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Készítse fel gépeit időben a betakarítás utáni munkákra! 
 
 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
   A VADERSTAD Kft. előszezoni alkatrészvásárlási akciót indít annak érdekében, hogy 
vevői időben készítsék fel eszközeiket az aratást követő talajmunkákra, valamint az őszi 
vetésekre. 
Ne feledje! Eredeti gyári alkatrészeink vásárlásával az Ön munkája hatékonyabbá és 
költségkímélőbbé válik. 
 

Amennyiben 2019. július 15 és 2019. augusztus 15 közötti időszakban alkatrészt 
rendel tőlünk, úgy vásárlása értékéből 10% engedményt biztosítunk önnek. 

 
A korábban kiadott „Alkatrész hírek” című kiadványunkban meghirdetett élettartam 
garanciával együtt, augusztus végéig az általunk forgalmazott gyári élfelrakott 
„Marathon” fantázianevű kopóelemeket, valamint minden tárcsalapot 20%-os 
árengedménnyel kínálunk megvásárlásra. 
 
Kérjen egyedi ajánlatot az attila.pijak@vaderstad.com vagy az endre.horvath@vaderstad.com 
e-mail címek bármelyikén. 
 
Szállítási határidő 60 nap. 
 
Reméljük, akciónk felkelti érdeklődését. Alkatrészvásárlás előtt kérje munkagépei 
átvizsgálását, állapotfelmérését, melyet szervizes kollégáink ingyenesen elvégeznek! 
 
Ha az alkatrészellátással, szervizzel, vagy gépértékesítéssel kapcsolatos kérdése van, 
forduljon bizalommal hozzánk, vagy az Önhöz legközelebbi értékesítő kollégánkhoz. 
 
Tisztelettel: 
       Piják Attila 
 Alkatrész menedzser 
 Tel: 06 20 / 556-65-82 
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Őszi ajánlatunk: 

Marathon kések - hosszabb élettartam 

A Väderstad Marathon késhegyek lényegesen csökkentik a munkagépek 
karbantartására fordított időt. A speciális keményfém betétnek 
köszönhetően a teljes élettartam alatt megtartják eredeti formájukat, ami 
fontos szempont a munkaminőséget illetően. Ugyanakkor a kopóhegy 
élettartama lényegesen, akár 5-9-szer hosszabb, mint a normál változatoké. 
 

Megtérülő befektetés 

A normál késhegyek Marathon változatokra történő cseréje megtérül a gazdálkodók számára, mert 
kevesebb időt kell a karbantartásra fordítani, pontosabbá válik a talajmunka, mivel a beállított 
munkamélység – kopástól függetlenül – állandó marad. 
A késhegyek cseréje közötti hosszabb idő alacsonyabb fenntartási költséget jelent, míg a mindig 
éles kopóelemek a vonóerőigényt is csökkentik.  

A Marathon kések legutóbbi változatai két rögzítési ponttal és erősített csavarokkal készülnek, így 
a Väderstad TopDown, Cultus, Swift és Opus kultivátoraira egyaránt felszerelhetők. 
 

Agresszívabb tárcsák 

Az új, 470 mm-es hornyolt, TrueCut vágóéllel készülő tárcsák lényegesen javítják a 
száraprítás hatékonyságát, így a szerves anyag bedolgozása és feltáródása gyorsabb. 
Az új tárcsák a már megszokott, kiváló minőségű, V-55 típusú svédacélból 
készülnek.  
 

Aggresszívabb tácsák TrueCut vágóéllel 
Az új tárcsatípus vágóéle a tárcsalevél kerülete mentén végig állandó, amely a 
kopástól függetlenül, hosszú időn át megtartja eredeti formáját és intenzitását. A 
TrueCut vágóél agresszívabb és jobb minőségű száraprító munkát tesz lehetővé, 
ami a szármaradvány gyorsabb feltáródásában realizálódik. Az új tárcsák jobban 
megbirkóznak a nagy tömegű szármaradvány jelentette kihívással, jobb az aprítás 
és a sekély bekeverés minősége, ugyanakkor a következő menetben járatott 
kultivátorok is hatékonyabb végeredményt adnak. A 470 mm-es tárcsák 
valamennyi TopDown, Carrier X, valamint a 2006 után gyártott Carrier, és egyes 
vetőgép modelleinkre egyaránt felszerelhetőek. 
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