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Väderstad predstavuje úplne nový sejací
stroj Inspire 1200C/S
Spoločnosť Väderstad, jedna z popredných
svetových firiem v oblasti spracovania pôdy,
sejby a presnej sejby, s hrdosťou predstavuje
nový produktový rad Inspire – zameraný
na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov sejby
v segmente 12-metrových sejačiek. Nový sejací
stroj Väderstad Inspire 1200C/S je navrhnutý
tak, aby kombinoval vysokú kapacitu s precíznym výsevom.
“Nová sejačka Väderstad Inspire 1200C/S je určená
pre poľnohospodárov s požiadavkou na vysokú
výkonnosť. Je kompaktná na poli aj pri preprave a
kombinovaná verzia Inspire 1200C má jeden
z najväčších zásobníkov vo svojej triede,” hovorí Björn
Jeansson, obchodný produktový manažér spoločnosti
Väderstad.
Srdcom stroja Inspire je citlivý systém dvojdiskových
výsevných pätiek. Má vynikajúcu schopnosť
prispôsobiť sa akýmkoľvek nerovnostiam na poli, čím vždy udržuje konštantnú hĺbku sejby. Výsledkom
je pôsobivé uloženie osiva a rovnomerné vzchádzanie na celom poli.
Inspire 1200C/S bude k dispozícii v 2 rôznych vyhotoveniach - Inspire 1200S a Inspire 1200C. Verzia
Inspire 1200S, určená iba pre osivo, je vybavená 5000 litrovým zásobníkom na osivo. Kombinovaná
verzia Inspire 1200C má zásobník s objemom 7200 litrov, ktorý je na osivo aj hnojivo rozdelený
na 2 komory. Pri výstupe zo zásobníka Inspire 1200C sa osivo aj hnojivo mieša do toho istého prúdu
vzduchu a spoločne sa zapravia do pôdy.
Kľúčovou vlastnosťou stroja Inspire 1200C/S je možnosť
riadenia sekcií, pretože stroj je rozdelený do ôsmych častí.
Pre zaistenie konštantného a rovnomerného toku osiva z
veľkého zásobníka do výsevných pätiek je osivo a hnojivo
dávkované s vysokou presnosťou z veľkého zásobníka
prostredníctvom 8 dávkovacích jednotiek Fenix III.
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“Inspire 1200C/S je schopný vypínať sejbu v ôsmich samostatných sekciách. To znamená, že Inspire
1200C/S môže vykonávať variabilné dávkovanie a riadenie sekcií pri šírke sekcie 1,5 m. To je v segmente
12 m sejačiek jedinečná funkcia presnosti,” hovorí Björn Jeansson.
Pri práci na poli sa práca jednoducho riadi pomocou ovládacieho systému Väderstad E-Control na báze
iPadu, ktorý je možné prepojiť aj s riadiacim systémom úloh ISOBUS Task Control.
Väderstad Inspire 1200C/S bude mať premiéru na medzinárodnom veľtrhu Agritechnica vo februári 2022.
Stroj bude k dispozícii od konca roku 2022.
Ak potrebujete viac informácií, neváhajte kontaktovať:
Vilhelm Ektander
Product Marketing Manager
Väderstad AB
+ 46 142 82 045
vilhelm.ektander@vaderstad.com
O firme Väderstad
Skupina Väderstad zásobuje moderné poľnohospodárstvo vysoko efektívnymi poľnohospodárskymi strojmi
a metódami. Našou víziou je stať sa popredným svetovým partnerom pre vynikajúce úrody plodín zameraným
na inovácie a globálny rast. Skupina je v rodinnom vlastníctve a jej ústredie sa nachádza vo švédskom Väderstade.
Skupina Väderstad je zastúpená v 40 krajinách. V roku 2020 mala skupina Väderstad 1 550 zamestnancov a obrat
340 mil. EUR.
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