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Alkatrész hírek
A gépével azonos DNS-ű alkatrészek

BreakMix –
az új Väderstad
kopóhegy 3. oldal
Bemutatjuk

CrossCutter Disc 4–5. oldal

Élettartam garancia a tárcsákra 8. oldal
Tempo vetőgépekhez
rendelhető aprómagvető-készlet 19. oldal
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Tisztelt
Partnerünk!
Terveink szerint a kezében lévő alkatrész
kiadvány ezután minden évben két alkalommal fog eljutni önhöz. Segítségével
megismerheti a zavartalan működés és
a kifogástalan munkaminőség érdekében használható kopóalkatrészeink
kínálatát. Bemutatunk továbbá néhány
utólagosan felszerelhető tartozékot, melyeknek köszönhetően a Väderstad vetőés talajművelő gépei még hatékonyabb
munkavégzésre képesek. Amennyiben
Väderstad munkagépéhez tartós és
kiváló minőségű, eredeti alkatrészeket
rendel, úgy munkaeszköze a teljes élettartam alatt megtartja páratlan teljesítményét és funkcionalitását.
A Väderstad a minőség és a teljesítmény
elkötelezett híve, ennek bizonyságaként
élettartam garanciát vállal az általa
gyártott talajművelő és vetőtárcsákra.
Amennyiben a tárcsán normál élettartama alatt, rendeltetésszerű használat
mellett, repedés vagy törés keletkezik,
a gyártó saját költségén kicseréli. Az
élettartam garanciával együtt augusztus végéig számos kopóelemet 20%-os
árengedménnyel kínálunk megvásárlásra. Ezen alkatrészeket piros színű
kiemeléssel jelöltük az újságban.

Egy
partnerünk
ajánlásával
Gazdaság:

Március 15 Zrt. – Gelse
(Principális völgye)

Terület:
2200 ha

Munkagépek:

Rapid 600F (2000) vetőgép,
Rexius 650 (2000) és
1020 (2008) henger-simító
kombináció,
Spirit 600S (2014) vetőgép

Termesztett növények:

őszi árpa, őszi búza, kukorica,
szója, őszi káposztarepce

„Gazdaságunk a 2000-es évek eleje óta használ Väderstad munkagépeket.
Az eltelt idő alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk az eszközök munka- és
anyagminőségével kapcsolatban. Az eredeti gyári alkatrészek használatával
munkagépeink ma is tökéletes állapotnak örvendenek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Rapid 600F vetőgépünk, mely mára jóval 60 000 hektár
területteljesítmény felett jár, de a rendszeres karbantartásnak köszönhetően, közel 20 évesen is minden szezonban komolyabb meghibásodás nélkül
végzi munkáját. Elégedettségünket azóta több Väderstad munkagép vásárlásával „fejeztük ki”.
Kapcsolatunkban sokat segít a Vaderstad Kft. emberi hozzáállása. A nagy
létszámú cégek hátránya, hogy könnyebben átsiklanak a problémamegoldás
fölött. Sok az igéret, de sokszor csak kevés valósul meg ezekből! A Väderstad
nem ilyen, kevesen vannak, nincs egymásra mutogatás és mindig megkapom
a kért segítséget.”

Svéd acél – svéd minőség
A Väderstad saját kopóelem gyártó üzemmel rendelkezik, így a minőség teljes körű kontrollja garantált. Ez teljesen egyedülálló a piacon. Éppen ezért ugyanaz a csúcsminőségi
filozófia valósul meg a munkagépek és az eredeti alkatrészek gyártása során is.
Minden Väderstad termék ugyanabból a magas minőségű svéd acélból készül.
A gondosan megválasztott alapanyag robusztus konstrukciót, kiváló teljesítményt és
különösen hosszú élettartamot eredményez. Mindezek együtt a lehető legjobb minőséget garantálják a gazdálkodók számára.
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Csertán János, műhelyvezető

A Väderstad bemutatja az egyedülálló
BreakMix kopóhegyet
Az új BreakMix kopóhegy a kiváló keverő és
lazító hatás kombinációja. A BreakMix
a Väderstad innovációja, amely szélesebb
körű használhatóságot, valamint agronómiai
előnyöket biztosít a gazdaságok számára.
„Az új és egyedi kialakítású BreakMix kopóhegy hatékonyan
szünteti meg a talajtömörödést, miközben intenzív keverő hatást
biztosít a felső talajrétegben”, mondja Magnus Samuelsson,
a Väderstad koncepciók kidolgozásáért felelős szakembere, és
hozzáteszi:

BreakMix kopóhegy

80 mm-es kopóhegy

„A BreakMix sokoldalúságot, alacsonyabb input költségeket,
valamint agronómiai előnyöket biztosít használója számára.”
A BreakMix az alapművelésben, majd azt követően is használható, elsősorban nehéz művelésű, kötött talajokon,
ahol gyakori probléma a talajtömörödés.
„A kopóhegy egyedi kialakításának köszönhetően a lazító
hatás akár 30 cm-ig terjedő mélységig kihasználható, ami igen
meggyőző keverő hatással párosul”, mondja Magnus, majd
hozzáteszi:

ÚJDONSÁG!

„Mivel a baktériumok és a gombák a felső 10 cm-es talajrétegben a legaktívabbak, a növényi maradványok bekeverése is
ehhez kell igazodjon a gyorsabb feltáródás érdekében. Mivel
a BreakMix keverő hatása csak a felszínen érvényesül, nem
hozza fel a nagyobb rögöket. A le-, és felfele irányuló vízmozgást
akadályozó talpak és tömörödések hatékonyan számolhatók fel
az új kopóhegy segítségével.”
A BreakMix kopóhegy Marathon keményfém betéttel készül,
ami különösen hosszú élettartamot biztosít. A kopóhegy 2018.
májusától rendelhető a Väderstad szántóföldi kultivátoraira.

24.385 Ft
Cikksz.: 208117

Elérhető 2018 májusától
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Tökéletes alapozás
A Väderstad ultrasekély talajművelési technológiája garantálja
a talaj felső 2-3 cm-es rétegének teljes mértékű átdolgozását.
A tárcsák egy menetben aprítanak, mulcsolnak és porhanyítanak is. A CrossCutter Disc kiválóan teljesít repcetarlón, valamint
zöldtrágya és takarónövények állományának felszámolásában.
Ugyanakkor gabonatarlón és szántott talajok elmunkálásában is
megbízhatóan dolgozik.
Egy tárcsa egy kar
Minden egyes CrossCutter Disc egyedi gumibakolásra van építve,
ami nagyon precíz talajfelszín lekövetést és ezáltal kiváló munkaminőséget biztosít.

Lezárt felszín

Takarónövényzet

Több kultúr- és gyomnövény magja fény
hatására csírázik. Amennyiben mélyre
forgatjuk azokat éveken át dormans állapotban maradnak. Az ultrasekély talajművelés tökéletes mag-talaj kapcsolatot és
elégséges fényhatást biztosít a csírázáshoz.

A következő menetben a gyom- és árvakelés hatékonyan gyéríthető a CrossCutter
segítségével, így tökéletes táblahigiéniát
tudunk biztosítani.

A takarónövény állományának felszámolásakor
nagy teljesítménnyel és számos agronómiai
előny mellett használhatjuk az ultrasekély
művelést. A 0-3 cm-es rétegben dolgozva
a CrossCutter Disc hatékonyan zúzza össze és
mulcsolja a növényi maradványt anélkül, hogy
túl mélyre bedolgozná azt.

A CrossCutter Disc intenzíven aprítja,
zúzza és mulcsolja a növényi maradványokat.

Az ultrasekély talajművelési technológiának köszönhetően az elpergett repcemagok szinte 100%-a gyors csírázásnak indul.

A szármaradvány zúzásával a bakteriális
bontás feltételeit teremtjük meg.
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Tökéletesítse
Carrier munkagépét!
Részletesebben
a 8. oldalon.

18.281 Ft
Cikksz.: 208020

felszámolása

Gyors lebomlás

A szármaradvány zúzásával már az első menet
után megteremtjük a bakteriális bontás feltételeit, csökkentve ezzel annak a kockázatát, hogy
a takarónövény a következő kultúrában
is megjelenjen.

A CrossCutter Disc sajátos formája
11,5 cm-es érintési felületet jelent minden
egyes tárcsa esetében, ami kellő garancia
a talaj felső 2-3 cm-es rétegének teljes
mértékű átművelésére.

Mindez a növényi maradványok hatékony
zúzásában és mulcsolásában ölt testet,
ami kedvező feltételeket teremt a soron
következő növényállomány számára.

A CrossCutter Disc a felszín teljes átmunkálása mellett nagy mennyiségű szerves anyag
kezelésére képes.

A CrossCutter Disc érintkezési felülete
11,5 cm.

A CrossCutter Disc ultrasekély mélységben is intenzív művelést biztosít.
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Műtrágyakijuttatás a talajműveléssel egy menetben
Az új Väderstad megoldás lehetővé teszi a műtrágya talajműveléssel egy menetben történő kijuttatását. A műtrágyakijuttató
rendszer a Väderstad TopDown és az Opus szántóföldi kultivátorra
szerelhető fel.

Gép
TopDown 300
TopDown 400
TopDown 500
TopDown 600
TopDown 700
TopDown 900
Opus 400
Opus 500
Opus 600
Opus 700

Cikkszám
7107128
7107129
7107130
7107131
7107132
7107133
7107134
7107135
7107136
7107137

Ár
5000 €
5690 €
6380 €
7070 €
7760 €
9140 €
5500 €
6190 €
6880 €
7570 €

„Az utóbbi időben megnőtt az igény a gazdálkodók részéről, hogy a műtrágyát a talaj
mélyebb rétegeibe bedolgozva juttassák ki, ami nagyobb előnyhöz juttatja a következő
növényi kultúrákat”, mondja Johan Alsäter, a termékért felelős menedzser, majd így
folytatja:
„A műtrágyának, mint pl. a foszfornak kellő mélységbe történő kijuttatásával biztosítható
a feltáródáshoz szükséges nedvesség, így a hatóanyag könnyebben elérhető a következő
növény számára. Ugyanakkor pl. a talajműveléssel egy időben kijuttatott nitrogén műtrágya segíti a szerves anyag feltáródását az ősz folyamán.”
A műtrágyakijuttató rendszer része egy, a kultivátor
vázára rögzített elosztó fej, ami az FH 2200 front
műtrágyatartályból érkező műtrágyát osztja szét és
juttatja el az egyes kapákhoz. A kijuttatás mélysége akár 30 cm is lehet.
„A műtrágya az egyes kapák mögé kerül kijuttatásra a kiválasztott mélységbe. A kezelő több lehetőség közül választhat: a műtrágya kerülhet egészen
mélyre, a művelési mélységbe, felszínközelbe vagy
50-50%-ban megosztva”, mondja Johan Alsäter.

Elosztó csövek
repce vetéséhez
Az egység segítségével lehetővé válik a repce
sorba történő vetése, a kapák nyomában.
Az elosztó csövek könnyen csatlakoztathatók a BioDrill 360 magszóró egységéhez, amely rugalmas sortávolságot tesz lehetővé.
A TopDown és Opus kultivátorokhoz rendelhető egység a kapaosztással egyező, 27 cm sortávolságra történő vetést biztosítja.
A műtrágyakijuttató és a BioDrill aprómagvető egységgel szerelt
kultivátorokkal vetett repce gyors kezdeti fejlődését biztosítja
a könnyen elérhető tápanyag, ami a karógyökerek látványos
fejlődésében nyilvánul meg.
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Gép
TopDown 400/Opus 400
TopDown 500/Opus 500
TopDown 600/Opus 600
TopDown 700/Opus 700

Cikkszám
Ár
585 €
7191008
650 €
7191009
765 €
7191010
1245 €
7191011

Precíz növényvédőszer kijuttatás
Számos évben okozhat problémát a repcetermesztőknek
a meztelen csiga, amely különösen az érzékeny korai
fejlődési fázisban károsítja jelentősen az állományt.

Gép
Rapid A 400S
Rapid A 600S/C/J
Rapid A 800S/C/J
Spirit 400C/S, s/n 1338Spirit 600C/S, s/n 1338Spirit 800C/S, s/n 1338Spirit 900C/S, s/n 1338-

A Väderstad pneumatikus Rapid és Spirit vetőgépei felszerelhetők
a csigák gyérítésére alkalmas növényvédő szert kijuttató egységgel,
így a vetéssel egy menetben végrehajtható a kezelés. Ez növeli a szer
kijuttatásának a pontosságát és csökkenti a költségeket a műveletek
összevonása miatt. A növényvédő szert a BioDrill 360 aprómagvető
egységből juttatjuk ki.

Cikkszám
7400067
7400068
7400069
7416029
7416030
7416031
7416032

Ár
490 €
680 €
870 €
490 €
680 €
870 €
1020 €

A szer kijuttatását segítő szórólemezek a Rapid A 400-800S, a Rapid A
600-800C/J, valamint a Spirit 400-900C/S vetőgépekhez rendelhetők.

Lúdtalp kés – ideális választás
biogazdaságoknak
A hatékony gyomkontrollt biztosító lúdtalp
kések a Väderstad Swift és Ferox könnyű
kultivátorokhoz, valamint a Väderstad NZ
Aggressive magágykészítőkhöz rendelhetők.
A Väderstad lúdtalp kések kialakítása garantálja a felszín alatti
gyökérzóna teljes átvágását és a hosszú élettartamot is. A gyomok
az átvágást követően a felszínen maradnak. A gyökerek tökéletes
átvágása már sekély művelési mélység esetén is teljesül, így
a munkagép kiválóan használható mechanikai gyomirtásra.

ÚJDONSÁG!
5.036 Ft

Cikksz.: 212385

Lúdtalp kés Ferox
160 mm

6.684 Ft

Cikksz.: 165038

Lúdtalp kés Swift
240 mm

4.273 Ft

Cikksz.: 494539

Lúdtalp kés NZ Aggressive
135 mm

Csavarok és anyák
Lúdtalp kés
Csavar
NZ Aggressive M10 x 45
Ferox
M10 x 45
Swift
M12 x 55

Cikkszám
496569
496569
152263

Anya
M10
M10
M12

Cikkszám
51171200021
51171200021
51171200011

Alkatrész Hírek 2018. 1.

7

A Väderstad élettartam
garanciát vállal tárcsáira
A Väderstad a minőség és a teljesítmény elkötelezett híve,
ennek bizonyságaként élettartam garanciát vállal az általa
gyártott tárcsákra. Amennyiben a tárcsán normál élettartama
alatt, rendeltetésszerű használat mellett, repedés vagy törés
keletkezik, a gyártó saját költségén kicseréli.
„Kopóelem gyártásunk egyedülálló a piacon, ami lehetővé teszi a minőség teljes
körű kontrollját. Bízunk termékeink átlagon felüli minőségében, és azt akarjuk,
hogy vevőink is biztonságban érezzék magukat, amikor a Väderstad márkát
választják”, mondja Johan Alsäter, a talajművelő eszközök termékmenedzsere.
A Väderstad tárcsái kiváló minőségű, V-55 svéd acélból készülnek, a Väderstad
saját tulajdonú üzemében (Svensk Presshärdening), amely a gyárhoz közel
található. A gyártási eljárás ugyanazt a filozófiát tükrözi, mint ami az összes
Väderstad terméket jellemzi, és amely garantálja a legjobb minőséget a piacon.
„Amikor a gazdálkodók tartós, kiváló minőségű eredeti Väderstad kopóelemmel
szerelik fel munkagépüket, biztosak lehetnek abban, hogy az eszköz ugyanazt
a munkaminőséget adja, mint amikor megvették”, mondja Johan Alsäter, és
hozzáteszi:
„Mindez alacsonyabb hektárköltségben nyilvánul meg, ami maximalizálja
a gazdaság nyereségét.”
A Väderstad élettartam garancia minden 2018-as munkagép modellhez (2017.
október 1-e után) gyártott eredeti, valamint az alkatrészként 2018. január 1-e után
vásárolt tárcsához jár. A magas termék-, és gyártásminőség jeleként minden
eredeti kopóelem V-55 jelöléssel készül.

!

Fontolja meg!

Az Ön Carrier
tárcsájához is!
Az új CrossCutter Disc művelőelemekkel a korábban értékesített Väderstad Carrier rövidtárcsák is felszerelhetők.

Johan Alsäter,
talajművelő eszközök termékfelelőse
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CrossCutter Disc

450 mm-es tárcsa

A CrossCutter Disc művelőelemek önálló gumibakolású
karokra vannak építve, ami
lehetővé teszi a tökéletes felszín
lekövetést és az egyenletes munkaminőséget. A kialakítás előnye
a kompromisszumok nélküli
precizitásban nyílvánul meg.

TrueCut 470

Tárcsák – Carrier

Akció!

Akció!

8.912 Ft

Cikksz.: 459608

Tárcsa,
Ø432, kúpos
System Disc
Aggressive.
Évjárat: 2001–2005.
Carrier és
TopDown
munkagépekre.
V-55 acél.

9.498 Ft

Cikksz.: 466947

Tárcsa,
Ø450, kúpos
System Disc
Aggressive.
Évjárat: 2005–.
Rapid, Spirit,
Carrier és
TopDown
munkagépekre.
V-55 acél.

Akció!

18.281 Ft
Cikksz.: 208020

CrossCutter Disc
Ø450
Évjárat: 2005.
Carrier
rövidtárcsára.
6300–
szériaszámtól.
V-55 acél.

10.133 Ft
Cikksz.: 179857

TrueCut tárcsa
Ø470, kúpos
20–30%-kal
hosszabb élettartam a normál tárcsához viszonyítva.
Évjárat: 2005–.
Carrier
rövidtárcsára.

21.669 Ft

15.565 Ft
Cikksz.: 170097

TrueCut tárcsa
Ø510, kúpos
System Disc
Aggressive.
Carrier L
rövidtárcsára.
V-55 acél.

Cikksz.: 154626

TrueCut tárcsa,
Ø610, kúpos
System Disc
Aggressive.
Évjárat: 2001–2005.
Carrier és
TopDown
munkagépekre.
V-55 acél.

Jó tudni!
305 Ft

Cikksz.: 461262

Speciális csavar 10.9
A kúpos fej nagy
elnyíródással szembeni
ellenállást biztosít.
105 Nm

A csavart a tárcsával együtt kell cserélni
A tárcsa és a csavar közötti lezárásnak fontos szerepe
van a munkaminőség tekintetében. Ezért fontos,
hogy a tárcsákkal együtt a csavarokat is kicseréljük.
Az új csavarok tökéletes rögzítést biztosítanak a teljes
élettartam alatt.

Mikor kell a tárcsát cserélni?
A kívánt munkamélység és munkaminőség
megtartása érdekében, akkor kell a tárcsát
cserélni, amikor az eredeti átmérő 15%-a
már elkopott.

TrueCut 510

TrueCut 610

CrossBoard
Alkatrész Hírek 2018. 1.
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305 Ft

Cikksz.: 461262

105 Nm

Speciális csavar 10.9
A kúpos fej nagyon nagy
nyírási szilárdságot biztosít.
A 159937, 156660 és 466947
cikkszámú lapokhoz
használható.

153 Ft

Cikksz.: 50001201621

Akció!

12.482 Ft
Cikksz.: 451793

Vetőtárcsa, Ø370,
síklapú
Évjárat: 1994–1995.
Rapid vetőgép,
703–1499 gyártási
számhoz.
V-55 acél.

12.482 Ft
Cikksz.: 451792

Vetőtárcsa, Ø370,
síklapú
Évjárat: 1991–1993.
Rapid vetőgép, 100–702
gyártási számhoz.
V-55 acél.

7.545 Ft

105 Nm

Cikksz.: 451371

Vetőtárcsa, Ø410, síklapú
Évjárat: 1996–2014.
Rapid vetőgép, 1500–16000
gyártási számhoz.
V-55 acél.

Speciális csavar
M12x16 8,8
A 451793, 451792, 451371 és
451372 cikkszámú lapokhoz
használható.

Tárcsák – Rapid

Akció!

8.277 Ft
Cikksz.: 451372

!

Tárcsa, Ø410, kúpos
System Disc. Évjárat:
1998–2014.
Rapid vetőgép,
3040–16000 gyártási
számhoz.
V-55 acél.

Akció!

6.745 Ft

8.277 Ft

Cikksz.: 159937

Cikksz.: 156660

Vetőtárcsa, Ø410,
síklapú
System Disc.
Évjárat: 2015–.
Rapid vetőgép,
16001– gyártási
számtól. V-55 acél.

Tárcsa, Ø410, kúpos
System Disc.
Évjárat: 2015–.
Rapid vetőgép,
16001– gyártási
számtól.
V-55 acél.

Akció!

8.498 Ft

Cikksz.: 466947

Tárcsa, Ø450, kúpos
System Disc Aggressive. Évjárat: 2005–
2017. Rapid, Spirit,
Carrier és TopDown
munkagépekhez.
V-55 acél.

Fontolja meg!

Gunnar Blackert, termékmenedzser, vetőgépek

Pontos szerelés a megfelelő
eredmény elérése érdekében
A vetőcsoroszlya a gép létfontosságú része, amelynek tökéletesen
kell illeszkednie. A helyesen beállított vetőcsoroszlya biztosítja a
minimális kopást és az optimális maglehelyezést.
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390–370mm
Rendelje meg az új tárcsákat!
Készítse elő a tárcsák cseréjét. Amikor a hornyok már alig
kivehetők, a tárcsák hatékonysága lecsökken. Ez csökkenti
a talajművelés intenzitását. A kopott tárcsák a nagy igénybevételt jelentő talajviszonyok esetén akár meg is állhatnak munka
közben.

Csoroszlyák - Rapid
Garantált illeszkedés –
tökéletes vetési eredmény
A megismételt tesztek azt mutatják, hogy
a Väderstad különlegesen edzett, volfrámkarbid
keményfém betétekkel ellátott csoroszlyái adják
a legjobb vetési pontosságot, amit ráadásul
a teljes üzemi élettartamuk alatt megtartanak.
Okos és hosszú távú megoldás, ha pénzt szeretne megtakarítani.
Minden egyes vetőcsoroszlyát ugyanazzal a hegesztő sablonnal
gyártjuk le, és ugyanolyan edzési eljárásnak vetjük alá. Tudjuk,
hogy akár egyetlen milliméter eltérés is jelentősen befolyásolhatja a munka végeredményét, ezért mindig és megalkuvás nélkül
ragaszkodunk a minőséghez és pontossághoz a gyártás során.

Rövid nyílás

13.398 Ft

Cikksz.: 432118/19

Vetőcsoroszlya
(RD, RDA)
Rapid vetőgép,
899– gyártási
számtól, rövid
nyílás

Hosszú nyílás

15.840 Ft

Cikksz.: 432120/21

Műtrágyacsoroszlya (RD)
Rapid vetőgép,
899– gyártási
számtól. Csak
hosszú nyílással
kapható.

Jó tudni!
Az optimális vetés érdekében fontos, hogy
a vetőcsoroszlyák megfelelően illeszkedjenek. Amikor a vetőgépet leengedi valamilyen szilárd felületre, a csoroszlyáknak nem
szabad a talajhoz érniük. A csoroszlyák
soha sem érhetnek túl a tárcsákon.
Mindig a talaj állapotának és a tárcsák
kopottságának megfelelően válassza meg
a csoroszlyák rögzítési magasságát. Szükség
esetén állítsa egy furattal feljebb.
Figyelem! Ha sok a szármaradvány a
felszínen, lehet, hogy a csoroszlyákat
magasabbra kell állítani annak érdekében,
hogy hajtást kapjanak a talajról és ne álljanak meg. Ez különösen fontos akkor, ha a
tárcsák csipkéi már kopottak.

Hosszú nyílás

15.718 Ft

Cikksz.: 307107/08

Vetőcsoroszlya/
Műtrágyacsoroszlya
Rapid vetőgép,
100–898 gyártási
számhoz.
Hosszú nyílás.

Hosszú nyílás

13.398 Ft

Cikksz.: 432116/17

Vetőcsoroszlya
(RD, RDA)
Rapid vetőgép 899–
gyártási számtól.
Hosszú nyílás.
Műtrágyacsoroszlya (RDAC)
Alkatrész Hírek 2018. 1.
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Marathon kések nehéz
művelési körülményekhez

Az anyag a legjobb helyen
A kopóhegy – az acél és a volfrámkarbid
betét közötti tökéletes egyensúlynak
köszönhetően – a legvégsőkig megtartja
alakját.

A megerősített volfrámkarbid keményfém betétnek köszönhetően
a Marathon élettartama 8–10-szer hosszabb, mint egy normál kopóhegyé. A megőrzött élesség biztosítja a megfelelő támadási szöget
és munkavégzési mélységet, ami optimális talajminőséget ad a
teljes felületen. A kisebb vonóerőigénynek köszönhetően csökken a
gázolajfogyasztás is. Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.

Nincsenek mikrorepedések
A forrasztással rögzített kopóbetét
kiküszöböli a heggesztés okozta
problémákat.

A kopóhegy végére
ráhajló keményfém betét
erősebbé teszi a kést
A volfrámkarbid anyagú keményfém
betét megakadályozza a hosszváltozást. Hozzájárul a tökéletes támadási
szög megtartásához, az üzemanyagmegtakarításhoz és az optimális
végeredmény eléréséhez.

Akció!

17.066 Ft

Cikksz.: 205006

Marathon
50/80 mm
Cultus, Opus, Swift
és TopDown
munkagépekhez.

1.

Akció!

Akció!

15.358 Ft

18.287 Ft

38.149 Ft

Cikksz.: 498382

Cikksz.: 498383

Cikksz.: 475311

Marathon 50 mm
Swift és TopDown
munkagépekhez.

Marathon 80 mm
Cultus, Opus és
TopDown
munkagépekhez.

Marathon
szárnyas kés
Cultus, Opus
és TopDown
munkagépekhez.

1. Jó védettségű köves talajon. A kés végére
hajlított keményfém betét növeli a kopási
ellenállást a hátoldalon, megsokszorozva
a kopóhegy üzemi élettartamát.

2.

2. Szokványos iparági norma. Erőteljes
kopás a hegy alatti részen és meglehetősen
érzékeny a köves talajra.

Erős kapák készítik elő a talajt
Az erős Agrilla kapák megnyitják, átművelik és előkészítik a talajt a gyors vetéshez.
A kapák intenzív vibrálása egyengeti és porhanyítja a talajt.

25 mm

21.058 Ft

Cikksz.: 400523-25

Normál
kopóhegyek
25 db/doboz.
6 mm vastag,
35 mm széles.

21.058 Ft

Cikksz.: 192213-20

HeavyDuty
kopóhegyek
20 db/doboz.
8 mm vastag,
35 mm széles.

HírekHírek
2018. 2018.
1.
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2.635 Ft

16.328 Ft

2.167 Ft

12.513 Ft

Cikksz.: 302300-1

Cikksz.: 423023

Cikksz.: 208932

Cikksz.: 201064-71

Agrilla kopóhegy
NZA magágykészítőkhöz.
15 mm vastag,
20 mm széles.

Marathon 25
NZA magágykészítőkhöz és nyomlazítokhoz.
6 mm vastag,
35 mm széles.

Ferox kopóhegy
6 mm vastag,
50 mm széles.

Agrilla Super
NZ magágykészítőkhöz.
6 mm vastag,
35 mm széles.

Bizonyítottan a legjobb
teljesítmény

„Az utángyártott alkatrészeket
olcsóbb beszerezni, de
drágább a használatuk”

2016 őszén a Väderstad ellenőrzési osztálya elvégzett egy tesztet az egyik partnere munkagépén,
közepestől nehézig terjedő talajviszonyok között
(10049569. sz. vizsgálati jegyzőkönyv).

Peter Rockler, Appuna Gård

A tesztet egy 920 hektáros szántóföldön végezték azzal a céllal,
hogy összehasonlítsák az ügyfél által használt hegesztett keményfém kopóhegyeket a Väderstad Marathon késeivel. A teszt végére
a hegesztett keményfém hegyek közül sok csaknem teljesen elkopott. Egyet már 395 hektár után ki kellett cserélni. Az eredeti Väderstad hegyek ezzel szemben mintegy 50%-nyit koptak mindössze. Az
eredmény azt mutatja, hogy az eredeti Väderstad hegyek használatot követő hossza és súlya felülmúlja a többi hegyét. További előny
a kopóhegy sík felülete, ami jelentősen csökkenti a vonóerőigényt.
Maradék hossz és súly 920 hektár után
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75
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85

55

60
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50

50

Versenytárs

Väderstad
Marathon
Csz.: 498383

Versenytárs

Väderstad
Marathon
Csz.: 498383

A teszt bizonyította, hogy a Marathon kopásállósága jobb. Egy
normál kopóhegyet is teszteltünk, amit ugyanannyi terület megművelése alatt tízszer kellett cserélni.

Csavarok és anyák
Kombinátor kapák
Agrilla, HeavyDuty és normál
Marathon 25

Csavar
Cikkszám
M10 x 45 496569
M10 x 40 50001004011

Anya Cikkszám
M10 51141000021
M10 51141000021

125 mm

12.513 Ft

8.088 Ft

9.614 Ft

16.328 Ft

201064-70

201470

192215

443842

Agrilla Super
NZ magágykészítőkhöz.
15 mm vastag,
20 mm széles.

Agrilla Nova
NZ magágykészítőkhöz.
6 mm vastag,
35 mm széles.

Agrilla Cobra
NZA magágykészítőkhöz.
8 mm vastag,
35 mm széles.

Agrilla X-tra
Rapid és Spirit
nyomlazítokhoz.
6 mm vastag,
35 mm széles.

17.244 Ft

208940 RH (jobb)
208941 LH (bal)

Ferox kapa
6 mm vastag,
50 mm széles.

2.594 Ft

4.578 Ft

306239

445067

Követőborona
pálca
12 mm köracél.

Követőborona
pálca
12 mm köracél.
Dupla,
125 mm-es
fogtávolság.

Alkatrész
Hírek
2018.
Alkatrész
Hírek
2018.
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A modulrendszerű kopóhegy és szárkialakítás nagyobb
rugalmasságot kínál
A cserélhető kopóhegy kialakítással a különféle munkakörülményeknek megfelelően módosíthatja munkagépét. A táblázat tetején a munkagép nevének rövidítése
látható, majd a különféle szélességű késszárak és különböző típusú kopóhegyek
következnek, amelyeket a tömör rétegek áttörésére vagy lazításra használhatunk.
Legalul a különféle talajművelési feladatokhoz javasolt munkamélységeket találja.

NZA

SW

CS

OS

NZ Aggressive

Swift

Cultus

Opus

NZA

NZA

SW

TD, OS, CS
80 mm

120 mm

TD, OS, CS

TD, OS, CS

120 mm

120 mm

210 mm

120 mm

TD, OS, CS, SW
80 mm

TD, OS, CS, SW

120 mm

80 mm

TD, OS, CS

120 mm

TÖMÖRÖDÉS
ÁTTÖRÉSE

KEVERÉS

50 mm

35 mm
35/6
38/8

Egyengetése és
porhanyítás

cm

140 mm

Gyomkontroll
keverés nélkül.

240 mm

Gyomkontroll
széles sávban.

50/80 mm 80 mm 120 mm

50/80 mm

80 mm

Gyomkontroll.
A legfelső talajréteg
Sekély művelés esetén Sokoldalú, általános
A legfelső talajréteg
feltörése és keverése. is hatékony keverés.
talajművelés.
keverése és megemelése. Hatékony egér és
pocok kontroll.

Teljes keverés és
kisebb vonóerőigény.

A tömör talajrétegek
áttörése.
A vízleszivárgás
javítása.

0

10

20

30

40

Csavarok és anyák
Kultivátor kopóhegyek
Swift
Cultus
Opus/TopDown

Csavar
M12 x 55
M12 x 60
M12 x 60

Cikkszám
152263
152264
152264

Anya
M12
M12
M12

Kultivátor kopóhegyek
(régebbi típusok)
TopDown (–1649 gyártási számig)

Csavar
M12 x 60
M12 x 70

Cikkszám
152264
152265

Anya Cikkszám
M12 51171200011
M12 51171200011

Kutivátor kopóhegyek
(régebbi típusok)
Cultus (csavart kés 70 mm)

Csavar
M12 x 45
M12 x 55

Cikkszám
401966
404826

Anya Cikkszám
M12 51011200021
M12 51011200021
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Cikkszám
51171200011
51171200011
51171200011

Csavarok és anyák
Különleges kopóhegyek
LowDisturbance kés, Cultus
LowDisturbance kés, Opus/TopDown
LowDisturbance kés, régebbi TopDown
Opus/TopDown
Szárnyas kés, Cultus/Opus/TopDown
Marathon szárnyas kés,
Cultus/Opus/TopDown

Csavar
M12 x 60
M12 x 80
M12 x 60
M12 x 70
M12 x 60
M12 x 70
3 x M12 x 100
2 x M12 x 70
2 x M12 x 70

Kultivátor kopóhegyek
A tartós kopóhegyek maximalizálják
a munkavégzés eredményét
A Väderstad kultivátorok kopóhegyeit kifejezetten saját igényeinknek megfelelően terveztük és optimalizáltuk, így maximalizálhatjuk
a munkavégzés eredményét.

TD

TopDown
TD, OS, CS, SW

TD, OS

TD, OS
50 mm 80 mm

50 mm 80 mm 120 mm

120 mm

4.242 Ft

Cikksz.: 155027
50 mm

50 mm

Mély lazítás és
keverés.

A tömör talajrétegek
áttörése 40 cm
mélységig.

50/80
mm

80 mm

Akció!

3.882 Ft

Cikksz.: 188623

50 mm-es hegy
15 mm vastag.
Cultus, Opus,
Swift és TopDown
munkagépekhez.

50/80 mm-es hegy
15 mm vastag.
Cultus, Opus,
Swift és TopDown
munkagépekhez.

13.581 Ft

16.328 Ft

5.158 Ft

7.477 Ft

Cikksz.: 155028

Cikksz.: 168264

80 mm-es hegy
15 mm vastag.
Cultus, Opus és
TopDown munkagépekhez.

120 mm-es hegy
Cultus, Opus és
TopDown munkagépekhez.

A tömör talajrétegek
áttörése 40 cm
mélységig és keverés
30 cm mélységig.

Cikksz.: 172326

210 mm-es hegy
Cultus, Opus és
TopDown
munkagépekhez.
Cikkszám
152264
152266
152264
152265
152264
152265
491798
50061207000

Anya
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

Cikkszám
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011

50061207000

M12

51171200011

10.682 Ft

Cikksz.: 485996

Cikksz.: 449859

LowDisturbance
kés
Cultus, Opus és
TopDown munkagépekhez.

Szárnyas kés
Cultus, Opus és
TopDown munkagépekhez.

6.867 Ft

Cikksz.: 201387/88

Kopóhegy
Régebbi
kultivátorokhoz.

Jó tudni!
Peremes anya –
könnyebbé teszi a munkát
A kopóhegy cseréket gyorsabbá és
könnyebbé teszi a peremes anya. Nem
engedi kimozdulni a perselyeket és
megvédi gépe festését.
Alkatrész Hírek 2018. 1.
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2.594 Ft

Cikksz.: 419997

CrossBoard
45 mm-es
kopólap, hajlított
Erőteljes, nagy
áteresztőképességgel.

CrossBoard

4.242 Ft

Cikksz.: 419999

CrossBoard
100 mm-es
kopólap, hajlított
Erőteljes, jó
áteresztőképességgel. Megfordítható
a kevésbé intenzív
talajművelő hatás
eléréséhez.

Növelje CrossBoard
simítója hatékonyságát
a megfelelő kopólappal
A CrossBoard talajművelési kapacitásának növeléséhez
kopólapok széles választékát kínáljuk. Ne feledje, hogy
a hajlított CrossBoard kopólap megfordítható, így lazább
talaj esetén módosítja a felszínegyengető hatást.

Jó tudni!

Egyszerű felszerelhetőség
A Väderstad Quick Change System
alkalmazásával szerszámok használata nélkül szerelhetjük fel a törőkéseket
a CrossBoard kopólapokra. A késeket
könnyen beállíthatjuk a kívánt talajművelési intenzitásnak megfelelően.

16

Alkatrész Hírek 2018. 1.

Csavarok és anyák
CrossBoard Csavar
Points
M12 x 35

4.273 Ft

Cikksz.: 433940

Rögzítőfül
SingleKnife és
DoubleKnife
rendszerhez.

5.646 Ft

13.886/11.445 Ft

9.919/6.073 Ft

441344/202181

421626/201787

CrossBoard
150 mm-es
kopólap, hajlított
Erőteljes, mérsékelt áteresztőképességgel.

CrossBoard
Heavy simítórugó,
150 mm
Cikkszám:
441344, hajlított
Cikkszám:
202181, egyenes

CrossBoard Light
simítórugó,
45 mm
Cikkszám:
421626, hajlított
Cikkszám:
201787, egyenes

Cikksz.: 440603

1.984 Ft

3.937 Ft

Cikksz.: 419998

Cikksz.: 419996

CrossBoard
45 mm-es kopólap,
egyenes Nagy
áteresztőképesség.
Cikkszám:
50061203521

2.289 Ft

Cikksz.: 443360

Csap
SingleKnife és
DoubleKnife
rendszerhez.

Anya
M12

CrossBoard
100 mm-es kopólap,
egyenes
Jó áteresztőképesség.

5.463 Ft

Cikksz.: 425587

CrossBoard
150 mm-es kopólap, egyenes
Mérsékelt
áteresztőképesség.

Cikkszám:
51011200021

3.510 Ft

Cikksz.: 430400

SingleKnife
Növeli a talajművelés intenzitását.

8.210 Ft

Cikksz.: 433939

DoubleKnife
Feltöri a felső talajréteget, amely gyakran
előfordul a tavaszi esők
után a hordalékban
gazdag talaj tetején.
Hengerre van szerelve.

Kettős keverőhatást biztosító késszárak
A késszárak és kopóhegyek kombinációja alapvető fontosságú a talaj és
a szármaradvány maximális összekeveréséhez. A MixIn készárak nem
felfelé, hanem előre dobják a talajt. Így a talaj és a szármaradvány kétszer
keveredik össze, ami növeli a szerves anyag lebomlásának sebességét.

MixIn késszárak

A kettős keverőhatás előnyei
A MixIn késszár kétszer keveri össze a talajt a szármaradványokkal, ami
jobb mélységi eloszlást eredményez. Ennek köszönhetően ugyanaz a
keverőhatás sekélyebb talajműveléssel is elérhető, ami gázolaj-megtakarítást eredményez.

MixIn késszár
A Väderstad egyedi
megoldása

5.463 Ft

6.684 Ft

MixIn 50 mm
Cultus
munkagéphez.

MixIn 80 mm
Cultus
munkagéphez.

Cikksz.: 483461

Cikksz.: 476871

7.599 Ft

Cikksz.: 172282

MixIn 120 mm
Cultus
munkagéphez.

Csavart késszár
Szokványos
iparági norma

5.463 Ft

6.684 Ft

MixIn 50 mm
Swift munkagéphez.

MixIn 80 mm
Swift munkagéphez.

5.463 Ft

6.684 Ft

Cikksz.: 482278

Cikksz.: 168265

MixIn 50 mm
Opus és TopDown
munkagépekhez.

MixIn 80 mm
Opus és TopDown
munkagépekhez.

MixIn 120 mm
Opus és TopDown
munkagépekhez.

Cikksz.: 492603

Csavarok és anyák
MixIn késszár
Csavar
Swift
M12 x 55
Cultus
M12 x 80
Opus/TopDown M12 x 70

!

Cikkszám
152263
152266
152265

Anya
M12
M12
M12

Cikksz.: 481615

Cikkszám
51171200011
51171200011
51171200011

Fontolja meg!
Használjon a hegynél
szélesebb késszárat.
Ezzel hatékonyabbá
tehető a talajkeverési
kapacitás.

Cikksz.: 483233

7.599 Ft

Alkatrész Hírek 2018. 1.

17

Porhanyít, egyenget, tömörít
A Väderstad Crosskill és Cambridge rögtörő gyűrűi a tavaszi vetés után optimális
csírázási feltételeket teremtenek a mag számára. A Rollex vagy Rexius hengerhez
választható nagy hatékonyságú Crosskill gyűrűtípus feltöri a kemény talajfelszínt,
amely gyakran megjelenik a tavaszi esők után a hordalékban gazdag talaj tetején.
• Garantáltan hozzáilleszthető a munkagéphez
• Jobb minőségű acél – hosszabb élettartam
•S
 zabályozott gyártási folyamat és ellenőrzőtt alapanyagok – mindig ugyanaz
a kiváló minőség
• Jobb festés – kevesebb rozsda

22.890 Ft
Cikksz.: 301012

Cambridge
gyűrűtípus
Vékony. 485 mm
átmérőjű.

22.890 Ft
Cikksz.: 301002

Cambridge
gyűrűtípus
Széles. 472 mm
átmérőjű.

17.091 Ft
Cikksz.: 101081

Cambridge
HeavyDuty
gyűrűtípus
Vékony.
565 mm átmérőjű.

45.779 Ft
Cikksz.: 101080

Cambridge
HeavyDuty
gyűrűtípus
Széles. 550 mm
átmérőjű.

36.623 Ft

31.282 Ft

31.282 Ft

Crosskill
gyűrűtípus
108 mm széles.
520 mm átmérőjű.

Crosskill
gyűrűtípus
470 mm átmérőjű.

Crosskill
gyűrűtípus
92 mm széles.
520 mm átmérőjű.

Cikksz.: 101112

Cikksz.: 101106

Cikksz.: 101107

Miért van szükség rugós alátétekre?
A hengertagok végére szerelt rugós alátétek elnyelik
a nyomást, és elősegítik a henger simább futását.
Az alátétek ezenkívül minimálisra csökkentik a
gyűrűk kopását is. A gyűrűk cseréjekor gyakran több
rugós alátétet is fel kell helyezni, vagy ki kell cserélni
a meglévőket.
Figyelem! Minden szezon után érdemes ellenőrizni
a tengelyen fixen lévő gyűrűtagokat. Amennyiben
elmozdulnak, úgy a 401444 cikkszámú rugós alátétekkel feszíthetjük meg őket.
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4.029 Ft

Cikksz.: 401444

Rugós alátét
112x57x3 mm

A Tempo még tökéletesebb eredményt
biztosít aprómagvú növények vetésekor
A világrekorder Väderstad Tempo vetőgépekhez
rendelhető aprómagvető-készlet lényegesen
javítja a munka minőségét cukorrépa és repce
vetésekor.
„A Väderstad Tempo vetőgépekhez rendelhető aprómagvető-készlet lényegesen javítja a munka minőségét cukorrépa és
repce vetésekor, ami magasabb termésátlagokban és a vetőgép
szélesebb spektrumban történő használatában nyilvánul meg”,
mondja Jörgen Dahl, a Tempo szemenkénti vetőgép termékfelelős igazgatója, majd hozzátette:

25.942 Ft
Cikksz.: 7120258

Rugóterhelésű
nyomókerék
(ajánlott
a 7120259-hez)

„Kukorica, cukorrépa, szója, napraforgó, repce, gyapot, cirok és
még megannyi más növény – a Tempo vetőgépek a szántóföldi
növények széles skáláját képesek kiváló minőségben elvetni.”

27.468 Ft

Az aprómagvető-készlet minden Tempo szemenkénti vetőgépre
elérhető lesz a 4 soros Tempo R modelltől egészen a Tempo R
18-ig. Ezen felül utólag is megrendelhető lesz a már meglévő
vetőgépekhez is.

Cikksz.: 7120259

Változtatható
szögű zárókerék
tartókar (hosszú)

Fontos részelemek a siker érdekében
Az aprómagvú növények sekély vetésekor minimum elvárás,
hogy a vetőgép kiméletesen kezelje a vetőmagot. Az aprómagvető-készlet két fő komponense a rugóterhelésű nyomókerék,
valamint a változtatható szögű zárókerék.
„A nyomókerék feladata, hogy megállítsa a vetőcsoroszlyát
elhagyó vetőmagot és optimális mag-talaj kapcsolatot alakítson
ki. A változtatható rugóterhelésű nyomókerék mindezt kiméletesebben végzi el, ami előnyösebb a sekély vetésű növények
esetében”, mondja Jörghen Dahl, és így folytatja:
„A sekélyre vetett növények sorainak zárására változtatható
szögű zárókerék szolgál, melynek helyzete a vetőegységeken
található karokkal állítható.”

3.052 Ft

Cikksz.: 7120265

Légterelő adapter
aprómagvú növények vetéséhez.

Az aprómagvetőkészlet tartalmazza
mindhárom elemet.

56.461 Ft
Cikksz.: 7120257
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Soregység felszerelések

Lyukszám/
mm
63/3,5
32/4,0
32/5,0
32/5,5
32/6,0
121/1,4
83/2,3
120/4,0
83/4,5
83/5,0
41/2,5
21/3,0
21/3,5
21/4,0
21/2,5

Magtárcsa
Gyapot
Kukorica
Kukorica
Kukorica
Kukorica
Repce
Cirok
Szója
Szója
Szója
Cukorrépa
Napraforgó
Napraforgó
Napraforgó
Napraforgó

5.494 Ft
155273-1

Szója magtárcsa

62.565 Ft

Cikkszám Ár

7120260

5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft
5.494 Ft

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

Vetőegység szállító és
tároló kocsi
A vetőegység szállító és
tároló kocsi a sortávolság
vagy a sorszám megváltoztatásakor használható, amikor
például cukorrépáról kukorica vetésére váltunk. A kocsi
megkönnyíti a vetőegység
leszerelését és szállítását.

Akció!

2.594 Ft

2.594 Ft

2.594 Ft

Műtrágya
adagolókerék
Kicsi.

Műtrágya
adagolókerék
Közepes

Műtrágya
adagolókerék
Nagy
(>250 kg/ha).

158669

496168

173412

13.398 Ft

13.398 Ft

170128/170127

179593/182565

Műtrágyacsoroszlya
Évjárat: –2015.

Továbbfejlesztett készlet, vetőtárcsa
Tempo F szériaszám: 353–1029, Tempo T szériaszám:
101–299, Tempo R szériaszám: 101–179, Tempo V szériaszám: 101-109 Figyelem! TPF 101–352 szériaszámú
gépekhez a 211141 sornyító tárcsa készlet rendelhető.

19.838 Ft

Vetőtárcsa
Évjárat: 2016–.
V-55 acél.

Nyomókerék
Cikkszám: 170343, 60-as
Cikkszám: 151827, 70-es

11.262 Ft
180078

Műtrágyatárcsa
Évjárat: 2016–.
V-55 acél.

8.851 Ft
485683/151826

Gumi a nyomókerékre
Cikkszám: 485683, 60-as
Cikkszám: 151826, 70-es

30.519 Ft

45.779 Ft

30.519 Ft

88.506 Ft

61.667 Ft

69.375 Ft

7120208

7120175

7120240

7120176

7120203

7120205

Normál
magszenzor
16 mm.

Magszenzor
22 mm.
Nagyméretű
magokhoz.

Normál zárókerék
25 mm. 1 pár.

16
m

Műtrágyatárcsa
Évjárat:
–2015.
V-55 acél.

170343/151827

199210

188282

451371

Műtrágyacsoroszlya
Évjárat: 2016–.

13.734 Ft

35.097 Ft

7.545 Ft

m
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Mintás zárókerék
50 mm. 1 pár.

Széles zárókerék
50 mm. 1 pár.

25.179 Ft

25.179 Ft

192435-1

203795

Vetőcsoroszlya
16 mm
TPF szsz: –1176
TPT szsz: –354
TPR szsz: –216
TPV szsz: –260

Vetőcsoroszlya
16 mm
TPF szsz: 1177–
TPT szsz: 355–
TPR szsz: 217–
TPV szsz: 261–
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Fogazott
zárókerék
1 pár.

25.179 Ft
192439-1

22

mm

Vetőcsoroszlya
22 mm
TPF szsz: –1176
TPT szsz: –354
TPR szsz: –216
TPV szsz: –260

25.179 Ft
203799

Vetőcsoroszlya
22 mm
TPF szsz: 1177–
TPT szsz: 355–
TPR szsz: 217–
TPV szsz: 261–

Alkatrészeinkről bővebb
információt kaphat honlapunkon,
a vaderstad.com/hu weboldalon,
melyek segítségével növelheti
beruházása hatékonyságát.

A precíziós vetés magasabb szintje
A Tempo új normát állít fel a nagy sebességű pontos vetés területén. Az eredmény
az egyenletes kelés és a kiváló teljesítmény egyedi kombinációja. Minden vetési
technológiában alkalmazható: direktvetésben éppúgy, mint a csökkentett menetszámú vagy a hagyományos talajműveléssel előkészített talajba való vetésre is.

32.045 Ft

32.045 Ft

6.104 Ft

16.023 Ft

129.708 Ft

180072

203407

157033

196888

7120248

A műtrágyacsoroszlya rugós
lengéscsillapítója
„Lágy”.

A műtrágyacsoroszlya rugós
lengéscsillapítója
„Kemény”.

Zárókerekek
váza
Rövid.

7120163

Mikrogranulátumtartály
Merev csoroszlya.

Sortisztító
Évjárat: 2018–.

11.445 Ft

14.497 Ft

3.205 Ft

10.529 Ft

499102

212547

159370

177758

Csoroszlya

126.656 Ft

Zárókerekek
váza
Hosszú.
Mikrogranulátumhoz ajánlott.

Csoroszlya
Zárt alsó rész,
nyitott hátoldal.

Rugós csoroszlya

Mikrogranulátum
adagolókerék
Cikksz.: 177758 Kicsi
Cikksz.: 177757 Közepes
Cikksz.: 177756 Nagy
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Väderstad márkabolt

70,9 €

54,1 €

Mellény

Kapucnis pulóver

39,8 €

Átmeneti dzseki

92,7 €
Téli kabát

Munkaruhák kemény munkához
A Väderstad márkabolt minden részletében kiváló minőségű ruházatot és kiegészítőket
kínál. A választék bőséges és minden életkornak, illetve minden családtag érdeklődésének
megfelelő. Ha rendelni szeretne, keresse fel a collection.vaderstad.com weboldalt vagy az
Önhöz legközelebbi forgalmazót.

10,8 €
Sapkák

26,4 €
Póló

22
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Elöl különféle
emblémákkal

14,3 €
Öv

46 €

Öv csattal

66,3 €

Könnyű mellény

A webhsop honlapján
(collection.vaderstad.com) a teljes választékot
megtekintheti.

37,3 €

Gyermek kapucnis pulóver

19,2 €

Gyermek Rapido póló

22,7 €

Gyermek póló

25,8 €

Gyerekrugdalózó

ÚJDONSÁG!

224,3 €

Viaszos kabát

Alkatrész Hírek 2018. 1.
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Ahol a gazdálkodás
kezdődik
A világ összes gazdálkodójával összefogva három generáció óta olyan gépek gyártásán és technológiák kidolgozásán fáradozunk, melyeknek köszönhetően minden mezőgazdasági területből a maximum hozható ki. A kiváló
minőségű Väderstad gabona-, és szemenkénti vetőgépek,
valamint talajművelő eszközök segítségével a gazdálkodók nagyobb területet tudnak rövidebb idő alatt megművelni, ami rendkívül hatékonnyá teszi a talajelőkészítés és
vetés folyamatát.
A gazdákkal közösen dolgozunk a termelés még hatékonyabbá tételéért.

Beruházásával kapcsolatos
további tudnivalók
Kérjük, válassza a Szerviz és alkatrész menüpontot, ahol megtalálja
a prospektusokból, használati útmutatókból, alkatrészkatalógusokból,
valamint egyéb termékekről szóló dokumentációkból álló adatbázisunkat.
www.vaderstad.com/hu
Minden ár áfa nélkül van feltüntetve. A nyomdahibákért és a gépelési
hibákért nem vállalunk felelősséget.

Ahol a gazdálkodás kezdődik

