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Väderstad Rapid oslavuje 30 rokov 

spoľahlivosti 
Spoločnosť Väderstad, jedna z vedúcich 

svetových firiem v oblasti spracovania pôdy 

a sejby oslavuje 30. výročie svojho sejacieho 

stroja Rapid. Od jeho uvedenia na trh v roku 

1991 predala spoločnosť Väderstad takmer 

28 000 strojov Rapid po celom svete 

poľnohospodárom, ktorí hľadali spoľahlivý 

stroj vhodný do všetkých možných 

podmienok. 

Keď bol stroj Rapid v roku 1991 uvedený na 

trh, spôsobil vďaka jeho jedinečným 

výsevným pätkám a dômyselnému systému 

kontroly hĺbky sejby revolúciu v technológii sejacích strojov. A obrovský úspech si udržuje aj dnes, 

o 30 rokov neskôr, po mnohých aktualizáciách a vývoji koncepcie Rapid. 

“Pri vývoji sejacieho stroja Rapid bolo našim cieľom vyvinúť stroj, ktorý by zvládol niekoľko operácií 

naraz a dobre pracoval vo všetkých podmienkach. Hovoríme mu univerzálny sejací stroj,” hovorí 

Bo Stark, oblastný manažer predaje spoločnosti Väderstad Nordic a člen druhej generácie rodiny 

majiteľov firmy Väderstad. 

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Rapid 

stal veľkým hitom, bolo to, že robí jednak 

prípravu sejbového lôžka, ako aj 

vyrovnanie, sejbu a utuženie jedným 

prejazdom - a zároveň ponúka spoľahlivý 

výsledok sejby pri vysokej pracovnej 

rýchlosti. Skutočným poznávacím 

znamením stroja Rapid sa stali veľké 

utláčacie kolesá za výsevnými pätkami, 

ktoré vytvárajú optimálny kontakt osiva s 

pôdou aj v ťažších pôdach. 

OffSet  utláčacích kolies znamená, že každé 

druhé koleso je posunuté o 190 mm dozadu na samostatnej náprave, čo prináša veľa výhod, ako sú 

menšie vibrácie, a to vedie k vyššej presnosti sejby a tiež k zníženiu potreby ťahovej sily až o 25 %. 
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“Spomínam si, ako som raz  hovoril s farmárom, ktorému sa práca s Rapidom veľmi páčila. Vždy hovoril, 

že "Rapid je skutočne Mercedes medzi sejacími strojmi, svoju prácu urobí všade a za každých 

podmienok," hovorí Bo Stark. 
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O spoločnosti 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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