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Väderstad je partnerom v systéme Nexat, ktorý 

získal zlatú medailu DLG 
Väderstad, jedna z popredných svetových spoločností v obrábaní pôdy, sejbe a presnej 

sejbe, s hrdosťou oznamuje novú spoluprácu s nemeckým systémom rastlinnej výroby 

Nexat. Nexat, ktorý práve získal zlaté ocenenie za inováciu od DLG, je založený na 

elektricky poháňanom nosnom vozidle s pracovnou šírkou až 24 metrov, ktoré zvládne 

všetky kroky pracovného procesu za farmára – a je pripravený na úplnú autonómiu. 

Nexat je traktor typu „všetko v 

jednom“, ktorý sa postará o každý 

pracovný krok: od kultivácie po 

siatie, ochranu rastlín a zber. Stroj je 

vybavený rýchlovýmenným 

modulárnym systémom, kde je možné 

technológiu potrebnú pre každý 

pracovný krok jednoducho 

nainštalovať a demontovať. 

Stroj má variabilnú pracovnú šírku 6-

24 metrov, tento systém rastlinnej 

výroby garantuje neobmedzené 

využitie CTF systému farmárčenia 

(prejazdy stále v tých istých stopách) 

a je pripravený na úplnú 

autonomizáciu. 

Výsledkom je, že 95 % celkovej 

spracovanej plochy sa so systémom 

Nexat už nikdy neutlačí. Preto je 

možné dosiahnuť maximálny 

výnosový potenciál pri maximálnej 

ochrane pôdy a životného 

prostredia. Pozoruhodná je najmä 

možnosť trvalo udržateľného 

zlepšovania pôdy prostredníctvom 

neustáleho vytvárania humusu, 

značných úspor CO2 (karbónové 

poľnohospodárstvo), ako aj trvalo 

udržateľnej ochrany hodnotnej 

ornej pôdy pred veternou a vodnou 

eróziou. 
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“Sme veľmi nadšení z tejto spolupráce a tešíme sa na vývoj v nasledujúcich rokoch,” hovorí Jörgen Dahl, 

viceprezident pre rozvoj podnikania vo Väderstade. 

Väderstad bol partnerom pri vývoji systému Nexat. Ako popredný medzinárodný výrobca zariadení na 

obrábanie pôdy, sadbu a siatie zohrala spoločnosť Väderstad významnú úlohu pri vývoji a adaptácii 

príslušných modulových riešení a naše stroje ponúkne ako moduly v novom systéme výroby plodín. 

Spoločnosť Nexat bola založená v roku 2013 spoločnosťou Kalverkamp Maschinenbau GmbH a venuje 

sa výlučne vývoju, výrobe a predaju nového systému rastlinnej výroby Nexat. Pritom mladá spoločnosť 

čerpá z viac ako 30-ročných skúseností spoločnosti Kalverkamp v oblasti vývoja a poradenstva s 

mnohými vývojmi produktov pre popredných medzinárodných výrobcov poľnohospodárskych strojov. 

Systém Nexat bude prvýkrát predstavený medzinárodnému odbornému publiku na výstave Agritechnica 

Hannover, poprednom svetovom veľtrhu poľnohospodárskej techniky, od 27. februára do 5. marca 2022. 

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte kontaktovať: 

Fredrik Gustafsson 

Director Product Management 

Business Development 

Väderstad AB 

+ 46 142 810 08 

Fredrik.gustafsson@vaderstad.com 

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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