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Parts News

Kampaň
nabízí slevu
-10 %

Originální součásti pro
naše secí stroje, stroje
na zpracování půdy
a přesné secí stroje!
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Pojďme na to!
Předjaří je nepochybně naším nejoblíbenějším obdobím
roku. Připravujeme se zrealizovat veškeré naše plány
a stále máme dostatek času na provedení posledních
kontrol strojů a výměnu opotřebitelných součástí, které
to potřebují. To vše pro co nejdokonalejší rozjetí sezóny a
vytvoření absolutně nejlepších podmínek pro růst osiva.
Společnost Väderstad vám hodlá poskytovat nejlepší
možnosti nákupu originálních součástí tehdy, když jsou
zapotřebí nejvíce. Letos na jaře jsme se připravili a naše
sklady zaplnili opotřebitelnými součástmi pro vaše špičkové stroje. Zároveň jsme naplnili toto vydání Parts News
spoustou skvělých nabídek a opotřebitelných součástí za
zvýhodněné ceny.
Obvykle říkáme, že naše opotřebitelné součásti navrhujeme pro profesionály. Tedy pro vás, kdo jste svého

Období
kampaně
1.února až
12.března 2022

času zainvestovali do kvalitního stroje a chápete, jak
je důležité dobře plánovat. Vzhledem k tomu, že jste
našim zákazníkem, je naší povinností poskytovat vám
opotřebitelné součásti nejvyšší kvality. Tedy produkty
vyrobené ze švédské oceli, které dokonale sedí a vykazují
výborné agronomickými vlastnosti. Pro nás to také znamená neustálý vývoj produktů, které vám zajistí možnosti
dosahovat rok od roku lepších výsledků.
Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Stačí nám zavolat.
Zdravíme vás s nadějemi na nadcházející skvělou sezónu!
Mattias Hovnert
Senior viceprezident pro globální prodej a marketing
Väderstad Group

10%

sleva z DMOC na všechny
produkty uvedené
v tomto časopise

Ohledně dalších informací se obraťte na svého místního prodejce.
Pokud si nejste jistí, kdo je váš místní prodejce, obraťte se prosím na našeho dovozce:
www.vaderstad.cz

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb.
Maloobchodní ceny jsou platné od 1. října 2021 do 30. září 2022. DMOC = Doporučená maloobchodní cena.
Období kampaně: 1. února 2022 – 12. března 2022.
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Jakou záruku poskytujeme
Jsme hrdí na naše stroje a originální náhradní součásti, ale
mnohem důležitější jsou pro nás naši zákazníci důvěřující
společnosti Väderstad jako svému partnerovi.
Nakonec se kvalita vždy vyplatí. To byla hlavní zásada,
které se při založení společnosti Väderstad v roce 1962
držel její zakladatel Rune Stark a která je stejně důležitá i
dnes.
Při vyvíjení našich produktů se vždy zaměřujeme na
kvalitu. Objevíme-li materiály a komponenty, které zajistí
delší životnost našich výrobků, často si vybereme právě
je, i když mohou zpočátku stát více. Pevně věříme, že
se nakonec dobrá kvalita našim zákazníkům vyplatí, a
to jak z hlediska výsledků práce v terénu, tak z hlediska
celkového hospodářství.
Jsme přesvědčeni o kvalitě našich produktů a ke stejnému
přesvědčení by měli dojít i naši zákazníci.
Dvouletá záruka na nové stroje
V roce 2013 jsme zavedli dvouletou záruku na všechny
nové stroje nebo na 1 000 ha na metr pracovního záběru
podle toho, co nastane dřív.
Naše stroje procházejí při vývoji tvrdým, specifickým
testováním probíhajícím v nejtěžších prostředích, jaké si
lze představit. To nám umožňuje snadno rozlišit špatná
řešení od dobrého.
Proto jsme si jisti kvalitou našich produktů opouštějících
naši výrobu.
Doživotní záruka na praskliny na discích
V roce 2018 zavedla společnost Väderstad doživotní
záruku na praskliny na našich originálních discích. Naše
originální disky jsou vyráběny ze švédské, vysoce kvalitní
oceli třídy V55, která poskytuje vysokou odolnost proti
opotřebení a vnějším vlivům, jako jsou nárazy kamenů.
Záruka se vztahuje na originální disky zakoupené od
modelového roku 2018.
Pětiletá záruka na Cambridge HeavyDuty
Na podzim 2020 jsme zavedli pětiletou záruku na naše
robustní válečkové kroužky Cambridge HD pro Rexius.
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Swift tine

Kroužek Cambridge HD byl vyvinut se silnější konstrukcí ve srovnání s předchozími modely, počet paprsků se
zvýšil a samotný prstenec válce má nyní silnější profil.
Díky tomu nyní nabízíme na Cambridge HD pětiletou
záruku. Stejně jako naše ostatní opotřebitelné díly je
navržen tak, aby dokázal odolávat náročným podmínkám
a poskytl našim zákazníkům klid potřebný při práci
v terénu.
Tříletá záruka na slupice Swiftu
Slupice našeho kultivátoru Swift vibrují rychlostí až
100krát za sekundu, roztřásají spoustu jemné půdy
a zajišťují velmi účinné promíchání obdělávané půdy až
do hloubky 20 cm.
Kromě snížení opotřebení hrotů přinášejícího snížení
celkových provozních nákladů jsou naše vibrační slupice
jedinečné svou pevností a odolností. Proto na ně poskytujeme tříletou záruku.
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Radličky pro vynikající vzcházení
Každé semínko je rok co rok zasazeno přesně na správné
místo. A přesně o to se starají secí radličky Väderstad.
• Dokonalá přesnost zajišťuje zachování výsledku výsevu.
• Minimalizace opotřebení a požadavků na tažnou sílu.
• Tvrdost materiálu optimalizovaná na místech, kde je třeba pro maximální životnost.
• Karbid wolframu významně prodlužuje životnost a snižuje náklady na údržbu.

Dlouhé štěrbiny

Dlouhé štěrbiny

Dlouhé štěrbiny

Nyní! 48,2 eur

Nyní! 42,8 eur

Nyní! 46,7 eur

Secí radlička / přihnojovací radlička
Rapid s/n 100-898. Dlouhé štěrbiny.
Kat. č: 307107 levá/307108 pravá.

Secí radlička, (RD, RDA)
Rapid s/n 899-. Dlouhé štěrbiny.
Výsevní botka, (RDAC).
Kat. č: 432116 levá /432117 pravá.

Secí radlička
Rapid s/n 899-. Dlouhé štěrbiny a
široké štěrbiny na velká semena.
Kat. č: 191167 levá/191168 pravá.

(DMOC 53,5 eur)

(DMOC 47,5 eur)

Krátké štěrbiny

Dlouhé štěrbiny

Nyní! 42,8 eur

Nyní! 48,2 eur

Secí radlička, (RD, RDA)
Rapid s/n 899-. Krátké štěrbiny.
Kat. č: 432118 levá /432119 pravá.

Výsevní botka, (RD)
Rapid s/n 899-.
K dispozici pouze s dlouhými
štěrbinami.
Kat. č: 432120 levá/432121 pravá

(DMOC 47,5 eur)
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(DMOC 51,9 eur)

(DMOC 53,5 eur)

Období
kampaně
1.února až
12.března 2022

Je dobré
vědět!
Dlouhé nebo krátké štěrbiny a různé šířky?
Krátké štěrbiny zvyšují přesnost umísťování semen, které je obzvlášť
důležité při setí za sucha při jarním setí. Za mokra a při náročných
podmínkách mohou být krátké štěrbiny o něco citlivější a mohou se
častěji ucpat.
Štěrbiny o šířce 16 mm fungují u většiny obilovin. Při setí velkých semen,
například fazolí, je bezpečnější volbou širší 19mm štěrbina, protože
snižuje riziko ucpání.
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Je dobré
vědět!
Secí radlička a disk v jedné jednotce
Secí radlička se musí dotýkat disku ve spodní části.
Horní část musí mít vzdálenost od disku 0,5–2,5 mm.
Upozornění! Předradlička nesmí nikdy zasahovat
pod úroveň disku.

0,5–2,5 mm

Je dobré
vědět!
Při výměně disků vyměňte i šrouby
Těsnění mezi nábojem a kotoučem chrání ložiska před vnikáním
vlhkosti. Nové šrouby zaručují pevné uchycení po celou
dobu životnosti disku. Další výhodou je, že hlavy šroubů jsou
zachovávány v dobrém stavu, což usnadňuje jejich povolování.
Proto se při výměně disků doporučuje vyměnit zároveň i šrouby.

1 kg
= 10 Nm
1m
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Pořídili jste si stroj
Väderstad z druhé ruky?

Skvělé! Pokud si svůj stroj nyní
zaregistrujete, získáte veškeré výhody
zákazníka společnosti Väderstad.
Vzhledem k tomu, že jsou stroje Väderstad zkonstruovány tak, aby odolávaly
času, často během svého dlouhého pracovního života na poli mění majitele.
Pro nás je proto někdy těžké je sledovat. Začněme se tedy vzájemně poznávat!
Pokud jste si právě zakoupili použitý stroj Väderstad, navštivte webové
stránky Väderstad a dejte nám o sobě vědět. Můžeme tak navázat partnerství,
poskytneme vám kontakty na místní zástupce společnosti Väderstad a
budeme vám zasílat aktuální informace.
Zaregistrujte své ojeté stroje Väderstad na www.vaderstad.com

Výsevní disk Rapid
– minimální údržba
Secí radlička Väderstad uloží každé semeno přesně na správné
místo. Celé pole musí být připraveno, aby poskytlo semenu
dokonalé podmínky pro růst. Žádoucí je dlouhodobá přesnost
s minimální údržbou. To je úkolem výsevních disků Rapid.
• Vyrobeny ze speciální kalené švédské oceli – V55
• Robustní konstrukce
• Vynikající výkon
• Extrémně dlouhá provozní životnost na poli

Nyní! 29,6 eur

Nyní! 32 eur

(DMOC 32,9 eur)

(DMOC 35,5 eur)

Disk Ø410, plochý
Modelový rok 1996-2014. Pro Rapid
s/n 1500-16000. Ocel V-55.
Kat. č: 451371.

Disk Ø410, plochý
System Disc. Modelový rok 2015-.
Pro Rapid s/n 16001-. a Rapid A s/n
17000-. Ocel V-55. Kat. č: 159937.

Nyní! 32 eur

Nyní! 35,6 eur

Nyní! 39,2 eur

Disk Ø410, kuželovitý
System Disc. Modelový rok 1998-2014.
Pro Rapid s/n 3040-16000. Ocel V-55.
Kat. č: 451372.

Disk Ø410, kuželovitý
System Disc. Modelový rok 2015-.
Pro Rapid s/n 16001- a Rapid A s/n
17000-. Ocel V-55. Kat. č: 156660.

Disk Ø450, kuželovitý
System Disc Aggressive. Modelový rok
2005-2017. Pro Rapid, Spirit, Carrier
a TopDown. Ocel V-55.
Kat. č: 466947.

(DMOC 35,5 eur)
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(DMOC 39,5 eur)

(DMOC 43,5 eur)

Období
kampaně
1.února až
12.března 2022

105 Nm

105 Nm

Nyní! 1 eur

Nyní! 0,45 eur

Šroub 10,9
Kuželovitá hlava poskytuje velmi vysokou pevnost ve smyku. Pro 159937,
156660 a 466947. Kat. č: 461262.

Šroub M12x16 8,8
Používá se s 451793, 451792, 451371
a 451372. Kat. č: 50001201621.

(DMOC 1,1 eur)

(DMOC 0,5 eur)

Je dobré
vědět!
Kdy měnit disky?

410 mm

Ničím nerušený výsev

390–370 mm

Objednejte nové disky

355 mm

Disky vyměňte

Upozornění! Secí radlička nesmí nikdy zasahovat pod úroveň disku.
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Prstence určené pro náročné podmínky
Jedna věc je zaručit perfektní výsledek za dobrých
podmínek. Ale pracovat v náročných podmínkách a k tomu
dlouhodobě, to vyžaduje skutečné know-how a kvalitu.
• K vašemu stroji Väderstad dokonale sedí a zaručují ideální výsledek.
• Litina nejvyšší kvality zajišťuje lepší odolnost proti opotřebení a kamenům.
• Paprsky se spojují ve spodní části prstence. Tím se snižuje riziko poškození
v případě nárazu na kámen.

Nyní! 141,3 eur

Nyní! 105,3 eur

Cambridge HeavyDuty
prstenec válce. Široký. Ø 550 mm.
5letá záruka. Kat. č: 101080.

Prstenec válce Crosskill
Vyztužené prstence Crosskill.
Ø 470 mm. Kat. č.: 238378.

Nyní! 58,4 eur

Nyní! 107,1 eur

Nyní! 13,8 eur

Cambridge HeavyDuty
prstenec válce Úzký. Ø 565 mm.
5letá záruka. Kat. č: 101081.

Prstenec válce Crosskill
Vyztužené prstence Crosskill.
Ø 470 mm. Kat. č.: 238375.

Pružná podložka
112 x 57 x 3 mm. Kat. č.: 401444.

(DMOC 157 eur)

(DMOC 64,9 eur)
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(DMOC 119 eur)

(DMOC 117 eur)

(DMOC 15,3 eur)

Období
kampaně
1.února až
12.března 2022

Je dobré
vědět!
Proč pružné podložky?
Pružné podložky, které jsou namontovány na konci
prstence válce, absorbují tlak a napomáhají hladšímu
provozu válce. Podložky také minimalizují opotřebení
prstenců válce. Přitlačením prstenců k sobě působí síly
na prstencové ústrojí místo na nápravu, to zdvojnásobí
pevnost nápravy. Při výměně prstenců válce je často
nutné přidat více pružných podložek nebo vyměnit
stávající podložky.
Upozornění! Po každé sezóně zkontrolujte, zda se široké
prstence (nikoli drtící prstence) nepohybují do strany,
protože v takovém případě je třeba namontovat další
pružné podložky pro napínání 401444.
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Výsevní jednotka Tempo
Upgradujte svou jednotku Tempo pro skvělé výsledky
v průběhu výsevní sezóny. Zkontrolujte také opotřebitelné
součásti a ujistěte se, že stroj pracuje při správném
nastavení.
• Navrženo pro vysokorychlostní setí s minimálními nároky na obsluhu
• Všechny spoje výsevní jednotky jsou bezúdržbové
• Přítlačné kolečko zajišťuje optimální kontakt osiva s půdou a rychlé
a rovnoměrné klíčení
• Přesná pracovní hloubka za všech podmínek

Období
kampaně
1.února až
12.března 2022

Nyní! 450 eur
(DMOC 500 eur)

Hřebová uzavírací
kola
1 pár.
Kat. č: 7120176.
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Nyní! 94,5 eur
(DMOC 105 eur)

Standardní
uzavíracíací kola
25 mm. 1 pár.
Kat. č: 7120208.

Nyní! 144 eur
(DMOC 160 eur)

Široká uzavírací kola
50 mm. 1 pár.
Kat. č: 7120175.

Nyní! 99 eur

(DMOC 110 eur)
Profilovaná uzavírací kola
50 mm. 1 pár.
Kat. č: 7120240.

Nyní! 333 eur

Nyní! 35,9 eur

Vozík pro výsevní jednotku
Pomocí vozíku pro výsevní jednotky
můžete změnit rozteč řádků nebo
počty výsevních jednotek, například
když měníte plodiny z cukrové
řepy na kukuřici. Vozík umožňuje
demontáž a přepravu výsevní
jednotky. Kat. č: 7120260.

Váleček dávkování hnojiva
Kat. č. 177758 Malý.
Kat. č. 177757 Střední.
Kat. č. 177756 Velký.

(DMOC 370 eur)

(DMOC 39,9 eur)

Nyní! 11,3 eur

Nyní! 45 eur

(DMOC 12,5 eur)

(DMOC 50 eur)

Nyní! 54 eur

Pružina semenovodu
Kat. č: 159370.

Semenovod
Kat. č: 212546.

Semenovod
Uzavřený spodní otvor vzadu.
Kat. č: 212547.

Nyní! 26 eur

Nyní! 38,3 eur
(DMOC 42,5 eur)

Nyní! 26 eur

(DMOC 28,9 eur)

Pneumatika na uzavírací kolo
25 mm
Kat. č.: 247402.

Pneumatika na uzavírací kolo
50 mm
Kat. č.: 178414.

Pneumatika na uzavírací kolo
50 mm, se vzorkem
Kat. č.: 198221.

(DMOC 28,9 eur)

(DMOC 60 eur)
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Nyní! 29,6 eur

Nyní! 35,6 eur

(DMOC 32,9 eur)

(DMOC 39,5 eur)

Přihnojovací kotouč
Modelový rok -2015. Ocel V-55.
Kat. č: 451371.

Přihnojovací kotouč
Modelový rok 2016-.
Ocel V-55. Kat. č: 180078.

Nyní! 103,5 eur

Nyní! 103,5 eur

(DMOC 115 eur)

Výsevní botka s pružinovým
tlumičem
Měkká 125–175 kg
Kat. č.: 224394.

Výsevní botka s pružinovým
tlumičem
Tvrdá 175-225 kg
Kat. č: 224387.

Nyní! 63 eur

Nyní! 26,9 eur

Přítlačné kolečko
Kat. č. 170343, 60 tvrdost
Kat. č. 151827, 70 tvrdost

Guma na přítlačné kolečko
Kat. č. 485683, 60 tvrdost
Kat. č. 151826, 70 tvrdost

(DMOC 70 eur)
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(DMOC 115 eur)

(DMOC 29,9 eur)

Období
kampaně
1.února až
12.března 2022

Nyní! 51,8 eur

Nyní! 108,9 eur

Výsevní disk
Modelový rok 2016-. Ocel V-55.
Kat. č: 223584.

Upgradovací souprava
s výsevním diskem V55
Tempo F s/n 353-1029.
Tempo T s/n 101-299.
Tempo R s/n 101-179.
Tempo V s/n 101-109.
Kat. č: 188282.
Poznámka! TPF 101-352 s M16
používají soupravu disku 211141.

(DMOC 57,5 eur)

Nyní! 49,1 eur

Nyní! 46,7 eur

Přihnojovací radlička
Modelový rok -2015.
Kat. č.: 170128 levá/170127 pravá

Přihnojovací radlička
Modelový rok 2016-.
Kat. č.: 179593 LH/182565 RH.

(DMOC 54,5 eur)

(DMOC 121 eur)

(DMOC 51,9 eur)
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Je dobré
vědět!
Nastavení výsevních disků Tempo
Pro správné uložení osiva je důležité řádné nastavení
výsevních disků Tempo. Pro kontrolu seřízení
výsevních disků můžete použít dvě vizitky, které vložíte
těsně mezi disky. Vzdálenost mezi kontaktními body
karet by měla být 2,5 až 5 cm.
Bude-li vzdálenost menší, bude na dně osevní brázdy
patrný tvar „W“. Takové seřízení může způsobit
špatný kontakt semen s půdou a v důsledku pak horší
klíčivost. Je-li vzdálenost mezi kontaktními body
větší, ložiska jsou příliš dotažena a bude docházet
k nadměrnému opotřebení.

Jak seřídit výsevní disky
Je-li vzdálenost mezi kontaktními body nesprávná,
musíte výsevní disky seřídit.

• Začněte demontáží opěrných kol
• Odmontujte škrabky
• Odstraňte plastový kryt ve středu náboje
• Povolte matici držící disk. Všimněte si, že závity
na levé straně jsou proti směru hodinových ručiček
• Sejměte disk
• Sejměte nebo přidejte stejný počet podložek
na oba disky
• Součástky opět namontujte v opačném pořadí

2,5–5 cm = v pořádku
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< 365 mm = je čas na výměnu

Jedno Tempo – mnoho plodin
Díky snadné změně řádkové rozteče na různé plodiny
Tempo nabízí zemědělcům značnou mnohostrannost.
Výměna výsevních disků je záležitostí několika sekund
bez nutnosti použít nářadí.
Výsevní disk:
Bavlna
Kukuřice
Kukuřice
Kukuřice
Kukuřice
Řepka olejná
Čirok
Sója
Sója
Sója
Cukrová řepa
Slunečnice
Slunečnice
Slunečnice
Slunečnice

Počet otvorů/
mm:
65/3,5
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

Kat. č.:
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

Čisticí
kolečko
Šedá
Šedá
Šedá
Šedá
Šedá
Červená
Červená
Modrá
Červená
Červená
Červená
Žlutý
Žlutý
Žlutý
Žlutý

223181-1 Vše

Výsevní disk bez otvorů1)

Období
kampaně
1.února až
12.března 2022

Kat. č.:
499655
499655
499655
499655
499655
151282
151282
159120
151282
151282
151282
491615
491615
491615
491615
499655, 121282,
159120, 491615

Nyní! 17,1 eur
(DMOC 19 eur)

1) Součástí jsou 4 čisticí kroužky a značky pro až 120 otvorů

Nyní! 2,6 eur

Nyní! 2,6 eur

Čisticí kolečko
Kat. č.: 491615.

Čisticí
kolečko
Kat. č.: 151282.

(DMOC 2,9 eur)

(DMOC 2,9 eur)

16
m

m

Nyní! 2,6 eur
(DMOC 2,9 eur)
Čisticí kolečko
Kat. č.: 499655.

22

(DMOC 3,9 eur)
Čisticí kolečko
Kat. č.: 159120.

mm

Nyní! 79,1 eur

Nyní! 83,3 eur

Secí radlička
16 mm.
TPF s/n 1177TPT s/n 355TPR s/n 217TPV s/n 261Kat. č: 203795.

Secí radlička
22 mm.
TPF s/n 1177TPT s/n 355TPR s/n 217TPV s/n 261Kat. č: 203799.

(DMOC 87,9 eur)

Nyní! 3,5 eur

(DMOC 92,5 eur)
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Katalog dílů
V našem katalogu dílů naleznete podrobné informace o
všech našich originálních dílech. Můžete v něm snadno
vyhledat díly ideální pro váš stroj, které jsou navrženy tak,
aby vydržely a aby váš stroj Väderstad fungoval co
nejlépe.
Navštivte stránky partscatalogue.vaderstad.com

Nová brožura příslušenství
Společnost Väderstad vyrábí inovativní a spolehlivé
produkty nejvyšší kvality. Jsou to samozřejmě stroje
a součásti, ale také příslušenství, která mohou mít
v terénu zásadní význam. Nahlédněte do naší nové
brožury Příslušenství a zjistěte, jak můžete svůj stroj
vylepšit, abyste dosahovali ještě lepších výsledků.
Zeptejte se svého prodejce nebo navštivte naši
webovou stránku, kde brožuru Příslušenství – průvodce
nejběžnějším příslušenstvím pro váš stroj – najdete.
www.vaderstad.com

Instruktážní filmy QuickStart
Abychom vám usnadnili práci v terénu, natočili jsme pro
stroje Rapid, Spirit a Tempo instruktážní filmy QuickStart.
Díky nim se dozvíte, jak svůj stroj nastavit, zkalibrovat
a jak jej připojit k traktoru a nastavit odpovídajícím
způsobem pro podmínky na poli. Filmy QuickStart
najdete na veřejném kanálu YouTube a zároveň i na media
portálu naší aktualizované aplikace Väderstad E-Control.
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Hlasy skutečných farmářů
Různá podnebí, různé typy půdy a různé agronomické podmínky.
Jak a kde tito farmáři pracují, se může velmi lišit, ale mají mnoho
společného: Často musí čelit stejným výzvám, dosahovat plného
agronomického potenciálu a hospodařit nejlepším možným způsobem.
Seznamte se s těmito profesionálními farmáři a zjistěte,
proč všichni preferují originální součásti.
www.vaderstad.com

Väderstad Genuine Parts

Engineered for professionals
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O R I G I N Á L N Í D Í L Y VÄ D E R S T A D –
Z K O N S T R U O VA N É P R O P R O F E S I O N Á L Y

Připravte se na
nadcházející
sezónu!
Začněte návštěvou u nás:

vaderstad.com/cz

Na vaderstad.com/cz najdete všechny
součásti i novinky pro vaše zařízení
Väderstad. Nabídneme vám také tipy, které
je dobré znát, odkaz na databázi informací
pro zemědělce a další.
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