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Vredo is een toonaangevende fabrikant van landbouw en
fine turf machines.

In hoofdlijnen heeft Vredo vier productgroepen:

• Doorzaaimachines (agrarisch, groenvoorziening & fine-turf)
• Snijfilters
• Zodenbemesters
• Zelfrijders

Alle producten worden in eigen huis ontwikkeld en 
geproduceerd. Vredo beschikt over de modernste 
productiemachines.Vredo levert zijn producten rechtstreeks en 
over een zorgvuldiggeselecteerd dealer netwerk, zowel 
nationaal als internationaal.

ALLES IN EIGEN HUIS
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GESCHIEDENIS

De oorsprong van Vredo ligt in 1947 toen B. de Vree als 
boerenzoon met een loonbedrijf in Dodewaard begon. 
De activiteiten waren zeer divers en regelmatig werden 
standaard machines aangepast voor de zware Betuwse 
kleigrond.

Deze aanpassing van machines veranderde langzaamaan 
in het ontwikkelen van compleet nieuwe machines. Het 
loonbedrijf werd meer en meer een constructiebedrijf en 
later een machinefabriek.

In 1976 produceerde De Vree de eerste zelf ontwikkelde 
machine. Het was een doorzaaimachine die de naam 
Vredo kreeg. Het werkingsprincipe van de 
doorzaaimachine werd door Vredo eind jaren tachtig ook 
gebruikt voor de ontwikkeling van de zodenbemester.
 
Het monteren van een mestopbouw op een Horsch 
driewieler in 1989 was de eerste activiteit op het gebied 
van zelfrijders. Sinds 1994 ontwikkelt en produceert 
Vredo de zelfrijder compleet in eigen huis. 
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 De Vredo PROFI 12 meter uitgevoerd met dubbele V-schijven en hydraulische afsluiters

DE NIEUWE GENERATIE Zodenbemesters

PROFI SERIES

VAN PRAKTIJKERVARING NAAR TECHNIEK
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Vredo heeft luisterend naar haar gebruikers, de markt en lettend 
op maatschappelijke belangen, de nieuwste 

zodenbemesterseriecompleet van de basis af doorgelicht. 
Vanaf het uitstroommondstuk tot aan de aankoppeldriehoek en 
alles daartussen, is er gekeken naar punten waarop de nieuwe 

generatie geoptimaliseerd kon worden. Daarbij is ingezet op 
gewichtsbesparing, minder slijtdelen, eenvoudiger en minder 

onderhoud en de combinatie met precisiebemesting. Dit alles met 
behoud van de bekende Vredo kwaliteit.

VAN PRAKTIJKERVARING NAAR TECHNIEK
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HET NIEUWE LICHTERE FRAME

Uitgebalanceerde technieken zorgen voor:
• een open frame
• gebruik van hoogwaardig staal
• makkelijk onderhoud/reiniging
• minder bewegende delen
• een flinke gewichtsreductie 

Voor de gehele PROFI bemester serie 
(PROFI en PROFI ECO) heeft Vredo gekozen 
voor één en dezelfde constructie van het 
frame met gebruik van dezelfde 
elementen. 

PRECISIEBEMESTING
De nieuwe 40mm slangen zorgen voor een exactere mestgift en met behulp van
GPS technologie (optioneel in combinatie met een taakkaart / NIR sensor), bepaalt
de chauffeur waar hij secties uitschakelt. Dit kan met behulp van de pneumatische
afsluiters die per 2 elementenparen te bedienen is, om overlapping en daarmee
overbemesting te voorkomen. De mest wordt gebracht bij de wortel van de plant,
daar waar het hoort. Dit zorgt voor een optimale gewasopbrengst en duurzame teelt.

ONDERHOUDSARM
De schijven van de nieuwe PROFI en PROFI ECO zijn voorzien van onderhoudsvrije
lagers, welke worden beschermt door cassette keeringen, dit maakt het periodiek
smeren van de dubbelrijige lagers overbodig. De overige smeer/scharnierpunten
worden bij de Profi gevoed vanuit 1 smeerpunt. Het makkelijk toegankelijke open
frame en het gebruik van minder slijtdelen zoals kettingen en afsluitbeugels, zorgen
voor een onderhoudsarme zodenbemester. Voor de resterende slijtdelen heeft Vredo
haar gunstig geprijsde Vredo OEM kwaliteit parts.

HET NIEUWE PENDELSYSTEEM
Het nieuwe pendelsysteem in combinatie met de mechanisch, schuin afgeveerde
montage van de elementen direct tegen het frame, zorgen bij de PROFI voor een
direct reagerend, extreem bodemvolgende bemester. De meest technische invulling
aan mechanische eenvoud.

Hiermee komt het ontwerp tegemoet aan onderwerpen als 
emissie, bodemdruk, duurzaamheid, efficiëntie en kostenbesparing in brandstof en onderhoud. 

De PROFI is volledig gestraald en voorzien van een 3 laags poedercoating ter bescherming voor een lange 
levensduur. De PROFI ECO is voorzien van een volledig vuurverzinkt frame.

OP MAAT GEMAAKT
Het universele basisframe is uitvoerbaar in de gewenste elementsamenstelling; dubbele of enkele V-schijf, met 
afsluiters; pneumatisch of hydraulisch. 

De compleet nieuwe PROFI series
DE KENMERKEN
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DE NIEUW ONTWIKKELDE ENKELE V-SCHIJF, DE SOLID DISC
Naast het handelsmerk van Vredo, de bekende dubbele V-schijf is er nu ook een enkele V-schijf ontwikkeld. Bewust
geen bolle maar een doordacht V gevormde, geharde slijtvaste schijf, zodat er makkelijker op lossere bodemsoorten
als akkerland en veenweide gewerkt kan worden, zonder agressief in te snijden of vol te lopen. De enkele V schijf
zorgt tevens voor een aanzienlijke gewichtsreductie. De enkele V-schijf is tevens uitermate geschikt van het bemesten
van weiland op alle mogelijke grondsoorten. Het doordachte ontwerp geeft de enkele V-schijf een lage rolweerstand
die veel makkelijker indringt als de traditionele bolle schijf.

 De Vredo Profi ECO 7,5 meter uitgevoerd met enkele V-schijf 

DE NIEUWE LICHTGEWICHT DUO ELEMENTEN
De schijven zijn gemonteerd aan een lichtgewicht duo element. Deze zijn
onderhoudsarm, mechanisch progressief geveerd en garanderen daarmee
een optimale bodemvolging. Door het gebruik van onderhoudsvrije
torsierubbers zijn de duo elementen bovendien meestuurbaar. De doordachte
veerconstructie, waarbij de veer direct is afgezet tegen het frame, zorgt
voor zelfcorrigerende bodemvolgende elementen en een optimale mestafgifte op de juiste diepte.

Concurrent schijf 1

Concurrent schijf 2

Vredo enkele V-schijf, de Solid Disc

Vredo dubbele V-schijf
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 Enkel V schijf mestopname resultaat 

DUO bemestingselement 
met een enkel scharnier-
punt  voor minder gewicht. 
Mechanisch geveerd voor 
een snelle reactietijd.

Meestuurbare schijfme-
shouders, dankzij onder-
houdsvrije torsierubbers.

Sleepvoet zorgt voor:
1. Strakke snede
2. Schone schijven
3. Begrenzing van snijdiepte

De constante snede en optimale 
bodemvolging van het bemest-
ingselement verkregen door een 
onderhoudsvrije progressieve 
spiraalveer, welke schuin is afgeveerd 
tegen het frame.

Afsluiter werkt van voren naar 
achteren, waardoor het rubber 
beter in vorm blijft. Afsluiters 
gaan pas open als deze bediend 
worden.

Het gestroomlijnde rubberen 
uitstroommondstuk is bevestigd 
aan het element achter de 
schijven en legt de mest perfect 
af.

Kunststof blok dat de sleuf openhoudt
ten behoeve van het uitstroommondje.

De enkele V-schijf en zelfslijpende Vredo dubbel 
V schijven worden vervaardigd uit hoogwaardig
slijtvast materiaal. Open schijven besparen
gewicht, voorkomt vollopen met gewasresten
en laten zich licht trekken.

Mest aanvoerslang met een
binnendiameter van 40 mm.

DE KENMERKEN
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De PROFI ECO serie is te verkrijgen in de uitvoering met de solid V-schijf en hydraulische afsluiters
(DS H). Vredo heeft bewust gekozen voor een lichte kleinere diameter enkele V-schijf opgehangen aan
een licht duo element. Het doordachte ontwerp geeft de enkele V-schijf een lage rolweerstand die veel
makkelijker indringt als de traditionele bolle schijf, De enkele V-schijf geeft minimale bodemverdichting, 
zodat de mest optimaal opgenomen word. De enkele V-schijf geeft minder slijtage en resulteert dankzij 
de lage rolweerstand in een lager brandstofverbruik. Het volledig vuur verzinkte frame heeft bijna 
dezelfde frameconstructie en elementen als de PROFI, alleen is deze geconstrueerd uit lichter materiaal. 
Het smal geconstrueerd middenframe zorgt voor compacte afmetingen in transportstand. Dat in 
combinatie met het lage gewicht en de universele aankoppelmogelijkheden maakt de 
PROFI ECO een goede match voor elke getrokken tank. De bemester kan zeer kort op 
het trekkend voertuig gemonteerd worden voor de ideale gewichtsverdeling.

Werkbreedtes van 5,25 meter tot 7,5 meter zijn beschikbaar.

PROFI ECO serie

DUO-S elementen,
zorgen voor

gewichtsbesparing.

Mechanisch progressief 
geveerde onderhoudsvrije DUO

elementen, zorgen voor een
snelle reactie tijd.

Aan het frame opgehangen
DUO- elementen zijn

meestuurbaar dankzij
torsierubbers.

Onderhoudsvrije lagers, geen 
vuil indringing dankzij

cassettekeeringen.
Afsluiters gaan pas open
als deze bediend worden.

Afsluiters werken nu van voren
naar achteren, waardoor het

rubber beter in vorm blijft.

Ter beveiliging omsluiten de
mechanische bediende schermborden

de schijven van de zodenbemester
tijdens het transport voor verkeersveiligheid.

Mechanische en hydraulische
transportbeveiliging voor

veilig wegtransport.

Gunstigere krachtlijnen door
afvering op het frame in plaats

van door het scharnier.
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Afsluiters gaan pas open
als deze bediend worden.

Afsluiters werken nu van voren
naar achteren, waardoor het

rubber beter in vorm blijft.

Gelijkloop
cilinders voor gelijkmatig

in- en uitklappen.

Open frame zorgt voor
gewichtsbesparing, minder

vervuiling en makkelijke reiniging.

Standaard 3- en 4- punts
aankoppeling met

verschillende breedtes.

Het gestroomlijnde rubberen
uitstroommondstuk is bevestigd aan het

element achter de schijven en
legt de mest perfect af.

Verdeler met sterrotor,
zorgt voor

nauwkeurige verdeling.

De mestslang is gemonteerd in het
uitstroommondstuk, hierdoor zijn geen

vernauwingen en worden verstoppingen tot
een minimum beperkt.

40 mm slangen spelen in op
precisiebemesting; minder mest in
de slangen is exactere bemesting.

PROFI ECO serie
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PROFI PROFI 
ECOECO

PROFI PROFI 
ECOECO

PROFI PROFI 
ECOECO

OPTIES PROFI ECO BEMESTERS

Camera2 Loopwielen

Aankoppeling:  
CAT III (op II afstand): 875 mm
CAT III (op III afstand): 1020 mmAa
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Vaste drie-/vierpunts aankoppeling 
PROFI ECO

Afgeknotte driehoek
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Model PROFI ECO
Type Profi Eco 5,25 Profi Eco  6 Profi Eco  6,75 Profi Eco 7,5
Werkbreedte (m) 5,25 6 6,75 7,5
Aantal delen 3
Aantal schijven 28 32 36 40
Ophanging elementen Per duo element onafhankelijk geveerd
Rij afstand (cm) 18,75
Transport breedte (m) 2,82 meter
Hoogte staand (m) 2,45 2,82 3,12 3,57
Aankoppeling 3- of 4 punts CAT III, op afstand CAT II & CAT III

Benodigd hydrauliek Inklappen 2x 1/2” open middenstand
Afsluiters 2x 1/2” dichte middenstand

Verdeler 2x 3/4” open middenstand 60 l/min 
met automatische terugdraaimogelijkheid

Drukloze retour 1x 1/2” 

Opties Camera | Loopwielen | Afgeknotte driehoek | ES 2000 schakelaar

Alle specificaties en technische gegevens kunnen zonder vooraf berichtgeving gewijzigd worden.

ELEMENTEN TYPE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkbreedtes (m) 5,25 6 6,75 7,5
Elementen types DS H DS H DS H DS H
Gewicht ca. (kg) 1395 1500 1630 1710

Duo element 
Solid schijf 
Hydraulisch 
  
Voor het bemesten van 
voorjaarsgewassen en 
andere gewasondergronden 
met hydraulische afsluiters.

DS H
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PROFI serie

De PROFI serie voor zelfrijders en de grotere getrokken tanks in enkel of dubbelschijf
principe, zowel met hydraulische afsluiters als met pneumatische afsluiters. Voor de
kritische gebruiker op zoek naar een alleskunner die onder alle omstandigheden de mest
optimaal verdeeld. Optioneel in combinatie met sectieafsluiting, al dan niet met
werktuigcontroller voor een strak resultaat.

Werkbreedtes van 7,5 meter tot 12,0 meter zijn beschikbaar.

DUO elementen,
zorgen voor

gewichtsbesparing.

Mechanisch geveerde
onderhoudsvrije DUO

elementen, zorgen voor een
snelle reactie tijd.

Meestuurbare
DUO elementen,

dankzij torsierubbers.

Gunstigere krachtlijnen door
afvering op het frame in plaats

van door het scharnier.

Mechanische en hydraulische
transportbeveiliging voor

veilig wegtransport.

Ter beveiliging omsluiten de
mechanische bediende schermborden

de messen van de zodenbemester
tijdens het transport voor verkeersveiligheid

Onderhoudsvrije lagers, geen vuil
indringing en duurzame smering

dankzij cassettekeringen.

Afsluiters zijn standaard 
hydraulisch. Optioneel is de

pneumatische sectieafsluiting.

Afsluiters gaan pas open
als deze bediend worden.

Afsluiters werken nu van voren
naar achteren, waardoor het

rubber beter in vorm blijft.
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PROFI serie

PROFI serie

Afsluiters zijn standaard 
hydraulisch. Optioneel is de

pneumatische sectieafsluiting.

Afsluiters gaan pas open
als deze bediend worden.

Afsluiters werken nu van voren
naar achteren, waardoor het

rubber beter in vorm blijft.

Open frame van hoogwaardig 
plaatstaal zorgt voor

 gewichtsbesparing, minder 
vervuiling en makkelijke reiniging.

Een eenvoudige bol en vlakstelling, 
door middel van het in en uit

draaien van de trek/duw stangen.

Het frame kan in het veld vrij pendelen; door een 
trek/duw stang in een parallellogram liggen de 

in/uitklap cilinders aan elkaar. Voorzien van pendel 
blokkering die in werking treed als de machine 

opgeklapt of geheven wordt. 

De opklapbare trap naar
verdeler voor eenvoudig
onderhoud en reiniging.

De mestslang is gemonteerd in het
uitstroommondstuk, hierdoor zijn geen

vernauwingen en worden verstoppingen tot
een minimum beperkt.

Het gestroomlijnde rubberen
uitstroommondstuk is bevestigd aan het

element achter de schijven en 
legt de mest perfect af.

De DMX verdeler met unieke sterrotor 
tot 9.75m, of twee ECQ verdelers vanaf 

12m werkbreedte, zorgen 
voor nauwkeurige verdeling.

40 mm slangen spelen in op
precisiebemesting; minder mest in 
de slangen is exactere bemesting.
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PROFIPROFI PROFIPROFI

PROFIPROFI PROFIPROFI

Aankoppeling:  
CAT III (op II afstand): 860 mm
CAT IV (op III afstand): 1020 mmAa
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Aankoppeling:  
CAT III (op II afstand): 860 mm
CAT IV (op III afstand): 1020 mm

Snelkoppel driehoek PROFI Duimplaten PROFI

Afgeknotte driehoekCamera Trekhaaksteun2 Loopwielen 4 Loopwielen
(12 meter)

OPTIES PROFI BEMESTERS

Automatische smering
(standaard centrale smering)

MultifasterIsobus / GPS
sectieafsluiting

3 puntsaankoppeling
d.m.v. 
duimplaten

Evers aankoppel-
driehoek
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Model PROFI

Type Profi 7,5 Profi 8,25 Profi 9 Profi 9,75 Profi 12
Werkbreedte (m) 7,5 8,25 9 9,75 12
Aantal delen 3 5
Aantal elementen 40 44 48 52 64
Ophanging 
elementen Per duo element onafhankelijk geveerd

Rij afstand (cm) 18,75
Transport breedte 
onderzijde (m) 2,82 meter

Hoogte staand (m) 3,06 3,43 3,80 3,92 3,80
Aankoppeling Vredo aankoppeldriehoek | Evers aankoppeldriehoek | Duimplaten
Benodigd hydrauliek Inklappen 2x 1/2” open middenstand

Afsluiters 2x 1/2” dichte middenstand (vervalt in geval van pneumatische afsluiters)

Verdeler 2x 3/4” open middenstand 40 tot 60 l/min met automatische terugdraaimogelijkheid

Drukloze retour 1x 1/2” 

Opties ES2000 schakelaar | Automatische smering | Loopwielen | Afgeknotte driehoek| Multifaster 
Trekhaak | GPS sectieafsluiting | Camera

* Alle specificaties en technische gegevens kunnen zonder vooraf berichtgeving gewijzigd worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkbreedtes 7,5 8,25 9
Elementen types DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L
Gewicht ca. (kg) 2590 2640 2340 2290 2745 2745 2445 2395 2850 2800 2550 2500

Werkbreedtes 9,75 12
Elementen types DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L
Gewicht ca. (kg) 3035 2950 2735 2690 3630 3555 3400 3350

Duo element 
V schijf  
Hydraulisch 

Voor het vertrouwde bewezen 
mestprincipe van Vredo met 
hydraulische afsluiters.

DV H

Duo element 
V schijf  
Lucht 
   
Voor het vertrouwde bewezen 
mestprincipe van Vredo met 
pneumatisch afsluiters ten 
behoeve van sectieafsluiting 
om precisiebemesting toe te 
kunnen passen.

DV L

Duo element 
Solid schijf
Hydraulisch 
  
Voor het bemesten van 
voorjaarsgewassen en 
andere gewasondergronden 
met hydraulische afsluiters.

DS H

ELEMENTEN TYPES

Duo element 
Solid schijf  
Lucht 
 
Voor het bemesten van 
voorjaarsgewassen en 
andere gewasondergronden 
met pneumatisch afsluiters ten 
behoeve van sectieafsluiting om 
precisiebemesting toe te kunnen 
passen.

DS L
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ONZE FILOSOFIE
Vredo’s filosofie is “Built-to-Work”, maar elke machine heeft regelmatig zijn onderhoud
nodig om de juiste prestatie te blijven leveren. Om het onderhoud zo eenvoudig
mogelijk te maken worden onze machines onderhoudsvriendelijk ontworpen. Vredo
Service is gefocust op u als klant. Zij voorzien u graag van advies, onderdelen en service:
toegewijd, kundig en snel.

ONDERDELEN
Vredo heeft alle slijtdelen en andere componenten van de machines op voorraad. Als u 
de Vredo originele onderdelen koopt dan kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze 
onderdelen worden volgens strenge richtlijnen gemaakt om aan onze hoge eisen te voldoen.

SERVICE
Vredo heeft doorlopend een Service-team van professioneel opgeleide en ervaren technici en monteurs
in dienst om er zeker van te zijn dat uw machine volledig inzetbaar is. Wij staan klaar om de problemen
op te lossen.

SCHOLING
We hebben regelmatig scholingsdagen voor chauffeurs en monteurs om de machines van binnen 
en van buiten te leren kennen.

Serviceteam
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