
ProAir
Pneumatische precisiezaaimachine voor verschillende soorten fijnzaad

AARDAPPELTECHNIEK
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GROENTETECHNIEK



Focus op flexibiliteit 
Instellen zonder gereedschap

Hoogste aflegnauwkeurigheid 
Pneumatische verenkeling
Tot 4 rijen per zaaischijf mogelijk

Zeer variabel 
Starre en opklapbare frames mogelijk
Vanaf 2 tot max. 24 zaai-elementen  
verkrijgbaar

Veelvoud 
Tot 270 verschillende soorten fijnzaad  
mogelijk

Pneumatische  
precisiezaaimachine 
ProAir
Highlights in één overzicht:

Overzichtelijk 
Goed zicht op de drukmeter en  
zaai-elementen
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Onderhoudsvrije aandrijving
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Multitalent
270 fijnzaden

Met de ProAir kunnen tot vier rijen 
per zaaischijf gezaaid worden. Zowel 

gepild als ook ongepild zaad kan  
ermee gezaaid worden.

Hoogste afleg-
nauwkeurigheid

Zaaikouter
Met het afgebeelde zaaikouter (1) 

wordt het zaad nauwkeurig binnen de 
strook gezaaid en aansluitend met fijne 

grond aangedrukt.

Afhankelijk van zaaipatroon en  
bodemgesteldheid, kan tussen een 

1-rijig en max. 4-rijig kouter gekozen 
worden (2). 

Maatwerk
Zaaidiepte
Met behulp van de geïntegreerde 
schaalverdeling kan de zaaidiepte 
nauwkeurig afgelezen en ingesteld 
worden, en daarmee op het  
zaai-element overgedragen worden. 

Onderhouds-
vrije aandrij-
ving
Flexibele as
De afgedichte, flexibele as zorgt voor 
een onderhoudsvrije en betrouwbare 
aandrijving van de zaaischijf. 

Grote inhoud
Zaadbakken
Standaard bevatten de zaadbakken  
2 liter en kunnen naar wens vergroot 
worden tot 8 liter inhoud. Het legen 
gaat comfortabel via de loskleppen of 
de geïntegreerde afzuiger (1) met  
opvangbak.1
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Precisie
Pneumatische  

verenkeling
Door onderdruk aan de zaaischijf 

wordt het zaad aangezogen op de 
celgaten. Door de makkelijk te  

bedienen afstrijker wordt het zaad 
verenkeld, zodat slechts één zaadje 

per celgat wordt aangezogen.

Optimale  
kiemomstandig-

heden
Toestrijkers

Afhankelijk van bodemomstandigheden 
brengen verschillende toestrijkers  

genoeg fijne grond als bedekking van 
de zaaisleuf voor de aandrukrol, om 

optimale kiemomstandigheden mogelijk 
te maken. 

Optimale  
opkomst
Aandrukrol
Om een optimale opkomst en de 
hoogste opbrengst onder verschillende 
bodemomstandigheden te realiseren, 
kan de ProAir met verschillende 
aandrukrollen uitgevoerd worden.

Overzichtelijk
Draagframe
Door de compacte bouwwijze heeft 
de chauffeur optimaal zicht op de 
drukmeter alsmede zaai-elementen

Focus op  
flexibiliteit
Instelling zonder  
gereedschap
De bedieningsvriendelijke bouwwijze 
maakt het mogelijk snel en eenvoudig 
op wisselende zaai- en bodemomstan-
digheden te reageren - en dat  
compleet zonder gereedschap.



Technische gegevens
ProAir

Min. aantal rijen 2
Max. aantal rijen 24
Min. breedte van het frame 2100 mm
Max. breedte van het frame 6500 mm
Zaadeigenschappen gepild / ongepild
Aantal rijen per zaairij 1-4
Min. inhoud van de zaadbak 2,0 l 
Max. inhoud van de zaadbak 8,0 l 
Min diameter van het zaad 1 mm
Max. diameter van het zaad 10 mm
Gewicht per zaai-element 40 kg
Driepunts aanbouw cat. 2 / cat. 3

Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten alsmede vermogensvermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet  
bindend. Wijzigingen in het kader van de technische doorontwikkeling zijn ten alle tijde mogelijk.

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Duitsland  
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.de · www.grimme.de

Laad met behulp van de QR-code snel en  
eenvoudig onze contactgegevens op uw smartphone!
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