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EHTNE ASI!

Vredo Lägainjektor



EHTNE ASI!

Läga pinnasesse kandmine on madala haisuerituse ja lämmastikukaoga, 
puhtama ja parema rohumaa ning suurema tootlikkuse tekkeks tõhus viis, 
kuidas oma läga kasutada. Seetõttu soovitame tutvuda Vredo kaksik-
kettasüsteemiga, millega sarnast pole veel loodud.

ZB3 ketasinjektori ainulaadse kaksikkettasüsteemi abil on Vredo oma välja 
töötanud täiusliku viisi läga pinnasesse kandmiseks. Hoolimata pinnase 
niiskusest või kuivusest või selle tüübist - savi, turvas, liiv või liivsavi - 
lõikab see kaksikettasüsteem maakamarasse väikese V-kujulise pilu, 
mis pressitakse kahe pöörleva ketta poolt laiemaks. Selline süsteem välis-
tab pinnase kinni tallamist ja kuivamist säilitades kamara urbsuse ning 
taimkatte juurestiku  puutumatuse.

Igal üksikul mehaanilisel vedruosal on reguleeriv liug, mis tagab alati võrdse 
pilulõike sügavuse. Koos ainulaadse pöördosaga jälgib masin täpselt maa-
pinna kumerusi. Läga kamarapilusse toimetamine toimub otse ketaste taha 
paigaldatud väljalaskeavade kaudu. Selline lägalaotus eritab vähe haisu, 
kinnitades fakti et pea kõik toitained taimkattele on kättesaadavad, mõjudes 
omakorda hästi taimekasvule. Selle tulemuseks on kõrge toodang, puhtam 
silo ning viljakas põllumaa! Kaksik-ketaste lõiketalitlus ning iseteritus aitavad 
kaasa jõu ning seega kütuse kokkuhoiule. Vredo ZB3 ketasinjektor on 
varustatud standardina keskõlitussüsteemiga, mis töötamise ajal õlitab 
ketaslaagreid. Sellest tulenevalt on uuendatud Vredo ZB3 seeria ketas-
injektorite hoolduskulud väga madalad!

Ainulaadse sügavusega lägainjektor!

Tüüp Raamide arv   Töölaius Kõrgus Kaal
ZB 7342 3  7.3 mtr  3.05 mtr 2820 kg
ZB 8046 3  8.0 mtr  3.40 mtr 2940 kg
ZB 8448 3  8.4 mtr  3.57 mtr 3000 kg
ZB 8750 3  8.7 mtr  3.75 mtr 3060 kg
ZB 9152 3  9.1 mtr  3.92 mtr 3120 kg
ZB 12068 5  12.0 mtr  3.64 mtr 4100 kg



Automaatsed helkur-
märgistusega ketaskatted 
tagavad täiusliku 
nähtavuse veotegevuse 
ajal ning loovad 
turvalised sõidutingimused 
kaasliiklejatele.

Sulgemismehhanism on 
hüdrauliliselt juhitav. 
Silindrid jäävad mudast 
ja porist puhtaks tänu 
oma kõrge paigutuse 
tõttu. Masina ehitus on 
lihtne, usaldusväärne ja 
hooldusvaba.

Masina töötamise ajal 
kannab keskõlitusüsteem 
hoolt ketaslaagrite ja 
pöörlevate kohtade 
määrimise eest vähen-
dades seega hooldus-
tasude ja aja kulu.

Vredo ainulaadne kaksik-
kettasüsteem lõikab 
kamarat ning laiendab 
ava. Selline talitluskäik 
kaasab madala kütuse-
kulu ning hoiab maapinda
urbsena tagades parema 
läga imbumise.

Miks Vredo?

Optimaalne läga imendumine! 
Vastastikku sõltuv jaotumine!

Täpsustused
ZB3

17,5 CM

Horisontaalselt reguleeritav 
jaotur tagab läga täiusliku 
pinnasesse kandmise 
hoolimata injektori 
asendist!

Vredo ketasinjektori 
standardvarustuses on 
Vogelsgang'i üherealise 
väljalaskeavadega jaotur. 
Läga paisatakse rootori 
abil avade kaudu võrdselt 
laiali. Kiuline aines ning 
võõrkehad purustatakse 
rootori terade abil.

Vredo ketasinjektor on standardina varustatud pöördosaga, mis tagavad täiusliku maapinnajoontega kohandumise koos 
üksikosavedrustusega. Samuti on Vredo ketasinjektor varustatud kahe silindriga ning reguleerventiiliga, mis võimaldab 

külgmisi osasid kiirelt sümmeetriliselt ning sujuvalt kokku murda.



(Talunikele mudel)Vredo Lägainjektor
Kasutajad Vredo-st
Hollandis Frieslandist Sondelist pärit lepinguline põllumajandusettevõte 
van de Goot töötab läbi keskmiselt 270 000 m3 läga aastas kasutades 
kolme iseliikuva Vredo haakes Vredo ketasinjektoreid.

Petrus van de Goot: (Lepingulise põllumajandusettevõtte van de Goot omanik)

Põllumajandusettevõte van der Ven Zeelandist (Brabanti maakonnast 
Hollandis) töötleb hooajas kesmiselt 240 00 m3 läga kasutades 4 Vredo 
ketasinjektorit. 3 inektorit on traktori haakes püttidel ning 1 iseliikuva haakes.

Tonnie van der Ven (Lepingulise põllumajandusettevõtte van der Ven kaasomanik) 

Rækkeborg Maskinstation, Ålestrupist Taanis laotab oma läga 2 Vredo 
          ketasinjektoriga. Mõlemate masinad on paigaldatud iseliikuvate 
          mudelite järele, töölaiuseks on 12 m.

Henrik Jacobsen (Rækkeborg Maskinstationi omanik)

Enne Vredo kasutamist

Vredo kasutamisel

Pärast Vredo kasutamist

"Igal hooajal tuleb meil läbi töötada väga suur hulk läga ning selleks tuleb 
meil saavutada oma varustusest suurim võimalik kasutegur omamata 
sealjuures aega injektorite vahetuseks. Vredo ZB3'ga on võimalik saavuta-
da parim töötulemus ning sealjuures on eeliseks ka madalad kasutuskulud. 
Hiljuti tuli meil kettad välja vahetada pärast masina 250 000 m3 läga läbi 
töötamist. Vredo iseliikuv lägainjektor on meie ettevõtte varustuses väga 
oluline osa. Iseliikuva masina ja ketasinjektori kooslus on meie arvates 
parim kooslus!"

"Meil oli eelnevalt olnud häid kasutuskogemusi Vredo pealtkülvikute 
omanikuna. Kui läga pinnasesse kandmine sai Hollandis seaduse järgi 
ainuvõimalikuks ning Vredo jõudis turule oma ketasinjektoriga, millel oli 
ülekülvikule sarnaselt kaksikkettapõhimõte, langetasime meie oma valiku 
Vredo ketasinjektori kasuks.

Esialgu oli osa meie klientidest rohumaale pideva süvendi tegemise 
suhtes kahtleval seisukohal. Kuid pärast puhta tulemuse ning paari päeva-
ga sulguvate süvendite näitamist heitsid kliendid oma kahtlused kõrvale. 
Meie kliendid, kelle maa asub nii liival kui savisel pinnal ei pööra meile 
kunagi selga ning meil on igal uuel hooajal alati tööd. Uuendatud väljalase, 
millel on keskõlitussüsteem vajab vähem hooldust ning vähendab sellega 
ka hoolduskulusid. Juhul kui on tarvis mõnd varuosa on see laost ka 
saadaval ning Vredo on alati abivalmis! Meie 20-aastane kogemus Vredo 
ketasinjektoritega on toonud alati meeldivaid tulemusi, sest Vredo ketasin-
jektor on lihtsalt öeldes täiuslik!"

"Meie valik langes Vredo kasuks, sest neil on kõige vastupidavam 
ja kvaliteetsem masinavalik. See ketasinjektor aitab meil säästa üle 
30% kütust ning võimaldab meil teha 25% rohkem kui eelmine injektor. 
Kuna pakume asjatundjate tasemel teenust on kvaliteetne tulemus meie 
jaoks tähtis. Rohumaadel tagab Vredo ketasinjektor parima tulemuse. 
Isegi väga suure väljalaske ja töökiiruse juures ei teki mingeid probleeme. 
Kindla ning hästi ehitatud raamistiku tõttu sobib see masin hästi iseliikuva 
haakesse. Lepingulistele põllumajandusettevõtjatele teeb masina kesk-
õlitussüsteem ja vastupidavad kettad sellest täiusliku valiku."
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