
DZ Agri Twin

De Vredo Agri serie is wereldwijd in de agrarische 
sector een begrip. Deze robuuste, maar nauwkeu-
rige machine is onmisbaar als u als loonwerker een 
totaalpakket voor intensief graslandonderhoud aan 
wilt bieden. 

Na een strenge winter, de eerste snede of in het 
najaar is het noodzakelijk de weide van een frisse 
grasmat te voorzien. Met de brede Agri Twin heeft 
u de HOOGSTE capaciteit om op het juiste tijdstip 
de weiden van uw klanten te optimaliseren.

Doorzaaien is alleen zinvol als het graszaad in de 
grond wordt opgesloten. Daarom is de breedste 
Agri serie ook uitgevoerd met het Vredo-Dubbele 
Schijven-Systeem. Alleen dit systeem legt het zaad 
netjes af in een kleine snede en garandeert een 
snelle kieming en worteling van het graszaad. Met 
een zaai-afstand van 7,5 cm, wordt voor een geheel 
gesloten en gezonde grasmat gezorgd. 

Vredo Doorzaaimachines

Uit onderzoek blijkt dat het Vredo systeem een kie-
ming 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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Voor Tijdens Na

De DZ Agri Twin heeft twee secties van elk 2.2 of 2.9 
meter werkbreedte, wat een totale werkbreedte maakt 
van 4.4 of  5.8 meter. Deze secties klappen hydraulisch 
op en worden automatisch vergrendeld. In transportstand 
is de machine slechts 3.0 meter breed en voorzien van 
degelijke verlichting voor veilig wegtransport.

Door met 2 pendelende secties te werken en de schijven-
paren geveerd op te hangen geniet de Agri Twin een hele 
goede bodemaanpassing. 
Via een bordes is de zaadbak met een inhoud van 450 liter 
gemakkelijk te vullen. De pneumatische / mechanische 
zaaddosering is traploos instelbaar van 3 tot 210 kg per 
hectare. Voor hele kleine (klaver) of heel grote (rogge) 
hoeveelheden zijn optioneel andere nokkenraderen te 
verkrijgen. De Agri Twin serie is ook geschikt voor niet 
kerende grondbewerking in de akkerbouw en kan bijvoor-
beeld eenvoudig een groenbemester zaaien in een mais- of 
graanstoppel. De werksnelheid ligt rond de 13 km/h. 

De machine wordt met een digitale hectareteller geleverd. 
Een packerringrol is optioneel. Deze laatste komt tot zijn 
recht op ruig terrein waar bijvoorbeeld veel stenen aan de 
oppervlakte liggen. De brede Agri Twin-serie is de meest 
professionele doorzaaimachine in zijn soort als KWALITEIT, 
CAPACITEIT en RESULTAAT voor u en uw klanten belangrijk 
zijn! 

Specificaties Vredo DZ Agri Twin
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(Dag 1) (Dag 13) (Dag 31)

Type                Rol Werk-
breedte (m)

Transport-
breedte (m)                 

Zaai-af-
stand (cm)

Inhoud 
(l)

Gewicht 
(kg)   Aanbouw Diepte-

instelling
Trekkerver-
mogen (PS)

Afmetingen inge-
klapt (m)

DZ 344.07.5 Glad 4,4 3 7,5 450 2000 3-punts Topstang 125 1,49x4,40x2,05
DZ 344.07.5 Packer 4,4 3 7,5 450 3250 3-punts Topstang 150 1,49x4,40x2,05
DZ 358.07.5 Glad 5,8 3 7,5 450 2695 3-punts Topstang 150 1,49x5,90x2,05
DZ 358.07.5 Packer 5,8 3 7,5 450 4285 3-punts Topstang 180 1,49x5,90x2,05


