
Maskinen er en Vredo såmaskine til isåning i f.eks. 
etablerede græsbaner, fodboldbaner, græsmar-
ker eller golfbaner. Den har været på markedet i 
over 30 år og er derfor særdeles  
velafprøvet - og meget effektiv.

Princippet med isåning ved hjælp af dobbeltskær 
har vist sig at være særdeles effektivt.  
Bl.a. fordi at græsfrøene kan placeres i den rigtige 
dybde, og at de derfor får jordkontakt med fugtig 
jord, så snart de er sået.

Carsten Olsen og Tue Højdal med den nye Vredo direkte såmaskine, der giver helt nye muligheder for renovering af græs på bl.a. fodbold- og golfbaner.

De er beskyttet mod udtørring og risiko for at skyl-
le bort ved kraftig regn. En stor sidegevinst er 
gennemskæringen, der giver fornyet liv til de eksi-
sterende græsser. De får tilført masser af ilt til 
rødderne og reagerer ved at sætte nye rod- og 
topskud.   

Eftersåning med denne maskine er særdeles vel-
egnet til golfbaner og til sportspladser. 

Banerne kan anvendes umiddelbart efter behand-
ling, da frøene er beskyttede i jorden.

Eksempler på opgaver, hvor såmaskinen er anvendelig:

LÆS MERE...

• Golfbaner

• Fodboldbaner

• Andre idrætsanlæg

• Parker

• Græsmarker

• Naturpleje 

Såmaskine med spireevne
på over 90%...



Har du et konkret projekt, hører vi meget gerne fra dig, og vi vil sammen finde 
den rette løsning på lige netop din opgave. Alt afhængig af om det f.eks. er en 
golfbane, en park eller en fodboldbane, er der flere faktorer der spiller ind i for-
hold til hvilken løsning, der er rigtig at vælge. 

Dette beror altid på en individuel og faglig vurdering af projektet...  
- og det er vi eksperter i.

Golfbaner

Parker

Fodboldbaner og idrætsanlæg

Græsmarker

Vredo såmaskinen er optimal til isåning på f.eks.:

Bestil Grøn Vækst A/S til opgaven. Eller lej maskinen.

Tekniske Data:

Egenvægt: 2500 kg.

Arbejdsbredde: 2,2 meter.

Frøindhold i kasserne: 440 l. 

Fremdrift: 10-12 km/time.

Produktion:

Ved en effektiv arbejdsdag 
på 9-10 timer vil der kunne 
sås ca. 4-5 ha.

Krav til traktor:

I størrelsen John Deere 4700  
serien, Massey Ferguson 5600 
serien eller lignende.

For mere info – kontakt:

Tue Højdal 
Produktionsleder

th@groenvaekst.dk

Mobil +45 42 12 67 03

Medlem af

DANSK TRÆPLEJEFORENING 

GREVE: 
Geminivej 8  
2670 Greve

HILLERØD: 
Frederiksværksgade 197 
3400 Hillerød

SLAGELSE: 
Hasselholmvej 2 
4200 Slagelse

Telefon 58 11 21 00  
E-mail: info@groenvaekst.dk 
www.groenvaekst.dk


