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Tisztelt
Partnerünk!
Terveinknek megfelelően megjelent az
alkatrészkiadványunk második száma.
Az év végéhez közeledve lassan befejeződnek az őszi munkálatok, elcsendesül
a határ. A műhelyekben azonban nem
áll meg az élet, eljött a téli gépjavítások
időszaka. Az újság segítségével, amit
a kezében tart, megismerheti a zavartalan működés és a kifogástalan munkaminőség érdekében használható
kopóalkatrészeink széles kínálatát.
A kiadványban bemutatunk néhány,
a Tempo szemenkénti vetőgépekre utólagosan felszerelhető tartozékot is. Ne
feledje, amennyiben Väderstad munkagépéhez tartós és kiváló minőségű, eredeti
alkatrészeket rendel, úgy munkaeszköze
a teljes élettartam alatt megbízhatóan és
páratlan teljesítménnyel dolgozhat.
A Vaderstad Kft. az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is elindítja téli alkatrész
elővásárlási akcióját annak érdekében,
hogy ön minél költséghatékonyabban
tudjon felkészülni az előttünk álló tavaszi munkálatokra. Akciónk december
elsejétől február végéig tart, és minden,
a kínálatunkban szereplő alkatrészre
vonatkozik. A géptartozékok vásárlása
esetén 10%-os, az egyéb alkatrészekre 15%-os elővásárlási engedményt
biztosítunk. Az év elején meghirdetett
élettartam garanciával együtt az akció
végéig számos kopóelemet 20%-os
árengedménnyel kínálunk megvásárlásra. Ezen alkatrészeket piros színű
kiemeléssel jelöltük az újságban.

Egy partnerünk ajánlásával
Gazdaság:

Csizmadia Ferenc e.v.

Terület:
1000 ha

Munkagépek:

Rexius 820 (2000) és Rollex 620
(2003) henger-simító kombináció
NZ Aggressive kombinátor (2003)
Rapid 400S (2004) vetőgép
TopDown (2008) kultivátor
Spirit 600C (2003) kombinált vetőgép
Tempo F6 (2016) szemenkénti
vetőgép

„Lassan két évtizede érkezett hozzánk első Väderstad munkagépünk.
Az eltelt évek alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk az eszközök munkaés anyagminőségével kapcsolatban. Az eredeti gyári alkatrészek használatával a régi gépeink is bármikor hadra foghatók, ma is kiváló állapotnak
örvendenek. Nem állítom, hogy nem vásárolunk meg például egy csapágyat
a csapágyboltban, de mindig csak a legjobb minőséget. A kopóalkatrészek
mindig eredeteik, különösen igaz ez a nagy igénybevételű gépekre. Heterogén talajtípusokon gazdálkodunk, a megfelelő pillanatban elvégzendő
munkához pedig elengedhetetlen gépeink megfelelő műszaki színvonalának fenntartása, melynek érdekében a szervizes kolléga mindig a maximális
támogatást nyújtja. Céljaink elérését nagyban segítik az ősz végén induló
alkatrészakciók. A téli hónapok nálunk is gépjavításokkal, műszaki vizsgákra
felkészítéssel telik, az előrendelési akciókban pedig mindig nagyobb engedmények érhetők el.”
Kanyó Krisztián, ügyvezető-helyettes

Nézzen a képek mögé! –
Augmented Reality applikáció
Az okostelefonra vagy táblagépre letölthető Väderstad AR alkalmazás
segítségével ezen kiadvány számos tartalmi eleme megelevenedik.
A Väderstad AR alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple App Store vagy
a Google Play Store felületről. Használata egyszerű: az applikáció megnyitását
követően a készülék kamerájával az AR szimbólumra kell mutatni.

Ahol az AR szimbólumot látja, a mögöttes tartalmak életre kelnek.
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Két funkció kombinálása
egy kopóhegyben
Akció!

20.171 Ft
Cikksz.: 208117

Az új BreakMix kopóhegy a kiváló keverő és lazító
hatás kombinációja. 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.

Keverés az optimális zónában
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 tömörödések szakértője
A le-, és felfele irányuló vízmozgást akadályozó talpak és
tömörödések hatékonyan számolhatók fel az új kopóhegy
segítségével.

•	Kötött, tömörödésre
hajlamos talajok
speciális kopóhegye
• Tömörödések áttörése
• Bekeverés a felső zónában
•	A volfrám-karbid
keményfém betét garantálja
az állandó munkamélységet
• 30 cm művelési mélység

A BreakMix a Väderstad Cultus, Opus és TopDown kultivátoraihoz rendelhető.
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A BreakMix kiváló munkát végez!
Annerberg Maskinstation egy bérmunkában művelt nyugatsvédországi gazdaságban elsőként próbálta ki a BreakMix
kopóhegyet.
„Talajaink tömörödésre hajlamosak, ami sajnos a gyengébb termésátlagokon is meglátszik. Ezért próbáltuk ki a BreakMix kopóhegyet, melynek köszönhetően mélyebben
lazult réteg és kedvezőbb gyökerezési zóna alakítható ki pl. a repce számára.
Ráadásul a kiváló keverőhatás mellett kis arányú rögképződést tapasztaltunk.
Végeredményben nagyon kiváló talajszerkezetet kaptunk”, magyarázza
Johan Gustafsson, az Annerberg Maskinstation gazdaság tulajdonosa, majd hozzáteszi:
„A MixIn késszár tökéletesen kiegészíti a BreakMix kopóhegyet, ami anélkül töri át
a mélyebben lévő tömör rétegeket, hogy a nagyobb rögöket a felszínre hozná. Ebben
a mélységben bármely hagyományos kopóhegy használatával sokkal rögösebb felszínt
kaptunk volna, ami nyilván negatívan befolyásolná a vetés folyamatát.”
Elégedett vevők
„Kezdetben nem bíztunk a BreakMix sikerében, de a használat során merőben más
véleményünk alakult ki róla. Fantasztikus munkát végez! Nagyon meg vagyunk elégedve az eredménnyel”, mondja Johan Gustafsson, majd hozzáfűzi:
„Figyelemre méltó a BreakMix kopóhegy Marathon kialakítása, ami megnöveli
az élettartamot. A száraz nyár ellenére közel 300 hektáron használtuk, és szinte nem is
látszik rajta kopás.”

Információ az Anneberg-i gazdaságról:
Johan Gustafsson 20 éve tulajdonosa és vezetője az
Annerberg Maskinstation gazdaságnak
Növények: Búza, zab, bab, repce
Talaj: középkötött-kötött agyagtalaj
Munkagép: TopDown 500
Késtípus: BreakMix kopóhegy
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Lúdtalp kés – ideális
választás biogazdaságoknak
A fogyasztói igényeknek megfelelően a biogazdálkodás világszerte fejlődőben van.
A biogazdálkodás egyik kritikus pontja a
gyomirtás, ami feltételezi a gyomok ismeretét,
illetve azok hatékony korlátozását.
Az elmúlt időszakban a Väderstad részt vállalt a biogazdálkodás
technológiai fejlesztésében, számos munkagép és koncepció
kidolgozása útján. Ennek a munkának egyik terméke a lúdtalp
kés, amely teljes keresztmetszetben átvágja a gyomok gyökérzetét. A gyomok ezt követően a felszínen hagyva elszáradnak, és
részben lebomlanak. A lúdtalp kés már sekély munkamélység
esetén is teljes hatást ér el, ezért kiválóan alkalmazható mechanikai gyomirtást végző munkaeszközön.
A lúdtalp kés a Väderstad Swift és Ferox kultivátoraira, valamint
az NZ Aggressive magágykészítőjére szerelhető fel.

Akció!

4.048 Ft
Cikksz.: 212385

Akció!

6.064 Ft

Lúdtalp kés Ferox
160 mm

Cikksz.: 165038

Akció!

3.588 Ft

Lúdtalp kés Swift
240 mm

Cikksz.: 214000

Lúdtalp kés NZ Aggressive
120 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

Precíz növényvédőszer kijuttatás
Számos évben okozhat problémát a repcetermesztőknek a meztelen csiga, amely különösen
az érzékeny korai fejlődési fázisban károsítja
jelentősen az állományt.
A Väderstad pneumatikus Rapid és Spirit vetőgépei felszerelhetők a csigák gyérítésére alkalmas növényvédőszert kijuttató
egységgel, így a vetéssel egy menetben végrehajtható a kezelés.
A szer kijuttatását segítő szórólemezek a Rapid A 400-800S,
a Rapid A 600-800C/J, valamint a Spirit 400-900C/S vetőgépekhez
rendelhetők.

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-

Cikkszám
7400067
7400068
7400069
7416029
7416030
7416031
7416032

Ár
158.100 Ft
220.100 Ft
282.100 Ft
158.100 Ft
220.100 Ft
282.100 Ft
331.700 Ft
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Az egyedi CrossCutter Disc
Az intenzív sekélyművelést megvalósító CrossCutter Disc
a tárcsás talajművelő eszközök új generációja. A páratlan
aprító és keverő hatással jellemezhető új tárcsatípus
mulcsozott talajfelszínt hagy hátra.

Az egyedi CrossCutter Disc művelőegységet intenzív, rendkívül sekély, 2-3 cm-es
munkamélységű talajművelésre tervezték. Formájának és a kiváló minőségű svédacélnak köszönhetően a CrossCutter Disc tökéletes aprítást és intenzív keverést biztosít
az ultrasekély talajművelés során.
A CrossCutter Disc kiemelkedő teljesítményt nyújt repcetarlón és köztes növényállományban, miközben alkalmazása további előnyöket jelent gabonatarlón, csakúgy,
mint az alapművelésben részesített területek elmunkálásában.
A sekélyebb művelés hatékonyabb talajnedvesség megőrzést is jelent, amiből a következő növény profitálhat.

Akció!

15.568 Ft
Cikksz.: 208020

• Teljes keresztmetszetű
ultrasekély talajművelés
• Kevesebb üzemanyag –
nagyobb sebesség
• Kiváló a repcetarlón
•T
 akarónövény állomány
mulcsozása
• A sokoldalú tárcsatípus
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A CrossCutter Disc kevesebb talajt mozgat meg, mint a hagyományos tárcsa, ezért kevesebb üzemanyag-felhasználással
jellemezhető, optimális munkasebessége 15-20 km/h.

Lezárt felszín
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.

Takarónövényzet felszámolása
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 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.

Gyors lebomlás
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 3-12 m munkaszélességű Väderstad Carrier rövidtárcsákhoz rendelhető.
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Akció!

Akció!

Akció!

Akció!

Cikksz.: 459608

Cikksz.: 466947

9.628 Ft

15.568 Ft

11.014 Ft

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

Tárcsa Ø450 kúpos
System Disc
Aggressive.
Évjárat: 2006–.
Rapid, Spirit, Carrier
és TopDown
munkagépekre.
V-55 acél.

CrossCutter Disc
Ø450,
Évjárat: 2006.
Carrier rövidtárcsára.
6300– szériaszámtól.
V-55 acél.

TrueCut tárcsa
Ø470, kúpos
20–30%-kal
hosszabb élettartam
a normál tárcsához
viszonyítva.
Évjárat: 2006–.
Carrier rövidtárcsára.

9.380 Ft

Cikksz.: 208020

Cikksz.: 179857

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
Mattias Hovnert, Sales & Marketing igazgató, Väderstad.
A Väderstad tárcsái kiváló minőségű, V-55 svédacélból 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 Mattias Hovnert, 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.
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CrossCutter Disc

450 mm-es tárcsa

TrueCut 470

Tárcsák – Carrier

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

Akció!

Akció!

15.815 Ft
Cikksz.: 170097

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

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

18.934 Ft
Cikksz.: 154626

TrueCut tárcsa
Ø610, kúpos
System Disc
Aggressive.
Carrier XL
rövidtárcsára.
V-55 acél.
Johan Alsäter,
talajművelő eszközök termékfelelőse

Jó tudni!
340 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.

1 kg
= 10 Nm
1m

!
40 Nm

TrueCut 510

TrueCut 610

CrossBoard
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Tények a Väderstad alkatrészgyártó üzeméről (SPH)
2011 óta a Väderstad teljes tulajdonában van
50 alkalmazott
Överum településen (Kalmar megye, Svédország)
A gyár területe: 9.000 m2
5.000 tonna svédacélt használ fel, ami az SSAB-től származik
Éves gyártás: 500 000 darab
Magas szintű automatizálás, 35 robot
Üzemen belüli termékfejlesztés

A piac legjobb alkatrésze
itt készül
A teljes kontroll alatt álló termelés a Väderstad
egyik erőssége. A saját gyártású kopóelemek
használata nem szokványos dolog a világ
gépgyártóinak táborában. A Väderstad rendelkezik ezzel. Mindez garanciát jelent arra, hogy
a rendkívüli minőség, funkcionalitás és tartósság nemcsak a munkagépre, de az azon lévő
kopóelemekre is jellemző.

„Az állandó minőség különös fontossággal bír az egyre élesedő
versenyhelyzetben. A mi üzemünk magas szinten automatizált”,
mondja Dan Somlin, az üzem vezetője, majd hozzáteszi:
„Robotokkal, ellenőrzött folyamatokkal és gondos
minőségellenőrzéssel dolgozunk. Emberi kéz nem érinti
a gyártás során a termékeket. A személyzet feladata az
ellenőrzés és a minőség kontrollja. A felesleges anyagmozgatást
kiszűrtük, helyette más folyamatok dominálnak, mint pl.
lézerprogramozás vagy minőségellenőrzés.”

Az Överumban található üzem tárcsák, kopóhegyek és gyűrűk
gyártására specializálódott. A gyártási filozófia mindig változatlan:
a mezőgazdaság speciális igényeire szabott, legkiválóbb
minőségű anyagból készülő eredeti alkatrészek gyártása.

Dan Somlin,
az Överumban lévő üzem vezetője
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Svédacélt használunk
az állandó és magas
minőség érdekében
Minden Väderstad termék az SSAB-től származó svédacélból
készül, ami különösen magas minőséggel és élettartammal
jellemezhető. Az 5.000 tonnányi acélból tárcsák, kopóhegyek és
tömörítő hengerek gyűrűi készülnek.
„Az acél keménysége rendkívül fontos. Ezt az ún. Rockwell C
skálán mérjük. Széles körű tesztek igazolják, hogy a keménység
és a szívósság közötti egyensúly megteremtésével optimális
tartósságot sikerült elérnünk. Mindennek jeleként termékeinken
az egyedi V-55 jelölés található”, mondja Dan Somlin.

Évi 5.000 tonna svédacél megy keresztül
a Väderstad üzemén!

„A precizitás és a méretpontosság nagy jelentőséggel bír
a gyártási folyamat során. A vetőcsoroszlyák tárcsáinak pontosan kell dolgozniuk az állandó és tökéletes eredmény érdekében. A tárcsaagyaknak szintén precízen kell illeszkedniük.”
„A tökéletes illeszkedés kritikus fontosságú”, mondja Dan Somlin.

Az eredeti Väderstad alkatrészek
V-55 jelöléssel készülnek.
Eljött az idő a kapacitás bővítésére
„A jelenlegi termelési szintünk alapján a közeljövőben egy
harmadik gyártósorra is szükségünk lesz”, mondja Dan Somlin.
Az ok a tárcsák iránt megnövekedett igényben keresendő, nem
beszélve a CrossCutter Disc óriási sikeréről.
„Tagadhatatlanul fényes jövő előtt állunk, biztonságban érezzük
magunkat a termékeink és értékesítésük tekintetében. Az ipari
termelés élen járói vagyunk, vevőink és alkalmazottaink nagy
örömére”, foglalja össze Dan Somlin.

A lyukkialakítás módja
hatással van az élettartamra
”Lyukakat készíteni az acélba igen komplikált folyamat, mivel
meggyengíti az anyagot. A legnagyobb probléma akkor keletkezik,
amikor lyukakat ütünk az anyagba, ami mikrorepedéseket idézhet
elő. Ez az eljárás teljesen bevett szokás a tárcsákat készítő cégeknél,
ami együtt jár a kopóelem érzékenységének növekedésével. A megnövekedett igény vezetett bennünket oda, hogy fúrással készítsünk
lyukakakat a tárcsákra. Ez nagyobb ellenállást és hosszabb élettartamot is kölcsönöz a Väderstad tárcsáknak.”
Alkatrész hírek · 2018. 2. szám
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Csoroszlyák – Rapid
Garantált illeszkedés –
tökéletes vetési eredmény
A megismételt tesztek azt mutatják, hogy
a Väderstad különlegesen edzett, volfrám-karbid
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.

Hosszú nyílás

Rövid nyílás

Akció!

Akció!

10.866 Ft

12.846 Ft

Cikksz.: 432118/19

Cikksz.: 432120/21

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

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

Hosszú vagy rövid nyílás?
A rövid nyílás növeli a vetési pontosságot, ami száraz talaj és
tavaszi vetés esetén lényeges. Nagyon nedves talaj és nehéz
vetési körülmények esetén a rövid nyílás érzékenyebb lehet,
és gyakoribb leállást okozhat.

Hosszú nyílás

Hosszú nyílás

Akció!

15.936 Ft

10.866 Ft

Cikksz.: 307107/08

Cikksz.: 432116/17

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

Vetőcsoroszlya,
(RD, RDA)
Rapid vetőgép,
899-gyártási számtól,
hosszú nyílás.
Műtrágyacsoroszlya
(RDAC)

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 sohasem
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.
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340 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.

155 Ft

Cikksz.: 50001201621

Akció!

12.653 Ft

12.653 Ft

Cikksz.: 451793

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

Cikksz.: 451792

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

7.648 Ft

105 Nm

Cikksz.: 451371

Speciális csavar
M12x 16 8,8
A 451793, 451792,
451371 és 451372
cikkszámú lapokhoz
használható.

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

Tárcsák – Rapid

Akció!

8.390 Ft
Cikksz.: 451372

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

!

Akció!

8.142 Ft

Cikksz.: 159937

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

Akció!

Akció!

8.638 Ft

Cikksz.: 156660

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

9.628 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, vetőgépekért felelős termékmenedzser

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.

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.
Alkatrész hírek · 2018. 2. szám
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Az anyag a legjobb helyen
A kopóhegy – az acél és a volfrám-karbid
betét közötti tökéletes egyensúlynak köszönhetően – a legvégsőkig megtartja alakját.

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

A kopóhegy végére
ráhajló keményfém betét
erősebbé teszi a kést

Marathon kések nehéz
művelési körülményekhez
A megerősített volfrám-karbid 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.

A volfrám-karbid anyagú keményfém betét megakadályozza
a hosszváltozást. Hozzájárul a
tökéletes támadási szög megtartásához, az üzemanyag-megtakarításhoz és az optimális
végeredmény eléréséhez.

Akció!

19.033 Ft

Cikksz.: 205006

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

Akció!

Akció!

16.806 Ft

19.775 Ft

Cikksz.: 498382

Cikksz.: 498383

Marathon 50 mm
Swift és TopDown
munkagépekhez.

Marathon 80 mm
Cultus, Opus és
TopDown
munkagépekhez.

Akció!

33.413 Ft
Cikksz.: 475311

Marathon
szárnyas kés
Cultus, Opus és
TopDown
munkagépekhez.

Vastag keményfém betét –
nagyon stabil.
Két szögben rögzített –
megnövelt erősség.

Erős kapák készítik elő a talajt
10.488 Ft

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

Cikksz.: 207053

Marathon 25/35
25 mm

Akció!

17.078 Ft

Cikksz.: 400523-25

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

18.042 Ft

Cikksz.: 192213-20

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

2.735 Ft

Akció!

1.856 Ft

35 m m

10.797 Ft

Cikksz.: 302300-20

Cikksz.: 208932

Cikksz.: 201064-71

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

Ferox kopóhegy
6 mm vastag,
50 mm széles.

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

25 m m

A Marathon
meggyőzőtt minket
A német Christian Schmidt gazdálkodó TopDown 500 kultivátorát Marathon kopóhegyekkel szerelte fel, ami jó szolgálatot tesz
a jellemzően köves homoktalaj művelésekor.
„A tömörödések megszüntetése érdekében gyakran 30 cm-es
mélységben dolgozunk”, mondja Christian Schmidt.
„Célunk, hogy a talaj a vetésre egyöntetűen és kellő mértékben
visszatömörített legyen.”
„A korábban használt hosszú élettatamú kopóhegyekkel szemben a Väderstad Marathon tényleg meggyőzőtt engem! A függőleges illesztésű kopóhegy lényegesen csökkenti a rögképződés
mértékét, így kötött talajon is eredményesen használjuk.”

Akció!

„A Marathon kés teljes mértékben meggyőzőtt minket
a tesztelés ideje alatt”, mondja Christian Schmidt.

20.172 Ft
Cikksz.: 208117

Marathon
BreakMix
Cultus, Opus és
TopDown
munkagépekhez.

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

Akció!

12.963 Ft
201064-70

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

8.508 Ft
201470

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

7.796 Ft
192215

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

16.861 Ft
443842

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

17.789 Ft

208940 RH (jobb)
208941 LH (bal)

Ferox kapa
6 mm vastag,
50 mm széles.

Akció!

2.202 Ft
306239

Követőborona
pálca
12 mm köracél.

Akció!

3.713 Ft
445067

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

FX

SW

NZ Aggressive

Ferox

Swift

NZA/FX

NZA/FX

SW

TD, OS, CS
80 mm

120 mm

120 mm

TD, OS,
120

KEVERÉS

50 mm

TD, OS, CS

TÖMÖRÖDÉS ÁTTÖRÉSE

50/80 mm

NZA

120 mm

240 mm

NZA

210 mm

FX

FX

300 mm
160 mm

50 mm

Gyomkontroll
keverés nélkül.

Gyomkontroll.
A legfelső talajréteg
keverése és
megemelése.

Gyomkontroll
széles sávban.

A legfelső talajréteg
feltörése és keverése.
Hatékony egér és
pocok kontroll.

0

10

20

30

M12 x 80

Csavar
M12 x 55
M12 x 60
M12 x 60

Cikkszám
152263
152264
152264

Anya
M12
M12
M12

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

Csavar
M12 x 60
M12 x 70

Cikkszám
152264
152265

Anya Cikkszám
M12 51171200011
M12 51171200011

Kultivátor kopóhegyek (régebbi)
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

12 mm

Csavarok és anyák
Kultivátor kopóhegyek
Swift
Cultus
Opus/TopDown
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120

140 mm

35 mm

Egyengetés és
porhanyítás.

cm

80 mm

80 mm

Sekély m
esetén is
keve

Marathon kopóhegyek

CS
mm

mm

művelés
s hatékony
erés.

CS

OS

TD

Cultus

Opus

TopDown

TD, OS, CS, SW
80 mm

120 mm

TD, OS, CS, SW
80 mm

50/80 mm

Sokoldalú,
általános
talajművelés.

TD, OS, CS

TD, OS, CS

120 mm

80 mm

80 mm

BreakMix

Teljes keverés
és kisebb
vonóerőigény.

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

120 mm

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

A tömör talajrétegek
áttörése.
A vízleszivárgás
javítása.

Cikkszám
152264
152266
152264
152265
152264
152265
491798
50061207000
50061207000

Anya
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

TD, OS, CS, SW
50 mm

80 mm

120mm

50 mm

Tömör rétegek
áttörése, keverése
a felszíni
talajrétegben.

Mély lazítás és
keverés.

Cikkszám
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
51171200011
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A tartós kopóhegyek maximalizálják
a munkavégzés eredményét

Kultivátor

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

Akció!

3.836 Ft

Cikksz.: 155027

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

Akció!

4.182 Ft

Cikksz.: 188623

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

Akció!

4.331 Ft

Akció!

6.064 Ft

8.662 Ft

Szárnyas kés
Cultus, Opus és
TopDown
munkagépekhez.

18

6.961 Ft

Cikksz.: 201387/88

Kopóhegy
Régebbi
kultivátorokhoz.
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13.588 Ft

Cikksz.: 168264

Cikksz.: 172326

Cikksz.: 485996

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

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

210 mm-es hegy
Cultus, Opus és
TopDown
munkagépekhez

LowDisturbance
kés
Cultus, Opus és
TopDown
munkagépekhez.

Peremes anya – könnyebbé teszi
a munkát

Cikksz.: 449859

11.014 Ft

Cikksz.: 155028

Jó tudni!
Akció!

Akció!

A kopóhegy cseréket gyorsabbá és
könnyebbé teszi a peremes anya.
Nem engedi kimozdulni a perselyeket
és megvédi gépe festését.

Kettős keverőhatást biztosító késszárak
A késszárak és kopóhegyek kombinációja alapvető fontosságú a
talaj és a szármaradvány maximális összekeveréséhez. A MixIn
késszárak 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

5.538 Ft

Cikksz.: 483461

MixIn 50 mm
Cultus
munkagéphez.

6.775 Ft

Cikksz.: 476871

MixIn 80 mm
Cultus
munkagéphez.

7.703 Ft

Cikksz.: 172282

MixIn 120 mm
Cultus
munkagéphez.

Csavart késszár
Szokványos
iparági norma

5.538 Ft

Cikksz.: 492603

6.775 Ft

Cikksz.: 481615

MixIn 50 mm
MixIn 80 mm
Swift munkagéphez. Swift munkagéphez.
Csavarok és anyák
MixIn késszár
Csavarok
Swift
M12 x 55
Cultus
M12 x 80
Opus/TopDown M12 x 70

!

Cikkszám
152263
152266
152265

Anya
M12
M12
M12

Cikkszám
51171200011
51171200011
51171200011

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

5.538 Ft

6.775 Ft

7.703 Ft

Cikksz.: 483233

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.
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2.753 Ft

Cikksz.: 419997

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

CrossBoard

4.929 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.
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4.331 Ft

Rögzítőfül
SingleKnife és
DoubleKnife
rendszerhez.

14.386/12.653 Ft

10.364/6.157 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

2.011 Ft

4.300 Ft

Cikksz.: 419998

CrossBoard
45 mm-es kopólap,
egyenes
Nagy áteresztőképesség.

Csavarok és anyák
CrossBoard Csavar
Kopóhegyek M12 x 35

Cikksz.: 433940

5.723 Ft

Cikksz.: 440603

Cikkszám
50061203521

2.320 Ft

Cikksz.: 443360

Csap
SingleKnife és
DoubleKnife
rendszerhez.

5.847 Ft

Cikksz.: 419996

Cikksz.: 425587

CrossBoard
100 mm-es
kopólap, egyenes
Jó áteresztőképesség.

CrossBoard
150 mm-es
kopólap, egyenes
Mérsékelt
áteresztőképesség.

Anya Cikkszám
M12 51011200021

3.558 Ft

Cikksz.: 430400

SingleKnife
Növeli a talajművelés intenzitását.

8.322 Ft

Cikksz.: 433939

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

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

24.410 Ft
Cikksz.: 301002

17.944 Ft

46.406 Ft

Cikksz.: 101081

Cikksz.: 101080

Cambridge
gyűrűtípus
Vékony.
485 mm átmérőjű.

Cambridge HeavyDuty gyűrűtípus
Vékony.
565 mm átmérőjű.

Cambridge HeavyDuty gyűrűtípus
Széles.
550 mm átmérőjű.

Akció!

Akció!

Akció!

12.839 Ft
Cikksz.: 301012

29.700 Ft

25.987 Ft

26.730 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

Jó tudni!

Cambridge
gyűrűtípus
Széles.
472 mm átmérőjű

Cikksz.: 101107

A henger
hatékonyan porhanyít,
a köveket pedig
a talajba nyomja.

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.

4.208 Ft
Cikksz.: 401444

Rugós alátét
112 x 57 x 3 mm
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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 aprómagvetőkészlet lényegesen javítja a munka minőségét cukorrépa és
repce vetésekor, ami magasabb termésátlagokban és a vetőgép
szélesebb spektrumban történő használatában nyilvánul meg.”

26.350 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.”
Az aprómagvető-készlet minden Tempo szemenkénti vetőgépre
elérhető lesz a 4 soros Tempo R modelltől egészen a 24 soros
Tempo L 24-ig.

27.900 Ft
Cikksz.: 7120259

Változtatható
szögű zárókerék
tartókar
(hosszú)

Az aprómagvú növények sekély vetésekor minimum elvárás,
hogy a vetőgép kíméletesen 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”.
„A sekélyre vetett növények sorainak zárására változtatható
szögű zárókerék szolgál, melynek helyzete a vetőegységeken
található karokkal állítható.”
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3.100 Ft

Cikksz.: 7120265

Légterelő adapter
aprómagvú

Az aprómagvetőkészlet tartalmazza
mindhárom elemet.

57.850 €

Cikksz.: 7120257

Magtárcsa

Akció!

5.000 Ft
155273-1

Szója
magtárcsa

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

62.000 Ft

69.750 Ft

7120204

Normál
magszenzor
16 mm.

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

7120205

Magszenzor
22 mm. Nagyméretű magokhoz.

Cikkszám Ár
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

5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft

2.630 Ft

2.630 Ft
158669

496168

Műtrágyaadagoló
kerék TPF, TPT,
TPR vetőgéphez.
Kicsi.

Műtrágyaadagoló
kerék TPF, TPT,
TPR vetőgéphez.
Közepes.

m
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mm

25.523 Ft

32.484 Ft

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

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

25.523 Ft

26.885 Ft

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

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

192435-1

203795

173412

Műtrágyaadagoló
kerék TPF, TPT,
TPR vetőgéphez.
Nagy (> 250 kg/ha).

20.945 Ft

20.945 Ft

Műtrágyaadagoló
kerék
FH, TPL, 500CC
munkagépekhez.

Műtrágyaadagoló
kerék
FH, TPL, 600C
munkagépekhez.

199616

16
m

2.630 Ft

203014

192439-1

203799
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Tempo vetőegység
A tökéletes vetésminőség érdekében szerelje fel
újdonságokkal Tempo vetőgépét! A vetési szezon előtt
ellenőrizze a kopóelemeket és a helyes beállítások meglétét.

13.891 Ft

16.985 Ft

Mikrogranulátum
csoroszlya

Mikrogranulátum
csoroszlya
Alulról zárt.

499102

212547

11.292 Ft
177758

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

3.371 Ft
159370

Flexibilis
mikrogranulátum
csoroszlya

Könnyen állítható zárókerék váz

Beállítás

Eredmény
Pozitív
hatás

Potenciális
probléma

31.000 Ft
7120240

Mintás zárókerék
50 mm. 1 pár.

99.200 Ft
7120176

Fogazott
zárókerék
1 pár.
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31.000 Ft

46.500 Ft

Normál zárókerék
25 mm. 1 pár.

Széles zárókerék
50 mm. 1 pár.

7120208

7120175

71.300 Ft
7120260

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.

33.480 Ft

33.480 Ft

A műtrágyacsoroszlya
rugós lengéscsillapítója
„Lágy”.

A műtrágyacsoroszlya
rugós lengéscsillapítója
„Kemény”.

180072

203407

15.438 Ft

14.510 Ft

170128/170127

179593/182565

Műtrágyacsoroszlya
Évjárat:
–2015.

Műtrágyacsoroszlya
Évjárat:
2016–.

Akció!

7.648 Ft

11.416 Ft

451371

Műtrágyatárcsa
Évjárat:
–2015.
V-55 acél.

20.419 Ft
170343/151827

8.972 Ft

485683/151826

Nyomókerék
Gumi a nyomókerékre
Cikkszám: 170343, 60-as Cikkszám: 485683, 60-as
Cikkszám: 151827, 70-es Cikkszám: 151826, 70-es

180078

Műtrágyatárcsa
Évjárat:
2016–.
V-55 acél.

Akció!

Akció!

28.462 Ft

12.375 Ft

188282

199210

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

Vetőtárcsa
Évjárat: 2016–.
V-55 acél.
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collection.vaderstad.com

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.

22.000 Ft
Mellény

Népszerű, strapabíró mellény, fényvisszaverő csíkokkal, felső
és dupla oldalsó zsebekkel. Unisex.

71.500 Ft
Viaszos kabát

Klasszikus 100%-ban waxolható pamutvászon kabát.
Vízlepergető. Kordura gallér. Férfi.

26

Alkatrész hírek · 2018. 2. szám

23.500 Ft
Könnyű kabát

Szél- és vízálló kabát, két normál és egy cipzáras oldalsó
zsebbel. Két belső zseb. Férfi.

21.000 Ft
Könnyű mellény

Szél- és vízálló kabát, két cipzáras oldalzsebbel. Két belső
zseb. Kis táskában szállítható. Női.

ÚJ

3.500 Ft
Sapkák

Különböző
emblémákkal

18.000 Ft

29.500 Ft

Könnyű garbó
kapucnival. Unisex.

Pilóta téli kabát.
Unisex.

12.000 Ft

8.500 Ft

Kapucnis pulóver

Gyermek pulóver

Kapucnis gyerek
pulóver.

Téli kabát

Piqué póló

Piqué póló varrott
logókkal. Női.

25.000 Ft
Mellény

4.500 Ft
Öv

14.500 Ft
Öv csattal

A collection.vaderstad.com oldalon a teljes
kínálat megtekinthető.

Meleg szteppelt, két külső és egy belső cipzáras zsebbel.
Unisex.
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Elérhető 2019 januárjától

Alkatrész katalógus
Väderstad alkatrész katalógus részletes információt tartalmaz minden egyes gyári
alkatrészről, melyek lehetővé teszik, hogy az Ön Väderstad munkagépe
a legmagasabb színvonalon teljesítsen.

Alkatrész katalógus:
• Számos funkció
• Alkatrész katalógus
• Termékinfomáció
• Instrukciók
• Szerszámok
• Számos nyelven

www.vaderstad.com
Az árak ÁFA nélkül értendők, nettó árak.
A nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.

Ahol a gazdálkodás kezdődik

