Produktoversikt
og nyheter 2021

Sammen med bønder over hele verden har vi brukt de tre siste
generasjonene på å konstruere og bygge maskiner som gjør
det mulig å utnytte hvert enkelt jordes potensiale på en best
mulig måte. Väderstad’s høyverdige presisjons-såmaskiner,
så- og kombisåmaskiner og maskiner for jordbearbeiding gjør
det mulig for bønder å bearbeide større områder på kortere tid
– uten å minimere på kravene til et godt resultat.
Sammen gjør vi deg enda dyktigere.

Väderstad AB
Per Andersson
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Väderstad Group består av Väderstad AB, Väderstad Industries Inc, Väderstad Compnents AB og
Väderstad Farm AB. Vi er representert i 40 land, delvis gjennom 15 heleide salgsselskaper, og delvis
gjennom importører. Omsetningen i 2020 var 3,3 milliarder SEK, og vi er totalt 1600 ansatte.

Väderstad AB
Såmaskiner
Presisjonssåmaskiner
Jordbearbeidingsredskaper

Väderstad Industries Inc.
Direktesåmaskiner

Väderstad Components AB
Slitedeler

Väderstad Farm AB
Landbruk

Produksjon
Salgsselskap
Importører
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Carrier 300-400
Kompaktskålharven Carrier 300-400 leveres i 3, 3,5 og 4
m arbeidsbredde. Rammen utgjør stammen i en stabil og
holdbar maskin som sitter nær traktoren, noe som gjør det
enkelt å manøvrere og løfte maskinen.

Carrier 300-400 blander inn planteavfall, knuser og jevner
ut grov pløye
og etterlater en jevn og fin overflate.
Imponerende vekt per skål
For å øke vekten, kan Carrier 300-400 utstyres med
ekstra vektpakker. Dette gir høyere vekt per meter enn
noen konkurrent kan tilby i dette segmentet. Fordelen er
høyere nedtrengingskraft og god arbeidsytelse under alle
feltforhold.
Lett å manøvrere
Carrier 300-400 er trepunktsmontert, noe som gir enkel
betjening og stor smidighet. Den trenger liten plass på
vendeteigen, og er rask og enkel å flytte mellom feltene.
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Slept eller trepunktsmontert – valget er ditt
Utstyrt med gummipakkeren RubberRunner, kan Carrier
300-400 monteres og kjøres som slepemaskin. Dette
avlaster traktoren og reduserer løftekraftbehovet. Vekten
fordeles mellom traktoren og skålharva, noe som igjen
reduserer jordpakkingen. De slepte modellene kan
utstyres med en effektiv CrossBoard
Tettere SoilRunner
Fra og med modell 2021 har SoilRunner mindre avstand
mellom ringene. I stedet for 250 mm er avstanden nå
200 mm, noe som gir enda bedre utjevning og bæreevne,
samt en mer velpakket overflate beregnet på såing med
konvensjonell såmaskin.

Skåler

3–4 m

2-12 cm

>85 hk

125 mm
470 mm TrueCut

Nyhet!

Ingen kompromisser
Solid toppstagtårn

450 mm CrossCutter Disc

Arbeidsdybden
justeres hydraulisk

Pakkevalser for
trepunktsmonterte
modeller

En skål – en arm

Enkel SteelRunner

Nyhet!
Imponerende
vekt per skål

Enkel SoilRunner
Effektiv og kompatibel
harv

Nyhet!

RubberRunner

CageRunner
Unik gummifjæring
på pakkevalsen

200 mm

BioDrill gjør Carrier til
en grasfrøsåmaskin

Pakkevalser for
slepemodeller

Nyhet!
RubberRunner

Redskap bak

Etterharv
Carrier fra og med årsmodell 2020 har fått
større avstand mellom rammen og skålene for
bedre frigang på CrossCutter Disc.

Nyhet!

Carrier 300-400 kan leveres både som slept og
trepunktsmontert.
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Carrier X 425-625
Carrier X 425-625 er en trepunktsmontert, foldbar
kompaktskålharv med skålene plassert i x-form, som er
tilgjengelig i 4,25, 5,25 eller 6,25 meter. Den har utmerket
konturfølging og imponerende nedtrengningsevne takket
være den store vekten.

X står for x-formet skålplassering
Den x-formede plasseringen utligner sidekreftene.
Denne løsningen garanterer at maskinen alltid går rett
bak traktoren. Det bidrar til å spare diesel, men er også
avgjørende når det brukes GPS-systemer eller når det
arbeides i kupert terreng.
Justerbar skålvinkel
For ytterligere å øke jordsøkingen, kan hver skålaksel
dreies for å endre vinkelen på skålene. Tester har vist
at denne teknologien øker jordsøkingen med opptil
50 % sammenlignet med tradisjonelle løsninger med
samme maskinvekt. Fordelene er utmerket nedtrengning
i forhold til maskinens vekt og muligheten for å justere
skålvinkelen etter forholdene.
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Full kontroll fra førerhuset
For enkel, full kontroll styres arbeidsdybden hydraulisk
fra førerhuset. Dette gir Carrier X høy presisjon og
fleksibilitet på varierende jordsmonn. Dybdejusteringen
utføres enkelt uten å måtte justere toppstaget.
Kraftig konstruksjon for lang levetid
Med en sterk ramme med rørformede aksler og solide
lagre, motstår Carrier X store påkjenninger. Dette gir lang
levetid og svært gode arbeidsresultater.

Skåler

4,2-6,2 m

2-12 cm

>150 hk

125 mm
470 mm TrueCut

Nyhet!

Høy vekt gir
dybdepresisjon

450 mm CrossCutter Disc

Pakkevalser
Enkel å betjene

Kraftig 3-punktstilkobling
Sikker, automatisk låsing av sideseksjonene

X-gemometri gir rett gange

Enkel SteelRunner

Ulike valg av skåler

Enkel SoilRunner

LED-belysning som
standard
Ulike valg av pakkevalser

I sammenfoldet stilling er transportbredden på Carrier X
bare 2,4 meter, med god sikt bakover fra førerhuset.

CageRunner
HeavyDuty

Arbeidsdybden stilles inn fra førerhuset, dette gjør det mulig
å justere dybden etter skiftende forhold i feltet.
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Carrier 420-820
De slepte kompaktskålharvene Carrier 420-820 leveres i
4,2 til 8,2 m arbeidsbredde. Uansett om du skal anlegge
et falsk såbed, harve rett på pløya eller skal blande inn
fangvekster, gir det brede utvalget av verktøy mange
muligheter for ulike bearbeidingskrav.

Imponerende vekt per skål
Carrier-harvene har alle en sterk ramme laget av
høykvalitets svensk stål. Høy vekt per skål gir god
nedtrengning og holder arbeidsdybden selv under
vanskelige forhold.
Justerbare akslinger optimaliserer
arbeidsprestasjonene
For effektiv ugrasbekjemping er det viktig at alle røtter
blir kuttet av under første kjøring. For å sikre optimal
kutting og dermed jevn bearbeiding kan den fremre
rekken lett justeres sideveis ved hjelp av strekkfisker.
CrossBoard
Med CrossBoard gir Carrier et perfekt såbed etter både
høst- og vårpløying.
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Lett å manøvrere
Carrier 420-820 bruker Väderstad’s unike foldesystem,
noe som gir en rask overgang fra felt til transport. I
sammenfoldet posisjon er transportbredden kun 2,5 meter.
I tillegg gir foldesystemet maskinen et lavt tyngdepunkt,
noe som bidrar til sikker transport under høy hastighet.
CrossCutter Disc
For ettermontering av CrossCutter Disc til eldre Carrier,
anbefales det at maskinen har et produksjonsnummer på
6300 eller høyere. Det anbefales å montere CrossCutter i
V-form.

Forredskap

4,2–8,2 m

2-12 cm

>120 hk

125 mm

Det fleksible verktøyet
Justerbare akslinger optimaliserer arbeidsprestasjonene

Halmharv

CrossBoard

Stiv rammekonstruksjon

Skåler

Unik gummidemping

X-gemometri gir
rett gange

470 mm TrueCut
Store boggihjul
Automatisk låsing av
sideseksjonene

En skål – en arm

Nyhet!

Nyhet!

Større og tydeligere
skalaer

Nyhet!

Nye slangeholdere med
fargemerkede hydraulikkslanger

450 mm CrossCutter Disc

Pakkevalser

Enkel SteelRunner

RubberRunner

CrossCutter Disc tilfører Carrier en helt ny
dimensjon. ved at den ved 12-16 km/t gir en
fullstendig bearbeidet overflate allerede ved
2-4 cm bearbeidingsdybde.

Carrier fra og med årsmodell 2020 har fått
større avstand mellom rammen og skålene
for bedre frigang på CCD-skålene.

BioDrill gjør Carrier til
en grasfrøsåmaskin
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Carrier 925-1225
De slepte kompaktskålharvene Carrier 925-1225 leveres i 9,25
til 12,25 m arbeidsbredde. Med den høye arbeidshastigheten
har den en kapasitet på opptil 16 hektar i timen, noe som gir
lave kapitalkostnader per hektar.

3m

Robust ramme – lang levetid
Carrier 925-1225 har en ekstremt robust ramme som
sikrer lang levetid selv under tøffe og krevende forhold. I
tillegg har den få smørepunkter, noe som gir mer tid i felt.
Det opplagte valget for faste kjørespor med 12 meters
avstand
Den store Carrier 1225 har en arbeidsbredde på 12,25
meter. Dette gir liten overlapping, noe som kreves i et
12-meters system med faste kjørespor. Takket være
plasseringen av skålene i x-form, går maskinen alltid rett
bak traktoren. Dette er spesielt viktig ved GPS-styring
eller kjøring i kupert terreng.
CrossBoard
Med CrossBoard gir Carrier et perfekt såbed etter både
høst- og vårpløying. CrossBoard er tilgjengelig som
tilleggsutstyr for Carrier 925.
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Jevn vekt – jevnt resultat
Carrier 925-1225 er utstyrt med vektpakker på
sideseksjonene. Dette betyr at vekten fordeles jevnt
over hele maskinens arbeidsbredde, uten behov for
kompliserte hydrauliske løsninger.

Nyhet!

Større og tydeligere skalaer

Forredskap

9,25-12,25 m

>350 hk

2-12 cm

125 mm

Ekstrem kapasitet

Halmharv

CrossBoard

Hydraulisk sideseksjonslås
Justerbare akslinger optimaliserer arbeidsprestasjonene

Stabilt drag
Stiv rammekonstruksjon

Skåler

Unik gummidemping

X-gemometri gir rett gange

470 mm TrueCut
Jevn vektfordeling gir et
jevnt arbeidsresultat
En skål – en arm

Nyhet!

Store boggihjul for rask
og sikker transport
450 mm CrossCutter Disc

Nyhet!
Finjustering av arbeidsdybden på
skålene mellom side- og midtseksjon
under gange er standard fra modell
2020 på Carrier 925 - 1225. Tilgjengelig
som ettermontering for tidligere leverte
Carrier. Delnr. 7405043

Pakkevalser

Enkel SteelRunner
Hydraulisk parallellinnstilling fra førerhuset

BioDrill gjør Carrier til
en grasfrøsåmaskin

CrossCutter Disc tilfører Carrier en helt ny
dimensjon ved at den ved 12-16 km/t gir en
fullstendig bearbeidet overflate allerede ved
2-4 cm bearbeidingsdybde.

Carrier fra og med årsmodell 2020 har fått
større avstand mellom rammen og skålene
for bedre frigang på CCD-skålene. For
ettermontering av CrossCutter Disc til eldre
Carrier, anbefales det at maskinen har et
produksjonsnummer på 7400 eller høyere.
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Carrier XL 425-625
De slepte kompaktskålharvene Carrier XL 425-625 leveres
i 4,25 til 6,25 m arbeidsbredde. Størrelsen på skålene gjør
Carrier XL 425-625 godt tilpasset til dypere bearbeiding
og innblanding av store mengder planterester, eller for å
bryte opp gammel eng.

Carrier XL 426-625 kan utstyres med 510 eller 610 mm
skåler med justerbar angrepsvinkel.
Enkel justering
Maksimal arbeidsdybde stilles på maskinen, alle andre
dybdeinnstillinger utføres hydraulisk fra førerhuset. For
å sikre optimal kutting og dermed jevn bearbeiding, kan
den fremre rekken lett justeres sideveis ved hjelp av
strekkfisker.
MultiSet gir fleksibilitet
Takket være den justerbare MultiSet-skålarmen kan
skålvinkelen stilles i tre forskjellige stillinger mellom
11 og 17 grader. Dette gjør at aggressiviteten kan
tilpasses ulike arbeidsdybder. Dette igjen gjør det mulig
å oppå jevn og pen overflate ved grunn harving, og god
nedtrengning ved dyp harving.
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Enkel å transportere
Ved transport av Carrier XL 425-625 mellom feltene
foldes maskinens sideseksjoner sammen for å komme
under 3 meter transportbredde. Transporthjulene er
utstyrt med hydraulisk demping, noe som gir trygg
og stabil transportkjøring, samtidig som skader på
hovedrammen på maskinen elimineres.

Forredskap

4,25-6,25 m

5-16 cm

>150 hk

125 mm

Fleksibel skåljustering
Justerbare akslinger optimaliserer arbeidsprestasjonene

Halmharv

CrossBoard

Skåler
Solid ramme

Trekkarmbom og
hydraulisk toppstag
anbefales

Klips for nøyaktig
dybdeinnstilling
Unik gummidemping

X-gemometri gir
rett gange

510 mm TrueCut

LED-belysning
En skål – en arm
Trinnløs tiltbar
pakkvalse

610 mm TrueCut

Enkel og sikker
transport
Fleksibel avskraper på
dobbelt SteelRunner er
standard

Nyhet!

Hydraulisk fjærende
understell:
510 mm CrossCutter Disc

Pakkevalser
BioDrill gjør Carrier XL
til en grasfrøsåmaskin

Enkel SteelRunner

Double SteelRunner

Double SoilRunner

Med den kraftige hydraulisk regulerte CrossBoard gir Carrier XL
imponerende arbeidsresultater på pløya. CrossBoard i høy hastighet
etterlater seg en jevn, fin overflate. Stiv eller lett jord – CrossBoard gjør
jobben.
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Carrier XL 925-1225
De slepte kompaktskålharvene Carrier 925-1225 leveres
i 9,25 til 12,25 m arbeidsbredde. Den er utstyrt med 510
mm store skåler. Størrelsen på skålene gjør den egnet for
innblanding av store mengder planterester til stor dybde.

Med den høye arbeidshastigheten har Carrier XL 9251225 en kapasitet på opptil 16 hektar i timen. Dette
resulterer i svært lave kapitalkostnader per hektar.
Jevn vekt – jevnt resultat
Carrier 925-1225 er utstyrt med vektpakker på
sideseksjonene. Dette betyr at vekten fordeles jevnt
over hele maskinens arbeidsbredde, uten behov for
kompliserte hydrauliske løsninger.

Det opplagte valget for faste kjørespor med 12 meters
avstand
Den store Carrier 1225 har en arbeidsbredde på 12,25
meter. Dette gir liten overlappinging, noe som kreves i
et 12-meters system med faste kjørespor. Takket være
plasseringen av skålene i x-form, går maskinen alltid rett
bak traktoren. Dette er spesielt viktig ved GPS-styring
eller kjøring i kupert terreng.

BioDrill gjør Carrier XL
til en grasfrøsåmaskin
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Skåler

9,25–12,25 m

5-16 cm

>350 hk

510 mm TrueCut

125 mm

Nyhet!

Enorm kapasitet
– også i dybden
Hydraulisk
sideseksjonslås

510 mm CrossCutter Disc

Pakkevalser

Justerbare akslinger optimaliserer arbeidsprestasjonene

Enkel SteelRunner
Unik gummidemping

Arbeidsdybden justeres hydraulisk
fra førerhuset, tydelige skalaer viser
den innstilte dybden.

600 mm stålvalse

En skål – en arm

X-gemometri gir rett gange

Pendel-avskrapere
holdes rene under
fuktige forhold

Jevn vektfordeling gir et
jevnt arbeidsresultat

Nyhet!
Finjustering av arbeidsdybden på skålene mellom
side- og midtseksjon under gange er standard fra
modell 2020 på Carrier 925 - 1225. Tilgjengelig som et
ettermarkedstilbehør for tidligere leverte Carrier.
Delnr. 7405043

Hydraulisk parallellinnstilling fra førerhuset

Nyhet!

Nye slangeholdere med fargemerkede hydraulikkslanger

Carrier XL 925-1225 har Väderstad’s unike foldesystem. I
sammenfoldet posisjon er transportbredden kun 3 meter.
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Spisser etter behov
Väderstad tilbyr et bredt utvalg av spisser med forskjellige
egenskaper, fra 50 til 340 mm bredde. Dette betyr at kultivatoren kan
utstyres i henhold til oppgaven for forskjellige feltforhold.

Marathonspisser
Forsterkede hardmetallplater
i wolframkarbid gir Marathon
8-10 ganger lengre levetid
enn en standard spiss.
Opprettholdt skarphet
garanterer riktig angrepsvinkel
og arbeidsdybde, noe som gir
optimale resultater over hele
arbeidsbredden. Tilpasset
Cultus, Opus og TopDown.
Høykvalitets stål og innfesting
gir høy slite- og bruddstyrke.
Spisser som skjærer

Swift

Marathon 50 mm
Tilpasset Cultus,
Opus og TopDown.
Art. nr. 498382

Marathon 50/80 mm
Tilpasset Cultus,
Opus og TopDown.
Art. nr. 205006

Spisser som blander

TopDown
Opus
Cultus

TopDown
Opus
Cultus

Marathon 80 mm
Tilpasset Cultus, Opus
og TopDown.
Art. nr. 498383

Spisser som bryter

TopDown
Opus
Cultus

Maraton vingespisser
Tilpasset Cultus,
Opus og TopDown.
Art. nr. 475311

Marathon BreakMix
Tilpasset Cultus,
Opus og TopDown.
Art. nr. 208117

Spsser som bryter og blander

TopDown
Opus
Cultus
Swift

TopDown
Opus
Cultus
Swift

50/80 mm 80 mm 120 mm
Art. nr. Art. nr. Art. nr.
188623 155028 168264

Gåsefot 240 mm
Art. nr. 165038

Vingespisser 340 mm 23˚
Art. nr. 242285

Vingespisser 340 mm 8˚
Art. nr. 242287

cm
0
5

Arbeidsdybde

10
15
20
25
30
35
40
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210 mm
Art. nr. 172326

120 mm
Art. nr. 168264

80/120 mm
Art. nr. 233999

80 mm
Art. nr. 155028

Väderstad’s deleproduksjon
For ikke å overlate noe til tilfeldighetene, produserer
Väderstad selv alt fra spisser, toppskinner, skåler og
pakkevalser i vårt eget toppmoderne produksjonsanlegg
i Sverige. Dette betyr at vi kan garantere at hver
nøkkelkomponent i maskinen er konstruert og produsert
med samme moderne produktfilosofi. Dette er unikt
innen landbruksmaskin-bransjen.

TopDown
Opus
Cultus

Low Disturbance
Art. nr. 485996
50/80 mm
Art. nr. 188623

TopDown
Opus
Cultus

BreakMix
Art. nr. 208117

TopDown
Opus
Cultus
Swift

50 mm
Art. nr. 155027

TopDown
Opus

TopDown
Opus

Low Disturbance
Art. nr. 485996

50 mm 50/80 mm 80 mm
Art. nr. Art. nr. Art. nr.
155027 188623 155028

DeepLoosening
Art. nr. 231773

DeepLoosening
Art. nr. 231773

cm
0
5
10
15
20
25
30
35
40
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Arbeidsdybde

TopDown
Opus
Cultus
Swift

Swift 400-870
Swift 400-870 er en slept tung kultivator konstruert
for å utføre tunge oppgaver både under fuktige og
tørre forhold. Den har en romslig konstruksjon som
kan håndtere store mengder planterester. Den tette
tindedelingen gir god innblanding og et jevnt resultat.

Modellene i produktfamilien har en arbeidsbredde på
mellom 4,0 og 8,7 meter.
Vibrerende tinder
Swift-tindene gir effektiv innblanding ned til 20 cm
arbeidsdybde. Fordi tindene vibrerer med en frekvens
på opptil 100 ganger per sekund, gir de fin struktur. En
ekstra fordel er at vibrasjonen reduserer slitasjen på
spissene, noe som igjen medfører lavere driftskostnader
og mindre tid til service og vedlikehold. Swift-tinden har
en unik styrke og leveres derfor med hele tre års garanti.
Unik rammekonstruksjon
Hver tindeaksel har to rader med tinder – en foran
akselen, og en bak den. Denne konstruksjonen gir
en tett tindedeling – 19,3 cm – noe som gir en intens

18

bearbeidelse over hele arbeidsbredden. Takket være
konstruksjonen har Swift lav egenvekt, noe som
reduserer trekkraftbehovet ytterligere. Fritt bevegelige
sideseksjoner på de større Swift-modellene gjør at de
holder konstant dybde selv i kupert terreng.
Dybderegulering fra førerhuset
En stor og lettlest skala viser arbeidsdybden, som er
hydraulisk justerbar fra førerhuset. Føreren kan dermed
tilpasse arbeidsresultatene til forskjellige jordtyper eller
andre variasjoner i feltet.

Nyhet!
50/80 MixIn
toppskinne

80/120 MixIn
toppskinne

4,0-8,7 m

20 cm

>130 hk

19,3 cm

Høy kapasitet - lavt drivstofforbruk
Dybderegulering
fra førerhuset

Unik og romslig rammekonstruksjon

Store og nøyaktige
støttehjul

MixIn – dobbel blanding
og finfordeling
3 års garanti på tindene
Hydraulisk regulering
av etterjevneren

Bredt utvalg av spisser
og toppskinner

LED-belysning
som standard
Forskjellige slitedeler
leveres til Tillern for
perfekte resultater

3 års

Garanti

Swift-tindene gir effektiv innblanding ned til 20 cm arbeidsdybde.

BioDrill gjør Swift til
en grasfrøsåmaskin

For å tilpasse maskinen til forskjellige jordforhold, kan
føreren justere intensiteten på de hydrauliske skålene på
etterjevneren med millimeterpresisjon uten å stoppe.
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Cultus 300-400
Cultus 300-400 er en 3 - 4 meter bred kultivator med kraftige
tinder som arbeider ned til 25 cm dybde. Den romslige
rammestrukturen gir en imponerende innblanding av store
mengder plantemateriale. Cultus er den ideelle djupkultivatoren
for de som ønsker høy kvalitet, ytelse og holdbarhet.

Svært effektive tinder
Cultus-tinden er konstruert for høy ytelse og lang levetid.
Takket være en meget effektiv steinutløser på 450 kg og
horisontalt monterte doble fjærer, opprettholder Cultus
hele tiden den innstilte arbeidsdybden. Den solide
selvjusterende fjæren med koniske fôringer i festene gir
tinden en imponerende holdbarhet. De doble fjærene
forhindrer også skader på rammen, noe som øker
levetiden ytterligere.
God gjennomgang
Cultus er konstruert med tre sterke aksler og 30 cm
tindedeling. Kombinert med høy bakkeklaring gir
dette maksimal nedtrengning og kapasitet. I tillegg gir
tindedelingen veldig god innblanding av plantemateriale
og jevner det godt ut over hele arbeidsbredden.
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Full kontroll fra førerhuset
Cultus kan bearbeide jorden ned til 25 cm dybde, men
fungerer også veldig bra ved grunn harving. For full
kontroll kan arbeidsdybden justeres hydraulisk fra
førerhuset på alle versjoner av de trepunktsmonterte
modellene. Dette gjør Cultus til en allsidig kultivator med
høy presisjon på alle jordarter.
Den svært fleksible Cultus
Avhengig av behovet for etterpakking og vektfordeling,
kan Cultus leveres som trepunktsmontert eller slept,
utstyrt med RubberRunner gummipakker.
Tettere SoilRunner
Fra og med modell 2021 har SoilRunner mindre avstand
mellom ringene. I stedet for 250 mm er avstanden nå
200 mm, noe som gir enda bedre utjevning og bæreevne,
samt en mer velpakket overflate beregnet på såing med
konvensjonell såmaskin.

Pakkevalser for
trepunktsmonterte
modeller
3–4 m

25 cm

>140 hk

30 cm
Enkel SteelRunner

Intensiv jordbearbeiding
Enkel SoilRunner

Konstruert for god
gjennomgang

Romslig og kraftig
ramme
Hydraulisk dybdejustering fra førerhuset
SoilRunner reduserer
løftekraftbehovet

RubberRunner

Svært effektive tinder
og spisser

MixIn toppskinner
dobler innblandingseffekten

Bredt utvalg av spisser
og toppskinner

Nyhet!
200 mm

Nyhet!

Unik gummifjæring
på pakkevalsen

BioDrill gjør Cultus til
en grasfrøsåmaskin

BreakMix-spiss

Nyhet!
50/80 MixIn
toppskinne

80/120 MixIn
toppskinne

80120 spiss
Vingespisser 340 mm
bredde med 23° eller 8°
arbeidsvinkel
Carrier 300-400 kan leveres både som slept og
trepunktsmontert.
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Opus 400-700
Opus 400-700 er en kraftig og allsidig slept kultivator med
imponerende kapasitet. Den er laget for å håndtere store
mengder planterester med et moderat trekkraftbehov.

Ekstremt kraftige tinder
Opus er utstyrt med robuste tinder som blander
og løsner ned til 30 cm arbeidsdybde. Med tindene
“DeepLoosening” oppnås en arbeidsdybde på hele
40 cm. Tindene har hydraulisk steinutløser som kan
justeres trinnløst til en utløserkraft på 700 kg. Takket
være denne høye utløserkraften og de jordsøkende
spissene, kan Opus opprettholde en konstant
arbeidsdybde under alle feltforhold.
Sterk ramme
Rammen er konstruert for tung bruk under vanskelige
forhold. Den har tre aksler og 27 cm tindedeling, som
garanterer intensiv bearbeiding og god nedtrengning.
Opus er en tung kultivator med sterk ramme som tåler
store belastninger år etter år.
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Jevn overflate
Etterjevneren er montert i ett parallellogram, noe som
garanterer en optimal angrepsvinkel på alle dybder.
For å tilpasse maskinen til forskjellige jordforhold, kan
føreren justere intensiteten på de hydrauliske skålene på
etterjevneren med millimeterpresisjon uten å stoppe.

Nyhet!
50/80 MixIn
toppskinne

80/120 MixIn
toppskinne
80/120 spiss
Vingespisser 340 mm
bredde med 23° eller 8°
arbeidsvinkel

Pakkevalser

4–7 m

40 cm

>170 hk

Enkel SteelRunner

27 cm

Kraft og allsidighet
Svært solid ramme

Double SteelRunner

Automatisk låsing av
sideseksjonene
Ekstremt kraftige tinder

Double SoilRunner

Unik gummidemping

MixIn – dobbel
blanding og finfordeling

Pendlende avskrapere

Bredt utvalg av spisser
og toppskinner

Tiltbar pakkevalse
Firedoblet hydraulikkapasitet
for utløsersystemet

Hydraulisk regulering av
etterjevneren

Nyhet!
DeepLoosening
Marathon Ny,
sterkere versjon

BioDrill gjør Opus til
en grasfrøsåmaskin
BreakMix-spiss

Bærehjulene er montert midt på maskinen, noe som gjør
Opus enkel å transportere og gir en liten svingradius.

De kraftige Opus-tindene har hydraulisk steinutløser
med opptil 700 kg utløserkraft. Dette sikrer en konstant
arbeidsdybde ned til 40 cm.
23

TopDown 300-700
TopDown 300-700 er en allsidig kultivator som med en
enkelt kjøring gir et godt såbed – både ved grunn og dyp
harving. Ved å justere TopDown til jordtype og øvrige
forhold, oppnås gode resultater på all slags jord.

TopDown reduserer antall kjøringer, bevarer
jordfuktigheten, øker kapasiteten og reduserer
kostnadene ved etablering av et godt plantebestand. Ved
å utføre flere operasjoner samtidig, kan TopDown gi et
fint såbed med kun én kjøring.
Flere arbeidsoperasjoner med én kjøring
TopDown er en allsidig kultivator som kombinerer en
intensiv skålharv med en tung treakslet kultivator i én
og samme maskin. Skålene, som sitter på separate armer
med 12,5 cm avstand, gir en god og fin jordstruktur ved
å kutte og blande det øverste jordlaget. Tindene med 27
cm deling løsner og blander jord og planterester helt ned
til 30 cm arbeidsdybde. Med tindene “DeepLoosening”
oppnås en arbeidsdybde på hele 40 cm.
I de to siste arbeidssonene gir etterjevner og
pakkevalsen en jevnt og godt pakket overflate.
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TopDown 300-700 kan foldes til en transportbredde på 3
meter.
Skåler av høy kvalitet
Skålene er laget av spesialfremstillet svensk V-55 stål.
De gir en intensivt gjennomskjæring og blanding av
jord- og planterester. Arbeidsintensiteten kan justeres
fra førerhuset for å tilpasses til ulike jordforhold.
Takket være den koniske formen holder skålene samme
angrepsvinkel i bakken uansett slitasjenivå.
Effektiv innblanding og jordløsning
Med 27 cm tindedeling løsner og blander TopDown helt
ned til 30 cm dybde. Steinutløser med opptil 700 kg
utløserkraft holder den innstilte arbeidsdybden og gir et
ensartet såbed på alle jordtyper.

Skåler

3–7 m

40 cm

>150 hk

27 cm

Uovertruffen kapasitet
Automatisk låsing av
sideseksjonene
En skål – en arm

450 mm skåler

470 mm TrueCut

Firedoblet hydraulikkapasitet
for utløsersystemet

Svært solid ramme

Hydrauliske støtte- Hurtigreagerende
steinutløser
hjul på 6 og 7 m

Pakkevalser

Unik gummidemping

Enkel SteelRunner

Bredt utvalg
av spisser og
toppskinner

Tiltbar pakkevalse
Flere arbeidsoperasjoner med én kjøring
Fleksible avskrapere
er standard

MixIn – dobbel blanding
og finfordeling

Double SoilRunner

Nyhet!
50/80 MixIn
toppskinne

Double SteelRunner

DeepLoosening
Marathon Ny,
sterkere versjon

80/120 MixIn
toppskinne

BreakMix-spiss
80/120 spiss

Vingespisser 340 mm
bredde med 23° eller 8°
arbeidsvinkel

Med en BioDrill på en TopDown har du en effektiv såmaskin for oljefrø som
bearbeider og sår samtidig – alt med stor nøyaktighet og høy kapasitet.

25

Rapid reddet høstsåingen
Tollef Grindstad driver jordbruk på 98 hektar utenfor Rakkestad.
Rapid reddet høstsåingen i 2020.

“Jeg hadde aldri ...
… klart å så så mye høsthvete som jeg gjorde høsten
2020, hvis det ikke hadde vært for Rapid. Jeg har alt fra
leire til stiv leire, så det stiller store krav til såmaskinen.
Men Rapid trenger ned uansett hvor hardt det er. Det
er vekten og det store skåltrykket på Rapid som gjorde
såingen mulig. Den gamle såmaskinen min hadde aldri
klart det.
I våronna oppsto det en feil på en hydraulikkventil. Men
– en telefon til Felleskjøpet løste problemet – de var raskt
på plass og fikset det. De er lett tilgjengelige, og de yter
utrolig god og rask service.
Det var mye nytt for meg da Rapid kom – GPS og iPad
kan være tøft for den som har passert 70 år og har
datavegring... Men det gikk tross alt bra. Og nå spirer
høsthveten fint.

“
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“Den intensive...
...jordbearbeidingen som NZ-Aggressive gir imponerer.
Jeg harver bare en gang på høstpløyd jord og sår rett
etterpå. Det går fint, og jeg sparer mye tid og arbeid.
Hvis det skulle være ett problem med harven, er det
at den gjør en altfor god jobb! Det gir så mye fin jord
etter kun én gangs kjøring at det er for mye av det gode
hvis det skulle regne umiddelbart etter såing. Spesielt
gjelder dette dersom det brukes en såmaskin som Rapid
– som i seg selv også gir effektiv jordbearbeiding. Det er
selvfølgelig mulig å regulere bearbeidingen ved å stille
CrossBoard mindre aggressivt, men mange tindebjelker
og effektive tinder og vekt kan ikke trylles bort.
Jeg prøvde ikke noe annet merke da jeg sist byttet harv.
Det er bare en maskinprodusent som har en slik finish og
styrke, og som jeg kan stole på.

“
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Rollex 450-620
Rollex 450 til 620 er en trommel i størrelsene 4,5, 5,1
og 6,2 meter. Gjennom en kombinasjon av allsidighet
og høy kvalitet og kapasitet er Rollex blitt et populært
trommelkonsept. Fordelene er høy konstruksjonskvalitet
og perfekt arbeidskapasitet- og kvalitet.

Rollex har kraftig ramme, herdede fôringer og
supersterke ringer, noe som sikrer lang levetid. Tromlene
er utstyrt med aksler laget av høyverdig mikrolegert
spesialstål. For å minimere slitasjen er Rollex utstyrt
med unike fjærskiver mellom seksjonene.
Uberørt av ujevnheter
Seksjonene er sammenkoblet helt ytterst. Dette
gjør at stein trykkes effektivt ned uten å påvirke
utjevningseffekten. Dette gir en jevn overflate der
hver enkelt plante har de samme forholdene for god
etablering.
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Plukk med steiner når du ser dem
Tromling er en perfekt mulighet til å plukke med stein
på felter med liten/moderat steinmengde. Rollex kan
leveres med steinkasser i rustfritt stål som tømmes raskt
og enkelt. Etter tromling er feltet klart – uten fare for
steinskade på de etterfølgende maskinene.
Enkel å transportere
Rollex er lett å manøvrere både på jordet og under
transport. I sammenfoldet posisjon er transportbredden
kun 2,8 meter. Den unike foldeteknikken senker
tyngdepunktet, noe som gjør transporten sikrere.

Forredskap

4.5-6.2 m

485-520 mm

>55 hk

1 800-2 900 kg

CrossBoard Heavy

Trommelringer

Den allsidige trommelen
Cambridge

Store steinkasser

Smidig i transport

Automatisk låsing av
sideseksjonene

SingleKnife som
et alternativ

Stabilt drag og mange typer
dragøyer/tilkoblingssystemer

Crosskill

Unik gummidemping

Unik gummifjæring forlenger levetiden

Kraftig konstruksjon

CrossBoard Heavy med kraftig stabiliseringsstag gir jevne resultater

BioDrill gjør Rollex
510 og 620 til en grasfrøsåmaskin

Nyhet!

NY!
Tidligere versjon
Forsterket Crosskill-ring og optimalisert materiale har
resultert i opptil 20 ganger større styrke. Unikt konstruksjon
for maksimal holdbarhet under steinete forhold.

For å muliggjøre sikker transport, kan Rollex foldes
sammen til 2,8 m transportbredde.
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Rexius 650-1230
Rexius 650-1230 er en tung og solid trommel med 6 forskjellige
modeller fra 6,5 til 12,3 meter arbeidsbredde. Den kraftige
konstruksjonen, som gir opptil 650 kg vekt per meter
arbeidsbredde, gir en imponerende pakking. Rexius 1230 HD veier
imponerende 7 700 kg.

Den unike foldeteknikken senker tyngdepunktet, noe
som gjør transporten sikrere. Til tross for Rexius’ store
arbeidsbredde er transportbredden kun 2,5 meter. Store
boggihjul på de store modellene gir rolig og behagelig
transport.

Smart vektoverføring
For å få jevn belastning på de ytre seksjonene av de
største Rexius-modellene, er det kraftige fjærer som
overfører vekt fra de tilstøtende seksjonene. Dette
gjør at stein trykkes effektivt ned uten å påvirke
utjevningseffekten. Siden det er jevn vektfordeling på
de andre seksjonene, behøves det ingen komplisert
hydraulisk vektoverføring.
Kraftig konstruksjon
Rexius har kraftig ramme, vedlikeholdsfrie lagre og
supersterke ringer, noe som sikrer lang levetid. Tromlene
er utstyrt med aksler laget av høyverdig mikrolegert
spesialstål. For å minimere slitasjen er Rexius utstyrt
med unike fjærskiver mellom seksjonene.

Plukk med steiner når du ser dem
Tromling er en perfekt mulighet til å plukke med
stein på felter med liten/moderat steinmengde. Med
standardmonterte steinkasser kan du raskt og enkelt
laste store mengder stein og deretter tømme dem
hydraulisk. Etter tromling er feltet klart – uten fare for
steinskade på de etterfølgende maskinene.

Nyhet!
m

m

48 c

Standard
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57 c

HeavyDuty

Fra og med
1 oktober 2020

Forredskap

Nyhet!
6,5-12,3 m

485-570 mm

>120 hk

3 300–7 700 kg

CrossBoard Heavy

Den ekte trommelen
Nyhet!

Unik gummifjæring
forlenger levetiden

Kraftig
konstruksjon
Store steinkasser
som kan tippes

Automatisk hydraulisk
sideseksjonslås på Rexius
1020-1230
Store boggihjul på Rexius 820-1230

Trommelringer

Smidig i transport
Cambridge

CrossBoard Heavy med kraftig stabiliseringsstag gir jevne resultater

Cambridge
HeavyDuty
Elektrisk BioDrill gjør
Rexius til en grasfrøsåmaskin
Crosskill RS 650-1020

Nyhet!

NY!
Tidligere versjon
Forsterket Crosskill-ring og optimalisert materiale har
resultert i opptil 20 ganger større styrke. Unikt konstruksjon
for maksimal holdbarhet under steinete forhold.

Kraftige fjærer i firkantfjærstål overfører vekt og sikrer en
jevn belastning på alle seksjoner og gir trommelen god
konturfølging.
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NZ Mounted 500-600
NZ Mounted er en trepunktsmontert harv med 5 eller
6 meter arbeidsbredde. Den har en unik løsning for draget
og en holder arbeidsdybden svært stabilt. Den kraftige
rammen garanterer lang levetid.

Med AgrillaNova-tinder montert på fire aksler, og med en
tindeavstand på 9 cm bearbeides hele overflaten jevnt
og nøyaktig.
Eksakt dybdekontroll
OffSet-monterte hjul gir NZ Mounted god langsgående
stabilitet og sørger for at tindene i første rad
jobber på samme dybde som tindene på siste rad.
De traktormønstrede dekkene eliminerer faren for
subbing, mens den store hjuldiameteren opprettholder
arbeidsdybden og gir jevn gange.
CrossBoard jevner effektivt
CrossBoard gir intensiv bearbeiding, knuser klump og
slådder ut ujevnheter. Arbeidsintensiteten reguleres
hydraulisk fra førerhuset.
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Lav egenvekt
NZ Mounted er trepunktsmontert, noe som gjør
den enkel og smidig. I sammenfoldet posisjon er
transportbredden kun 2,05 meter. Den lave vekten på
maskinen stiller beskjedne krav traktorens løftekraft.
Unikt drag
Det allsidige draget gjør
det mulig å velge mellom
stiv eller leddet tilkobling.
I flytestilling kan NZ
Mounted bevege seg
uavhengig av traktoren,
noe som gir eksepsjonell
marktilpasning
sammenlignbar med en
slept maskin.

Redskap bak

5m

10 cm

>65 hk

9 cm

Etterharv

Bearbeiding av såbed
med høy presisjon

Nyhet!
Dobbelt
etterharv

Nyhet!

Nyhet!

Ny, sterkere ramme

Unik pendlende dragbom

Liten belastning på
trekkstengene

Store traktormønstrede hjul

Kraftig CrossBoard gir
god slåddeeffekt

LED-belysning

Fjærende, enkelt
justerbar etterharv

Automatisk låsing av sideseksjoner ved sammenfolding

Nyhet!
15 mm

For å gi sikker transport, kan NZ Mounted foldes sammen
til 2,05 m transportbredde.

25 mm

Ny Marathonspiss 15/25
Ny Marathonspiss 25/35

Den unike og fleksible funksjonen gjør det mulig å snu på
smale vendeteiger med NZ i arbeidsstilling.
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NZ Aggressive 500-1000
NZ Aggressive 500-1000 er en såbedsharv med en
arbeidsbredde på 5 til 10 meter. Høyintensiv jordbearbeiding
sparer antall kjøringer, noe som bidrar til å holde på råmen.

NZ Aggressive har CrossBoard, etterfulgt av tinder med
7,5 cm deling på 5 eller 6 aksler. De store hjulene gir
god bæreevne, noe som gir konstant arbeidsdybde og
mulighet for tidlig harving.
Dybdekontroll for økt presisjon
Kontrollfunksjonen på NZ Aggressive gjør det mulig å
justere arbeidsdybden til forskjellige jordforhold uten
å stoppe. For å gi et optimalt såbed, kan NZ Aggressive
stilles til å harve litt dypere på vendeteigen eller andre
områder der litt dypere harving er nødvendig.
Vibrerende tinder for perfekte resultater
De intensive vibrerende AgrillaCobra-tindene er
produsert av herdet stål. Vibrasjonene sorterer jord med
større aggregater til overflaten og mindre aggregater
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lenger ned i jordprofilen. Dette skaper en værbestandig
overflate og sikrer samtidig kontakt mellom frø og jord.
Spissen sitter bak braketten, noe som gir god holdbarhet
og lang levetid. Kombinasjonen av god bakkeklaring
og tett tindedeling gir en imponerende jordstrøm og et
perfekt såbed.
Fjæring øker levetiden
NZ Aggressive 700-1000 er utstyrt med fjærende
transporthjul som standard. Fjæringen beskytter
rammen ved å eliminere harde støt under
transport. I tillegg gir dette stødig gange ved høye
transporthastigheter.

Redskap bak

5-10 m

10 cm

>100 hk

CrossBoard Light

7,5 cm

Etterharv

Allsidig tillaging av såbed
i verdensklasse
Reservehjul
som standard

CrossBoard Heavy med stabiliseringsstag jevner godt
Steinkasser
på draget

Nyhet!
Dobbelt
etterharv

Automatisk låsing av
sideseksjonene

Ribbetrommel

8 mm harvspiss
som standard

Fjærende understell

Nyhet!
15 mm

25 mm

Offset-monterte
boggihjul gir stabil
gange

Hydraulisk bakre
CrossBoard
Justerbar, fjærende etterharv
– velg enkel eller dobbel

Ny Marathonspiss 15/25
Ny Marathonspiss 25/35

Nyhet!

Kontrollfunksjonen gjør det mulig å justere arbeidsdybden
fra førerhuset. Stor lettlest skala viser innstilt arbeidsdybde.

Med dobbel 12 mm etterharv oppnås det et imponerende
jevnt såbed. Etterharva har mange justeringsmuligheter.
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Ferox 500-900
Den lette harven Ferox 500-900 har vibrerende tinder som
går ned til 12cm dybde. Ferox er en allsidig harv av høy
standard for middels dyp harving og for tillaging av såbed.

Intensive tinder med høy klaring
Ferox har 50 cm klaring under rammen. De vibrerende
tindene sorterer jordklumper, finpartikler og planterester
jevnt over hele arbeidsbredden.
Dybdekontroll for økt presisjon
Kontrollfunksjonen på Ferox gjør det mulig å justere
arbeidsdybden til forskjellige jordforhold uten å stoppe.
For å gi et optimalt såbed, kan Ferox stilles til å harve
dypere på vendeteigen eller andre områder der litt
dypere harving er nødvendig.
Forskjøvet (“offset”) boggi reduserer uheldig vibrasjon
Boggihjulene på de ytre seksjonene er montert litt
forskjøvet i forhold til boggihjulene på midtseksjonen.
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Dette gir harven to akser. Dette gir god langsgående
stabilitet og sørger for at tindene i første rad jobber på
samme dybde som tindene på siste rad. Ved å fordele
lasten med 40 % på de fremre boggihjulene og 60% på
de bakre, oppnås imponerende konturfølging og god
respons på ujevn overflate.
God gjennomgang
Ferox har en effektiv tindedeling på 120 mm fordelt
på seks akslinger. Harva har god gjennomgang for
planterester. Ferox-tindene på bakre aksel har samme
avstand, dette gir, sammen med den fleksible etterharva
Tiller en imponerende jevn overflate.

5-9 m

12 cm

>100 hk

12 cm

Konstruert for alle forhold
Ny slangeholder

Dybderegulering
fra førerhuset

Robust konstruksjon
Fjærende understell på
modellene 700 og 900

CrossBoard Heavy
med stabiliseringsstag
jevner godt

Høy bakkeklaring

6 tinderekker, tindeavstand på kun 12 cm
LED-belysning

Offset-monterte boggihjul gir stabil gange

Nyhet!

Lett justerbar og
fjærende Tiller gir jevn
overflate
50 cm

32 cm

Gåsefot spesielt for
økologisk landbruk
Ferox

Kontrollfunksjonen gjør det mulig å justere arbeidsdybden
fra førerhuset. Store lettleste skalaer informerer føreren om
arbeidsdybden og CrossBoard-innstillingene.

NZA harvtinde

Harvingen avsluttes med den fjærbelastede
etterharven Tiller, som gir en jevn og fin overflate –
klar for såing.
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RexiusTwin 450-1030
RexiusTwin er den tyngste fårpakkeren på markedet,
tilgjengelig i arbeidsbredder fra 4,5 til 10,3 meter. Den gir
et imponerende resultat på pløya på alt fra de tyngste til
letteste jordtypene.

RexiusTwin skjærer, knuser, jevner ut og pakker
jorda med én kjøring, samtidig som jordstrukturen
opprettholdes og det dannes en værbestandig overflate.
Den har stor kapasitet og gir gode forhold for den
kommende avlingen.
Vekten er avgjørende
RexiusTwin har en solid konstruksjon, som gir opp til
1 660 kg vekt per meter arbeidsbredde. På tung jord er
stor vekt viktig for å oppnå god etterpakking i dybden.
RexiusTwin etterpakker til full dybde, og hjelper til med
å eliminere luftlommer og gjenopprette kapillariteten.
Dette gir plantene tilgang til vann og fremmer god
rotutvikling, som igjen fører til jevn spiring og vekst.
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Lang levetid
RexiusTwin er konstruert for tung bruk under vanskelige
forhold. Den har en ekstremt sterk ramme som tåler de
store kreftene fra tinder og trommel. Gummiopphenget
eliminerer støt og øker levetiden til lagre, aksler og
trommelringer.

4,5-10,3 m

22 cm

>140 hk

7 400-15 000 kg

Fra pløye til såbed i én kjøring
Effektive tinder foran

Solid ramme

Stor vekt

Unik gummidemping

Hydraulisk regulering
av forredskapen

Automatisk låsing av
sideseksjonene
Effektive avskrapere
Kraftig bearbeiding i
overflaten av pløya.

Trommelringene er montert litt forskjøvet for å minimere
buffereffekten og for å redusere trekkraftbehovet.

Store og kraftige boggihjul

Väderstad’s foldemetode gir RexiusTwin en
transportbredde på kun 3 meter.
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Grønt og rødt på rekke og rad
hos Pål Helge
Hos Pål Helge Dobloug øst for Hamar er det grønne traktorer fra
John Deere og røde redskaper fra Väderstad.

Landbrukets RollsRoyce...
… Det er slik jeg ser på Väderstad’s jordbearbeidings- og
såmaskiner. De er solide og laget for å tåle hardt arbeid
og gi topp resultater selv på de aller tyngste jordarter.
Det er rikelig med stein på morenejorda her, men stål
av høy kvalitet sørger for lang levetid på jordgående
komponenter og deler.
Hvis det likevel oppstår problemer, stiller Felleskjøpet
raskt opp med dyktige mekanikere. De er profesjonelle og
gir meg hjelp og støtte. Det føles trygt.
Det er ingen økonomisk risiko ved å kjøpe en Väderstadmaskin. Maskinene er kanskje ikke den billigste, men
verditapet er minimalt. Bruktverdien på en Väderstad er i
en klasse for seg selv. Väderstad er en god investering.

“

Pål Helge Dobloug ved hans Opus – i førerhuset sitter hans
ansatte John Peder Gjerlaug.
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“Et trinn opp i
effektivitet...
…var for min del kultivatoren Opus – med den kunne jeg
“gå ett trinn ned i jorden”. Noen ganger er det nødvendig
å komme under plogsålen. Min Opus 500 erstattet en
mer enn 20 år gammel Väderstad Cultus Quattro med
tinder med "grisehale-krøll”. Det var en trofast tjener, og
jeg var fornøyd med den, men utviklingen går fremover.
Med Opus blir jorden nå fullstendig bearbeidet på en helt
annen måte.
På morenejorda vår er dyp og effektiv jordbearbeiding
svært viktig. Vi fjerner ikke halmen – sammen med
bruk av husdyrgjødsel stilles det derfor store krav til
maskinene.
Siden i fjor har jeg sådd med en Spirit 600C Nordic. Med
eget dybdehjul for hvert såorgan blir sådybden veldig
jevn og resultatet utrolig bra. Åkeren ser absolutt bra ut.

“
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EkoRapid plasserer
gjødsla dypt og presist.

Det startet med to spesialbygde Rapid 400C til våronna
2017. Det var etterspørsel etter en maskin som kunne
mate ut mer gjødsel i høyere hastigheter enn tidligere
maskiner klarte. Interessen for slike maskiner var langt
større enn vi trodde, og det vi idag kaller EkoRapiden ble
født.
Stor utmating i høy hastighet
EkoRapid’en, med sitt doble utmatersystem, har evnen
til å øke gjødselutmatingen under høy hastighet til et helt
nytt nivå. Etter å ha blitt testet av bønder, har det vist seg
at 1500 kg/ha ved 12 km/t ikke er noe problem.
Det som kjennetegner en EkoRapid er fire punkter:
1. Dobbel utmating på gjødselsiden
2. Nye gjødselaggregater som kan håndtere større
mengder gjødsel
3. Høyere skillevegg for større beholdervolum.
4. Gjødselgitter med 40 mm store ruter.
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Grundgödsling 3 cm - Torr jord

Djupgödsling 9 cm - Fuktig jord
+ 8-20 cm i höjd 8 juni

Insådd vallfröblandning
- Pavo 23

Insådd vallfröblandning
- Pavo 23

Gödselpellets Biofer 10-3-1

Gödselpellets Bifer 10-3-1

Illustrasjon: Åselie Skoog
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Foto: Olle Ryegård
KÄLLA: VÄXTRÅD

Forsøksfelt i mai på Slätte Gård. Fra venstre til høyre er det brukt forskjellige mengder Biofer 10-3-1: 0-500-1000-1500 kg
/ ha sådd med en 4 meter Rapid. Det interessante er at på det første draget er gjødsla plassert på 8-9 cm dyp. Den andre
halvparten er på 3-4 cm dybde. Forskjellen var ekstremt synlig i slutten av mai.
Gjødselplasseringen er av stor betydning!
Det som også er viktig, kanskje viktigere enn vi tror, er
betydningen av hvor den organiske gjødselen plasseres.
På Slätte gård i Töreboda arrangeres det årlig en
“Økodag”for de som ønsker å være i forkant innen det
økologiske jordbruket. Väderstad var involvert i såing
av forsøksfeltene som skulle vise forskjellen i å plassere
organisk gjødsel på forskjellige dybder. Resultatet var
slående. Våren 2018 viste det seg at 50 kg nitrogen/ha
plassert i fuktig jord (sådd 19. april) ga mer enn 150 kg
nitrogen/ha plassert i tørr jord (sådd 11. juni). Organisk
gjødsel er dyrere pr. kg nitrogen enn konvensjonell
gjødsel, noe som gjør det viktig å bruke den på best mulig
måte. Med en Rapid har du alle muligheter til å plassere
gjødsel i fuktig jord, ned til 10 cm dyp. Glem heller ikke
at med en Rapid utstyrt med BioDrill kan det sås frø,
gjødsles og legges igjen med grasfrø i én operasjon.

Foto: Olle Ryegård
Vær nøye med rett plassering av frø og gjødsel for å få
perfekt oppspiring og maksimal utnyttelse av gjødselen.
Økogjødsel må molde dypt ned.
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Rapid 300-400C
Rapid er en allsidig universell såmaskin som bearbeider såbedet, jevner ut, sår
og etterpakker – alt i én kjøring. Den unike konstruksjon gir et pålitelig sårresultat
også ved høye arbeidshastigheter. Den store kapasiteten er viktig i et jordbruk
der tidsvinduet ofte er en begrensning. Direktesåing, redusert eller konvensjonell
jordbearbeiding – Rapid gir perfekte såresultater under alle forhold.

Takket være den store fleksibiliteten kan maskinen
håndtere de fleste frøtyper, fra grasfrø til fangvekster,
samt mikronæringsstoffer eller pellets. Med bakmontert
BioDrill såmaskin utvides bruksområdet ytterligere.
Hydraulisk utmating
Rapid 300-400C / S er utstyrt med hydraulisk utmating
som drives av traktorens hydraulikksystem. For å mate
ut riktig mengde frø, kommuniserer utmatersystemet
kontinuerlig med en bakkeradar som måler hastigheten.
Dette pålitelige systemet sikrer høy presisjon, uten å bli
påvirket av vibrasjoner og uregelmessigheter i feltet. I
tillegg er systemet veldig enkelt å sette opp og kalibrere.
Utmatingssystemet – sammen med E-Control – håndterer
"variable sensorer" på en riktig måte.
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Store beholdere – stor kapasitet
Rapid 300-400C / S har stor såfrøbeholder, noe som
betyr at den ikke trenger å fylles så ofte. Den store
åpningen sikrer at fyllingen alltid skjer raskt og enkelt. På
kombimodellene er det en justerbar skillevegg mellom
frø- og gjødselsiden.
Dybderegulering fra førerhuset
For å raskt tilpasse såmaskinen til varierende eller
forskjellige jordforhold, kan Rapid 300-400C/S utstyres
med et system for automatisk dybderegulering,
AutoPilot eller AutoCheck. Du kan enkelt, raskt og trygt
fortløpende finjustere sådybden fra førerhuset.
Universalsåmaskin
Direktesåing, såing etter harving eller såing etter pløying.
– Rapid har alltid rett.

Forredskap

3–4 m

3 150-4 350 liter

>125 hk

125 mm

CrossBoard Heavy

Fleksibilitet er alfa og omega
12,5 cm radavstand for
maksimal avling

System Agrilla
CrossBoard Heavy

Hydraulisk utmating
LED-belysning

E-Control – brukervennlig
trådløs betjening og overvåking

OffSet-monterte
pakke/bærehjul

Dybderegulering
fra førerhuset

System Disc Aggressive

Hydraulisk
etterharv

System Disc
CrossBoard Heavy
Svingbar mellompakker

Forredskap i x-formasjon
sikrer at såmaskinen
sporer rett bak traktoren

Vedlikeholdsfrie
lagre

Halvmaskinavstenging

Nyhet!
System Disc Aggressive
CrossBoard Heavy

Med startgjødsel-aggregat kan det
f.eks.tilføres gis NP sammen med
såfrøet for optimal spiring.

BioDrill gjør det mulig å så
grasfrø i samme operasjon

Nyhet!

Rapid 300-400C har stor
såfrøbeholder. På kombimodellene er
det justerbar skillevegg mellom såfrøog gjødselbeholder.

System Disc Aggressive med
CrossBoard Heavy etter skålene gir
imponerende jordbearbeiding og jevn
overflate.

Etterharven har fått større løftehøyde,
og den løftes alltid opp til maksimal
posisjon under veitransport. Dette uten
at det stadig må sjekkes at den er løftet
opp. Funksjonen kan ettermonteres.
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Rapid A 600C – to maskiner i ett

Väderstad kan nå introdusere RDA 600-800C som en øko-tilpasset
konseptmaskin. En fleksibel kombimaskin er like nyttig i alle
dyrkingssystemer. Med muligheten for en rekke radavstander – fra
originale 125 mm til fem rader i et med 62,5 mm dyrkingsbånd mellom
radene. Maskinen vil bli produsert i en mindre serie til våren 2020.

Concord-labben fra 90-tallet har fått en renessanse i den
øko-tilpassede RDAC-maskinen.

Våren 2018 ble 2 øko-tilpassede RDA 600C produsert, den
første etter ønske fra Henrik Hermansson Strömsnäs,
Mjölby, som kjørte RDA 600S med det nå godkjente 2 +
2 radsystemet for ugrasbekjemping etter en Rapid. Han
økte øko-arealet og trengte en kraftig kombisåmaskin for
å kunne molde ned øko-gjødsel optimalt samtidig med
såing.

Mårten Borell overvåker arbeidet mens Henrik skifter
mellom forskjellige avstander.
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En ny maskin ble skapt på basis av en velprøvd konstruksjon
Kravet var å kunne veksle raskt mellom øko-såing og
tradisjonell såing med en radavstand på 125 mm. I nært
samarbeid med Henrik ble den dobbelte raden utviklet
med 125 mm til en trippelrad, sådd med en Concord-labb
på en AgrillaCobra-tinde i forredskapen. Disse tre radene
har en felles avstand på 6,25 mm, dette gjør at kulturveksten lettere vinner konkurransen om plassen.

RDAC Eko

37,5 cm
12,5 cm

Skjematisk skisse av stengte sålabber, radavstand og gjødselnedfelling i treradersystemet.

Høsten 20018 ble det gjort et forsøk på Strömsnäs med alle
varianter av radavstander som en avhandling hos SLU
Alnarp, utført av Mårten Borell.

Våre forhåpninger er innfridd
En grunnleggende idé bak trippelrader sammenlignet
med de vanlige dobbeltradene, er å redusere konkurransen i selve såraden for å øke konkurransen mot ugress.
Vi har nå fått ganske klare indikasjoner på at tankene
våre om dette er riktige.

Fra kraftig Øko-såmaskin med optimalt plassert
gjødselplassering – til original 125 mm radavstand, omstilt
på kun 20 minutter.

Skörderesultat kg/ha

6000
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5766

4000

5274

5820

3000
2000

Det blir mindre ugress
I Mårten Borell’s avhandling RDAC Eko ble ugresstelling
/ veiing utført av Hushållningssällskapet Östergötland
i 2019 i høsthvete som ble ugressharvet og skånsomt
radrenset. Denne studien viser at tettere såing i trippelrader har en effekt mot ugress. Se diagrammet.

1000

Større avling
I et eksperiment med Per Nilsson Tollstad ble det sådd
hvete høsten 2018 i forsøksfelter på 0,63 ha, med konvensjonell såing 12,5 cm, dobbeltrad 12,5 cm og trippelrad
6,25 cm. Dette ble nøye avgrenset, høstet og veid. Se
resultatene i diagrammene.
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- Overvåking – blokkeringsovervåking
- Frøtelling – antall frø/m2

Levering av blokkeringsovervåking
og frøtelling
SeedEye er tilgjengelig som "Blokkeringsovervåking" og frøtelling til de forskjellige
modellene. Maskinene trenger kun en programvareoppdatering for å bli oppgradert
fra "Blokkeringsovervåking" til frøtelling, oppgraderingen koster 19 900 SEK.
Rapid A 400-800S
Rapid A 600-800C
Spirit 400S
Spirit 400C
Spirit 600-900S
Spirit 600-900C
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Blokkeringsovervåking 2018
Blokkeringsovervåking våren 2020
Blokkeringsovervåking 2021
Blokkeringsovervåking 2021
Blokkeringsovervåking våren 2020
Blokkeringsovervåking våren 2020

Frøteller 2018
Frøteller våren 2021
Frøteller 2022
Frøteller 2022
Frøteller våren 2021
Frøteller våren 2022

Antall frø per kvadratmeter i stedet for
kilo per hektar

Det er ikke nødvendig å ta dreieprøver.
Mer effektiv tid til selve såingen.

Väderstad SeedEye spesifiserer ønsket mengde frø uttrykt
som antall frø per kvadratmeter. Sensorer registrerer det
nøyaktige antallet frø som går gjennom hvert sårør. Ved å
kombinere denne informasjonen med kjørehastighets-data
fra såmaskinens radar, justeres utmatingen automatisk slik
at den valgte såmengden opprettholdes.

SeedEye justerer automatisk utmatingen under
arbeidet – uten behov for kalibrering. Dette gir stor
brukervennlighet og høy effektivitet. Fra førerhuset
har du full kontroll over såingen via det iPad-baserte
kontrollsystemet Väderstad E-Control. Du kan enkelt
stille inn antall frø/m 2 på iPad-skjermen, deretter
kontrollerer elektronikken utmatingen med høy presisjon
– enkelt, raskt og oversiktlig.

Lettlest display
Det lettleste displayet gir føreren
full kontroll over såingen og
forhåndsdefinert maksimale avvik
vises umiddelbart. Utmatingsmengde,
frø/m 2 eller kg/ha vises tydelig, og
eventuelle blokkeringer i utmatingen
indikeres med et rødt merke på bildet
som viser hvilket såaggregat dette
gjelder. Raskt og effektivt. Systemet
gir føreren full kontroll og såingen
skjer med stor presisjon.

SeedEye garanterer resultatet

Ta full kontroll over såingen

Å øke tilgangen på informasjon er en viktig hjørnestein
for mer effektivt jordbruk. SeedEye registrerer hvert
eneste frø som passerer gjennom sårørene, og dette
blir visualisert i sanntid. Ved avvik advarer SeedEye
direkte, slik at eventuell innvirkning på såingen raskt kan
korrigeres.

Ved å telle antall frø per kvadratmeter i stedet for
vekt per hektar, påvirkes ikke såresultatet lenger av
variasjoner mellom forskjellige partier eller sorter. Det
gir høyere presisjon og optimale såresultater.
Sammen med ISOBUS Task Controller er det også mulig
med variabel tildeling og seksjonsavstenging.
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Rapid A 400-800S
Rapid A 400-800S er en kraftig pneumatisk såmaskin – klar for fremtidens
landbruk. Rapid A 400-800S er konstruert med føreren og avlingen i fokus,
uten å ofre den viktige presisjonen som Väderstad er kjent for. Direktesåing,
såing etter harving eller såing etter pløying. – Rapid har alltid rett.

De tre modellene i produktfamilien er maskiner som er
utstyrt med et svært nøyaktig utmatingssystem.
Eksakt utmating
I den nedre delen av frøbeholderen føres frøene inn i det
hydrauliske utmatersystemet og transporteres deretter
med luftstrøm til fordelingshodene.
Fenix-utmatersystemet kan mate ut fra 1,5 kg/ha og
opptil 500 kg/ha uten at det er nødvendig å bytte ut deler.
På grunn av den hydrauliske utmateren kan det sås ut
store frømengder per arealenhet uten å måtte senke
hastigheten.
Den integrerte viften går med lav hastighet, noe som
resulterer i lavt drivstofforbruk og støynivå. Den høye
plasseringen reduserer støvinntaket betydelig, noe som
øker presisjonen og gir større holdbarhet.
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Dybderegulering fra førerhuset
For å raskt tilpasse såmaskinen til varierende eller
forskjellige jordforhold, kan Rapid 400-800S utstyres med
et system for automatisk dybderegulering, (Interactive
Depth Control). Systemet gjør det mulig å finjustere
sådybden med stor nøyaktighet mens det kjøres.
Dette, kombinert med muligheten til å endre utmatingen,
gjør at føreren til enhver tid har full kontroll over
frøplasseringen.
Ulike forredskaper
En rekke forskjellige forredskaper er tilgjengelige. Velg
den som fungerer best for ditt opplegg.

Forredskap

2 900–3 100 liter

4–8 m

125 mm

>130 hk

CrossBoard Heavy

Klargjort for fremtidens
landbruk
12,5 cm radavstand for
maksimal avling

Hydraulisk utmatersystem med
rask og enkel dreieprøvetaking

Vifte integrert i tanken – lavt
turtall, minimalt inntak av støv
– stille drift
E-Control – brukervennlig trådløs
betjening og overvåking

Svingbar
mellompakker

Halv-maskin-avstenging
Gjelder 600-800

Forredskap i x-formasjon
sikrer at såmaskinen
sporer rett bak traktoren

Justerbar sådybde
fra førerhuset (IDC)

System Agrilla
CrossBoard Light

OffSet-monterte
pakke/bærehjul

Rapid såaggregater
med en skål

Vedlikeholdsfrie lagre

System Disc

System Disc
CrossBoard Light

System Disc Aggressive
CrossBoard Light

Rapid A 400-800S utstyrt
med BioDrill 360

Nyhet!

Rapid A 400-800S har en sentralt plassert plattform med
god tilgang fra begge sider, noe som sparer tid for føreren.

Med SeedEye kan du enkelt angi antall frø per
kvadratmeter uten å måtte foreta en dreieprøve. SeedEye
sikrer gode såresultater med full kontroll. For mer info om
SeedEye se side 48-49.
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Rapid A 600-800C
Såmaskinene i produktfamilien Rapid A 600-800C har
pneumatisk utmating med meget høy kapasitet. Rapid A 600800C kombinerer imponerende ytelse med enkel betjening,
fleksibilitet – alltid med godt såresultat. Direktesåing, såing
etter harving eller såing etter pløying. – Rapid har alltid rett.

Med en traktorkran fra danske
Hymaco kan Rapid-føreren selv
fylle såmaskinen uten ytterligere
hjelp.

Rapid forenkler arbeidet ved å utføre flere arbeidstrinn
med én kjøring. Dette betyr tidsbesparelser, lavere
kostnader og bedre bevaring av spireråme.
Konstruert for høy utmating
Det hydraulisk drevne Fenix-utmatersystemet er
konstruert for å håndtere alle frøstørrelser i mengder fra
1,5 til 500 kg/ha uten å måtte bytte ut deler.
Dette betyr at utmatersystemet aldri er
begrensningsfaktoren for høy utmating og høy
såhastighet.

Justerbar sådybde “i farta” fra førerhuset
For å raskt tilpasse såmaskinen til varierende eller
forskjellige jordforhold, kan Rapid 600-800C utstyres
med et system for automatisk dybderegulering – IDC
(Interactive Depth Control). Systemet gjør det mulig
å finjustere sådybden med stor nøyaktighet mens det
kjøres.
Dette, kombinert med muligheten til å endre utmatingen,
gjør at føreren til enhver tid har full kontroll over
såingen.
For mer info om SeedEye se side 48-49.

iPad eller ControlStation
Velg den velprøvde ControlStation- eller iPad-løsningen
for å kontrollere og overvåke Rapid.
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Forredskap

6–8 m

6 000 liter

125 mm

>240 hk

CrossBoard Heavy

Ekstremt stor kapasitet
12,5 cm radavstand for
maksimal avling
Høyt plassert vifte
reduserer støvinntak
E-Control – brukervennlig
trådløs betjening
og overvåking

System Agrilla
CrossBoard Heavy

Hydraulisk utmatersystem med rask
og enkel dreieprøvetaking
Konstruert for stor utmating
Stor åpning for
rask påfylling

OffSet-monterte
pakke/bærehjul

System Disc

Hydraulisk sideseksjonslås

Sådybden justeres
fra førerhuset

System Disc
CrossBoard Heavy

Forredskap i x-formasjon
sikrer at såmaskinen
sporer rett bak traktoren

Halv-maskinavstenging av
både såfrø og gjødsel

Rapid såaggregater med en
skål

Med en vektoverføringssylinder kan vekt (ca 1500 kg) fra såmaskinen
overføres til traktorens bakhjul som dermed får økt trekkraft. Kan ikke
kombineres med pakkehjul på sideseksjonene.

Svingradiusen er imponerende, til tross for størrelsen på
maskinen. Den store åpningen på beholderne gir rask og
problemfri fylling av gjødsel og såfrø.

Vedlikeholdsfrie lagre

Rapid A 400-800C utstyrt
med BioDrill 360

Den store beholderen rommer 6000 liter, og skilleveggen
kan stilles i forskjellige posisjoner. Modus 1, 50/50 modus
2, 40 % såfrø og 60 % gjødsel og modus 3, Hele volumet
brukes til såfrø, praktisk for høstsåing. En hydraulisk
drevet skrue mater ut gjødsel med stor kraft og presisjon.
53

Spirit R 300S
Spirit R 300S har alle fordeler fra en mindre såmaskin, men
har samtidig den innovative teknologi og høye presisjon
som større såmaskiner fra Väderstad. Dette betyr høy
kapasitet, presisjon, brukervennlighet og pålitelighet.

Spirit R 300S er en pneumatisk såmaskin, tilgjengelig i 3
meters arbeidsbredde.

frøbeholderen. Den høye plasseringen av den integrerte
viften reduserer støvmengden og øker nøyaktigheten.

Neste generasjons presisjonsutmating
Spirit R er utstyrt med det brukervennlige og lett
tilgjengelige Fenix III utmatersystemet. Det kan håndtere
såmengder ned til 1 kg/hektar, men også veldig
høye såmengder, noe som betyr at kapasiteten aldri
begrenses. Et viktig trekk ved Fenix III er den myke
utmaterrotoren, som slutter lufttett om i frøhuset. Dette
holder behovet for stor luftstrøm nede, noe som bidrar
til å spare drivstoff. Den høye presisjonen som oppnås
med Fenix III gir svært jevn og fin spiring.

Stor kapasitet
Liten, smidig og lett, men med stor kapasitet. Spirit 300R
er en maskin med høy kapasitet. Den store, sentralt
plasserte frøbeholderen er enkel å fylle / tømme og
kalibrere.

Stor frøbeholder som er enkel å fylle
Den 2800-liters frøbeholderen av solid plast har
stor åpning og lav fyllingshøyde. For enkel tilgang
ved påfylling er plattformen plassert på siden av
54

Vendeteigsautomatikk
Den automatiske seksjonsstyringen gjør at de
forskjellige seksjonene løftes eller senkes en etter en når
såaggregatene løftes eller senkes på vendeteigen.
Ved senking av maskinen, sikrer systemet at
forredskapen går ned før såaggregatene, og etterharven
helt til sist.
For mer info om SeedEye se side 48-49.

Forredskap

3m

2 800 liter

>110 hk

125 mm
System Disc Aggressive

Innovativ teknologi –
kompakt konstruksjon

CrossBoard Heavy
System Disc Aggressive

12,5 cm radavstand for
maksimal avling
Vifte integrert
i tanken – lavt
turtall, minimalt
inntak av støv –
stille drift

E-Control
Smidig
Stor frøbeholder som er
enkel å fylle
Smidig i transport

Aktivt skåltrykk (aggregat-trykk)
Forredskap i x-formasjon
sikrer at såmaskinen
sporer rett bak traktoren

OffSet-monterte pakke/bærehjul
Forsterkede såaggregater
fra 2020

Såfrø mates ut av to Fenix III-enheter, en på hver side, slik
at det kan benyttes halv-maskin avstenging fra førerhuset.
SeedEye anti-blokkeringssystem oppdager raskt stopp i
såaggregatene.

Hydraulisk etterharv

Den svingbare mellompakkeren pakker til jorden
mellom traktorhjulene slik at alle frøene har de samme
vekstforholdene.
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Spirit 400-900S
Spirit 400-900S er en universal-såmaskin med høy kapasitet
for konvensjonell og redusert jordbearbeiding. Den er utstyrt
med innovative løsninger som øker presisjonen og forenkler
driften. Den store åpningen på beholderne gir rask og
problemfri fylling av såfrø.

Den pneumatiske såmaskinen Spirit 600-900S leveres
i arbeidsbredder på 6, 8 eller 9 meter, med kun
3 meter transportbredde.
Høykapasitets utmating
Spirit 400-900S er utstyrt med Fenix II
utmatersystem, som gir en stabil og pålitelig
såmengde. Den sterke el-motoren kan håndtere store
såfrøvolumer ved høy kjørehastighet. Takket være den
den høye plasseringen av den integrerte viften reduseres
mengden støv, noe som fører til økt såpresisjon.
E-Control
IPad betjener og overvåker alle funksjonene som kreves
for et vellykket resultat.
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Enkel manøvrering og høy presisjon i feltet
Arbeidsdybden på forredskap, trykket på såaggregater
og etterharva kan enkelt justeres fra førersetet med høy
presisjon. Det aktive hydraulikksystemet holder konstant
trykk selv på ujevnt underlag.
Vendeteigsautomatikk
Den automatiske seksjonsstyringen betyr at de
forskjellige arbeidsenhetene løftes eller senkes en og en
ved løft/senk på vendeteigen.
Ved senking sørger systemet for at forredskapen
går ned før såaggregatene og at etterharva senkes sist.
For mer info om SeedEye se side 48-49.

Forredskap

4-9 m

3 800/3 900 liter

>140 hk

125 mm
CrossBoard Heavy

Maksimal ytelse
12,5 cm radavstand for
maksimal avling

System Disc Aggressive

Vifte integrert i tanken – lavt turtall,
minimalt inntak av støv – stille drift

E-Control – brukervennlig trådløs
betjening og overvåking

Arbeidsbelysning er standard
Halv-maskin-avstengning
på 600-900S

Doble tappespjeld på
såfrøbeholderen

Vedlikeholdsfrie
lagre

Hydraulisk støttebein

CrossBoard Heavy
System Disc Aggressive

Hydraulisk etterharv
styrt fra førerhuset
Forsterkede såaggregater fra 2020
Forredskap i x-formasjon sikrer at
såmaskinen sporer rett bak traktoren

OffSet-monterte
pakke/bærehjul
Aktivt og justerbart trykk
på såaggregatene

40 % høyere løftehøyde på de nye såaggregatene.

Sparer overkjøringer med
BioDrill 360

Nyhet!

Spirit 400S er nå oppgradert til samme status som
de større 600-900S med E-Control, SeedEye, effektivt
hydraulikksystem, ny effektiv vifte – og mye mer. Spirit
400S har ikke halv-maskin-avstengning.

For å sikre at alle frø får samme forhold, er Spirit utstyrt
med en hydraulisk fjærende midtseksjon som sporer
mellom traktorhjulene. Funksjonen gir også god stabilitet i
transport.
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Spirit 400C
Spirit 400C har solid ramme som gir problemfri, lang
levetid. Den høye presisjonen på utmatingen og den store
frøbeholderen gir imponerende nøyaktighet og høy kapasitet.

Nyhet!

Spirit 400C er en 4 meter bred pneumatisk såmaskin,
tilgjengelig som kombiversjon med en stor beholder
på 4000 liter. For å møte forskjellige behov,
leveres kombisåmaskinen Spirit med forskjellige
gjødslingsmetoder
– FIX eller InLine.
Frø- og gjødselutmating med høy presisjon
Fenix II-utmatersystemet gir både høy presisjon og stor
kapasitet. Kombiversjonen Spirit 400C mater ut frø og
gjødsel via to separate Fenix II-utmatersystemer. Fenix
II drives av en kraftig elektrisk motor, som gjør at Spirit
400C kan mate ut opptil 400 kg/hektar gjødsel ved 14
km/t.
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Stor beholder
For å maksimere driftstiden i felt rommer beholderen
hele 4000 liter. Takket være den store frøbeholderen,
med deksel i form av en presenning som kan rulles på /
av fra bakkenivå, er det veldig enkelt å fylle maskinen.

Nyhet!
E-Control
Spirit 400C styres og overvåkes med E-Control

Forredskap

4m

4 000 liter

>125 hk

125 mm

Presisjon og pålitelighet
12,5 cm radavstand for
maksimal avling

Spirit C

System Disc Aggressive

Vifte integrert i tanken – lavt turtall,
minimalt inntak av støv – stille drift

Arbeidsbelysning er standard

OffSet-monterte bære/
pakke-hjul

CrossBoard Heavy

Forsterkede såaggregater fra 2020

Aktivt og justerbart
trykk på såaggregatene

• Forbedrede vinkler i både gjødsel- og såfrøbeholderen.
• 40 % høyere løftehøyde på såaggregatene.
• Ny hydraulikk, raskere og mer robust
• Justerbart trykk på etterharv og såaggregatene under såing
• Tappespjeld på både såfrø- og gjødselbeholder
• Ny og raskere dreieprøve
• E-Control – fremtidsrettet

Den store beholderen rommer 4 000 liter, og skilleveggen
kan stilles i forskjellige posisjoner. Posisjon 1, 50/50
posisjon 2, 40 % frø og 60 % gjødsel. Stor åpning
effektiviserer fylling av både gjødsel og såfrø.

Hydraulisk etterharv

CrossBoard Heavy
System Disc Aggressive

Med BioDrill kan småfrø sås
samtidig med såingen

40 % høyere løftehøyde på de nye såaggregatene.

Väderstad E-Control er ett komplett bærbart system klart
til bruk – hvor og når det behøves. Ved kalibrering av
en Väderstad såmaskin kan du ta med deg den bærbare
iPaden ut fra traktoren og kontrollere kalibreringen ”på
stedet”.
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Spirit FIX
FIX-versjonen plasserer gjødsel i 5
cm brede striper med en radavstand
på 125 mm, foran hver sårad.
Gjødslingsdybden kan justeres fra
førerhuset avhengig av jordforhold.
At gjødselskålene er integrert i
for-redskapen reduserer behovet
for trekkraft, opprettholder
gjennomtrengningskraften og
resulterer i mindre slitasje og
kostnader. Den korte akselavstanden
gjør maskinen enkel å manøvrere i
kurver eller kupert terreng.

FIX
Spirit InLine
Med InLine-versjonen tilsettes
litt gjødsel sammen med såfrøet,
noe som gir raskt opptak av
næringsstoffer. Ved å skille transport
av frø og gjødsel unngås det at de
to utmatingssystemene forstyrrer
hverandre. Dette muliggjør separat
blokkeringsovervåking med høy
presisjon.

Nyhet!

På Spirit 400C er hovedgjødselbeholderen koblet til InLinesystemet – på Spirit 600C kan du
velge å bruke InLine-systemet
sammen med BioDrill 360.

InLine

Det anbefales maksimum 50 kg N/ha.

12,5 cm

Høyest avling på 12,5 cm
Rel.tal
102

Skörd totalt Linköping och Brunnby vårvete och korn 2012

100
98
96
94

Blokkering av sårør
En rekke forskjellige plugger er tilgjengelige for å plugge
90
igjen utganger i fordelerhodet. Det kan være forskjellige
88
125 mm
167 mm
situasjoner der dette kan være relevant. En viss
I feltforsøk med vårbygg og vårhvete i 2012, der kornet ble reduksjon i den totale utmatingen til den kan skje når
sådd med 12,5 og 16,7 cm radavstand ga den største radluftsystemet delvis "strupes". Pluggene er enkle og raske
avstanden fire prosent mindre avling enn den miste. Dette å montere / demontere.
utgjorde en prosent per hver cm radavstanden økte.
92
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Spirit 400C FIX

Spirit 400C InLine

A

D

B

C

Det allsidige såaggregatet på Spirit kan tilpasses mange forskjellige forhold
A. Grasfrø
B. Såing av korn og oljevekster (standardmodus)
C. InLine nedmolding av næringsstoffer eller såing av frø. Det anbefales maksimum 50 kg N/ha.
D. Spredning av for eksempel herbicider på overflaten
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Spirit 600-900C
Spirit 600-900C er en universal-såmaskin med høy
kapasitet for konvensjonell og redusert jordbearbeiding.
Den er utstyrt med innovative løsninger som øker
presisjonen og forenkler driften.

Den pneumatiske kombisåmaskinen Spirit 600-900C for
både frø og gjødsel har en arbeidsbredde på 6, 8 eller 9
meter – men kun 3 meter transportbredde.
Høykapasitets utmating
Spirit 600-900C er utstyrt med to Fenix II
utmatersystemer, som gir en stabil og pålitelig såmengde
per arealenhet. Den sterke motoren kan mate ut
store såfrømengder ved høy kjørehastighet. Den høyt
plasserte viften reduserer støvinntaket og minimerer
støyen.

For å optimalisere Spirit 600-900C er maskinen utstyrt med
en halv-maskin-avstenging på både så- og gjødselsiden.
Dette kan styres via E-Control eller ISOBUS.
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Hydraulisk gjødselutmater
Gjødsel blir matet fra den nedre delen av beholderen via
en skrue. En hydraulisk motor driver skruen – dette gir
høy utmatingskapasitet. En skillevegg gjør det enkelt å
justere forholdet frø/gjødsel. Om nødvendig kan hele den
5000 liter store beholderen brukes til såfrø.
Vendeteigsautomatikk
Den automatiske seksjonsstyringen gjør at de
forskjellige seksjonene løftes eller senkes en etter en når
såaggregatene løftes eller senkes på vendeteigen.
Ved senking av maskinen, sikrer systemet at
forredskapen går ned før såaggregatene, og etterharven
helt til sist.
For mer info om SeedEye se side 48-49.

Forredskap

6-9 m

5 000 liter

>140 hk

125 mm
FIX – Kombimodeller

Presisjon og kapasitet
Nordic

Stor såfrøtank med
god tilgjengelighet

12,5 cm radavstand for
maksimal avling
Vifte integrert i tanken – lavt
turtall, minimalt inntak av
støv – stille drift

Arbeidsbelysning er standard
Halv-maskin-avstenging på
både gjødsel-og frøsiden

E-Control – brukervennlig
trådløs betjening og
overvåking via iPad

Vedlikeholdsfrie lagre

Aktivt trykk for optimal
følsomhet og nøyaktighet

Forredskap i x-formasjon
sikrer at såmaskinen
sporer rett bak traktoren
Forsterkede såaggregater fra 2020

InLine nedmolding av næringsstoffer i såraden

Spirit C

OffSet-monterte
pakke/bærehjul

• Forbedrede vinkler i både gjødsel- og såfrøbeholderen.
• 40 % høyere løftehøyde på såaggregatene.
• Ny hydraulikk, raskere og mer robust
• Justerbart trykk på etterharv og såaggregatene under såing
• Tappespjeld på både såfrø- og gjødselbeholder
• Ny og raskere dreieprøve
• E-Control – fremtidsrettet

Nyhet!

Med startgjødselaggregat kan det tilføres f.eks. NP i
såaggregatet InLine. BioDrill-beholderen rommer 360 l og
tømmes godt.

Den store beholderen rommer 5 000 liter, og skilleveggen
kan stilles i forskjellige posisjoner. Stilling 1, 50/50 Stilling
2, 40 % såfrø og 60 % gjødsel og Stilling 3, Hele volumet
brukes til såfrø, praktisk for høstsåing.
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Tempo V 6-12
Tempo V er tilgjengelig med 6 til 12 radenheter, inkludert
odde-antall. Muligheten til å bruke samme maskin til
flere vekster betyr ofte at to tradisjonelle såmaskiner kan
byttes ut med én. Dette øker bruksområdet og senker
arealutgiftene.

Alle Tempo V-modeller foldes vertikalt til en
transportbredde på 3 meter.

Tempo V har en åpen rammestruktur, som gjør det
enkelt å justere radavstanden til forskjellige vekster.
Resultatet er økt produktivitet og lavere kostnader. For
eksempel kan du starte sesongen med å så sukkerroer
med 500 mm radavstand, etterfulgt av mais med 750 mm
radavstand og til slutt, om høsten, raps med 450 mm
radavstand.
Rask omstilling
Tempo V kan bygges om fra 12 til 8 rader for å endre
radavstand. En radenhetsvogn letter arbeidet og gjør det
enkelt å lagre.
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Lett å manøvrere
Alle Tempo V-modeller foldes vertikalt til
en transportbredde på 3 meter. Maskinen er
trepunktsmontert, noe som gjør den enkel og smidig.
Dette resulterer i en liten svingradius på vendeteigen og
enkel og trygg transport.
Tempo avanserer
I tillegg til “klassiske Tempo-avlinger” som mais og
solsikker, har flere og flere bønder sådd raps og
sukkerroer med suksess både i Sverige og i Europa i
flere år med meget gode resultater. Tempo beviser sin
overlegenhet enda en gang. Presisjon og høy kapasitet er
noe Tempo er kjent for – og som den roses for.

6-12

450-800 mm

>100 hk

70 liter

Maksimal fleksibilitet
E-Control – brukervennlig trådløs betjening og
overvåking
Gilstring Seed Meter med
PowerShoot – overlegen
presisjon i høye hastigheter
Robust rammekonstruksjon

Intelligent hjulinnretning
Solide radenheter
Hydraulisk radenhetstrykk

Elektrisk avstengning rad for
rad
ProStop-hjulet kan ettermonteres
på alle Tempo fra årsmodell 2020.

Nyhet!

Ved å kombinere Tempo V med fronttanken FH 2200 kan
det kombisås i høy hastighet. Den fremre beholderen
rommer 2 200 l og kan mate ut opptil 250 kg/ha, ved 15
km/t. Arbeidsbredden er 6 meter.

Det nye pakkehjulet Väderstad ProStop absorberer støt.
Dette betyr at kontakten mellom hjul og frø alltid er
konstant. ProStop sikrer den viktige bakkekontakten for
hvert frø, samtidig som det minimerer pakkeskader på
såbedene.
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Väderstad E-Control
– en ny generasjon styringssystemer
Det iPadbaserte E-Control-systemet kommuniserer
trådløst med Väderstad-maskinen, og gir deg dermed
full tilgang til funksjoner og data. Du kan dra nytte av
brukervennlig fjernkontroll og kalibrering, samt sanntids
overvåkning og kontroll.

E-Control MediaPortal
En iPad lastetmed instruksjoner og QuickStart-filmer for å gi deg en best
mulig start med den nye såmaskinen. Instruksjoner og QuickStart-videoer
følger med maskinen, eller kan alternativt lastes ned på iPad ved neste gratis
programvareoppdatering – raskt og enkelt – på ditt eget språk. For tidligere
leverte såmaskiner vil dette bli gjort ved oppdatering i 2020. Instruksjonene
vil også bli oppdatert for å gi deg den siste informasjonen.

UniversalControl
Ny inngang for å koble til ekstern kilde for å tildele gjødsel og såfrø i henhold
til tildelingskart fra for eksempel SOYL, Dataväxt eller andre eksterne
kontrollsystemer uten ISOBUS. Nå tilgjengelig også for både Rapid og Spirit.

AutoPilot
AutoPilot for Rapid 300/400C er nå integrert i iPaden. Et godt verktøy for å
kontrollere sådybden. AutoCheck er integrert fra tidligere.
AutoPilot = Automatisk måling og justering av sådybde
AutoCheck = Kontinuerlig måling og manuell justering av sådybden

SeedEye
- Overvåkning av slangstopp eller endret strøm, Blockage Monitoring
- Frøtelling – antall frø/m 2 Les mer på side 48-49

Kombinert kontroll med ISOBUS Task Controller
Bruk av Väderstad E-Control i kombinasjon med en ISOBUS-terminal
muliggjør GPS-styrt variabel tildeling og automatisk seksjonsavstenging. En
liste over terminaler som er kompatible med ISOBUS Task Controller finnes
på vår hjemmeside vaderstad.com ved å søke etter ISOBUS.
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Oppdater din E-Control

Oppdater din E-Control
Før våronna starter og såmaskinen kjøres ut, anbefaler
vi at du har sjekket iPad og Gateway på forhånd.

Sikker drift
Det er viktig å sørge for at du har den nyeste programvaren i maskinen for å få så sikker drift som mulig.
Väderstad jobber kontinuerlig med å forbedre sin app
VVAB E-Control som vi bruker idag for å kontrollere
våre såmaskiner. Denne appen brukes på Rapid, Spirit
og Tempo. Den er helt gratis.
Regelmessig oppdatering
Gatewayen, som er koblet til iPad, er hjernen, og vi
anbefaler alltid å oppdatere den, da nye funksjoner og
forbedret brukervennlighet kan ha blitt lagt til. For å
kunne utføre en oppdatering, kobler du opp mot WiFi
med Internett-tilkobling. Man trenger minst 50 % batteri på iPad-en for å kunne utføre en oppdatering. Det er
også viktig at du har en Apple ID for å kunne oppdatere
din Väderstad-app VVAB E-Control.

Oppdateringer fra Apple
Apple oppdaterer hele tiden for apper og programmer
for å fungere bedre. Prestasjonsforbedringer er også en
del av dette. Gjør alltid oppdateringer når du blir varslet på iPad. Godkjenn alltid all tilgang for sikker drift.

Klar til såing
Begynn med å sjekke at VVAB E-Control-appen er
oppdatert ved å gå inn i Appstore på iPad og søke etter
VVAB E-Control. Hvis det er tilgjengelig oppdatering, vil
den bli oppdatert. Når dette er sjekket, er det på tide å
laste ned den nyeste programvaren. Start appen VVAB
E-Control på iPad, og det vil vises en kategori med tittelen "Leter etter oppdateringer" der du velger hvilken
programvare du vil laste ned. Neste gang du kobler til
såmaskinen, blir du spurt om du vil oppdatere, deretter velger du OK. Klar til såing!
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Produktoversikt
og nyheter 2021

Väderstad Holding AB er innehaver av et stort antall rettigheter som patenter, varemerker og mønsterbeskyttelse.
Produktet eller produktene i dette dokumentet kan omfattes av én eller flere av disse rettighetene.

