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Údržba stroje Väderstad
je vždy dobrou investicí
Väderstad znají zemědělci po celém světě díky inovacím
a produktům špičkové kvality této firmy. Ale i vysoce
kvalitní produkty potřebují servis a podporu.
Servisy firmy Väderstad mají svá zastoupení ve
40 zemích světa prostřednictvím dovozců, našich
dceřiných společností ve výlučném vlastnictví nebo
prostřednictvím více než 1 000 prodejců po celém
světě. Vzhledem k tomu, že poskytujeme podporu více
než 70 000 strojům po celém světě, jsme stále nablízku
našim zákazníků, abychom jim mohli nabídnout rychlou
a kompetentní podporu – kdykoli je jí zapotřebí.
Jestliže se u vašeho stroje Väderstad vyskytnou problémy,
vždy byste se měli v prvé řadě obrátit na svého místního
prodejce. Převážně vám dokáží pomoci sami, ale v
některých komplikovaných případech se budou muset
obrátit na servisní organizaci Väderstad s globálním
rozsahem. Ta zahrnuje tým pěti servisních odborníků,
dvou servisních pracovníků technické podpory a jednoho
servisního vývojového pracovníka, kteří jsou stále
k dispozici, aby vám poskytli svou podporu a dokázali
najít řešení nových problémů.

Nejlepší cestou, jak zachovat stroje Väderstad
v provozuschopném stavu, je jejich posezónní údržba
a servis a kontrola, zda jsou připraveny na nadcházející
sezónu. Tímto způsobem se můžete vyhnout situaci,
kdy zjistíte, že je nutné vyměnit nějaký díl jen pár dní
před zahájením další sezóny. Preventivní údržba je tím
nejlepším způsobem, jak mít stroj Väderstad připraven
k práci, pro kterou je určen, a ve spolehlivém stavu pro
další sezónu.
V tomto vydání Novinek o dílech najdete několik tipů, jak
provádět posezónní údržbu svého stroje. Přejeme pěkné
čtení a hodně štěstí v nadcházející sezóně!

Ohledně dalších informací se obraťte na svého místního prodejce.
Pokud si nejste jistí, kdo je váš místní prodejce, obraťte se prosím na našeho dovozce:

www.agrall.cz

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb.
Uvedené ceny jsou platné od 5. října 2020 do 30. září 2021.
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Souprava SteelRunner pro
TopDown a Carrier
Je-li váš SteelRunner opotřebovaný, objednejte
si kompletní soupravu půdního pěchu.
Výměnou celých jednotek půdního pěchu bude
průběh montáže mnohem snadnější a kromě
nového pěchu obnovíte také ložiska a hřídele.

Carrier
Carrier 300
Carrier 350
Carrier 400
Carrier 420
Carrier 500
Carrier 650
Carrier 820
Carrier 925/Carrier 925 XL
Carrier 1225/Carrier 1225 XL

Prod. č.
445649
459908
445651
484631
484632
484633
484634
178567
484635

Cena
6 180 €
7 600 €
9 360 €
13 170 €
16 500 €
19 830 €
28 340 €
29 190 €
31 590 €

TopDown
TopDown 300
TopDown 400
TopDown 500
TopDown 600
TopDown 700
TopDown 900

445649
445651
448217
448218
448219
477024

6 180 €
9 360 €
11 980 €
15 750 €
17 410 €
22 260 €
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Údržba
Váš stroj Väderstad je stroj nejvyšší kvality založený na
špičkových technologiích. Základem bezproblémového
provozu a rozumnou investicí do budoucnosti je, stejně
jako u veškerého technického vybavení, pravidelná
údržba a řádná péče.
Pokud se v průběhu intenzivních prací projeví porucha, je důležitá každá
hodina, a čas, po který je váš stroj mimo provoz, stojí spoustu peněz
a způsobuje nemožnost plnění úkolů a závazků. Aktivní sledování stroje
a preventivní údržba jsou důležitým krokem, díky kterému se takovým
situacím můžete vyhnout.
Po každé sezóně důkladně stroj umyjte a u secích strojů vyčistěte všechny
části systému dávkování osiva. Zkontrolujte stav opotřebitelných dílů
a dodržujte intervaly mazání a další údržby uvedené v návodu k používání.
V průběhu sezóny pravidelně utahujte spoje a kontrolujte jejich opotřebení.
Nadměrné opotřebení spojů může být známkou, že stroj není nastaven
optimálním způsobem.

Čištění

Mazání

• Stroj umyjte vysokotlakým čističem

Stroj musí být v každém případě mazán v souladu
s intervaly uvedenými v tabulce mazání

• U všech secích strojů vyčistěte stlačeným vzduchem
vnitřní části jednotek dávkování osiva a rozváděcí hlavy
• Elektrické díly čistěte proudem stlačeného vzduchu
nebo otřením lehce navlhčeným hadříkem
• Zvláštní pozornost je třeba věnovat částem, které jsou
vystaveny vlivu hnojiv
• Nikdy nevyplachujte ložiska vodou pod vysokým tlakem!
Po umytí je důležité promazat ložiska, aby se vytlačila
všechna zachycená voda
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Kromě mazání v předepsaných intervalech:
• Provádějte mazání stroje vždy před a po uložení na zimu
• Mazání stroje provádějte vždy po mytí vysokotlakým
čističem

Kontrolní prohlídky
• Zkontrolujte opotřebitelné díly. Jakmile opotřebení
přesáhne určitou mez, díly již nedosahují výsledků,
které od stroje Väderstad očekáváte
• Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby a čepy řádně
dotaženy
• Kontrolujte opotřebení spojů, které spojují sekce
rámu a úchyty hydraulického válce. Zejména u strojů
obdělávajících půdu může nadměrné opotřebení spojů
a úchytů hydraulického válce nasvědčovat, že nastavení
stroje není optimální. Informace k obnovení základního
nastavení naleznete v pokynech stručného návodu pro
rychlé spuštění stroje
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Jak stroj kontrolovat
Kontrolujte optimální výkon, bezproblémový provoz a snažte se rozpoznat
problémy dříve, než přerostou v nákladné opravy. Stroj je třeba vždy
prověřovat dříve, než zahájíte další sezónu. Podrobnosti o místech, která
je třeba kontrolovat, a servisních intervalech najdete v části Údržba
a servis v Návodu k použití. Mazání vždy provádějte v souladu s pokyny
uvedenými v tabulce mazání.
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Čistěte hydraulické spojky traktoru
Vždy se ujistěte, že jsou spojky čisté a zkontrolujte barevné označení. Barevně označené hliníkové
značky spolu s grafickými nálepkami jsou k dispozici pro dovybavení starších modelů.
Dotáhněte šrouby kola půdního pěchu a zkontrolujte tlak v pneumatikách
Rozměr 190/95-15 = 220 Nm/1,5 bar.
Rozměr 700/50-26,5 = 550 Nm/1,3 bar (Rapid A 600-800C/J).
Vyčistěte a zkalibrujte radarovou jednotku před jejím uvedením do provozu
Přesvědčte se, že do akčního rádia radarové jednotky nezasahují rušivé prvky, jako jsou hadice
nebo kabely. Zvažte namontování blatníků za kola půdního pěchu, abyste zabránili rozstřikování
nečistot a rušení radaru. Blatníky pro kola půdního pěchu jsou k dispozici v Katalogu dílů.
Katalogové číslo dílu 7100480 pro Rapid A 400-800S, katalogové číslo dílu 7101230 pro
Rapid 300-400C/S
Objednejte nové disky včas
Minimální doporučované rozměry:
380 mm na System Disc 410 mm.
400 mm na System Disc Aggressive 450 mm.
Nové secí radličky nastavte nebo objednejte včas
Při spuštění stroje k zemi, kdy spočívá na disku, by se secí radlička neměla dotýkat země.
V případě potřeby posuňte předradličku o jeden otvor výše. Předradlička nesmí nikdy zasahovat
pod úroveň disku! Pozor! Pokud předradlička vykazuje závažné opotřebení se ztrátou materiálu,
zvažte její výměnu.
Objednejte nové výsevní disky včas
Jakmile začnou řezy ztrácet ostrost, znamená to, že ráznost disku se sníží a sníží se i intenzita
kultivace půdy. V náročných podmínkách může tento stav vést k zaražení disku. Ke změření
stavu disku použijte víceúčelový nástroj.
Dotáhněte šrouby kola (brzd) a zkontrolujte tlak v pneumatikách
Šrouby kola (kolo s brzdami) = 220 Nm.
Tlak v pneumatikách 190/95-15:Rapid 300 – 400 = 1,5 bar.
Rapid 600 – 800 = 2,8 bar.
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Rapid A 800S

Zkontrolujte, zda je utažena a nastavena škrabka kola
Škrabky lze nastavit do svislé i vodorovné polohy. Optimální poloha se může lišit
v závislosti na okolnostech. Vzdálenost mezi škrabkou a kolem nesmí být nikdy
menší než 5 mm.
Zkontrolujte stav výsevního (výsevních) ústrojí / dávkovacích kol osiva
Rapid A 400-800:
Vyčistěte vnitřní části a zkontrolujte případné opotřebení a poškození plastových
a gumových dílů. Především je důležité zajistit, aby se v drážkách neusazovaly
příměsi, které zmenšují jejich objem. Klika by se měla hladce protáčet. Přesvědčte se,
že neváznou klapky komůrkového kola, ale při nastavení od nuly výše dosedají ke dnu
dráhy. Zkontrolujte, zda se kartáče na semena řepky snadno otáčejí na svých hřídelích.
Kartáče se nesmí mazat.
Rapid 300-400C/S
Vyčistěte dávkovací kola osiva a zkontrolujte, zda nevykazují praskliny nebo
poškození. Proveďte kontrolu funkce spojek vytváření kolejových řádků.
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Zkontrolujte stav semenovodů
Zkontrolujte, zda semenovody nevykazují praskliny nebo jiná poškození. Zkontrolujte
řádné zajištění spojení hadice a sousedních dílů. Při skládání hadic zkontrolujte, zda
nejsou žádné jejich části přeložené nebo ostře zahnuté (Rapid A 400-800).
Vyčistěte výstupy a pohyblivé díly rozváděcí hlavy,
které pracují na vytváření kolejových řádků (Rapid A 400-800)
Ve výstupech nesmí zůstat semena ani zbytky obalů. Klapky, které při aktivaci
vytváření kolejových řádků uzavírají výstupy, se musí pohybovat hladce.
Bezpečnostní upozornění!
Než se pustíte do jakýchkoli servisních zásahů a údržby, pečlivě si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
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Dotahování šroubů
Dotahování šroubů utahovacím momentem 277 Nm
Radarovou jednotku před jejím uvedením do provozu vyčistěte a zkalibrujte
Přesvědčte se, že do akčního rádia radarové jednotky nezasahují rušivé prvky, jako jsou
hadice nebo kabely. U Spirit R zvažte namontování blatníků za kola předního mezikolového
pěchu, abyste zabránili rozstřikování nečistot a rušení radaru. Katalogové číslo dílu 7117042.
Objednejte nové disky včas
Minimální doporučované rozměry:
380 mm na System Disc Nordic 410 mm
400 mm na System Disc Aggressive 450 mm
Zkontrolujte stav semenovodu, hadice hnojiva (modely C)
Zkontrolujte, zda semenovody nevykazují praskliny nebo jiná poškození. Zkontrolujte řádné
zajištění spojení hadice a sousedních dílů. Při skládání hadic zkontrolujte, zda nejsou žádné
jejich části přeložené nebo ostře zahnuté.

Zkontrolujte, zda se spoje na napínacích maticích, které spojují
přední nářadí s rámem, neuvolnily
Utáhněte je na obou koncích utahovacím momentem 82 Nm.
Zkontrolujte spoje, které spojují křídlové sekce s centrálním rámem (Spirit 400-900)
Očistěte spoj od mazacích tuků a nečistot. Ověřte, zda nejsou poškozeny, a zkontrolujte vůli.
Při zjištění vůle vyměňte v souladu s pokyny kluzné ložisko. Zkontrolujte utahovací moment;
musí být alespoň 940 Nm.
Zkontrolujte tlak v pneumatikách kol křídlových sekcí (Spirit 400-900)
Tlak v pneumatikách 400/55-15,5 = 2,0 bar.
Dotáhněte šrouby kola a zkontrolujte tlak v pneumatikách na kolech prostřední sekce
Šrouby kola u Spirit 400-900 (dvě prostřední kola) = 220 Nm.
Šrouby kola u Spirit 400-900 (čtyři vnější kola) = 330 Nm.
Šrouby kola u Spirit R 300 (všechna kola) = 220 Nm.
Tlak v pneumatikách 400/55-15,5:
2,0 bar = dvě prostřední kola u Spirit 400-900.
2,4 bar = čtyři přepravní kola u Spirit 400C/S a všechna kola u Spirit R 300.
2,8 bar = čtyři přepravní kola u Spirit 600S.
3,6 bar = čtyři přepravní kola u Spirit 600C a 800S.
4,0 bar = čtyři přepravní kola u Spirit 800C a 900C/S.
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Spirit 600C

Objednejte nové disky včas
Abyste dosáhli dokonalého umísťování semen, musí být výsevní disk řádně nastaven. Vzdálenost
mezi disky musí být alespoň 2 mm, ne však více než 10 mm.
Protočte disk a při úplném protočení zkontrolujte vzdálenost, ideální vzdálenost je 2-3 mm.
Je-li při rotaci vzdálenost mezi disky v jakémkoli bodě více než 10 mm, je nutné příslušný disk
vyměnit.
Lze provést malé přizpůsobení vzdálenosti mezi disky odstraněním 0,5 mm podložek z nápravy
disku. Na každé straně musí zůstat alespoň 2 podložky.
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Nová škrabka pro výsevní disk
Nová škrabka, která není závislá na nastavení disku, je vmontována u Spirit 400-900 ze s/n
ST00002485 a Spirit R 300 ze STR0000316. Nová škrabka je k dispozici pro dovybavení starších
modelů strojů v Katalogu dílů pod katalogovým číslem 236043; soupravu lze namontovat na
Spirit 400-900 ze s/n ST00000400- a na Spirit R 300 ze s/n STR0000100.
Nastavte škrabky kol pěchu
Vzdálenost mezi ostřím škrabky a kolem nesmí být menší než 5 mm. Ručně protočte kolo, abyste
si ověřili vzdálenost při úplném protočení.
Zkontrolujte stav semenovodů
Zkontrolujte, zda semenovody nevykazují praskliny nebo jiná poškození. Zkontrolujte řádné
zajištění spojení hadice a sousedních dílů. Při skládání hadic u Spirit 400-900 zkontrolujte,
zda nejsou žádné jejich části přeložené nebo ostře zahnuté.
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Spirit R 300S

Vyčistěte výstupy a pohyblivé díly rozváděcí hlavy, které pracují na vytváření kolejových řádků
Ve výstupech nesmí zůstat semena ani zbytky obalů. Klapky, které při aktivaci vytváření kolejových
řádků uzavírají výstupy, se musí pohybovat hladce.
Zkontrolujte stav výsevních ústrojí
Vyčistěte vnitřní části a zkontrolujte případné opotřebení a poškození plastových a gumových dílů.
Válce vyčistěte a zkontrolujte, zda nejsou opotřebené nebo poškozené. U válců pro obilniny a trávu
Spirit 400-900 zkontrolujte, zda se vnější plastový kroužek na každé straně snadno protáčí. Kroužek je
k dispozici jako náhradní díl pod katalogovým číslem: 487925. U Spirit R zkontrolujte, zda rotor na obilí
nevykazuje praskliny nebo poškození, která by mohla mít dopad na kapacitu výsevu.
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Vyčistěte šnekový dopravník hnojiva (modely C)
Šnekový dopravník vytáhněte a omyjte zbytky hnojiva. Zkontrolujte, zda nevykazuje poškození.
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Čistěte hydraulické spojky traktoru
Vždy se ujistěte, že jsou spojky čisté a zkontroluje barevné označení. Barevně označené hliníkové
značky spolu s grafickými nálepkami jsou k dispozici pro dovybavení starších modelů
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Dotáhněte šrouby kola a zkontrolujte tlak v pneumatikách na předním mezikolovém pěchu (Spirit R 300)
Šrouby kola = 220 Nm.
Tlak v pneumatikách 190/95-15 = 1,5 bar.
Bezpečnostní upozornění!
Než se pustíte do jakýchkoli servisních zásahů a údržby, pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny.
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Je
dobré
vědět!

Válce pro Spirit
Každý stroj Spirit je nabízen se třemi standardními válci pro běžné typy osiva.
Mimoto naleznete v Katalogu dílů výběr válců, segmentů válců nebo dílů pro
zvláštní podmínky.

Spirit 400-900

Pro všechny běžné rychlosti
dávkování semen, jako jsou
obiloviny a hrách. Vhodný
též pro dávkování hnojiva.
Rychlosti dávkování cca
80-100 kg/ha a vyšší.
Kat. č: 154353.

Pro nízké rychlosti dávkování
drobnosemenných plodin,
například řepky. Rychlosti
dávkování cca 2-12 kg/ha.
Kat. č: 179101.

Pro různé typy travních směsí.
Rychlosti dávkování
cca 10-60 kg/ha.
Kat. č: 160822.

Segment válce pro velmi nízké
rychlosti dávkování velkosemenných plodin. Například
hybridní žito, kukuřice nebo
krycí plodiny obsahující velká
semena. Segment válce se vejde
do malého výsevního válečku
179101. Rychlosti dávkování do
80-100 kg/ha. Kat. č: 158153.

Redukční kroužek pro velmi nízké
rychlosti dávkování na semena
řepky. Redukční kroužek se vejde
do malého výsevního válečku
179101. Rychlosti dávkování do
2 kg/ha. Kat. č: 172428.

Spirit R 300S
1

2
1. 400cm³ standardní válec na zrno. Kat. č: 203014
2. 120cm³ standardní válec na trávu. Kat. č: 213423
3. 18cm³ standardní válec na semena řepky. Kat. č: 204992
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Další informace o válcích pro zvláštní podmínky získáte u svého prodejce
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Vyčistěte hydraulické spojky traktoru
Vždy se ujistěte, že jsou spojky čisté, a zkontroluje barevné označení. Barevně označené
hliníkové značky spolu s grafickými nálepkami jsou k dispozici pro dovybavení starších
modelů.
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Zkontrolujte případné opotřebení tažného oka a dotáhněte šrouby
Pokud se otvor v tažném oku zvětšil o 2,5 mm či více, je nutné tažné oko vyměnit.
Dotáhněte šrouby utahovacím momentem 277 Nm.
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Objednejte nové opotřebitelné díly včas
Nejsou-li již výsledky práce uspokojivé, vyměňte jednotlivé čepele nebo celé válce
na CrossCutter Knife.

4

12

Objednejte nový disk včas
Minimální doporučované rozměry:
430 mm na System Disc 510 mm.
520 mm na System Disc 610 mm.
430 mm na CrossCutter Disc 510 mm.
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Objednejte nové pěchovací prstence včas
Pěchovací prstence na SteelRunner se doporučuje vyměnit, dojde-li k opotřebování
svarového švu na méně než 50 %.
Dotáhněte šrouby kola a zkontrolujte tlak v pneumatikách
Šrouby kola = 330 Nm.
Tlak v pneumatikách 400/60-15,5 = 3,5 bar.
Tlak v pneumatikách 520/50-17 = 4,0 bar.
Zkontrolujte hydraulické válce, hadice a spojky, zda nedochází k únikům
Úniky z hydraulického systému mají dopad na funkčnost celého stroje.
Vyčistěte a zkontrolujte všechny úchyty válce
Zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení spojů, které drží válce. Nadměrné opotřebení může
znamenat, že stroj není nastaven optimálním způsobem. Informace k obnovení základního
nastavení naleznete v pokynech stručného návodu pro rychlé spuštění stroje.
Ujistěte se, že ve spojích, které drží paralelní přenos, není žádná vůle
Vyčistěte a zkontrolujte všechny spoje. Spoje dotáhněte, abyste odstranili případnou vůli.
V průběhu sezóny je pravidelně kontrolujte.
Bezpečnostní upozornění!
Než se pustíte do jakýchkoli servisních zásahů a údržby, pečlivě si přečtěte bezpečnostní
pokyny.

Je
dobré
vědět!
Proč je na discích Väderstad značka V-55?
Značky V-55 na originálních discích Väderstad označují vysokou kvalitu
švédské oceli, kterou firma Väderstad používá. Číslo 55 představuje
tvrdost měřenou v jednotkách podle Rockwellovy stupnice C (HRC).
Jedinečná struktura tohoto materiálu umožňuje posunout stupeň
tvrdosti z průmyslového standardu HRC 47-48 na HRC 55 při zachování
velmi intenzivní odolnosti proti nárazům.
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Vyčistěte hydraulické spojky traktoru
Vždy se ujistěte, že jsou spojky čisté, a zkontroluje barevné označení. Barevně označené
hliníkové značky spolu s grafickými nálepkami jsou k dispozici pro dovybavení starších
modelů.
Zkontrolujte případné opotřebení tažného oka a dotáhněte šrouby
Pokud se otvor v tažném oku zvětšil o 2,5 mm či více, je nutné tažné oko vyměnit.
Dotáhněte šrouby utahovacím momentem 277 Nm.
Objednejte nový disk včas
Minimální doporučované rozměry:
380 mm na System Disc 450 mm.
400 mm na System Disc 470 mm.
Dotáhněte šrouby kola a zkontrolujte tlak v pneumatikách
Tlak v pneumatikách / Šrouby kola
400/55-15,5 = 4,0 bar/330 Nm.
520/50-17 = 3,6 bar/330 Nm.
560/45-22,5 = 3,6 bar/550 Nm.
620/50-22,5 = 4,0 bar/550 Nm.

TopDown 600

Dotáhněte šrouby na úchytech hrotů a zkontrolujte, zda nejsou nadměrně opotřebeny
Opotřebení úchytů slupic může znamenat, že je tlak hrotů příliš nízký. Dotáhněte šrouby,
které upevňují válec k rámu, utahovacím momentem 114 Nm a ujistěte se, že pouzdra
vyčnívají na obou stranách upevňovacích desek stejně. Dotáhněte šrouby, které upevňují
slupici k rámu, utahovacím momentem 81 Nm.

5

Budete-li potřebovat hroty a odhrnovačky kvůli jejich opotřebení nebo přizpůsobení
aktuálním podmínkám půdy, vždy je objednávejte včas
Väderstad nabízí širokou řadu hrotů a odhrnovaček pro všechny typy podmínek.
Byly speciálně zkonstruovány a optimalizovány pro vaše stroje. Pro dosažení ještě vyšší
efektivnosti je většina hrotů nabízená v řadě Marathon osazena špičkami z tvrdé oceli.

6

7

Objednejte nové pěchovací prstence včas
Pěchovací prstence na SteelRunner se doporučuje vyměnit, dojde-li k opotřebování
svarového švu na méně než 50 %.

8

Zkontrolujte hydraulické válce, hadice a spojky, zda nedochází k únikům
Úniky z hydraulického systému mají dopad na funkčnost celého stroje.
Vyčistěte a zkontrolujte všechny úchyty válce
Zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení spojů, které drží válce. Nadměrné opotřebení může
znamenat, že stroj není nastaven optimálním způsobem. Informace k obnovení základního
nastavení naleznete v pokynech stručného návodu pro rychlé spuštění stroje.

9

10

Zkontrolujte šrouby na úchytech hrotů (5), zda nejsou nadměrně opotřebeny
Uvolňovací sílu podmítacích radliček lze nastavit změnou pracovního tlaku hydraulického
okruhu. Nižší tlaky se používají na lehčích půdách. Díky tomu jsou hroty a špičky při
střetu s kameny méně zatěžovány. Vyšší tlaky se používají na těžkých a tvrdých půdách.
Je důležité, aby se podmítací radličky neuvolňovaly odporem půdy, nýbrž jen při střetu
s kameny. Jinak se mohou nadměrně opotřebovávat spoje a těsnění.
Bezpečnostní upozornění!
Než se pustíte do jakýchkoli servisních zásahů a údržby, pečlivě si přečtěte bezpečnostní
pokyny.

Je
dobré
vědět!
Kdy měnit disky*?

390-370 mm

410 mm

Výsev bez problémů

Objednejte nové disky

355 mm

Disky vyměňte

* Obrázky výše zobrazují disky stroje Rapid.
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Tempo F, V, R & T

1

2

3

4

Zkontrolujte řemen ventilátoru/alternátoru
Po 500-700 hektarech doporučujeme kontrolu ventilátoru, řemenu ventilátoru, ložiska spodní
řemenice a hřídele. Nedostatečné nebo nadměrné napnutí řemene snižuje jeho životnost.
Očistěte lopatky od prachu.
Zkontrolujte funkci radaru
Před zahájením provozu musíte provést kalibraci a vyčištění radarové jednotky. Přesvědčte se,
že do akčního rádia radarové jednotky nezasahují rušivé prvky, jako jsou hadice nebo kabely.
Dotahování šroubů. (Tažné oko pouze na tažených modelech)
Tažné oko (100x110 mm šířka / střed otvoru) = 277 Nm
Tažné oko (145x145 mm šířka / střed otvoru) = 541 Nm
Výsevní jednotka a výsevní botky = 240 Nm. Upozornění! Dávejte pozor, aby nedošlo k přetažení
šroubů, které drží výsevní jednotku a výsevní botky
Nastavte výsevní botku a zkontrolujte přihnojovací disk (pouze u modelu s možností hnojení)
Pro různé stavy půdy může být nutné nastavit sílu pružiny. Vyměňte přihnojovací disk, je-li
průměr menší než 380 mm.
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Tempo F 8
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Zkontrolujte hydraulické válce, hadice a konektory, zda nedochází k únikům
Úniky z hydraulického systému mají dopad na funkčnost celého stroje.
Zkontrolujte tlak v pneumatikách u přepravních a opěrných kol
6,5/75-15” = 3 bar
6,5/80-12” = 3 bar
10,0/75-15,3” = 5,2 -7,1 bar
11,5/80-15,3” = 4,5 -5,6 bar
Vyčistěte a nastavte přihnojovací ústrojí (pouze u modelu s možností hnojení)
Zásobník na hnojivo a jeho dávkovací systém byste měli čistit pravidelně a vždy na konci
sezony.

8

Před pěstitelskou sezónou zkontrolujte a vyměňte baterie
Přes zimu uchovávejte baterie v prostředí, kde nemohou být zasaženy mrazem.

9

Zkontrolujte funkci indukčního senzoru
Proveďte test funkčnosti pohybováním kovových předmětů před senzorem; dioda senzoru
v zadní části senzoru by se měla rozsvítit.

10

Zkontrolujte a vyčistěte vzduchové potrubí a nasávání vzduchu
Zkontrolujte, zda ve vzduchovém systému nezůstaly žádné nečistoty, které by mohly
ovlivnit proudění vzduchu.
Bezpečnostní upozornění!
Než se pustíte do jakýchkoli servisních zásahů a údržby, pečlivě si přečtěte bezpečnostní
pokyny. Mazání provádějte podle plánu mazání.
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Tempo L

1

2

Zkontrolujte funkci radaru
Před zahájením provozu musíte provést kalibraci a vyčištění radarové jednotky. Přesvědčte se,
že do akčního rádia radarové jednotky nezasahují rušivé prvky, jako jsou hadice nebo kabely.
Dotahování šroubů
Tažné oko (100x110 mm šířka / střed otvoru) = 277 Nm
Tažné oko (145x145 mm šířka / střed otvoru) = 541 Nm
Výsevní jednotka a výsevní botky = 240 Nm. Upozornění! Dávejte pozor, aby nedošlo k přetažení
šroubů, které drží výsevní jednotku a výsevní botky

3

Nastavte výsevní botku a zkontrolujte přihnojovací disk (pouze u modelu s možností hnojení)
Pro různé stavy půdy může být nutné nastavit sílu pružiny. Vyměňte přihnojovací disk, je-li
průměr menší než 380 mm.

4

Zkontrolujte hydraulické válce, hadice a konektory, zda nedochází k únikům
Úniky z hydraulického systému mají dopad na funkčnost celého stroje.

5

6

Zkontrolujte tlak v pneumatikách u přepravních kol
600/65 R34 = 1,6 bar
540/65 R34 = 1,6 bar
320/90 R42 = 1,6 bar
270/95 R44 = 1,7 bar
Zkontrolujte teleskopickou nápravu kola
Očistěte posuvné tyče od nečistot a prachu. U strojů vyrobených před létem 2020 použijte
mazivo typu PTFE. U novějších modelů použijte mazací tuk. Tyto modely rozpoznáte podle
maznic, které jsou umístěny nad nebo pod nápravou kola na každé straně.

7

Před pěstitelskou sezónou zkontrolujte a vyměňte baterie
Přes zimu uchovávejte baterie v prostředí, kde nemohou být zasaženy mrazem.

8

Zkontrolujte a vyčistěte vzduchové potrubí a nasávání vzduchu
Zkontrolujte, zda ve vzduchovém systému nezůstaly žádné nečistoty, které by mohly ovlivnit
proudění vzduchu.

9

Zkontrolujte ventilátor rozdělování osiva
Očistěte lopatky od prachu. U 6-7m modelů zkontrolujte řemen ventilátoru po každých
500-700 hektarech. Nedostatečné nebo nadměrné napnutí řemene snižuje jeho životnost.
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Zkontrolujte funkci indukčních senzorů
Proveďte test funkčnosti pohybováním kovových předmětů před senzorem; dioda v zadní části
senzoru by se měla rozsvítit.

10

Vyčistěte a nastavte přihnojovací ústrojí (pouze u modelu s možností hnojení)
Zásobník na hnojivo a jeho dávkovací systém byste měli čistit pravidelně a vždy na konci sezony.
Vyčistěte přihnojovací ústrojí a zkontrolujte případné opotřebení a poškození plastových
a gumových dílů. Válce vyčistěte a zkontrolujte, zda nejsou opotřebené nebo poškozené.

11

Zkontrolujte ventilátor rozdělování osiva (pouze u modelu s možností hnojení)
Očistěte lopatky od prachu.

12

Bezpečnostní upozornění!
Než se pustíte do jakýchkoli servisních zásahů a údržby, pečlivě si přečtěte bezpečnostní
pokyny. Mazání provádějte podle plánu mazání.
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Výsevní jednotka Tempo

Každou sezónu zkontrolujte a vyčistěte skříň osiva
Singulátor, čistící kroužek, výsevní disky a válec mají limit opotřebení. Bude-li stroj uložen
na delší dobu, sejměte výsevní disk z výsevního ústrojí a uložte jej odděleně.

1

Zkontrolujte a vyčistěte senzor osiva
Je-li funkční, mělo by svítit LED světlo.

2

Zkontrolujte funkčnost čističe řádku a ložisek
U plovoucího čističe řádku (uvedeného na obrázku) může být nutné upravit sílu pružiny v
závislosti na podmínkách na poli. U pevného ramene čisticích disků může být nutné upravit
pracovní hloubku v závislosti na podmínkách na poli.

3

4

Ověřte stav opěrných kol a závěsu
Poškozená opěrná kola či nefunkční zavěšení mají závažné dopady na výslednou práci.

5

Zkontrolujte opotřebení a vyrovnání výsevních disků
Kontakt mezi V disky musí být 3,5-5 cm pro zajištění přesné brázdy ve tvaru V. Vyměňte výsevní
disk, je-li průměr menší než 350 mm.

6

Zkontrolujte stav zachytávacích a uzavíracích koleček
Poškozená či nefunkční zachytávací a uzavírací kolečka mají závažné dopady na konečný
výsledek.
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Zkontrolujte závěs a a pružinu uzavíracího kolečka
Je možné, že v závislosti na stavu půdy bude nutné nastavit sílu pružiny.
Zkontrolujte nastavení pro hloubku setí
Je možné, že bude nutné nastavení upravit podle podmínek na poli.
Vyčistěte a nastavte systém mikrogranulátu
Ústrojí, hadice a předradličky mikrogranulátu byste měli čistit pravidelně a vždy
na konci sezony.
Zkontrolujte utěsnění víka, zda nevykazuje netěsnosti
Při uložení na delší dobu nechejte víka otevřená, aby nedošlo k deformaci těsnění.
Zkontrolujte funkci hydraulického přítlaku vozíku (vybavení na přání)
Úniky z hydraulického systému mají dopad na funkčnost.
Nastavte pružinu na paralelogramu (vybavení na přání)
Je možné, že v závislosti na stavu půdy bude nutné nastavit sílu pružiny. Při ukládání
na delší dobu nastavte minimální tlak.
Bezpečnostní upozornění!
Než se pustíte do jakýchkoli servisních zásahů a údržby, pečlivě si přečtěte
bezpečnostní pokyny. Mazání provádějte podle plánu mazání.

11

12
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Uložení v době mezi sezónami
Pokud nebudete stroj po delší dobu používat,
chraňte jej před přírodními živly.
Preferované místo uložení je ve vnitřních prostorách haly nebo hangáru na
stroje; není-li to možné, alespoň stroj zakryjte nějakým typem ochrany proti
povětrnostním vlivům.
Ujistěte se, že byl stroj před uložením důkladně vyčištěn, aby pozůstatky
semen nepřitahovaly hlodavce, kteří by mohli stroj poškodit. Zbytky semen
uvnitř hadic mohou také vyklíčit a ucpat je.
Díly stroje s lesklou povrchovou úpravou, jako jsou například pístnice
se závitem a rychle opotřebitelné díly, chraňte před korozí a oxidací
antikorozními prostředky. Byl-li použit odmašťovací prostředek, mohlo dojít
k rozpuštění ochranného voskového povlaku naneseného během výroby na
hydraulické spojky, pozinkované šrouby a další exponovaná místa. Ochranný
voskový povlak obnovte pomocí přípravků Tectyl Dinitrol 1000 nebo Mercasol.
Využijte tak příležitost nanést nátěr na poškrábané nebo zkorodované oblasti
a obnovte je. Řádně udržované zařízení, které dobře vypadá, bude mít i vyšší
tržní hodnotu.
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Pneumatiky půdního pěchu
Opotřebované nebo poškozené pneumatiky půdního pěchu stroje Rapid
vyměňte. U modelů roku 2015 strojů Rapid byly zavedeny pneumatiky nové
generace. Nové pneumatiky umožňují tlak vzduchu až 1,5 bar. Nízký tlak
vzduchu v pneumatice spolu s novým vzorem pneumatiky umožňuje ideální
uložení osiva a zajišťuje optimální podmínky pro klíčení.

186 €

270 €

Pneumatika půdního pěchu
Pro Rapid 300-400C/S, Rapid A 400800S a Rapid A 600-800C.
Kat. č: 160000.

Pneumatika půdního
pěchu – vyztužená
Pro Rapid 300-400C/S, Rapid A 400800S a Rapid A 600-800C.
Kat. č: 160011.

Originální lak a etikety Väderstad

16,1/13,7/31,9 €

13,8 €

Červený
400 ml. Nádoba se sprejem.
Kat. č: 609088.
1/3 litru. Kat. č: 405977.
1 litr. Kat. č: 405954.

Žlutý
1/3 litru. Kat. č: 405924.

Upravte svůj stroj Väderstad pomocí nových etiket.
• K jednotlivým dílům jsou k dispozici etikety z každé éry Väderstad
• Udržujte bezpečnost – Poškozené varovné etikety vyměňte
• Udržujte informovanost – Poškozené informační etikety vyměňte
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Výsevní disk Rapid
– minimální údržba
Secí kotouče stroje Rapid jsou vyrobeny ze speciální
kalené švédské oceli. Tento materiál poskytuje robustní
konstrukci, vynikající výkon a mimořádně dlouhou
životnost na poli.

33,9 €

35,9 €

Výsevní disk Ø410, plochý
System Disc. Modelový rok 2015-.
Pro Rapid s/n 16001-. a Rapid A s/n
17000-. Ocel V-55. Kat. č: 159937.

Disk Ø410, kuželovitý
System Disc. Modelový rok 2015-.
Pro Rapid s/n 16001- a Rapid A s/n
17000-. Ocel V-55. Kat. č: 156660.

40,9 €

30,9 €

Výsevní disk Ø370, plochý
Modelový rok 1994-1995. Pro Rapid
s/n 703-1499. Ocel V-55.
Kat. č: 451793.

Výsevní disk Ø410, plochý
Modelový rok 1996-2014. Pro Rapid
s/n 1500-16000. Ocel V-55.
Kat. č: 451371.

39,9 €
Disk Ø450, kuželovitý
System Disc Aggressive. Modelový rok
2005-2017. Pro Rapid, Spirit, Carrier
a TopDown. Ocel V-55.
Kat. č: 466947.
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57,9 €
Disk Ø380,
Pro Spirit s/n 1550-. Ocel V-55.
Kat. č: 184452.

105 Nm

33,9 €

40,9 €

0,5 €

Disk Ø410, kuželovitý
System Disc. Modelový rok 1998-2014.
Pro Rapid s/n 3040-16000. Ocel V-55.
Kat. č: 451372.

Výsevní disk Ø370, plochý
Modelový rok 1991-1993. Pro Rapid
s/n 100-702. Ocel V-55.
Kat. č: 451792.

Speciální šroub M12x16 8,8
K 451793, 451792, 451371 a 451372.
Kat. č: 50001201621.

„Připravte se na jaro,
objednávejte včas“

105 Nm

1,1 €
Speciální šroub 10,9
Kuželovitá hlava poskytuje velmi
vysokou pevnost ve smyku.
Pro 159937, 156660 a 466947.
Kat. č: 461262.

Je
dobré
vědět!

Při výměně disků vyměňte i šrouby
Těsnění mezi šrouby a diskem má velký vliv na výsledek vaší práce. Proto se při výměně
disků doporučuje také vyměnit šrouby. Nové šrouby zajišťují pevné uchycení po celou
dobu životnosti disku.

1 kg

1m

= 10 Nm
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Krátké štěrbiny

Dlouhé štěrbiny

Dlouhé štěrbiny

43,9 €

51,9 €

47,9 €

Secí radlička, (RD, RDA)
Rapid s/n 899-. Krátké štěrbiny.
Kat. č: 432118 LH/432119 RH.

Výsevní botka, (RD)
Rapid s/n 899-.
K dispozici pouze s dlouhými
štěrbinami.
Kat. č: 432120 LH/432121 RH.

Secí radlička
Rapid s/n 899-. Dlouhé štěrbiny
a široké štěrbiny na velká semena.
Kat. č: 191167 LH/191168 RH.

Zaručeně sedí
– výborné výsledky setí

Dlouhé štěrbiny

Dlouhé štěrbiny

51,5 €

43,9 €

Secí radlička/výsevní botka
Rapid s/n 100-898. Dlouhé štěrbiny.
Kat. č: 307107 LH/307108 RH.

Secí radlička, (RD, RDA)
Rapid s/n 899-. Dlouhé štěrbiny.
Výsevní botka, (RDAC).
Kat. č: 432116 LH/432117 RH.

Je
dobré
vědět!
Dlouhé nebo krátké štěrbiny a různé šířky?
Krátké štěrbiny zvyšují přesnost umísťování semen, které je obzvlášť
důležité při setí za sucha při jarním setí. Za mokra a při náročných
podmínkách mohou být krátké štěrbiny o něco citlivější a mohou
se častěji ucpat.
Štěrbiny o šířce 16 mm fungují u většiny obilovin. Při setí velkých semen,
například fazolí, je bezpečnější volbou širší 19mm štěrbina, protože
snižuje riziko ucpání.
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Opakované testy prokazují, že
speciálně kalené botky Väderstad
s tvrdými kovovými pláty z karbidu
wolframu dosahují nejlepší přesnosti
setí a pracovních výsledků po celou
dobu jejich životnosti.

Pomocí víceúčelového nástroje
zkontrolujte stav disku
Existují čtyři oblasti použití víceúčelového nástroje:
• Horní stupnice zobrazuje stav výsevního disku a kdy je čas změnit pozici
secích radliček na secím disku Rapid a předním nářadí Spirit Nordic.
• Dolní stupnice zobrazuje stav disků System Disc a System Disc Aggressive.
• Stupnice na šikmé straně nástroje se používá k měření hloubky setí
• Nepravidelně tvarovaná strana nástroje slouží k povolení ložiska, které drží
válec na výsevním ústrojí Spirit
Víceúčelový nástroj je součástí standardního vybavení všech secích strojů
a lze jej objednat samostatně pod Prod. č: 180796
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39,9 €

39,9 €

45,9 €

Disk Ø432, kuželovitý
System Disc Aggressive. Modelový
rok 2001-2005. Pro Carrier a TopDown.
Ocel V-55. Kat. č: 459608.

Disk Ø450, kuželovitý
System Disc Aggressive. Modelový
rok 2005-. Pro Rapid, Spirit, Carrier
a TopDown. Ocel V-55.
Kat. č: 466947.

TrueCut Ø470, kuželovitý
O 20-30% delší životnost oproti
standardnímu disku. Modelový rok
2005-. Pro Carrier. Ocel V-55.
Kat. č: 179857.

65,9 €

77,9 €

TrueCut Ø510, kuželovitý
System Disc Aggressive.
Pro Carrier L. Ocel V-55.
Kat. č: 170097.

TrueCut Ø610, kuželovitý
System Disc Aggressive.
Pro Carrier XL. Ocel V-55.
Kat. č: 154626.

45cm CrossCutter Disc se hodí
k následující řadě strojů Carrier:
CR 300-400
s/n 15076CR 420-650
s/n 14972CR 925
s/n 14927CR 820 a 1225
s/n 1501451cm CrossCutter Disc se hodí ke
všem strojům Carrier XL 425-625.
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62,9 €

72,5 €

CrossCutter Disc Ø450
Pro Carrier 420-1225 s diskem 45cm –
47cm. Modelový rok 2019. Ocel V-55.
Kat. č: 208020.

CrossCutter Disc Ø510
Pro Carrier XL 425 – 625 s diskem
51 cm – 61 cm. Kat. č: 208022.

CrossCutter Disc

Velmi mělké obdělávání půdy
Väderstad CrossCutter Disc
CrossCutter Disc zajišťuje dokonalou kultivaci půdy i při pracovní hloubce
pouhých 2-3 cm. Díky své jedinečné řezné síle krájí, drtí a mulčuje v jediném
přejezdu. Vybavení stroje Väderstad Carrier zařízením CrossCutter Disc
rozšíříte svou paletu zemědělských nástrojů o nové možnosti.

2

Centrum System Disc
pro obdělávání půdy
Při používání originálních dílů Väderstad máte vždy
zaručenou stejně vysokou kvalitu a dokonale padnoucí díly,
jako by byly nainstalovány přímo v továrně. Naše ložiska
jsou vyráběna ve spolupráci s předními výrobci ložisek.

Carrier
Carrier 300-400, 500-1225
Carrier 300-400, 500-1225
Carrier 300-400, 500-1225
Carrier 425
Carrier 425

Sériové č.
93502500-9349
-2499
2105-2104

Kat. č.
482496
208062
208063
208062
208063

Cena
77,9 €
77,6 €
85,3 €
77,6 €
85,3 €

Carrier L/XL
Carrier L/XL 425-625
Carrier XL 925-1225

100100-

170099-sp
170099-sp

82,4 €
82,4 €

Carrier X
Carrier X 425-625

100-

170099-sp

82,4 €

TopDown
TD 300-900
TD 300-900

1525-1524

482496
208062

77,9 €
77,6 €
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Volba pro ekologické zemědělství

NOVINKA!

Ekologické zemědělství se neustále rozrůstá, aby dokázalo vycházet vstříc
poptávce spotřebitelů po celém světě. Klíčovou součástí ekologického
zemědělství je mechanické pletí, přičemž je zásadní vědět, jak se plevel
chová a jak jej účinně likvidovat.
Na radličkový kultivátor Väderstad Swift a hroty brán Väderstad NZ Aggressive
lze nainstalovat šípové plecí radličky. Radličkové kultivátory Cultus, Opus
a TopDown lze vybavit radličkami s křídly.

25,5 €

15,5 €

35,5 €

Šípová plecí radlička Swift
240 mm. Kat. č: 165038.

Šípová plecí radlička NZ Aggressive
120 mm. Kat. č: 214000.

Novinka! Radlička s křídly
Pro Cultus, Opus a TopDown. 340 mm
s pracovním úhlem 23° nebo 8°.
Kat. č: 242285/242287.

35,5 €

Novinka! Radlička s křídly
Pro Cultus, Opus a TopDown. 300 mm
s pracovním úhlem 23°.
Kat. č: 449859.

Šípová plecí radlička
NZ Aggressive
Swift
Cultus, Opus, TopDown

Šrouby a matice
Objednací Matice: Objednací č.:
Šroub:
č.
M10 x 45
496569
M10
51141000021
M12 x 55
152263
M12
51171200011
M12 x7 0 50061207000 M12
51171200011

Je
dobré
vědět!
Díky naší kompletní řadě hrotů pro kompletní podřezání máme
nabídku, která uspokojí veškeré požadavky. Hrot šípové plecí
radličky byl zkonstruován k podřezávání veškerého plevele
po celé šířce stroje. Pro naše velké kultivátory Cultus, Opus
a TopDown máme radličky s křídly, které spolu s hrotem
kultivátoru vytvářejí dokonalou kombinaci podřezávání
a promíchávající plevel. Radličky s křídly jsou k dispozici
také ve verzi Marathon. Všechny naše hroty zkonstruované
pro „kompletní podřezávání“ mají stejný profil pro zajištění
maximální odolnosti a zároveň zajišťuje dokonalý řez.

Nová šípová
plecí radlička

Předchozí
plecí radlička
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Odolné hroty
maximalizují výsledky vaší práce

NOVINKA!

Kultivační hroty Väderstad jsou speciálně zkonstruované
a optimalizované pro naše stroje pro maximalizaci
výsledků vaší práce.

15,5 €

17,9 €

18,5 €

50mm hrot
Pro Cultus, Opus, Swift a TopDown.
Kat. č: 155027.

50/80mm hrot
Pro Cultus, Opus, Swift a TopDown.
Kat. č: 188623.

80mm hrot
Pro Cultus, Opus, Swift a TopDown.
Kat. č: 155028.

23,9 €

24,5 €

44,5 €

Novinka! 80/120mm hrot
Pro Cultus, Opus a TopDown.
Kat. č: 233999.

120mm hrot
Pro Cultus, Opus a TopDown.
Kat. č: 168264.

210mm hrot
Pro Cultus, Opus a TopDown.
Kat. č: 172326.

Je
dobré
vědět!
Matice s límcem – usnadňuje práci
Výměna hrotu je s pomocí zajišťovací matice
s límcem rychlá a snadná. Díky límci je dotahování
snadné a spoj je pevnější.
Tip! Výměna je rychlá a snadná pomocí
akumulátorového klíče.
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57,9 €

35,5 €

35,5 €

LowDisturbance
Pro Cultus s/n 10001-, Opus a
TopDown s/n 1650-.
Kat. č: 485996.

Radlička s křídly 23°
Pro Cultus, Opus a TopDown,
šířka 300 mm.
Kat. č: 449859.

Novinka! Radlička s křídly 8°
Pro Cultus, Opus a TopDown.
Kat. č: 242287.

35,5 €

22,5 €

Novinka! Radlička s křídly 23°
Pro Cultus, Opus a TopDown,
šířka 300 mm.
Kat. č: 242285.

Hrot
Pro starší kultivátory.
Kat. č: 201387LH/201388RH.
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Jedinečná odhrnovačka MixIn Väderstad
Všechny radličkové kultivátory Väderstad jsou vybaveny jedinečnou odhrnovačkou MixIn. Odhrnovačka MixIn,
která je uceleně namontována směrem k horní části hrotu, radikálně posiluje promíchávací funkci stroje.
Zdvojnásobuje účinek promíchávání
Odhrnovačka MixIn odhazuje půdu dopředu namísto obvyklým směrem nahoru. Díky tomu prochází hrot
půdou dvakrát, takže zdvojnásobuje intenzitu promíchávání jak do hloubky tak do vzdálenosti.

Šrouby a matice
Odhrnovačky MixIn
Swift
Cultus
Opus/TopDown
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Šroub:
M12 x 55
M12 x 80
M12 x 70

Objednací č.:
152263
152266
152265

Matice:
M12
M12
M12

Objednací č.:
51171200011
51171200011
51171200011

18,5 €

19,9 €

22,5 €

MixIn 50 mm
Pro Opus a TopDown.
Kat. č: 483233.

Novinka! MixIn 50/80 mm
Pro Opus a TopDown.
Kat. č: 234003.

MixIn 80 mm
Pro Opus a TopDown.
Kat. č: 482278.

NOVINKA!

23,5 €

26,5 €

18,5 €

Novinka! MixIn 80/120 mm
Pro Opus, a TopDown.
Kat. č: 234004.

MixIn 120 mm
Pro Opus a TopDown.
Kat. č: 168265.

MixIn 50 mm
Pro Cultus. Kat. č: 483461.

19,9 €

22,5 €

23,5 €

Novinka! MixIn 50/80 mm
Pro Cultus. Kat. č: 234001.

MixIn 80 mm
Pro Cultus. Kat. č: 217601.

Novinka! MixIn 80/120 mm
Pro Cultus. Kat. č: 234000.

26,5 €

18,5 €

19,9 €

MixIn 120 mm
Pro Cultus. Kat. č: 172282.

MixIn 50 mm
Pro Swift. Kat. č: 492603.

Novinka! MixIn 50/80 mm
Pro Swift. Kat. č: 234002.

22,5 €

23,5 €

MixIn 80 mm
Pro Swift. Kat. č: 481615.

Novinka! MixIn 80/120 mm
Pro Swift. Kat. č: 240777.
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Modulární systém radliček
přináší univerzálnost
S modulárním systémem Väderstad můžete svůj stroj přizpůsobit různým pracovním
podmínkám. V horní části tabulky nastavení najdete zkratky strojů, za nimi následují
odhrnovačky MixIn s různými šířkami a různými typy hrotů, které buď narušují nebo
kypří. V dolní části najdete doporučení ohledně hloubky pro požadované výsledky práce.

SW
50/80 mm

CS

Swift

Cultus
TD, OS, CS, SW
50 mm

50/80 mm

TD, OS, CS

TD, OS, CS

120 mm

80 mm

120 mm

TD, OS, CS

TD, O

120 mm

80

120 mm

80

MÍCHÁNÍ

50 mm

SW

BreakMix

50/80 mm

80 mm

120 mm

KYPŘENÍ

240 mm

210 mm

300 mm (23°)

340 mm (8°)
340 mm (23°)

PODRÝVÁNÍ

DeepLoosening

Podřezává plevel.
Účinek širokého
přeřezávání.

cm 0

10

20

30

40
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Podřezává plevel.
Bez promíchání.

Podřezává plevel.
Promíchává a
pozvedává nejsvrchnější
vrstvy půdy.

Podřezává
a promíchává
nejsvrchnější vrstvy
půdy. Užitečný při
regulaci výskytu myší.

Při měkké
kultivaci důkladně
promíchává půdu.

Př
kultiva
promí

Hroty Marathon
Viz náš nový
Konfigurátor
hrotů na
vaderstad.com.

S, CS

/120 mm

/120 mm

i měkké
ci důkladně
chává půdu.

TD, OS, CS, SW
80 mm

120 mm

OS

TD

Opus

TopDown
TD, OS, CS, SW
80 mm

TD, OS, CS

120 mm

TD, OS, CS
80 mm

120 mm

TD, OS, CS, SW
50 mm

80 mm

120 mm

LowDisturbance

80 mm

50/80 mm

BreakMix

DeepLoosening

DeepLoosening

Důkladně
promíchává
se sníženými
požadavky na tah.

Všestranná
kultivace.

Rozbíjí zhutnělé
vrstvy půdy.
Zlepšuje drenáž.

50 mm

Promíchává horní
vrstvy půdy
a rozbíjí zhutnělé
vrstvy půdy pod ní.

Zpracovává
a promísí půdu
do hloubky.
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Hroty Marathon
šetří čas i peníze
Řada hrotů Marathon Väderstad je posílena jedním
z nejtvrdších kovů na světě, který poskytuje až
10krát delší provozuschopnost na poli.
Hroty Marathon poskytují pevnost i účinnost, díky čemuž
stroj pracuje optimálním způsobem po celou dobu práce
na poli. Jsou opatřeny tvrdými kovovými pláty z karbidu
wolframu, které celkově snižují opotřebení a poškození.

NOVINKA!

3

Odolnost dále zvyšuje naše jedinečná technika upevnění
ve dvou úhlech. Hroty Marathon se používají hlavně
u strojů provádějících hlubokou kultivaci, ale je možné
je používat také při přípravě seťového lůžka.

195 €

142,5 €

DeepLoosening
Pro Opus a TopDown s/n 1650-.
Kat. č: 231773.

Radlička s křídly Marathon
Pro Cultus, Opus a TopDown s/n 1650-.
Kat. č: 475311.

35,5 €

35,5 €

85,5 €

Novinka! Marathon 15/25mm
Pro brány NZ. Kat. č: 231775.

Marathon 25/35
Pro brány NZ. Kat. č: 207053.

Marathon BreakMix
Pro Cultus, Opus a TopDown
s/n 1650-. Kat. č: 208117.

Udržuje úhel vnikání
a pracovní hloubku
Díky dlouhodobě zachované ostrosti a minimálnímu
opotřebení hrotů Marathon udržuje správný úhel
vnikání do půdy a pracovní hloubku po celou
dobu práce na poli, díky čemuž dosáhne optimální
podmínky pro vzcházení nové plodiny.

Upevnění ve dvou úhlech
zvyšuje pevnost.

Materiál na správném místě
Dokonalé vyvážení oceli
a karbidu wolframu zaručuje
zachování tvaru.

Nepraská
Karbid wolframu přidaný
při pájení eliminuje jakákoli
slabá místa.

Tvarované pláty
karbidu wolframu
zvyšují pevnost

Silná vrstva tvrdého kovu
je velmi stabilní.

Tvrdé kovové pláty
z karbidu wolframu
zabraňují změnám délky.
Udržují dokonalý úhel
náběhu a optimalizují
výsledky práce.

71,5 €

80,9 €

84,5 €

Marathon 50 mm
Pro Cultus, Opus, TopDown s/n 1650a Swift. Kat. č: 498382.

Marathon 50/80 mm
Pro Cultus, Opus, TopDown s/n 1650a Swift. Kat. č: 205006.

Marathon 80 mm
Pro Cultus, Opus a TopDown
s/n 1650-. Kat. č: 498383.
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Vylepšete systém CrossBoard
s tím správným nástrojem
Pro maximální univerzálnost smykové lišty CrossBoard nabízíme širokou
a rozmanitou nabídku nástrojů. Upozorňujeme vás, že zahnutý hrot
CrossBoard lze obrátit a změnit vyrovnávací účinek u lehčích druhů půdy.

9,2 €

16,5 €

18,5 €

Hrot CrossBoard, 45 mm, zahnutý
Rázný, s vysokou průchodností.
Kat. č: 419997.

Hrot CrossBoard, 100 mm, zahnutý
Rázný, s dobrou průchodností. Lze jej
obrátit a dosáhnout mírnější přípravy
a pohybu půdy.
Kat. č: 419999.

Hrot CrossBoard, 150 mm, zahnutý
Rázný, s mírnou průchodností.
Je možné namontovat SingleKnife
nebo DoubleKnife.
Kat. č: 440603.

6,9 €

14,9 €

19,9 €

Hrot CrossBoard, 45 mm, rovný
Vysoká průchodnost. Kat. č: 419998.

Hrot CrossBoard, 100 mm, rovný
Dobrá průchodnost. Kat. č: 419996.

Hrot CrossBoard, 150 mm, rovný
Mírná průchodnost.
Kat. č: 425587.

Je
dobré
vědět!

Montáž je snadná
QuickChange System Väderstad vám umožní se
zcela zbavit nástrojů, které byste jinak potřebovali
na namontování nožů na systém CrossBoard.
Nože lze snadno nastavit do různých pozic, abyste
dosáhli požadované agresivity..
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CrossBoard
Pružiny

Šroub:
M12 x 35

Šrouby a matice
Objednací č.: Matice:
50061203521
M12

47,9/41,9 €

Objednací č.:
51011200021

34,5/19,9 €

CrossBoard Heavy pružina, 150 mm
Kat. č: 441344, s drážkou.
Kat. č: 202181, rovná.

Pružina CrossBoard Light, 45 mm
Kat. č: 421626, s drážkou.
Kat. č: 201787, rovná.

11,5 €

26,9 €

14,5 €

7,5 €

SingleKnife
Zvyšuje intenzitu kultivace.
Kat. č: 430400.

DoubleKnife
Rozbíjí tvrdou půdní krustu,
která se často vytváří na
půdách s naplaveninami po
dešti, například na jaře.
Kat. č: 433939.

Upevňovací díl
Pro SingleKnife
a DoubleKnife.
Kat. č: 433940.

Kolík
Pro SingleKnife
a DoubleKnife.
Kat. č: 443360.
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Půdu připraví
agresivní hroty
Naše agresivní hroty Agrilla kultivují, provzdušňují a připravují půdu na
rychlé setí. Intenzivní vibrace radliček srovnají půdu a zároveň prakticky
zahrnou prohlubně.
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69 €

76,5 €

Standardní hroty pro brány
25 dávek. 6mm tloušťka, 35mm
šířka. Kat. č: 400523-25.

HeavyDuty hroty pro brány
20 dávek. 8mm tloušťka, 35mm
šířka. Kat. č: 192213-20.

27,9 €

31,5 €

AgrillaNova
Pro brány NZ. 6mm tloušťka,
35mm šířka. Kat. č: 201470.

AgrillaCobra
Pro brány NZ Aggresive. 8mm
tloušťka, 35mm šířka.
Kat. č: 192215.

Hroty brán
Agrilla, HeavyDuty a standard
Marathon 25

Šrouby a matice
Šroub: Objednací č.: Matice: Objednací č.:
M10 x 45
496569
M10
51141000021
M10 x 40 50001004011
M10
51141000021

149 €

7,9 €

35,7 €

42,8 €

Hroty Agrilla
Pro brány NZ. 20 kusů.
15mm tloušťka. 20mm
šířka. Kat. č: 302300-20.

Hrot brány Ferox
Pro Ferox. 6mm tloušťka.
50mm šířka.
Kat. č: 208932.

Agrilla Super
Pro brány NZ. 6mm
tloušťka. 35mm šířka.
Kat. č: 201064-71.

Agrilla Super
Pro brány NZ. 15mm
tloušťka. 20mm šířka.
Kat. č: 201064-70.

55,5 €

59 €

9,2 €

15 €

Agrilla X-tra
Pro kypřič stop traktoru
pro Rapid a Spirit. 6mm
tloušťka. 35mm šířka.
Kat. č: 443842.

Slupice Ferox
Pro Ferox. 6mm tloušťka.
50mm šířka.
208940 RH/208941 LH.

Radlička zavlačovacích bran Radlička zavlačovacích bran
12mm šířka.
12mm šířka. Rozteč pružin
Kat. č: 306239.
125 mm.
Kat. č: 445067.
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Rozbíjejte, drťte a válcujte
s našimi prstenci válce
Existuje několik důvodů, proč se postarat, aby prstence válce nebyly pro nadcházející sezónu
nadměrně opotřebené. Se zmenšující se zřetelností vzoru na velkých prstencích se snižuje
agresivita drcení v soupravě válců a současně se zmenšuje dopad do hloubky. Tenké prstence
půdního pěchu Cambridge mají za úkol jemně a rovnoměrně rozřezávat půdu, přičemž tato funkce
se postupně opotřebováváním zubů oslabuje. Totéž platí pro prstence Crosskill, jejichž práce na
přípravě seťového lůžka značně souvisí se schopností rozbíjet hroudy za pluhem.
• Zaručeně se hodí pro váš stroj
• Ocel nejvyšší kvality – delší životnost
• Řízené zpracování a materiály – stálá vysoká kvalita
• Velice kvalitní lak – méně koroduje
• Prstence válce Crosskill vydrží až 20krát déle než dříve

120 €

105 €

Prstenec válce Crosskill
Vyztužené prstence Crosskill.
Šířka 108 mm. Ø 520 mm.
Kat. č: 238376.

43,5 €
Prstenec válce
Cambridge
Úzký. Ø 485 mm.
Kat. č: 301012.

110 €

Prstenec válce Crosskill
Vyztužené prstence Crosskill.
Ø 470 mm. Kat. č: 229722.

82,5 €
Prstenec válce Cambridge
Široký. Ø 472 mm.
Kat. č: 301002.

Prstenec válce Crosskill
Vyztužené prstence Crosskill.
Šířka 92 mm. Ø 520 mm.
Kat. č: 222391.

150 €
Prstenec válce Cambridge
HeavyDuty. Široký. Ø 550 mm.
5letá záruka.
Kat. č: 101080.

59,5 €
Prstenec válce Cambridge HeavyDuty
Úzký. Ø 565 mm.
5letá záruka.
Kat. č: 101081.
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Je
dobré
vědět!

Objednejte si nové prstence válce včas!
Úkoly profilů – SteelRunner
• Pohání válec dopředu
• Rozbíjí hroudy
• Utužuje do hloubky
Doporučení pro výměnu
Jakmile je svarový šev opotřebený více než 50 %, zmenšuje
se trubkový profil, což snižuje agresivitu pěchů i hnací
schopnost a snižuje se také utužovací účinek do hloubky.

Úkoly profilu – Cambridge
1
• Pohání válec dopředu
• Rozbíjí hroudy
• Provzdušňuje pastviny

1.

2.

2
• Rozbíjí hroudy
• Udržuje otáčky prstence,
který čistí válec

Doporučení pro výměnu:
Jakmile dojde ke zploštění profilu prstenců.
Při jízdě s příliš opotřebenými soupravami válců se rozdíly
mezi hranami a drážkami na válci zmenšují a snižuje se
agresivita válce. Je-li váha rozložena na větší plochu, účinek
utužování se sníží.

Úkoly profilu – Crosskill
• Pohání válec dopředu
• Rozbíjí hroudy
• Utužuje do hloubky
Doporučení pro výměnu:
Jakmile horní hrany dosáhnou výšky 10 mm
(50 % jejich původní výšky, 20 mm).
Je-li váha rozložena do větší plochy, dochází ke snížení
účinku utužování. Namísto jednoho přejezdu zoraným
polem může být nutné projíždět dvakrát.
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Čerpadlo PTO pro Tempo L 8-24
Čerpadlo PTO snižuje nároky na hydrauliku traktoru pro ventilátor hnojiva.
Z 200 l/min na 145 l/min s 5 000 l zásobníkem.
Z 200 l/min na 170 l/min s 3 000 l zásobníkem.

NOVINKA!

Tempo L s 5000litrovým zásobníkem hnojiva
Sériové č. Kat. č.
Čerpadlo PTO 6-drážkové
s/n 6007120289
Čerpadlo PTO 21-drážkové s/n 6007120297
Čerpadlo PTO 6-drážkové
s/n -599
7420069
Čerpadlo PTO 21-drážkové s/n -599
7420070

Cena
5 800 €
5 800 €
5 910 €
5 910 €

Tempo L 3 000litrovým zásobníkem hnojiva
Čerpadlo PTO 6-drážkové
7120312
Čerpadlo PTO 21-drážkové
7120313

5 800 €
5 800 €

Je
dobré
vědět!

Čištění počítadla semen na výsevní jednotce Tempo
Snímač osiva je fotobuňka, která je
při práci vystavena velkému množství
prachu.
Součástí průběžné údržby je čištění počítadel semen.
Čištění se provádí z vnitřní strany výsevního ústrojí
s odmontovaným výsevním kotoučem. Použijte
speciální kartáč, který je obsažen v sadě nástrojů.
Upozornění! Pokud je snímač silně zanesen, může být
nutné provést kompletní vyčištění optiky senzoru s
vlhkým hadříkem s čistícím prostředkem.
Kontrola funkčnosti optiky
Senzory jsou vybaveny inteligentním nastavením pro
kompenzaci zašpiněné optiky. Sledujte LED senzory
během spouštění, pokud zaznamenáte žluté světlo po
dobu delší než 3-4 sekundy, senzor vyžaduje vyčištění.
Okamžitě po zapnutí systému LED světlo zabliká
ZELENĚ-ŽLUTĚ-ZELENĚ. Doba (v sekundách),
po kterou bude LED světlo svítit ŽLUTĚ, znázorňuje
stupeň narušujícího znečištění.
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Zapnutí se 100% čistým senzorem.
ZELENÉ světlo blikne na 1 sekundu.
ŽLUTÉ světlo blikne na 0,5-1 sekund
(senzor automaticky nastaví citlivost).
ZELENÉ světlo souvisle svítí.
Zapnutí se 100% špinavým senzorem;
senzor je nutné vyčistit.
ZELENÉ světlo blikne na 1 sekundu.
ŽLUTÉ světlo blikne na 10 sekund
(senzor automaticky nastaví citlivost).
ČERVENÉ světlo bliká.

Odolnější výsevní botka

NOVINKA!

Difuzér, který je důležitou součástí dávkování hnojiv, je vyroben z nového
plastového materiálu, který je až třikrát odolnější proti opotřebení
Nové díly se začnou vyrábět na jaře 2020 a od začátku výroby budou
pasovat na všechny stroje Tempo již v provozu.

27,9 €

27,9 €

Novinka! Difuzér pravý
Kat. č: 241420.

24,9 €

Novinka! Difuzér levý
Kat. č: 241417.

Novinka! Koleno
(pouze Tempo L)
Kat. č: 241423.

Zachytávací kolečko pro Tempo
Úkolem zachytávacího kolečka je zastavit osivo, když opouští semenovod,
a zajistit optimální kontakt osiva s půdou podporující rychlé a rovnoměrné
vzcházení.

67 €

67,0 €

65,9 €

Zachytávací
kolečko 60, opěrné
K setí osiva, jako
je kukuřice nebo
slunečnice.
Kat. č: 170343.

Zachytávací
kolečko 70, opěrné
Doporučováno
k setí do tvrdé nebo
kamenité půdy.
Kat. č: 151827.

Novinka!
Kolečko ProStop
Kat. č: 225966.

Ohnutím gumových paprsků není při
jízdě v secí brázdě ovlivněn vnější
profil přítlačného kolečka ProStop
Press. Kontakt mezi přítlačným
kolečkem a osivem není nikdy
ovlivněn a zhutnění stěn v brázdě
osiva je minimalizováno
Kolečko ProStop lze používat při
mělkém i hlubokém setí

K setí osiva malých rozměrů. Kolo také dobře pracuje
i s jinými plodinami až do hloubky cca 4-5cm.

115 €

Součástí také Soupravy pro drobná semena 7120257.

Přítlačný držák včetně.
přítlačného kolečka
Kat. č: 7120258.
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Jedno Tempo – více plodin
Díky snadné změně rozteče řádků pro různé plodiny
Tempo nabízí zemědělcům značnou mnohostrannost.
Výměna výsevních disků je záležitostí několika
sekund bez nutnosti použít nářadí.

Výsevní disk:
Počet otvorů/mm:
Bavlna
65/3,5
Kukuřice
32/4,0
Kukuřice
32/5,0
Kukuřice
32/5,5
Kukuřice
32/6,0
Řepka
121/1,4
Čirok
83/2,3
Sója
120/4,0
Sója
83/4,5
Sója
83/5,0
Cukrová řepa
41/2,5
Slunečnice
21/3,0
Slunečnice
21/3,5
Slunečnice
21/4,0
Slunečnice
21/2,5
Výsevní disk bez o vorů1)

Kat. č:
166025-1
490846-1
490451-1
490457-1
491975-1
176995-1
151101-1
155273-1
188189-1
188190-1
158214-1
491647-1
499376-1
499377-1
172803-1
223181-1

Cena:
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €

1) Součástí jsou 4 čisticí
kroužky, předznačené
pro až 120 otvorů

180 €

210 €

Standardní systém osiva.
16 mm. Kat. č: 7120204.

Systém osiva
22 mm. Na velké
druhy semen.
Kat. č: 7120205.

8,9 €

8,9 €

69,9 €

Válec dávkování
hnojiva
Pro TPF, TPT,
TPR, až 250kg/ha
při 15 km/h.
Kat. č: 158669.

Válec dávkování
hnojiva
Pro TPF, TPT,
TPR, více než
250 kg/ha při
15 km/h.
Kat. č: 173412.

Válec dávkování
hnojiva
Pro FH, TPL.
400CC.
Kat. č: 217110.
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82,5 €

82,5 €

105 €

86,9 €

138 €

138 €

Secí radlička
16 mm.
TPF s/n -1176
TPT s/n -354
TPR s/n -216
TPV s/n -260
Kat. č: 192435.

Secí radlička
16 mm.
TPF s/n 1177TPT s/n 355TPR s/n 217TPV s/n 261Kat. č: 203795.

Secí radlička
22 mm.
TPF s/n -1176
TPT s/n -354
TPR s/n -216
TPV s/n -260
Kat. č: 192439.

Secí radlička
22 mm.
TPF s/n 1177TPT s/n 355TPR s/n 217TPV s/n 261Kat. č: 203799.

Standardní
senzor osiva.
16 mm.
Kat. č: 195217.

Senzor osiva
22 mm. Na velké
druhy semen.
Kat. č: 184799.

115 €
Zachytávací kolečko pod pružinou
(vyžaduje 7120259).
Kat. č: 7120258.

96 €
Nastavitelné rameno pro Zachytávací
kolečko (dlouhé). Kat. č: 7120259.

10 €
Sada mřížek pro setí
drobného osiva.
Kat. č: 7120265.

221 €
Sada pro dorbné osivo: zachytávací
kolo s přítlačnou pružinou, stavitelné rameno uzavíracího kola, sada
mřížek. Kat. č: 7120257.

330 €

2080 €/1580 €

4,3 €

Přídavná světla pro FH 2200
Vhodné pro systém FH s ovládáním
E-control nebo ISOBUS.
Kat. č: 7120273.

Y-dělič pro TPL
Tato sada obsahuje Y-děliče, držáky
a trubky, které umožňují upgradovat
stávající systémy hnojiva pro
prodlouženou životnost. Sada 223196
pro TPL16 a 223197 pro TPL 12.
Kat. č: 223196/223197.

Adaptér senzoru osiva 16 mm
Tento adaptér zlepšuje funkci při
setí sóji s použitím výsevního disku
155273. Adaptér je nyní dodáván
spolu s novými disky. Doporučováno
pro všechny stroje Tempo k setí sóji
s 16mm osivovou trubicí.
Kat. č: 170969.
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Výsevní jednotka Tempo
Upgradujte svou jednotku Tempo pro skvělé výsledky
v průběhu výsevní sezóny. Zkontrolujte také opotřebitelné
díly a ujistěte se, že stroj pracuje při správném nastavení.

350 €
Podvozek pro výsevní jednotky
Pomocí podvozku můžete změnit
rozteč řádků nebo počty výsevních
jednotek, například když měníte
plodiny z cukrové řepy na kukuřici.
Podvozek umožňuje demontáž a
přepravu výsevní jednotky.
Kat. č: 7120260.

150 €
Široká
uzavírací kola
50 mm. 1 pár.
Kat. č: 7120175.
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445 €
Hřebová
uzavírací kola
1 pár.
Kat. č: 7120176.

100 €

105 €

Standardní
uzavírací kola
25 mm. 1 pár.
Kat. č: 7120208.

Profilovaná
uzavírací kola
50 mm. 1 pár.
Kat. č: 7120240.

37,5 €
Válec dávkování hnojiva
Kat. č. 177758 Malý.
Kat. č. 177757 Střední.
Kat. č. 177756 Velký.

30,9 €
Přihnojovací kotouč
Modelový rok -2015.
Ocel V-55. Kat. č: 451371.

109 €

109 €

Pružina přihnojovací botky
Měkký. 125-175 kg
Kat. č: 224394.

Pružina přihnojovací botky
Tvrdý. 175-225 kg
Kat. č: 224387.

36,9 €

50,1 €

47,9 €

Přihnojovací kotouč
Modelový rok 2016-.
Ocel V-55. Kat. č: 180078.

Výsevní botka
levá/pravá
Modelový rok -2015.
Kat. č: 170128/170127.

Výsevní botka
levá/pravá
Modelový rok 2016-.
Kat. č: 179593/182565.

10,9 €

45,9 €

56,9 €

Pružina
semenovodu
Kat. č: 159370.

Semenovod
Kat. č: 212546.

Semenovod
Uzavřený spodní otvor
vzadu. Kat. č: 212547.

117 €
67 €

29 €

Guma na přítlačné kolečko
Přítlačné kolečko
Kat. č. 170343, tvrdost 60. Kat. č. 485683, tvrdost 60.
Kat. č. 151827, tvrdost 70. Kat. č. 151826, tvrdost 70.

Upgradovací souprava
výsevního disku
Tempo F s/n 353-1029,
Tempo T s/n 101-299.
Tempo R s/n 101-179,
Tempo V s/n 101-109.
Pozor! TPF 101-352 s M16 používají
soupravu disku 211141.
Kat. č: 188282.

52,5 €
Výsevní kotouč
Modelový rok
2016-. Ocel V-55.
Kat. č: 223584.
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Aktualizace na nejnovější software
Väderstad E-Services představuje naše inovativní řešení,
díky kterému můžete svůj stroj snadno ovládat a sledovat.
Je důležité aktualizovat svůj software na nejnovější verzi.
To platí pro aplikaci E-control i pro ControlStation.

Aplikaci E-control si můžete snadno zaktualizovat
prostřednictvím App Store. K aktualizaci ovládací
skříňky ControlStation si musíte ze stránek vaderstad.
com stáhnout aktualizační program VCS. Přejděte do
části „Servis a díly“ a pak do „Dokumenty ke stažení
a software“, kde si můžete stáhnout program pro svůj

Všechny příručky jsou nyní k dispozici
prostřednictvím systému E-control
V dubnu jsme zaktualizovali naši aplikaci Väderstad
E-control a integrovali nový media port. Najdete zde
příručky a dokumentace ke všem strojům (novým
i starým) sortimentu firmy Väderstad. Pro nostalgiky
nabízíme také dokumentace ke strojům z doby, kdy to vše
začalo, tedy až z roku 1962. Aplikaci najdete v App Store,
kde si ji můžete stáhnout zdarma.
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osobní počítač. Po stažení a nainstalování můžete
svůj počítač snadno připojit ke ControlStation pomocí
datového kabelu 154844 (USB) nebo 428017 (sériového
portu). Jakmile ControlStation připojíte, postupujte
podle pokynů aktualizačního programu VCS.

Instruktážní filmy QuickStart
Během jara, kdy nám Covid-19 ztížil cestování a nabízení
podpory přímo na poli, jsme pro vás natočili nové
instruktážní filmy QuickStart týkající se strojů Rapid,
Spirit a Tempo. Filmy graficky vysvětlují, jak svůj stroj
nastavíte, zkalibrujete a jak jej připojíte k traktoru
a nastavíte pro podmínky na poli. Filmy QuickStart
najdete na veřejném kanálu Youtube a zároveň i na media
portálu naší aktualizované aplikace Väderstad E-control.

Celý systém SeedEye s počítáním semen a sledováním ucpání je k dispozici pro
Rapid A 400-800S, Rapid A 600-800C/J a Spirit 600-900S, zatímco pro Spirit R 300S, Spirit 400C/S a
Spirit 600-900C zatím využívá funkci sledování ucpání senzorem SeedEye.

SeedEye zajišťuje skvělé výsledky

Převezměte kontrolu nad setím

Rozšiřování přístupu k informacím je základním
kamenem chytrého zemědělství. Vzhledem k tomu, že
senzor SeedEye registruje každé jednotlivé semeno,
případně hnojivo procházející trubkami, probíhá
vizualizace setí v reálném čase. Dojde-li k odchylce,
SeedEye okamžitě vydá upozornění, aby bylo možné
okamžitě zabránit dopadům na setí.

Senzor SeedEye Väderstad předává kontrolu do vašich
rukou a dává vám tak možnost plně optimalizovat
výsledky vaší práce na poli.
Odpočítáváním semen na čtvereční metr, namísto vážení
na hektar, již není výsledek výsevu ovlivněn odchylkami
mezi pytli osiva a typy osiva.
Zvyšuje se tak přesnost a maximalizuje výkonnost setí.
Při práci s ISOBUS Task Controller je také možné
variabilně nastavit výsevek a automatické vypínání sekcí.
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Väderstad Collection Shop nabízí široký výběr produktů, které sdílejí
stejné výhody jako naše stroje – jsou praktické a vypadají skvěle díky
vysoké kvalitě v každičkém detailu. Jako ušité na míru pro každého se
skutečnou vášní pro zemědělství a vhodné pro celou rodinu. Nahlédněte
do naší kolekce na collection.vaderstad.com, kde můžete produkty
objednávat, nebo navštivte svého nejbližšího prodejce.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Volný čas

48 €

2€

Ručník, sada 2 ks.
90 x 150 cm

Přívěšek ke klíčům CrossCutter Disc.
Dostupný ve dvou barvách.

58 €.

48 €.

Cestovní taška 52 l.
Vyrobená z voděodolného materiálu.

Sportovní taška 43 l.
Vyrobená z voděodolného materiálu.

67 €

1€

Víkendová taška.

Červená tkaná taška.
Opakovaně použitelná
Vhodná na nákupy.

Dětská kolekce

17 €
Dětské body.
Nápis: Jsem tam,
kde se farmaří.
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15 €

15 €

85 €

Dětské tričko.
I am where farmning starts.
(Jsem tam, kde se farmaří.)

Tričko pro mládež.

Boty Blundstone 1468.
Velikost: 24-35,5

collection.vaderstad.com

Pracovní oděv

7€
Skládací metr. 2 m.

71 €

55 €

Pracovní vesta. Unisex

Rugby. Unisex

56 €

25 €.

76 €

Bunda s kapucí. Unisex

Černé bavlněné tričko.
Verze pro muže i ženy.

Pracovní kalhoty strečové.
Verze pro muže i ženy.

153 €

144 €

Boty Blundstone 192.
Velikost: 37-48.

Boty Blundstone 500.
Velikost: 36-48.

14 €
Skládací rýč.

19 €
Termoska.

14 €
Termoskový hrnek.
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Připravte se na
nadcházející
sezónu!
Začněte návštěvou u nás:
vaderstad.com/cz

Na vaderstad.com/cz najdete všechny díly i
novinky pro vaše zařízení Väderstad. Nabídneme
vám zde také tipy a vychytávky, všechna vydání
tohoto časopisu, odkaz na databázi informací pro
zemědělce a další.
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