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Keď sa spomenie švédska oceľ, 
prvé nás napadnú slová ako kvalita, 
spoľahlivosť a dlhá životnosť. Presne 
takto môžeme charakterizovať 
aj poľnohospodársku techniku 
švédskej značky Väderstad. Najlepšie 
napovedá o spokojnosti užívateľov 
techniky Väderstad údaj, podľa 
ktorého až 97 % z nich zostáva pri 
obnove techniky verných tejto 
značke.

Na začiatok je vhodné napísať pár informácií 
o spoločnosti Väderstad, ktorá sídli v rovno-
mennom švédskom mestečku. História tohto 
výrobcu strojov na spracovanie pôdy a sejbu sa 
začala písať v roku 1962. 
Väderstad je rodinnou f irmou, ktorú založi-
la a dodnes vlastní rodina Stark. Spoločnosť 
je aktuálne zastúpená v 40 krajinách vo svete 
a zamestnáva 1350 ľudí. Predaj strojov Vä-
derstad sa neustále zvyšuje, čo sa prejavuje 
na každoročne rastúcom obrate, v poslednom 
hospodárskom roku presiahol hodnotu 263 
mil. eur.    

Nový Carrier L a XL 
Väderstad Carrier sa stal v posledných rokoch 
jedným z najpoužívanejších strojov na spracova-
nie pôdy na Slovensku. Výrobca teraz prichádza 
s novými modelmi - Carrier L s priemerom dis-
ku 51 cm a Carrier XL s priemerom disku 61 cm. 
Stroje sú k dispozícii v pracovných záberoch od 
425 do 1225 cm. Pre zábery 425-825 cm je rám 
jednotnej konštrukcie, pre 925 a 1225 cm je kon-
štrukcia robustnejšia. Sú navrhnuté tak, aby do-
kázali zapracovať aj veľké množstvo rastlinných 
zvyškov a pracovať vo väčšej hĺbke. Nastaviteľný 
pracovný uhol diskov umožňuje dokonalé spraco-

VÄDERSTAD prichádza
so zaujímavými novinkami

Väderstad Carrier XL 625 s diskami s priemerom až 61 cm. V ponuke sú pracovné zábery 425, 525, 625 a 825 cm.

Vpredu na stroj je možné umiestniť CrossCutter, ktorý drví rastlinné zvyšky. 
Výsledkom je ich lepšie následné zapracovanie.

So sejacím strojom Väderstad Rapid sa každoročne zaseje množstvo hektá-
rov aj na Slovensku. Teraz prichádza s novým dizajnom a mnohými praktic-
kými zmenami.
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vanie celého pôdneho profilu bez ohľadu na pra-
covnú hĺbku. Široký sortiment utláčacích valcov 
tiež prispieva k univerzálnosti stroja a vhodnosti 
jeho použitia v rozličných podmienkach.  

Čo je nové na Carrier L a XL? 
1. Väčšie 51 a 61 cm priemery diskov s ozubený-

mi hranami - TrueCut. Znamená to, že nový 
Carrier L a XL zvládne ešte väčšie množstvo 
rastlinných zvyškov. 

2. Pracovné zábery 425, 525, 625 a 825 cm  sú 
úplne nové a 925 a 1225 cm sú už v ponuke 2 
roky. 

3. Carrier L sa môže zmeniť na XL a naopak. Poľ-
nohospodári si môžu zmeniť veľkosť disku sa-
mi. 

4. Nové zavesenie na transportných kolesách 
predlžuje ich životnosť. Ľahšie je taktiež ma-
névrovanie v teréne. 

5. Transportná šírka 3 m a výška 4 m sú jedineč-
né pre diskový podmietač s pracovnou šírkou 
viac než 8 m. 

Flexibilita, odolnosť a nízke prevádzkové nákla-
dy. To je výstižný opis nového Carrier-a L a XL. 
Mnohí poľnohospodári iste ocenia to, že na Car-
rier môžu byť pridané ďalšie pracovné orgány. 
Napríklad smyk, brány na slamu alebo CrossCut-
ter – zariadenie schopné rozdrviť rastlinné zvy-
šky. 

Rapid 300-400 C/S
Legendárny sejací stroj Väderstad Rapid bol ešte 
vylepšený, aby vyhovoval najnovším požiadav-
kám moderného poľnohospodárstva. Rapid 300-
400 C/S má nový dizajn a efektívnejší zásobník, 
ktorý je zvýšený mierne nad podvozkom, čo uľah-
čuje prístup k stroju. 

Čo je nové na Rapid 300-400 C/S? 
1. Celkovo nový dizajn celého stroja. 
2. Nový hydraulický pohon výsevného ústrojen-

stva, ktorý umožňuje užívateľovi ľahko nasta-
viť výsevok. 

3. Poľnohospodári si teraz môžu vybrať riadiaci 
systém: ISOBUS alebo E-Control a kompatibi-
litu s GPS. 

4. Bezúdržbové ložiská, čo šetrí čas a peniaze. 
5. Možnosť zvoliť mechanicky alebo hydraulic-

ky nastaviteľné zavlačovacie brány. 

So službou Väderstad E-Services je Rapid pri-
pravený pre budúcnosť. Užívateľská pohodl-
nosť, nákladová efektivita a jednoduché aktua-
lizácie, to sú len niektoré z hlavných výhod tejto 
novej služby v porovnaní s predchádzajúcimi 
systémami. Rapid môže byť tiež pripojený k bež-
nému systému GPS, ktorý umožňuje poľnohos-
podárom používať tento sejací stroj s vysokou 
presnosťou a minimálnymi nákladmi. Nové sú aj 
bezúdržbové rozbočovače. Takto sa dramaticky 
znížil počet mazacích miest. Nové ložiská majú 
tiež dlhšiu životnosť. Výsledkom je lepšia eko-
nomiku prevádzky a viac času pre prácu na poli. 

Opus - úplne nový stroj
v portfóliu Väderstad

Opus je nový výkonný a flexibilný kyprič, ktorý 
môže pracovať až do hĺbky 40 cm. S pracovný-
mi orgánmi rozmiestnenými 27 cm od seba, 
rozdelenými na štyroch nápravách a svetlou 
výškou 80 cm, sa dokáže Opus vyrovnať aj s veľ-
kým množstvom rastlinných zvyškov. 

Čo prináša Opus? 
1. Kyprič Opus je k dispozícii s pracovným zá-

berom 6-7 m. Je to úplná novinka, celosve-
tovo prvýkrát predstavená v októbri 2014. 
Sériová výroba sa začína v jari 2015. 

2. Rozostup radličiek 27 cm umožňuje hlboké 
spracovanie pôdy až do 40 cm. K dispozícii 
je až na 700 kg nastaviteľný hydraulický 

prítlak, ktorý umožňuje dokonalú kontrolu 
hĺbky aj na ťažkých pôdach. 

3. Opus je k dispozícii s dvoma typmi valcov 
- Double SoilRunner a SteelRunner. Tieto 
valce sú vzájomne zameniteľné, alebo môžu 
byť úplne odstránené a tlak sa môže meniť v 
závislosti od podmienok. 

Opus je vyvinutý pre väčšie poľnohospodárske 
podniky, ktoré hľadajú flexibilný kyprič. Jedi-
nečnosť tohto stroja je v tom, že zvládne všet-
ky podmienky. Radličky(hroty) sú potiahnuté 
špeciálnym typom tvrdého kovu, vďaka čomu si 
zachovajú veľmi dlhú životnosť. 

Spirit 600C Nordic
Nový sejací stroj Spirit 600C Nordic je vybavený 
diskovou pätkou pre presné umiestnenie hnoji-
va, a to aj v ťažkých ílovitých pôdach, na 250 mm 
šírku riadkov. Osivo je umiestnené s veľkou pres-
nosťou pomocou známych V-diskov na 125 mm. 
Hnojivo je zapravované pomocou jedného disku s 
radličkou známeho zo stroja Rapid do medziriad-
ku osiva, tak aby nenarušovali osivové lôžko.
Stroj je tiež vybavený smykom, umiestneným 
pred diskovou pätkou na aplikáciu hnojiva, čím 
dokáže vyrovnať aj najťažšie pôdy. Jednoduché 
je nastavenie hĺbky umiestnenia hnojiva a pra-
covný uhol smyku nezávisle na sebe pomocou 
hydrauliky z kabíny traktora. Spirit 600C Nor-
dic so 6 m pracovným záberom vyžaduje trak-
tor s výkonom od 175 k. Zásobník s objemom až 
5000 l môže byť použitý na rôzny pomer osiva/
hnojiva posunom deliacej steny. Sejací stroj 
má LS hydrauliku s aktívnym prítlakom zaru-
čujúcim perfektnú presnosť aj na svahovitých 
pozemkoch.

Na záver je potrebné spomenúť ešte jednu za-
ujímavosť. Je ňou skutočne netypické testo-
vacie stredisko Väderstad, ktoré sa nachádza 
v kameňolome. Takto je možné nasimulovať 
dlhodobé používanie. V extrémnych podmien-
kach tak dokonale dokážu preveriť každý nový 
typ stroja a už v predstihu odstrániť alebo po-
silniť všetky slabšie časti.

Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN

Stroje Väderstad sú dokonale preverené aj testovaním v extrémnych
podmienkach kameňolomu.

Spirit 600C Nordic má zásobník s objemom 5000 l a pracovný záber 6 m,
čo vyžaduje príkon ťažného prostriedku od 175 k.


