de Agri Twin en Agri Air een 
nieuwe multifunctionele machine die zowel professioneel 
gras- als akkerlandmanagement aankan en daardoor meer 
machineuren per eenheid gemaakt kunnen worden voor 
meer efficiëntie!

Optie CDS

Vredo Agri Twin/Air met CDS; “Een Full-Line doorzaaimachine voor 
gras en akkerland voor ploegloze (No Till) bewerking!” The fieldcare company
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A
Optrekbare zaai-elementen, om de rijafstand
van 7,5 cm naar 15 cm te vergroten; bij de Agri Twin 
Hydraulisch en bij de Agri Air handmatig, door middel 
van een spanband. 

B
Door het plaatsen van de binnenring kunnen de 
uitgangen van de zaadverdeler gehalveerd worden in 
een handomdraai.

C
Grotere ventilator met verhoogde capaciteit om tot 
240 kg per hectare te zaaien.
 

Speciale kenmerken van de Agri Twin en Agri Air met CDS:

Verwijde zaadbuizen en slangen voor een optimale 
doorvoer van zaad.

Snel demonteerbare sleepvoeten, 
voor het dieper inbrengen van akkerbouwzaden.

5,8 m werkbreedte (Twin) en 2,9 m werkbreedte (Air) 
in combinatie met de Vredo Packerringenrol.
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+31 (0) 488 411 254  
verkoop@vredo.nl
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met gegarandeerde opkomst en maximaal eindresultaat!Tot In detail


