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Špecialisti na sejbu a obrábanie 
pôdy zo Švédska predstavujú 
koncept univerzálneho presného 
sejacieho stroja Proceed, presnú 
sejačku Tempo so zväčšeným 
centrálnym zásobníkom a 12 m 
široký výkonný sejací stroj Inspi-
re, ktorý je pre našich poľnohos-
podárov najaktuálnejší.

Väderstad Inspire 1200C/S  
s pracovnou šírkou 12 m  
a 7 200 l zásobníkom

Nový produktový rad Inspire mieri na 
poľnohospodárov hľadajúcich najvyššie 
plošné výkonnosti v sejbe.

Najhlavnejšie prednosti sejacieho stroja 
Inspire:
• 12 m pracovný záber,
• 5 000 alebo 7 200 l zásobník,
• možnosť prihnojovania,
• sekčná sejba s 1,5 m.

Zásobník
Vysokú výkonnosť pomáha dosahovať 

veľký objem zásobníka. Inspire bude k dis-
pozícii v dvoch rôznych prevedeniach – In-
spire 1200S a Inspire 1200C. Verzia Inspi-
re 1200S určená iba pre osivo je vybavená 
5 000 l zásobníkom. Zatiaľ čo kombino-
vaná verzia Inspire 1200C má zásobník 
s objemom 7 200 l, ktorý pojme ako osivo, 
tak aj hnojivo v dvoch oddelených komo-
rách. Osivo (a hnojivo) viete umiestniť do 

menšej aj väčšej komory, pričom každá 
má vlastné dávkovanie. Dôležité je uviesť, 
že pri výstupe zo zásobníka Inspire 1200C 
sa osivo a hnojivo zmiešajú do rovnakého 
prúdu vzduchu a spoločne sa zapravia do 
pôdy.

Veľký zásobník poskytuje výborný prí-
stup aj pre čelný traktorový nakladač. Vý-
robca uvádza plniacu výšku iba 2,1 m.

Kľúčovou vlastnosťou Inspire je mož-
nosť riadenia sekcií. Stroj je rozdelený do 
ôsmich častí so záberom 1,5 m, každá 
s jednou rozdeľovacou hlavou a výsevným 
valčekom. Pri dávkovacích jednotkách Vä-
derstad vsadil na osvedčené presné Fenix 

III, ktoré poznáte zo strojov Spirit či čelné-
ho zásobníka.

Hnojivo a osivo do pôdy ukladajú dvoj-
kotúčové výsevné pätky. Majú vynikajúcu 
schopnosť prispôsobiť sa akýmkoľvek ne-
rovnostiam na poli, čo vplýva na udržova-
nie nastavenej hĺbky siatia s následným 
rovnomerným vzchádzaním.

Inspire ovládate iPadom E-Control, kto-
rý je možné prepojiť aj s IsoBus systémom 
traktora.

A dôležitá informácia, Väderstad Inspi-
re 1200C/S sa bude vyrábať od jesene 
2022, takže prvé stroje stihnú sejbu na na-
sledujúci rok.

Prítomnosť a budúcnosť sejby  
podľa Väderstad

Zásobník s výškou iba 2,1 m umožňuje plnenie aj čelným nakladačom traktora.

Inspire 12000 so záberom 12 m má zásobník pre osivo a hnojivo v objeme až 7 200 l.
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Budúcnosť sejby ukazuje Proceed
Presná sejba kukurice, sóje a repy jed-

ným sejacím strojom je dnes už bežná. Ale 
aj sejba obilnín? Áno, všetky bežné plodi-
ny vie zasiať Väderstad Proceed. Hneď na 
úvod uveďme, že ide o prototyp.

Prvé poľné pokusy v minulom roku uká-
zali výhody presnej sejby obilnín. Proceed 
dokáže znížiť výsevok pšenice na polovicu 
pri zachovaní výnosu v porovnaní s mo-
dernými sejacími strojmi. Dôležité je, že 
porasty sú silnejšie a veľmi vyrovnané vo 
všetkých rastových fázach.

Nižšie výsevky s výhodami?
„Proceed predstavuje obrovský skok 

oproti súčasným technológiám siatia. Vy-
niká hĺbkovou presnosťou, presnosťou 
v riadku aj optimalizáciou výsevného lôžka. 
Výsledkom je rýchle, rovnomerné vzchádza-
nie a vitálne porasty, kde má každá rastlina 
zaistené podmienky potrebné na dosiahnu-
tie plného potenciálu,“ hovorí Lars Thylén, 
riaditeľ produktového manažmentu v od-
delení Business Development spoločnosti 
Väderstad.

Niekoľko mesiacov po výseve vykáza-
li pokusy s ozimnou pšenicou pri výsevku 
150 semien na meter štvorcový nárast rast-
linnej biomasy o 102 %, koreňovej bioma-
sy o 72 % a o 62 % viac odnoží na rastlinu 
v porovnaní s moderným sejacím strojom.

Dávkovanie z presného Tempa
Osivo z pretlakového zásobníka pomo-

cou systému dávkovania Central Fill sa do-
pravuje cez rozdeľovaciu hlavu do malých 
150 ml preddávkovačov v každom rade.

Následne sa samostatným prúdom 
vzduchu osivo zachytáva na dierovaný 
dávkovací kotúč a po pol otáčke sa tlak pre-
ruší a osivo zatlačí prúd vzduchu systému 
PowerShoot rýchlosťou 14 m za sekundu 
do pádovej rúrky a do brázdičky, kde je 
uchytené a zafixované kolieskom. Pre kaž-
dý typ plodiny pochopiteľne musíte použiť 
iný typ dierovaného kotúča, napríklad pre 
pšenicu Väderstad skúša 2,1 mm otvory.

Dva posuvné nosníky
Výsevné orgány sa nachádzajú na dvoch 

nosníkoch vzdialených 1,39 m. Aby sa 
uľahčil prístup obsluhy pri výmene kotúčov, 
zadný rad viete o 55 cm posunúť dozadu.

Prvotná myšlienka je najmenšia možná 
medziriadková vzdialenosť 22,5 cm ale-
bo 25 cm pre obilniny, ktorá dovoľuje už 
aj medziriadkovú mechanickú kultiváciu. 
Vyradením jedného nosníka sa medziriad-
ková vzdialenosť zvýši na repných 45 cm, 
alebo kombináciou na kukuričných 75 cm. 
Väderstad stále pracuje na uľahčení posu-
vu dávkovacích jednotiek na nosníkoch.

Ovládanie cez iPad
Aby mal vodič plnú kontrolu, je každá 

riadkovacia jednotka elektricky poháňa-

Presná sejba obilnín s hustotou výsevu 150 semien na 1 m2 priniesla pozitívne výsledky, 
ktoré ešte budú skúmať aj v tomto roku.

Prístupnosť k prednému radu pri výmene výsevných kotúčov a počas servisu uľahčuje po-
sun zadnej sekcie o 55 cm.

Budúcnosť sejby podľa Väderstad – presný sejací stroj pre obilniny aj kukuricu.
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ná a ovládaná prostredníctvom riadiace-
ho systému Väderstad E-Control na báze 
iPadu. Medzi funkcie patrí vypínanie po 
riadkoch a variabilná aplikačná dávka, dy-
namické koľajové riadky, individuálna ka-
librácia a tiež presné sledovanie a ovláda-
nie v reálnom čase. To všetko sú skutočné 
technické inovácie v oblasti siatia obilnín.

Proceed dokáže do riadku s osivom ulo-
žiť aj hnojivo z čelného zásobníka. Pre pre-
vádzku sejačky sa vyžaduje traktor s 5 dvoj-
činnými okruhmi, 1 jednočinným a dvoma 
voľnými spiatočkami. Pre ťahanie 5,4 m 
záberu 24 riadkovej verzie je potrebných 
aspoň 300 koní. Väderstad pracuje už aj 
na 12 m verzii. Vyššia hmotnosť 7 500 kg 
zvyšuje prítlak na pätku až na 325 kg, čo je 
vhodné aj na priamu sejbu.

Presné a rýchle Tempo v ďalšej 
verzii s centrálnym zásobníkom

Vysokorýchlostný presný sejací stroj 
Väderstad Tempo L je držiteľom svetového 
rekordu v sejbe kukurice 502,05 hektárov 
za 24 hodín, ktorý bol vytvorený v Maďar-
sku v roku 2017. Švédi zostrojením Tempo 
L Central Fill s centrálnym zásobníkom na 
osivo aj hnojivo tento rekord môžu ešte vy-
lepšiť.

Funkcia Central Fill znamená, že na-
miesto plnenia osiva v každej riadkovej 
jednotke bude musieť poľnohospodár plniť 

iba jeden veľký centrálny zásobník. Presný 
sejací stroj Tempo sa potom postará o dis-
tribúciu osiva a hnojiva do každej výsevnej 
jednotky.

Nový sejací stroj Tempo L Central Fill 
bude k dispozícii v 16 až 24 riadkovom 
vyhotovení, čo umožňuje alternatívne roz-
stupy riadkov od 450 do 762 mm v závis-
losti od modelu.

Centrálny zásobník má objem 2 200 l 
osiva a 5 000 l hnojiva. Vpredu je vybave-
ný dvoma ventilátormi, ktoré zaisťujú veľ-
kokapacitné dávkovanie osiva aj hnojiva. 
Technológia systému Central Fill je veľmi 

intuitívna. Neexistuje žiadny centrálny mo-
tor dávkujúci osivo – namiesto toho každá 
riadková jednotka reguluje počet potreb-
ných semien za pomoci svojho individuál-
neho vysoko presného systému dávkova-
nia osiva PowerShoot.

Tempo L 16-24 Central Fill je pred-
nostne určený pre trhy na východ od nás. 
Väderstad však myslel aj na náš región 
a verzie do 18 riadkov sa budú predávať aj 
u nás.

    Marián Kukučka
Moderná mechanizácia 

v poľnohospodárstve®

Väderstad dosiahol počas minulého ro-
ka 2021 historicky najvyšší obrat 420 mil. 
€. Nárast obratu bol výrazný v porovnaní 
s rokom 2020, keď Väderstad dosiahol 
340 mil. €

„Narástli sme o 24 %, ale časť pochá-
dza z akvizície spoločnosti AAJV v USA, 
ktorú sme kúpili v máji. Ale aj keď vylúčime 
akvizíciu, vzrástli sme o 21 percent, čo je 
fantastický výsledok,“ hovorí Nicklas Bjer-
sér, viceprezident pre financie a právne zá-
ležitosti vo Väderstad.

Základom rastu spoločnosti Väder-
stad je silný nárast predaja na dôležitých 
trhoch ako Rusko, Kanada, Švédsko, Ne-
mecko a Anglicko.

„Pre mnohých farmárov to bol dobrý rok 
s vysokými cenami obilia, a teda aj silnej-
šou ochotou investovať. Zvyšujeme predaj 
vo všetkých našich produktových oblas-
tiach: obrábanie pôdy, sejba a presná sej-
ba. Predovšetkým vidíme, že naše presné 
Tempo naďalej získava trhové podiely na 
ďalších trhoch,“ hovorí Mattias Hovnert, 
senior viceprezident pre predaj a marke-
ting spoločnosti Väderstad.

Väderstad počas roku 2021 značne na-
rástol aj v počte zamestnancov, v decembri 
prekonal Väderstad celosvetovo 1 900 za-
mestnancov. Zisk sa zvýšil z 19 mil. € v roku 
2020 na 40 mil. € v roku 2021. Tieto pros-

triedky plánuje Väderstad z veľkej časti pou-
žiť na ďalšie investície.

„Máme dobre fungujúcu výrobu, čo zna-
mená, že dokážeme dosiahnuť tento skvelý 
finančný výsledok. Peniaze použijeme na in-
vestície do ďalšieho rozšírenia našich výrob-
ných zariadení vo Švédsku, Kanade a USA – 
a ešte viac sa zameriame na inovácie a vývoj 
produktov,“ hovorí Mats Båverud, generálny 
riaditeľ spoločnosti Väderstad.

Globálna pandémia Covid-19 v roku 2021 
naďalej ovplyvňovala Väderstad aj zvyšok 
sveta, čo ovplyvnilo aj finančný výsledok.

„Ovplyvnilo nás to čiastočne vyššími ná-
kladmi na materiál a určitými prerušeniami 
dodávok materiálu. Celkovo sa nám stále 
darilo, čoho výsledkom je výrazný nárast zis-
kovosti v porovnaní s rokom 2020. Treba tiež 
pripomenúť, že v roku 2020 a 2021 sme ne-
požiadali o žiadne vládne granty ani sme ich 
nedostali,“ hovorí Mats Båverud.

Väderstadu sa darí aj na Slovensku 
a v Čechách. V roku 2021 predal Väderstad 
u nás 108, u západných susedov 156 strojov 
v pomere sejacie – pôdoobrábacie stroje asi 
60 : 40 %.

Väderstad s historicky najvyšším obratom 420 mil. €

Tempo L s centrálnym zásobníkom navrhli pre vyššiu výkonnosť.


