
Ülekülvik

Vredo Agri serial on suurepärane maine ülemaa-
ilmses põllumajanduses. Need ülivõimsad, kuid 
täpselt üles ehitatud masinad on kohustuslikud 
abivahendid lepingulistele põllumeestele, kes soo-
vivad pakkuda täiuslikku rohumaa uuendamise 
teenust. Peale rasket talveperioodi või pärast 
esimest siloniidet või sügiseperioodil on rohumaa 
värskendamine ja ülekülv vajalik uue ja terve rohu-
kamara tekkeks. Lai Vredo Agri Twin seeria pakub 
võimekamat lahendust rohumaade õigeaegseks 
ülekülviks.

Ülekülvist on kasu ainult siis kui rohuseeme torga-
takse otse mulda. Vredo kõige laiemad ülekülvi-
kud on varustatud ka kuulsa Kaksikkettasüstee-
miga, mis suunab seemne mullaprakku tagades 
kiire idanemise ja külvatud seemne sügava juur-
dumise. Kettapaaride vahe on 7,5 cm, mis tagab 
tiheda ja terve mullakamara. Saksamaal läbi 
viidud uurimus kinnitab Vredo süsteemi 96% 
idanemismäära.

PARIM LAHENDUS!



Vredo Agri Twin seerial on kaks jaotust, mõlemad 
2,2 või 2,9 meetrise töölaiusega; see tagab 4,4 või 
5,8 meetrise töölaiuse. Jaotused on veoasendisse  
hüdrauliliselt murtavad ning automaatlukustusega. 
Veoasendis on masina Laius ainult 3, 0 meetrit, 
olles varustatud kerge komplektiga ohutuks teel 
sõitmiseks.

Masin kohandub täpselt maapinnaga jaotuste pöör-
lemise ning kettapaari vedrustuse abil. 425 liitrise 
mahuga seemnemahuti on lihtsalt täidetav seisu-
aluselt. Pneumaatiline/mehaaniline seemnejaotus 
on pidev, reguleeritav 3-210 kg/h kohta, see 
võimaldab täpset ja kiiret kalibreerimist. Väga 
väikese (ristikhein) või väga suure (teravili) koguse 
tarvis on eraldi valikus “cam wheel” süsteem.
Töökiirus 13km/h tagab tööpäevas palju läbitud 
hektareid. 

Agri Twin seeria on standardina varustatud digitaalse hektariloenduriga. Valikus on Pakker rull - see on 
täiuslik lahendus maapinna lainetusega või karmima kivise pinnaga kohanemiseks. Vredo Agri Twin seeria 
on omataoliste seas kõige asjatundlikum ülekülvik, kui pidada oluliseks kvaliteeti, võimsust ja töötulemusi. 
Veel enam saab Agri Twin seeria masinaid kasutada mitteküntaval põllumaal. Näiteks saagialade vahel on 
väga kerge külvata kõrreliste vahele.
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