Nézzen szembe a jövő kihívásaival a Väderstad oldalán
Központ
Leányvállalatok
Importőr

Talajművelő és vetőgépek

A jövő folymatosan új kihívások elé állítja Európa
gazdálkodóit. Az új igények új ötleteket szülnek a
problémák megoldására.A Väderstad Rapid
vetőgépe kiváló példája annak, hogyan forradalmasíthatja a talajművelés és vetés folyamatát egy
merőben újfajta elgondolás.
Más szavakkal elmondva, a jelen megoldásai eltérnek a múltban alkalmazottaktól, és biztosan mások,
mint amelyek a jövőben előtérbe kerülnek majd.
Szilárd lábakon
A vállalat létének szilárd biztosítéka immár több,
mint 40 éve az a koncepció, mely két pillérre épül.
Sikerünk egyik letéteményese a technikai fejlődés
azaz, hogy az árbevétel több mint 10%-kát szenteljük minden évben a fejlesztés során felmerülő új
gondolatok és ötletek megvalósítására. A másik
fontos pillér mélyen a talajban gyökerezik
köszönhetően a gazdálkodókkal való szoros
együttműködésnek. Figyelünk egymásra, tanulunk
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egymástól. Mindig készek vagyunk alkalmazni,
finomítani és megtárgyalni a jó ötleteket.
A költségek csökkentése
Az európai növénytermesztés igen gyorsan
fejlődik, és egyre inkább előtérbe kerül gazdasági
életképessége, illetve biológiai fenntarthatósága. A
Väderstad Rapid technológiája elősegíti a gazdaságosabb termelést, segítve egyre több termelőnek
még hatékonyabbá tenni gazdákodását a költségek
csökkentése által.
A talaj termékenységének fenntartása
A fű és herefélék, valamint az apró magvú növények
vetése területén elért legújabb fejlesztésünknek
köszönhetően nagy lépést tettünk a talaj termékenységének és a biológiai fenntarthatósága fokozásának
irányába. A Väderstad egyik legfontosabb irányelve a
gazdálkodás közgazdasági és biológiai értelemben
vett fejlődésének elősegítése, fenntartása.

TopDown

Carrier

Carrier 300/400

Rapid C/S

BioDrill

Rapid A/S

Rapid A/C

A TopDown valószínüleg a legsokoldalúbb munkagép
a piacon, ha a sekély és a mélyműveléshez keresünk
egyaránt megfelelő eszközt. A tárcsasor felaprítja és
bekeveri a szármaradványokat. A kapák feltörik és
lazítják a talajt, akár 35 cm mélységig. Az acél hengersor hatékonyan zárja le a bolygatott felszínt.
Intenzítása az aktuális igénynek megfelelően változtatható egészen addig, míg végül a munkagép teljes
súlya a hengeregységre nehezedik.

A Carrier egy igen sokoldalú talajművelő eszköz, mely
kiválóan használható mind a szántásos, mind pedig a szántás
nélküli növénytermesztési rendszerekben. Alkalmazható
sekélyművelő eszközként éppúgy, mint egy igen intenzív
talajművelő, felszínegyengető gépként, mely kiválóan aprítja és keveri be a szármaradványokat és készít megfelelő
minőségű magágyat a vetéshez. A Carrier 420-820 három
különböző mellső művelőeszközzel szerelhető fel úgymint,
tárcsás rendszer, Crossboard hidraulikusan állítható simító,
valamint a Crossboard simító és az Agrilla-Xtra kapák alkotta egység. A CR 1025 és a 1225 csak tárcsás rendszerrel
rendelhető.

A hárompont-függesztett Carrier 3 és 4 m
munkaszélességben készül azon kis és közepes
méretű gazdaságok számára, ahol a munkaminőség
és a teljesítmény egyaránt fontos. A “kis “ Carrier
ugyanazt a hatékony munkát adja, mint a nagyobb
vontatott típusok. A munkagép súlya 550 kg/m,
mely pótsúlyokkal tovább növelhető egészen a
vontatott változatokra jellemző szintig.

A Rapid igen sokoldalú vetőgép a legkülönfélébb
talajművelési és vetési rendszereket tekintve,
hiszen a szántásos, a szántás nélküli művelési
eljárásoktól a direktvetésig kiválóan alkalmazható.
Lehetővé teszi a magágykészítés, a műtrágyakijuttatás, a vetés és a vetés utáni hengerezés egy menetben való elvégzését Elérhető kombi változatban
is. A mellső művelőeszköz választhatóan tárcsás.
Agrilla- kapás vagy Crossborad simítós rendszer
lehet.

A BioDrill az apró magvú növények vetőgépe.
Lehetővé teszi a fű, mustár vagy akár az olajos
magvú növények talajműveléssel, hengerezéssel
egy menteben történő vetését. Ez időt és pénzt
takarít meg. Kiválóan használható “Catch
crop”növények, köztes-, valamint az olajnövények
vetésére is. A BioDrill rendelhető Rollex, Rexius,
Carrier hengerekhez, valamint Rapid A/S és Rapid
A/C típusú vetőgépekhez.

A Rapid A/C a Rapid vetőgépek zászlóshajója. A
Väderstad termékskálájába tartozó gépek
legkiválóbb ismérveit ötvözi magába úgymint,
óriási teljesítmény, magágykészítés a vetéssel egy
menetben, pontos maglehelyezés, valamint a vetéssel egy idejű műtrágyakijuttatás. Részben a mellső
járszerkezetnek is köszönhetően akár 15 km/h vetési sebesség elérésére is képes a vetőgép, melynek
így lenyűgöző a napi teljesítménye. Robosztus
megjelenése ellenére igen könnyű a fordulókban
való menőverezés.

Cultus 300 és 380 merev vázas, 420, 500 és 620
összecsukható

TopDown 400, 500, 600 és 700

Carrier 420, 500, 650, 820, 1025 és 1225

Carrier 300 és 400

Rapid C/S 300 és 400

A Rapid A/S pneumatikus rendszerű vetőgépek 4 és 8
méter közötti munkaszélesség tartományban
kaphatók. A nagy vetési teljesítmény mellett a vetéssel egyidejű magágykészítés és hengerezés lehetősége
sem hétköznapi. A mellső magágykészítő eszköz a
vetési körülményeknek megfelelően választhatóan
háromféle lehet: Crossboard simító, Agrilla-kapás,
valamint tárcsás rendszer. Elérhetők továbbá a
vetőmag és a műtrágya kevert, egyidejű vetésére
alkalmas változatban is. A 6 és a 8 méteres változat
rendelhető ún. Jumbo típusként is, melynek óriási
magtartálya 6000 literes.
Rapid A/S 400, 450, 600 és 800

Rexius Twin

Rexius

Rexius Packer

Rollex

Rexius 1230

Carrier Drill

NZ-Aggressive és NZ-Mini

Front-Tiller

A Rexius Twin egy igazi nehézsúlyú a
magágykészítők sorában a maga több mint 1500 kg
méterenkénti súlyával. A gép tömege, a művelő
szerszámok, valamint a gyűrűtagok kiképzése
lehetővé teszi, hogy más gépek számára már
elmunkálhatatlannak tűnő szántásokon is megállja
a helyét. A gép szintén kiváló munkát ad lazább
talajokon végzett tavaszi szántások elmunkálásánál
is, a szükséges tömörítés elérésével.

A Rollex nagyobb és nehezebb testvére a Rexius,
mely hengerezésben ugyanazt a kiváló munkát
adja. Emellett a Rexius tökéletes eszköz mind az
őszi, mind pedig a tavaszi talajmunkák során, különösen mikor Crossboard simítóval van felszerelve.
Ráadásul a Crossborad simítóra szerelt SingleKnife törőkések jelentősen fokozzák a szántáselmunkálásban nyújtott teljesítményét.

A Rexius Packer kapcsoltan üzemeltethető
különböző típusú kultivátorral, valamint
magágykészítő kombinátorral. Aktívan töri a rögöket és egyengeti, tömöríti a felszínt. Tarlóhántás
során a talaj visszazárása biztosítja, hogy a gyomok
és az árvakelés tömeges kelése meginduljon.
Szántáselmunkálás során a hengerrel végzett
rögtörés és egyengetés biztosítja a legoptimálisabb
feltételek kialakítását az új növény számára.

A Rollex hengerekkel végzett vetés utáni hengerezés igazoltan termésnövelő hatású, megteremtve
az optimális mag-talaj kapcsolatot biztosítja az
egyenletes kelést. A választhatóan kétféle
gyűrűtípus, valamint a felszerelhető Crossboard
simító kiszélesíti a gép használhatóságát. A gumiágyazású csapágy nem csupán a hosszabb élettartam
záloga, de pozitív rögtörő hatása is van.

A Rexius 1230 óriáshenger azon gazdálkodóknak
ajánlott, akik nagy napi teljesítményt akarnak elérni amellett, hogy a hengerezés minőségét is szem
előtt tartják. A henger első osztályú munkát végez
nagy menetsebesség mellett is. Az egyes egységeknél alkalmazott gumiágyazású felfüggesztésnek
köszönhetően a Rexius egyedülállóan stabil, tartós,
és hosszú élettartammal rendelkezik. A henger csak
Cambridge gyűrűtípussal rendelhető, Crossboard
simító nélkül.

A Carrier Drill két eszköz egyben. A Carrier egység
kipróbált talajművelő, mely egyaránt kiválóan
használható tarlón és szántáson is. Míg a
vetőegység a mechanikus Rapid vetőgépeken
megismert magadagoló egységgel van ellátva,
mely megbízható és rendkívül pontos. A Carrier
Drill mindennel al van látva, ami a vetés tökéletes
kivitelezéséhez szükséges.

Az NZ kombinátorok munkáját a jól átmunkált,
egyenletes, a legigényesebb növények vetésére is
alkalmas vetőágy jellemzi. A szívós AgrillaCobra/Nova kapákkal szerelt rendkívül erős keretszerkezet még a legkeményebb anyagtalajokon is
kiállja a próbát. A nagyobb kivitelű NZ-Aggressive
kombinátorok vontatott, míg az NZ-Mini függesztett kivitelben készül, lehetővé téve a kisebb
gazdaságok számára is a talajművelés magasabb
elvárásainak kielégítését.

A traktor mellső hidraulikájáról vezérelt FrontTiller művelőeszköz a vetéssel egy mentben végzett
talajművelés lehetőségét teremti meg, növelve a
művelés és a vetés hatékonyságát. Az eszköz
elérhető Crossboard simítóval és erőteljes lazító
kapákkal szerelve egyaránt. Ha szükséges,
pótsúlyozható tovább növelve a művelés intenzitását.

Rexius Twin 330, 450, 550, 630, 830 és 1030

Rexius 650, 820, 940 és 1020

Rexius Packer 500 és 650

Rollex 620

Rexius 1230

Carrier Drill 300

Cultus
A Cultus egy robosztus építésű kultivátor, mely
opcionális kiegészítők sorát vonultatja fel. A merev
Cobra kapák elsősorban a nehezen művelhető talajokra ajánlottak. A vibráló rugós szárú kapák hatékonyan keverik be a szármaradványokat a könnyű
művelésű területeken. A gumikerekes tömörítő
főként a könnyű, míg az acél hengersor a kötött,
agyagos talajokra ajánlott.

NZ-Aggressive 500, 600, 700, 800, 900 és 1000
NZ-Mini 400 és 500

Rapid A/C 600 és 800

Front-Tiller 300 és 400

