
DZ Agri Air

De beste in het veld

Vredo Doorzaaimachines

Vredo Agri; “als u voor snelheid en resultaat kiest”

VREDO Dubbele Schijvensysteem

Voeg waarde toe aan uw grasland
De Vredo Agri Air serie is wereldwijd in de agrarische sector een 
begrip. Deze robuuste, maar nauwkeurige machine is onmis-
baar als u uw  grasland jong en fris wil houden voor het hoogste 
rendement per hectare. Na een strenge winter, na de eerste 
snede of in het najaar is het noodzakelijk de weide van een fris-
se en volle grasmat te voorzien, door het weiland door te zaaien 
voor een maximale opbrengst per hectare.

De Agri Air komt perfect tot zijn recht op kleinere percelen 
en heuvelachtig terrein. Door de pneumatische zaadbak be-
reikt 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 voe-
dingsstoffen. 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. 

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.  

Verdeling van het zaad
De DZ Agri Air Serie kent 2 werkbreedtes van 2,5 en 2,9 
mtr en kan worden uitgevoerd met de gladde rol of spe-
ciale packerringrol voor goede bodemvolging op ruigere 
ondergronden en greppelland. Deze packerringrol zorgt tevens 
voor een goede uitstoeling van het gras. Door de schijvenpa-
ren 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 hydraulisch wordt aangedreven. 
De hydraulisch/mechanische zaaddosering is traploos instel-
baar 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 450 liter gemakkelijk te vullen.

De machine is standaard uitgevoerd met een handige  digitale 
voorziening voor een zeer nauwkeurige afdraaiproef, een hec-
tareteller (dag teller+ totaalteller), LED verlichting en een 
bordes. Met een werksnelheid  van circa 13 km/h is de 
capaciteit fantastisch.
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De beste in het veld

Opties

Standaard nieuwe eigenschappen

1
Schraper voor Packerringrol
Vernuftige rolschraper die iedere beweegbare packerring 
individueel schoon houdt voor een optimale prestatie in 
zware en natte omstandigheden. 
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Bordes
Veilige staanplaats voor het vullen van de machine.
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Specificaties Vredo DZ Agri Air

Type                Rol Werk-
breedte (m)       

Transport-
breedte (m)                

Rij-afstand 
(cm)

Inhoud 
zaadbak

Inhoud 
rol

Gewicht 
(kg)   Montage Trekker-

vermogen Afmetingen (m)

DZ 225.075 Glad 2,47 2,50 7,5 450 l. 250 l. 1240 3-punts 80 pk 1.31x2.50x1.60
DZ 225.075 Packerring 2,47 2,50 7,5 450 l. - 1970 3-punts 90 pk 1.31x2.50x1.60
DZ 229.075 Glad 2,85 2,90 7,5 450 l. 290 l. 1465 3-punts 90 pk 1.31x2.90x1.60
DZ 229.075 Packerring 2,85 2,90 7,5 450 l. - 2115 3-punts 100 pk 1.31x2.90x1.60

Zaaddosering  Schijfdiameter Element Sleepvoet Aandrukrol Kalibreren

Traploos 
3 tot 190 kg/ha Ø 406 mm

Progressief geveerd
veerweg 11 cm

0-20 mm zaai-diepte
Verstelbaar

 navulbaar, hoogte instelbaar
250/290 liter / Gietijzeren 

packerringrol met tot 50 mm
speling 

Afdraaitabel 
Afdraaibakken
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Rol voor zaaien van fijn zaad in 
kleine gift, bijv klaver.

Afschermkap
Zwarte plaat achter de schijven ter bescherming van 
de schijven

5
EDS
Voor het eenvoudig en nauwkeurig instellen de gewenste 
zaaihoeveelheid

Totaal en dagteller in digitale display
Voor een eenvoudige rgistratie van de afgelegde hectares

LED verlichting
Strakke heldere verlichting met duidelijke signalering van 
richting en remmen voor het transport op de weg.

Packerringrol

Gladde rol

4
Stenenvanger
Voorkomt dat stenen, kluiten en gewasresten tussen de 
zaaielementen komen.

Rol voor zaaien van grover zaad 
in grote gift, bijv rogge.
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