VREDO secí stroje řady AGRI TWIN

Stroje Vredo z řady Agri jsou v zem ědělství dob ře známé. Díky t ěžké,
ale precizní konstrukci uspokojí každého, kdo pot řebuje ud ělat údržbu
nebo obnovu travního porostu.
Po tvrdé zimě, po první seči, nebo klidně i na podzim je potřeba louky
obnovit a to tak, aby v p říštím roce poskytly požadovaný výnos kvalitní
objemné píce.
Širokozáběrové stroje řady AGRI TWIN mají takový plošný výkon,
že uspokojí všechny zem ědělce. Je tak možné v krátkém
čase louky
a pastviny řádně obnovit.
Výsev splní požadavky jen tehdy, pokud je osivo uloženo do p
ůdy.
Proto je i tento secí stroj Vredo vybaven systémem
dvojitého disku,
který umožní uložit osivo do malé drážky, a tím m ůže osivo rychle klí čit
a zakořenit.
Meziřádková vzdálenost je stále jen 7,5 cm, integrovaný válec navíc
zajistí okamžité přiválení zaseté plochy.
Výzkumy v Německu prokázaly, že Vredo dosahuje polní vzcházivosti
až 96 %.

VREDO = EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Vredo řady Agri Twin je konstruován jako
dvoudílný sklopný stroj. Tak je dosaženo
pracovní ší řky 4,4 m nebo 5,8 m. Tyto dv
ě
poloviny stroje se dají pro transport
hydraulicky sklopit a zajistit. Transportní ší řka
je 3,0 m, stroj je vybaven p
ředepsaným
osvětlením.
Výsevní jednotky jsou jednotliv ě zav ěšeny
a odpruženy, tudíž mohou p řesně kopírovat
i nerovné povrchy.
Díky nástupní plošin ě je možné zásobník
osiva (obsah 425 l) snadno a bezpe
čně
naplnit.
Pneumaticko-mechanické výsevní ústrojí
má možnost plynulého nastavení výsevního
množství v rozsahu 3 - 210 kg/ha. Maximální
pojezdová rychlost 13 km/hod umož
ňuje
dosahovat vysoké plošné výkonnosti.
Sériově je stroj vybaven digitálním
hektaroměrem.
Na p řání je možno jej vybavit packer
válcem, který je perfektní na nerovné a siln ě
kamenité plochy.

Jestliže Vám jde o kvalitu, výkon a výsledek,
je pro Vás Vredo Agri Twin nejprofesionálnější stroj svého druhu.
Technická data:
Typ
DZ 344.075
DZ 344.075
DZ 358.075
DZ 358.075
Výrobce:
Vredo Dodewaard
Nizozemí
www.vredo.nl

Prac. záběr
4,4 m
4,4 m
5,8 m
5,8 m

Transp. šířka
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m

Rozteč řádků
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm

Dovozce:
Agrotrans Otice s.r.o.
747 82 Štáblovice 179
Tel/fax: 553 791 110
www.agrotrans-otice.cz

Hmotnost
2 000 kg
3 250 kg
2 695 kg
4 285 kg
Prodejce:

Válec
hladký
packer
hladký
packer

