
 

  Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden  

       Multi Seeder 
 

            

• Perfecte afwerking 
• Nauwkeurige en bedrijfszekere aandrijving d.m.v aandrijfwiel met aandrijfkabel. 
• Makkelijk en snel af te draaien 
• Standaard geleverd met afdraaibak 
• Geschikt voor kleine tot grote giften 
• Standaard geleverd met 2 zaad rollen 
• Standaard met kijkglas 
• Krachtige 12Volt ventilator voor precies zaaien tot 6 meter Werkbreedte ( ELELELEL modellen) 
• Optioneel leverbaar met hydraulische ventilator voor grotere werkbreedtes (HYHYHYHY modellen) 
• Geschikt voor opbouw op He Va Machines  
• Geschikt voor opbouw op andere Merken Machines  

 

Technische Specificaties:Technische Specificaties:Technische Specificaties:Technische Specificaties:    
 
Standaard uitvoering:Standaard uitvoering:Standaard uitvoering:Standaard uitvoering:    
Aandrijving van de zaai-as door middel van Stappenwiel en zware Bowdenkabel die de zaai-as rechtstreeks 
aandrijft. Dit zorgt ervoor dat onafhankelijk van de gereden snelheid de juiste zaaihoeveelheid wordt 
bereikt. De Afdraaiproef dient voor de gewenste zaai-hoeveelheid per hectare te worden herhaald tot deze 
hoeveelheid is bereikt. Indien een ander zaaihoedveelheid moet worden ingesteld moet de afdraaiproef 
worden herhaald.  
 
AC Modellen:AC Modellen:AC Modellen:AC Modellen:    
De aandrijving van de zaai-as door middel van electro motor. De rijsnelheid wordt zeer exact gemeten door 
middel van een op de machine gemonteerde radar. Afdraaien is slechts éénmalig nodig, vervolgens kan op 
de computer de gewenste zaai-hoeveelheid worden ingegeven.   De volgende functies zijn beschikbaar op 
de zaai-computer: Afdraaiproef, Instelling van gewenste hoeveelheid, aantal gewerkte hectares en Alarm 
functie voor de ventilator, verstoppingen en vulling van zaaibak. 
 
EL modellenEL modellenEL modellenEL modellen benodigen 12 Volt, 30 AMP. Er wordt een kabelset (5 mtr ) meegeleverd voor voeding 
rechtstreeks van de stroomvoorziening van de trekker. 
 
HY modellenHY modellenHY modellenHY modellen benodigen een drukloze retour en beschikken standaard over een manometer aan de Hydro 
motor voor de juiste druk instellingen. 
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Multi Seeder Prijzen:Multi Seeder Prijzen:Multi Seeder Prijzen:Multi Seeder Prijzen:    
 

Werkbreedte 
tot  

Type Aandrijving Inhoud Aantal        
kets platen 

Prijs 

6.30 mtr 200-8-EL Electr 12V 30A 200 ltr 8 p.o.a. 

6.30 mtr 200-8-EL   ACACACAC Electr 12V 30A 200 ltr 8 p.o.a. 

6.30 mtr 200-8-HY Hydr 10-17 L/min 200 ltr 8 p.o.a. 

6.30 mtr 200-8-HY  ACACACAC Hydr 10-17 L/min 200 ltr 8 p.o.a. 

6.30 mtr 410-8-HY Hydr 10-17 L/min 410 ltr 8 p.o.a. 

6.30 mtr 410-8-HY  ACACACAC Hydr 10-17 L/min 410 ltr 8 p.o.a. 

 

12.00 mtr 200-16-HY  Hydr 10-17 L/min 200 ltr 16 p.o.a. 

12.00 mtr 200-16-HY  ACACACAC Hydr 10-17 L/min 200 ltr 16 p.o.a. 

12.00 mtr 410-16-HY Hydr 10-17 L/min 410 ltr 16 p.o.a. 

12.00 mtr 410-16-HY  ACACACAC Hydr 10-17 L/min 410 ltr 16 p.o.a. 

 
FZ modellen, speciaal voor kunstmest (geheel uit RVS)FZ modellen, speciaal voor kunstmest (geheel uit RVS)FZ modellen, speciaal voor kunstmest (geheel uit RVS)FZ modellen, speciaal voor kunstmest (geheel uit RVS)    

Werkbreedte 
tot  

Type Aandrijving Inhoud Aantal        
kets platen 

Prijs 

6.30 mtr 410-8-HY-FZ Electr 12V 30A 410 ltr 8 p.o.a. 

6.30 mtr 660-8-HY-FZ Electr 12V 30A 660 ltr 8 p.o.a. 

 
Prijzen gelden voor losse levering Multi Seeder.  Voor meerprijs levering opgebouwd op HE-VA machines 
zie prijzen voor opbouw bij betreffende machines ( Grass Roller pag.10, Grass Weeder pag. 11,  Tip Roller 
pag. 20 ) 
 
 
Standaard geleverd met 1.8 mtr aandrijfkabel vanaf stapwiel voor standaard modellen 
Standaard geleverd met 10 mtr Kabel voor EL modellen naar zaaibak  
Standaard geleverd met 6 mtr hydrauliek leiding voor HY modellen. 
 


