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predstavujeme vám

Väderstad, jedna z popredných 
svetových firiem v oblasti spraco-
vania pôdy a siatia, oslavuje 30. 
výročie od uvedenia na trhu svoj-
ho sejacieho stroja Rapid. Od roku 
1991 predal Väderstad po celom 
svete takmer 28 000 strojov Rapid 
poľnohospodárom, ktorí hľadajú 
spoľahlivý stroj vhodný do všet-
kých možných podmienok.

Rapid v roku 1991 spôsobil v sejacích 
strojoch revolúciu - vďaka svojim jedineč-
ným výsevným pätkám a dômyselnému 
systému kontroly hĺbky siatia. A obrovský 
úspech si udržuje aj dnes, o 30 rokov ne-
skôr, po nespočetných aktualizáciách a vý-
voji koncepcie Rapid.

„Pri vývoji sejacieho stroja Rapid bolo 
naším cieľom vyvinúť stroj, ktorý by zvládal 
niekoľko operácií naraz a dobre pracoval za 
všetkých podmienok. Hovoríme mu univer-
zálny sejací stroj,“ hovorí Bo Stark, oblast-
ný manažér predaja spoločnosti Väderstad 
Nordic a člen druhej generácie rodiny maji-
teľov firmy Väderstad.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa 
Rapid stal veľkým hitom, bolo to, že vyko-
náva a združuje do jedného prejazdu nie-
koľko oprácií - prípravu osivového lôžka, 

urovnanie povrch, siatie a utuženie. Záro-
veň ponúka spoľahlivý výsledok siatia pri 
vysokej pracovnej rýchlosti.

Jeho koncepcia je iná ako v prípade väč-
šiny sejacích strojov – konsolidácia pôdy 
až po sekcii s výsevnými pätkami. Charak-
teristické veľké kolesá pneumatikové valca 
Rapidu vytvárajú optimálny kontakt osiva 
s pôdou aj v ťažších pôdach, čím si získal 
obľubu aj u našich poľnohospodárov pre-
važne s ťažšími pôdami v porovnaní naprí-
klad s väčšinou krajín na západ od nás.

Kolesá valca sú umiestnené OffSet, čo 
znamená, že každé druhé koleso je posu-
nuté o 190 mm dozadu na samostatnej 
náprave. Prináša to mnoho výhod, ako sú 
nižšie vibrácie, čo vedie k vyššej presnosti 
sejby a tiež k zníženiu potreby ťahovej sily 
až o 25 %.

„Spomínam si, ako som raz hovoril s far-
márom, ktorému sa práca s Rapidom veľ-
mi páčila. Vždy hovoril, že „Rapid je naozaj 
Mercedes medzi sejacími strojmi, svoju 
prácu odvedie všade a za každých podmie-
nok,“ hovorí Bo Stark.

Na Slovensku sa prvý Väderstad Rapid 
oficiálne predal v roku 1998 a ukázal ces-
tu pre nasledujúcich 528 sejacích strojov 
registrovaných vo Väderstade. Rapid ma-
jú v obľube veľkí aj malí poľnohospodári, 
o čom svedčí rovnaký pomer predaných 
mechanických 3 a 4 m strojov voči väčším 
pneumatickým 6 – 8 m. 35 % (185 kusov) 
sa dodalo s prihnojovaním. Len pre zau-
jímavosť, v Českej republike evidujú 623 
strojov Rapid.
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Väderstad Rapid oslavuje 30 rokov 
spoľahlivosti


