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Väderstad predstavuje centrálne plnené 

Tempo L 16-24 

Väderstad, jedna z popredných svetových 

spoločností v oblasti obrábania, sejby a presnej 

sejby, predstavuje nové Tempo L 16-24 Central 

Fill. Manipulácia s veľkým objemom osiva 

a hnojiva tak ešte viac zvýši kapacitu tohto 

držiteľa svetového rekordu. 

Vysokorýchlostná presná sejačka Väderstad 

Tempo L je držiteľom svetového rekordu 

v hodnote  502,05 hektárov kukurice za 24 hodín, 

čo je rekord zaznamenaný v Maďarsku v roku 

2017. 

„Teraz sa rozrastá rodina presných sejačiek Tempo o nové centrálne plnené Tempo L s centrálnym 

zásobníkom pre osivo aj hnojivo“, hovorí Mattias Hovnert, senior. 

Funkcia centrálneho plnenia (Central Fill) znamená, že namiesto plnenia osiva v každej z radových 

jednotiek bude musieť poľnohospodár plniť iba jednu veľkú centrálnu násypku. Sejačka Tempo sa potom 

postará o distribúciu semien a hnojív do každej výsevnej jednotky riadku – to všetko pri rekordnej 

rýchlosti a presnosti výsadby. 

Vďaka funkcii Central Fill bude poľnohospodár 

schopný dosiahnuť ešte viac práce počas dňa, čím ešte 

viac zvýši produktivitu a kapacitu. 

Nový centrálne plnený Tempo L bude k dispozícii buď 

so 16 alebo 24 riadkami, čo umožňuje alternatívy 

riadkov od 450 do 762 mm v závislosti 

od modelu. Aby stroj zabezpečil vysokú kapacitu, 

je vybavený novou násypkou, ktorá pojme 2 200 litrov 

osiva a 5 000 litrov hnojiva, čo predstavuje celkovo 

7 200 litrov. 

„Nová násypka na centrálne plnenom Tempo L 

je vybavená dvoma ventilátormi vpredu, ktoré zabezpečujú vysokokapacitné dávkovanie osiva 

aj hnojiva. Technológia stojaca za systémom Central Fill je veľmi intuitívna. Neexistuje žiadny centrálny 

motor, ktorý by dávkoval osivo - namiesto toho každá výsevná jednotka riadku reguluje počet semien 

pomocou svojho individuálneho vysoko presného systému dávkovania osiva PowerShoot“, hovorí Mattias 

Hovnert. 

Nové Tempo L 16-24 s Central Fill bude mať premiéru na medzinárodnom veľtrhu Agritechnica 

vo februári 2022. Stroj bude k dispozícii od konca roka 2022. 



November 2, 2021 

 

 

 
www.vaderstad.com 

 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. 

 

mailto:vilhelm.ektander@vaderstad.com

