
Zaaien zoals zaaien bedoeld is

SEED2DISC

Type Werkbreedte
Totale 

breedte

Aantal

elementen
Zaaiafstand Gewicht

Seed2disc 32 300 cm 308 cm 32 9,38 cm 1072 kg

Seed2disc 40 300 cm 308 cm 40 7,5 cm 1240 kg

Landkracht Agri bv

De Isakke 4a | 7447 RK Hellendoorn

T  (+31)(0)548-767270

E  info@landkracht.com

I   www.landkracht.com

Uw dealer:

Technische specificaties



De Stocks zaaibak is een robuuste zaaibak welke is voorzien van 

een krachtige hydraulische blower. De zaaibak is uitgerust met een 

eenvoudig aan te passen zaaias. De afgifte is snel en eenvoudig te 

wijzigen via het bedieningspaneel. 

Het is met de Stocks zaaibak mogelijk rijsnelheid onafhankelijk te 

zaaien doormiddel van een 7-polige signaal kabel. Optioneel is het 

ook mogelijk om dit te doen door middel van een GPS bol t.b.v. het 

rijsnelheid signaal.

Zaaien van gewassen verdient natuurlijk alle 

aandacht. Om een optimaal resultaat te behalen 

bij bijvoorbeeld het vernieuwen van grasland is 

het belangrijk om het zaad daar te leggen waar 

het optimaal kan kiemen en groeien, onder de 

meest ideale omstandigheden bij het beschikbare 

bodemvocht en voedingsstoffen.

Tevens beschermd tegen invloeden van buitenaf, 

zoals wind en zon, maar ook vogels enz.

De Seed2disc is uitgerust met twee stijgbuizen 

voor een uiterst nauwkeurige verdeling. Door 

gebruik te maken van twee stijgbuizen kan de 

machine compact gebouwd worden, terwijl dit 

niet ten koste gaat van de nauwkeurigheid.

Zaaikouters

Gras zaaien

De Seed2disc is uitgevoerd met dubbele zaaischijven welke zijn voorzien van 

onderhoudsvrije lagers en een schraper. Alle elementen zijn voorzien van 

een instelbare trekveer voor een egale zaaidiepte. Daarnaast kan de druk 

over de volledige machine worden aangepast met hydraulische zaaikouter-

drukverstelling. De loopwielen drukken het zaad aan en zorgen ervoor dat 

het zaad goed contact maakt met de onderlaag.

De zaaidiepte kan per loopwiel worden aangepast in 5 standen door middel 

van een pen-gat verbinding. Dit biedt de mogelijkheid om eenvoudig en snel 

de machine in te stellen op de gewenste zaaidiepte.

Stijgbuizen

Stocks zaaibak

De Stocks zaaibak wordt geleverd 

met het I-CON bedieningsscherm. 

Dit is een intuïtief 4,3-inch kleuren 

touchscreen die het mogelijk maakt 

eenvoudig instellingen aan te passen 

en te controleren. 

Bediening
Alle Seed2disc worden geleverd met LED 

verlichting voor een goede zichtbaarheid op 

de weg. 

Verlichting

Elke stijgbuis verdeelt het graszaad over 16 of 20 schijfkouters, 

afhankelijk van het totale aantal schijfkouters.

Door de zaaiafstand van slechts 7,5 cm (bij 40 schijven) ontstaat er al snel een gesloten grasmat, waardoor 

bijvoorbeeld onkruiden niet of nauwelijks kans krijgen.


