Vredo Doorzaaimachines DZ Turf-Fix

						

Wilt u een strakke en frisse grasmat?

Met de Vredo Turf-Fix is dat zo gefixt! Want deze machine kan naast perfect doorzaaien ook beluchten en bezanden.
Dit zijn specialistische bewerkingen die op gazons uitgevoerd kunnen worden door één en dezelfde machine; de
compacte Turf-Fix voor de professionele hovenier, greenkeeper en fieldmanager. Met het befaamde dubbele schijvenprincipe kan Vredo zich sinds 1976 met succes dé doorzaaispecialist noemen voor zowel de Agrarische markt als ook
voor de Sport- en Golfwereld. De Turf-Fix bestaat uit een basis-unit van 81 cm breed en kan hierdoor op de meest
moeilijk bereikbare oppervlaktes aan het werk. De machine kan als 3-punts machine geleverd worden als ook in een
getrokken uitvoering voor een 2-assig voertuig (gazon zitmaaier) of 1- assig voertuig (tuinfrezen als Agria, BCS, Ferrari
etc…). Op het rode basisframe kunnen de Turf-Seed, Turf-Air of Turf-Sand units in een mum van tijd
gemonteerd worden.

Doorzaaien met de Turf-Seed

Doorzaaien is van belang om het gazon in een goede conditie te houden.
Jonge grassen houden beter kleur en zijn krachtig genoeg om onkruid en
mos te helpen verdringen. De Turf-Seed maakt om de 3,5 cm een kleine
snede in de grasmat. Hierin worden de graszaadjes afgelegd. De banden
drukken de snede weer dicht zodat het graszaad goed contact heeft met
de bodem, vocht en voedingsstoffen. Op deze manier kiemt en wortelt
het graszaad optimaal.

Beluchten met de Turf-Air
Beluchten is nodig om lucht, licht en warmte in de wortelzone te krijgen. Dit zijn essentiële ingrediënten voor een egale en donkergroene
grasmat. De Vredo Turf-Fix, uitgevoerd met de Turf-Air unit, maakt ca.
3 cm diepe holten in het gazon. 260 Gaten per m2. Het gazon gaat
hierdoor ademen wat de grasgroei sterk bevorderd en bacteriën
activeert om een viltlaag af te breken. De Turf-Air unit is uitgevoerd
met massieve pennen.

Werking dubbele schijvenprincipe

Vredo Turf - Fix; “Een strak en fris gazon is zo gefixt!”
De beste in het veld

Bezanden met de Turf-Sand
Bezanden is nodig om de gaten gemaakt met de Turf-Air unit te vullen met
zand, hierdoor blijft de ademende werking lang in tact en zorgen de verticale gaten ook voor een goede waterhuishouding in de wortelzone. De
Turf-Sand unit is gemakkelijk te monteren op de basis-unit van de Turf-Fix.
De Turf-Sand unit heeft een inhoud van 114 ltr. De strooihoeveelheid kan
traploos ingesteld worden en kan worden gebruikt in combinatie met het
dubbele schijven systeem, om het zand ca. 2 cm in de bodem te brengen /
te injecteren. Ook kan het zand zonder de dubbele schijven over de oppervlakte gedoseerd worden, het zogeheten topdressen. Uiteraard kan er
naast zand ook meststoffen, granulaten etc. verwerkt worden.

Standaard nieuwe eigenschappen
B
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Spindel

A

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

Rond deksel en nieuwe striping
De Vredo Turf-Fix is voorzien van een bolle deksel en strakke
striping voor een echte Vredo look!

Werk
breedte

Zaai / prik
afstand

Inhoud zaadbak

Maten

Gewicht
ex

DZ206.03.5 Seed
DZ206.03.5T Seed
DZ206.03.5T Seed (voor 1-assig voertuig)

0,63 m.
0,63 m.
0,63 m.

3.5 cm
3.5 cm
3.5 cm

60 l.
60 l.
60 l.

0,84 X 0,81 X 0,79 m
1.43 X 0,81 X 0,79 m
1,24 X 0,81 X 0,79 m

230 kg
250 kg
260 kg

DZ206.03.5 Air
DZ206.03.5T Air
DZ206.03.5T Air (voor 1-assig voertuig)

0,63 m.
0,63 m.
0,63 m.

6 cm prik
6 cm prik
6 cm prik

nvt.
nvt.
nvt.

0,84 X 0,81 X 0,70 m
1.43 X 0,81 X 0,70 m
1,24 X 0,81 X 0,70 m

175 kg
195 kg
205 kg

DZ206.03.5 Sand
DZ206.03.5T Sand
DZ206.03.5T Sand (voor 1-assig voertuig)

0,63 m.
0,63 m.
0,63 m.

3.5 cm
3.5 cm
3.5 cm

114 l.
114 l.
114 l.

0,84 X 0,81 X 0,89 m
1.43 X 0,81 X 0,89 m
1,24 X 0,81 X 0,89 m

235 kg.
255 kg.
256 kg.
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Specificaties Vredo DZ Turf - Fix Seed/Air/Sand

