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Belangrijke factoren, zoals vochtige aarde, 
warmte, licht en lucht, zorgen voor het hoge 
ontkiemingspercentage tot 96% van het gras-
zaad en zorgen er bovendien voor dat het niet 
wordt opgegeten door vogels of dat het jonge 
grasplantje verdort. Het is doorzaaien waarbij 
het dure graszaad efficiënt en doelgericht 
wordt ingezet. Hiermee heeft men weer snel 
groene trapvelden, strakke bermen en fraaie 
parken aangelegd. Deze allrounders zorgen in 
de gewenste werkbreedte voor een optimaal 
resultaat. Door met de Vredo Compact en 
SUPERcompact door te zaaien behoudt u de 
huidige grasmat en worden open en verdroog-
de plekken in een mum van tijd gerepareerd. 
De grasmat wordt verjongd en onkruid krijgt 
nagenoeg geen kans door de snelle dichtgroei 
van de zode. 

 Vredo Turf-Fix
Op de Nationale Demodag Hoveniers zal ook 
de Vredo Turf-Fix te zien zijn, dé doorzaai-
machine voor de professionele hovenier. De 
laatste uitvoering kenmerkt zich met twee 
gewichtenbakken aan de voorzijde om een 

extra evenwichtige druk te kunnen uitoefenen 
op de snijschijven. Daarnaast heb je nu minder 
handelingen nodig om de Turf-Seed-unit om 
te bouwen naar de Turf-Air-(beluchten) of Turf-
Sand-(bezanden)units. Dit zijn specialistische 
bewerkingen die op gazons kunnen worden 
uitgevoerd door één en dezelfde machine. 
De Turf-Fix bestaat uit een basisunit van 81 cm 
breed en kan zowel als getrokken (zitmaaier) 
als driepuntsmachine (trekker) worden gele-
verd. Ook kan hij worden aangebouwd aan een 
eenassig voertuig.

Snel weer strakke bermen 
dankzij Vredo Compact en 
SUPERcompact

www.vredo.com
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Te zien op de Nationale Demodag Hoveniers zijn de Vredo Compact- en SUPERcompact-

doorzaaimachines. Omdat de grasmatten die de Vredo zaait een hoge betredingsgraad hebben, 

is het cruciaal dat deze direct weer te betreden zijn. Doordat de Vredo met het dubbeleschijven-

principe het zaad nauwkeuring in de bodem doseert, kan dit. 
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