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Na de allereerste doorzaaier in 1976, is Vredo Dodewaard inmiddels toe aan haar vijfde generatie 
doorzaaiers. Er is de laatste jaren hard gewerkt aan een opvolger voor de huidige serie. Door continu te 
luisteren naar, en mee te kijken met, onze klanten in de Fine Turf sector is nog verder ingezet op de 
specialisatie van (door)zaaien en er is besloten het programma daarom door te trekken in een complete 
zaailijn voor de fine turf serie (sport/golf/gazon). 
 
De huidige Compact en Supercompact zijn als eerste vernieuwd en zullen in de nieuwe generatie als DZ5 
Single compact en DZ5 Super compact geïntroduceerd worden.   
 
 
Vredo Single compact 
 
Een compleet nieuw ontwikkelde machine gebaseerd op het vertrouwde dubbelschijfprincipe opgesteld in 
een enkele rij schijven, die dankzij de perfecte incisie het zaad aflegt in de bodem voor optimale kieming. 
Ten opzichte van de huidige Compact serie is de Single compact lichter en korter aan de trekker gebouwd. 
Dit heeft als voordeel dat een (lichte) trekker nu met een bredere machine uitgerust kan worden. De 
nieuwe machine heeft een schijfdiameter van 250mm, die een fijnere snede maakt en de vernieuwde rol 
van 220 mm doorsnee. Dit zorgt voor de perfecte afleg en inklemming van het dure graszaad en het 
achterlaten van een egaal strak te bespelen oppervlakte. De rijen-afstand is verkleind van 7,5cm naar 7cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Vredo Super compact 
 
Ook deze serie is sterk vernieuwd, waarbij de schijven zijn opgesteld in twee rijen en daarmee een rijen-
afstand van slechts 3,5cm kent. Bij de doorontwikkeling van de Super compact is gewichtsbesparing en 
kortere aanbouw aan de trekker behaald, zodat ook hier met lichtere trekkers gewerkt kan worden. Dit 
heeft als voordeel dat dezelfde trekker nu met een bredere machine uitgerust kan worden. Hierdoor blijft 
de goede bodemstructuur behouden en kan er niet alleen kosten efficiënter gewerkt worden, maar wordt 
de Super compact ook efficiënter getransporteerd, omdat er minder laadruimte vereist is. De 
kostenbesparing gehaald uit de aanschaf en gebruik van een lichtere zuinigere trekker is daarmee een feit. 
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Innovatief platform: Vredo Full-Line-Seeding-Solutions 
 
Een van de redenen voor de doorontwikkeling van deze beide series is het vormen van een nieuw platform 
waarlangs diverse nieuwe innovatieve zaaitechnieken hun weg zullen gaan vinden naar de markt. Er wordt 
gewerkt aan Full-Line Seeding-Solutions, toepasbaar op elk mogelijk denkbaar te zaaien oppervlak, denk 
hierbij aan vollegronds zaaien, hybride sportvelden en andere zaaibewerkingen van gras en kruiden-, 
bloemenmengsels  
 
De nieuwe DZ5 generatie van Vredo zorgt daarmee in 1 klap voor een full line professioneel 
(door)zaaiprogramma, geschikt voor alle type gebruikers. De nieuwe technieken zullen na de  
Single compact en Super compact gefaseerd geïntroduceerd worden. 
 
Vredo is een toonaangevende fabrikant van landbouw en fine turfmachines. Alle producten worden in eigen 
huis ontwikkeld en geproduceerd. Vredo levert zijn producten over een zorgvuldig geselecteerd dealer 
netwerk, zowel nationaal als internationaal. 
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