
Tempo
2016

Tempo ÅM16_Layout 1  2015-08-18  09:52  Sida 1



22

1967 1981 2011

Een boer zag een kans 

Sinds het ontstaan van het eerste product op het bedrijf van de familie Stark in

het begin van de zestiger jaren is Väderstad doorgegaan met het ontwikkelen van

innovatieve oplossingen op het gebied van snelle, nauwkeurige en flexibele ma-

chines voor grondbewerking en zaaien.

Het testen van nieuwe machines vindt meestal plaats in nauwe samenwerking

met boeren overal ter wereld. Wij vinden het belangrijk om onze producten

samen met boeren te ontwikkelen, omdat deze vorm van samenwerking vaak

leidt tot verbeteringen en nieuwe benaderingen.

Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is Tempo, die met Väderstad E-Ser-

vices, een serie nieuwe elektronische oplossingen, het zaaien naar een totaal

nieuw niveau heeft gebracht. In dit systeem zijn snelheid en hoge precisie gecom-

bineerd met gebruiksgemak. Dankzij deze technologie kunnen ook in de verre toe-

komst updates en nieuwe elektronische services worden gedownload. 

Al in 1967 bracht Väderstad haar
eerste eg op de markt, een voor die
tijd unieke constructie die een groot
succes werd.

De NZ-eg is waarschijnlijk de meest
succesvolle serie eggen die ooit is
gemaakt. Kenmerken zijn: een grote
capaciteit, een enorm lange levens-
duur en minder werkgangen dan
voorheen.

Väderstad Tempo stelt de nieuwe
norm voor precisie bij hoge snel-
heid. Met Tempo kan het zaaien op
hoge snelheid plaatsvinden, terwijl
uiterste precisie en nauwkeurigheid
gehandhaafd blijven.
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Twee jaar garantie
op alle machines
geeft extra zekerheid
bij investeringen.
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Kwaliteit geeft
zekerheid
De ontwikkeling van het zaaielement van Tempo
was een lang en zorgvuldig proces, waarbij goed is
gekeken naar wat er van een precisiezaaimachine
wordt verwacht, wat mogelijk is met bestaande
oplossingen en hoe we op basis daarvan kunnen
komen tot de beste oplossing. 

Rune Stark bedacht de slogan 'Fabricage gericht
op duurzaamheid'. Bij onze uitgebreide testen van
machines en componenten is dit dan ook onze lei-
draad. We testen eigenschappen zoals hoe cor-
rosiegevoelig materiaal reageert als het in contact
komt met kunstmest en vocht. We onderwerpen
alle gesmede verbindingsstukken aan zware tril-
testen, terwijl we in ons zaadlaboratorium de slij-
tage van zaaischijven en zaadkouters meten.

Volledig geassembleerde machines worden rit na
rit over een grindafgraving en een steengroeve
gereden, zodat we de duurzaamheid kunnen
testen. Op deze manier ondergaan de machines
een meedogenlozere behandeling dan in de prak-
tijk, zodat eventuele tekortkomingen sneller aan
het licht komen. Dit resulteert in een lange levens-
duur en dus een goede rentabiliteit. Wij hebben
zoveel vertrouwen in onze kwaliteit, dat wij op al
onze machines 2 jaar garantie geven. Dit betekent
dat onze klanten zich extra zeker kunnen voelen
over hun investering. Nieuwe componenten worden voordat ze in productie worden

gebracht, getest in veldomstandigheden of onderworpen aan de
hiervoor genoemde triltesten.

Elektrische componenten worden getest in de klimaatkamer.
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De zaadbak heeft een inhoud van 70 liter,
wat betekent dat met een 8-rijige machine
ca. 20 ha. mais met één vulling kan wor-
den gezaaid.

De microgranulaatbak heeft een inhoud van 
17 liter. Deze bak is verkrijgbaar als optie en kan
worden gebruikt voor toediening van een startdo-
sis kunstmest of een gewasbeschermingsmiddel.
Het microgranulaat kan worden aangebracht in de
zaaivoor of op het grondoppervlak.

De ventilator en de dynamo worden door een hydrau-
liekmotor of via de trekkeraftakasaangedreven. Dit bete-
kent dat zelfs trekkers met een beperkt elektrisch
vermogen kunnen worden gebruikt om de Tempo te
trekken. De ventilator levert de druk voor het zaaddo-
seersysteem en het kunstmesttransport. Een verhoogde
luchtaanzuiging vermindert de stofinname aanzienlijk;
deze is als accessoire verkrijgbaar. 

Het dieptewiel verzekert dat de rijeenheid een con-
stante zaaidiepte handhaaft. Om trillingen in de rij-
eenheden te beperken, wordt een nalopend
dieptewiel gebruikt. Door middel van de PowerShoot-
methode schiet het unieke zaaddoseersysteem de
zaden m.b.v. perslucht razendsnel omlaag. De aan-
drukwielen houden het zaad tegen als dit de zaai-
pijp verlaat en zorgen dat het goed in contact komt
met de grond. De aandrukrollen, die de zaaivoor slui-
ten, zijn in drie verschillende versies verkrijgbaar. De
belasting van deze wielen en ook de werkhoek
ervan zijn gemakkelijk instelbaar. Met behulp van
een torsieveer of een hydraulische cilinder kan een
extra belasting van 150 kg op de rijeenheden worden
gebracht. Dit betekent dat de totale belasting van
elke rijeenheid kan worden vergroot tot 325 kg.

De kunstmestkouters verplaatsen bij hoge snel-
heden slechts een minimale hoeveelheid
grond. De schijven en zaaikouters zijn van het
befaamde ontwerp van de Väderstad Rapid. Rij-
enschoffels zijn als optie verkrijgbaar en wor-
den voor directzaaien aanbevolen in velden
met veel plantenresten. Voor veel van de
Tempo-modellen zijn kunstmestkouters in
schijf- en mesuitvoeringen leverbaar. 

Zone 3 Zone 2 Zone 1

Tempo ÅM16_Layout 1  2015-08-18  09:53  Sida 7



8

Nieuws, 2016 
Tempo V
Tempo V is een in de driepuntsbok gedragen
zaaimachine, die verticaal inklapbaar is tot
een transportbreedte van 3 meter. De machine
is standaard voorzien van 8 of 12 rijen en kan
gemakkelijk op verschillende manieren wor-
den geherconfigureerd.

Zaaisysteem voor grote zaden 
en nieuwe gewassen. 
Het Tempo-model dat wij dit jaar lanceren is
voorzien van een nieuwe optie voor het zaaien
van katoen. Daarnaast is er een accessoireset
leverbaar, bestaande uit een zaadsensor, een
zaaipijp en een zaaikouter. Hiermee kunnen
zaden van een groter formaat (tot 22 mm)
worden gezaaid. 

Kunstmestkouter  
De Tempo is uitgerust met een nieuw kunst-
mestkouter, dat voor een groot deel uit giet-
ijzeren onderdelen bestaat. Het nieuwe kouter
is gemakkelijker instelbaar en heeft verschil-
lende diepte-instellingen. Het kouter is van
een uitgekiend ontwerp, zodat het bij hoge
snelheid minder grond verplaatst. Dankzij de 22 mm zaaipijp zijn gewassen zoals pompoenen ge-

makkelijk te zaaien. 
Het nieuw ontwikkelde kunstmestkouter is aanmerkelijk eenvou-
diger instelbaar.
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Losschuif 
Het zaaddoseersysteem is opnieuw ontworpen en
wordt met ingang van 2016 van aluminium ge-
maakt. De binnenzijde van het doseersysteem is
in diverse opzichten vernieuwd. Het meest opval-
lende verschil voor de gebruiker is de nieuwe los-
schuif, die de reiniging van de zaadtank en de
doseereenheid een stuk makkelijker maakt.

Verbeterde zaaischijf en lagers
Vanaf nu zijn de zaaischijven van de Tempo ge-
maakt van V55, het speciale geharde staal van Vä-
derstad. Dat is niet het enige, want de zaaischijf is
nu ook dikker: 4 mm in plaats van 3,5 mm. Niet al-
leen de zaaischijf is nu robuuster uitgevoerd, ook
de lagers zijn verstevigd, zodat ze passen bij de
langere levensduur van de zaaischijf.

Hoog geplaatste luchtaanzuiging
De machines van het model 2016, met een oneven
aantal rijen en een rijafstand van 45 cm, kunnen
worden voorzien van een hoog geplaatste lucht-
aanzuiging.

De nieuwe luchtaanzuiging kan worden geïnstalleerd op machi-
nes met een oneven aantal rijen en een kleinere rijenafstand.

De nieuwe zaaischijf is gemaakt van V55 staal.

De losschuif van het zaaddoseersysteem vergemakkelijkt bij de overgang naar ander zaad de reiniging van het doseersysteem.

Tempo ÅM16_Layout 1  2015-08-18  09:53  Sida 9



10

Met Tempo kan bij hoge snelheden worden gezaaid
zonder dat dit ten koste gaat van de precisie. Het re-
sultaat is een unieke combinatie van zaadaanzet en
een buitengewone capaciteit. 

Jarenlange ontwikkelingen door onze ingenieurs vor-
men de basis voor de kwaliteiten van Tempo. Deze
ontwikkeling werd gevolgd door zware veldtesten in
een aantal landen, die in nauwe samenwerking met
voorlichters en boeren plaatsvonden. 

Vernuftig zaaddoseersysteem
Het zaaddoseersysteem vormt het hart van de Tempo
en zorgt dat de machine onder vrijwel alle omstandig-
heden opvallend goed functioneert. De doseerinrich-
ting werkt uiterst nauwkeurig, zelfs bij hoge werk-
snelheden, en is minimaal gevoelig voor heuvels en
trillingen. Het onderliggende geheim van deze eigen-
schappen ligt in het feit dat elke zaadkorrel wordt ge-
stuurd vanaf het zaaddoseersysteem tot in de grond. 

PowerShoot
Tempo gebruikt de overdruk in het doseersysteem om
de zaadkorrel met hoge snelheid over een korte af-
stand te verplaatsen. Deze speciale functie heet de
PowerShoot. Door het snelle transport van de korrels
blijft het heen en weer stuiteren tot een minimumbe-
perkt, zodat de nauwkeurigheid behouden blijft.

Bij de meeste precisiezaaimachines verlaat de zaad-
korrel het zaaddoseersysteem via een zaaipijp en valt
op de grond. Bij hoge rijsnelheden en als er trillingen
optreden, stuiteren de zaden tussen de wanden van de
zaaipijp heen en weer, wat ten koste gaat van de nauw-
keurigheid van de zaaddosering. Dit is een van de re-
denen dat er langzaam gereden wordt met
precisie-zaaimachines.

Grote nauwkeurigheid,
zelfs bij hoge snelheid

Sojabonen zaaien met Tempo F 8.
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Gilstring zaaddoseersysteem
1. Vanuit de zaadbak stroomt het zaai-
goed naar het zaaddoseersysteem.

2. Door de positieve luchtdruk in het
zaaddoseersysteem hechten de zaden
aan de zaaischijf en volgen zo de rota-
tie van de schijf. Deze zaden in de gaat-
jes draaien mee met de zaaischijf.

3. De drie verenkelaars bovenaan de do-
seerinrichting verwijderen extra zaad-
jes als er twee tegelijk in dezelfde
opening zijn terechtgekomen.   

4. Een kunststofrand verzekert dat zaden
die door de verenkelaars zijn verwij-
derd, niet terugvallen in de zaaipijp.
Dit voorkomt dubbelzaai.

5. Een rubberwiel op het deksel van de
doseerinrichting sluit de luchtstroom
door de zaaischijf af. De zaadkorrels
laten los van de zaaischijf en worden
door een luchtstroom in de zaaipijp ge-
blazen.  

6. Een sensor bovenaan de zaaipijp
neemt alle passerende zaden waar en
meet de onderlinge zaaiafstand. Deze
informatie wordt met behulp van Con-
trolStation of E-Control aan de bestuur-
der doorgegeven.

7. De zaadkorrel wordt door de zaaipijp
'geschoten' als gevolg van het drukver-
schil tussen het doseersysteem en de
omringende lucht. We noemen dit het
PowerShoot-systeem. Samen met de
geringe lengte van de zaaipijp zorgt dit
ervoor dat een grote nauwkeurigheid
behouden blijft, zelfs bij hoge snelhe-
den, op hellingen en bij trillingen. De
zaaipijpen zijn met een bajonetsluiting
bevestigd, zodat ze gemakkelijk kun-
nen worden gedemonteerd en geïn-
specteerd. 

8. Nadat een zaadkorrel de zaaischijf
heeft verlaten, wordt deze 'vrijge-
maakt' door een uitdrukwiel. Dit zorgt
ervoor dat de gaatjes in de zaaischijf
niet verstopt raken met zaadresten of
andere deeltjes.

9. De zachte aandrukrol vangt de zaad-
korrel op, zorgt dat deze goed contact
maakt met de bodem, en voorkomt bo-
vendien dat de korrel wegrolt in de
zaaivoor. 

1

2

3

4

5

8

7

6

50 km/u

9
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Elektrische aandrij-
ving voor gemakke-
lijker werken
Het doseersysteem met elektrische aandrijving
kan voor het begin van het seizoen worden gekali-
breerd voor verschillende zaadtypes. Dit is moge-
lijk voor de gehele machine of voor afzonderlijke
rijen.

Robuuste elektromotor
Elke doseerinrichting heeft een elektromotor met
ingebouwd planetair tandwielstelsel. De 50W elek-
tromotor heeft meer dan voldoende vermogen
voor de aandrijving van het doseersysteem. Ach-
ter de motor bevindt zich een planetair tandwiel-
stelsel. Om problemen door stof in de lagers te

voorkomen, zijn de motor en het tandwielstelsel
voorzien van extra afdichtingen. In vergelijking
met precisiezaaimachines met mechanische aan-
drijving voorkomt de elektrische aandrijving pro-
blemen met wielslip of met kettingen, die kunnen
leiden tot een ongelijkmatige dosering.

Presentatie van zaaikwaliteit
De nauwkeurigheid wordt gemeten met een zaad-
sensor op het laagste punt van het zaaddoseersys-
teem. Op het scherm staat informatie over
missers, dubbele zaden, nauwkeurigheid,
zaden/ha, zaai-afstand en wordt ook de variatie-
coëfficiënt weergegeven. Dubbele en gemiste
zaden worden weergegeven als percentages. De
nauwkeurigheid wordt op ControlStation, ISOBUS
of E-Control als een staafdiagram of als een getal
weergegeven.

Tempo is uitgerust met een hydraulisch aangedreven ventilator,
die op zijn beurt een dynamo aandrijft. Ook is een aftakasaange-
dreven ventilator verkrijgbaar. 

Omdat alle doseerinrichtingen elektrisch worden aangedreven,
kunnen afzonderlijke rijen worden afgesloten. 

De bestuurder ontvangt continu informatie over de zaaddosering
en de snelheid. Het staafdiagram onderin het scherm geeft de
zaaiprecisie per afzonderlijke rij weer.

Zaaischijven voor mais met 32 gaten en met een diameter van
5,5 mm zijn standaard. Optioneel zijn zaaischijven verkrijgbaar
met andere gatdiameters voor bijv. zonnebloemen, gierst, sorg-
hum, koolzaad, suikerbieten, sojabonen en katoen. Als de zaai-
schijf wordt gewisseld, moet het uitdrukwiel ook worden
gewisseld.
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Afzonderlijke rijen afsluiten 
Dankzij de elektrische aandrijving van het zaaddoseer-
systeem kunnen de rijeenheden stuk voor stuk worden
afgesloten, zodat er geen zaad verloren gaat op onre-
gelmatig gevormde velden. Als de zaadtoevoer wordt
afgesloten, kan de dosering van kunstmest of micro-
granulaat - mits de machine voorzien is van deze func-
tie - ook worden afgesloten. Bovendien kan de
kunstmest- en granulaatdosering volledig worden afge-
sloten, zodat alleen zaad wordt gedoseerd. In velden
waar sprake is van verschillen in bodemstructuur en
humusgehalte kan de bestuurder de dosering van
kunstmest en zaad onderweg aanpassen. 

Nalopende dieptewielen
Het grote voordeel van nalopende dieptewielen is dat
de machine minder massatraagheid heeft. De diepte-
wielen zijn bovendien op een wielstel gemonteerd, wat
betekent dat de zaaidiepte in ongelijkmatige veldom-
standigheden niet echt wordt beïnvloed.  

Hydraulische of mechanisch aangedreven ventilator
Tempo wordt geleverd met een hydraulisch aangedre-
ven ventilator. Voor deze hydraulische ventilator zijn
een extra dubbelwerkende aansluiting en een vrije re-
tour nodig. Voor de ventilatoraandrijving is ca. 40 liter
olie per minuut nodig.

Tempo F kan ook worden geleverd met een mecha-
nisch aangedreven ventilator. Deze is leverbaar met
een overbrenging van 540 of 1000 omw/min.

Het merendeel van de Tempo machines kan worden
voorzien van een verhoogde luchtaanzuiging, waar-
door in ongunstige omstandigheden de stofaanzuiging
aanzienlijk minder is.   

Hoe hoger de luchtaanzuiging, hoe minder stof er in het zaaddo-
seersysteem wordt geperst.

De Tempo is voorzien van nalopende (1) dieptewielen in plaats van geduwde (2), wat de gebruikelijke oplossing is bij precisiezaai-
machines. Het grote voordeel van nalopende dieptewielen is dat er minder trekkracht nodig is en dat er minder trillingen in de
rijeenheden ontstaan.

Een hoog geplaatste luchtaanzuiging verkleint de kans op
stofproblemen aanzienlijk. Verkrijgbaar als optie.

Stofdeeltjes

Hoogte

2

1
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Bij parallelverstelling is dankzij de torsieveer een extra druk van 150 kg per rij mogelijk, zodat de
maximale belasting 325 kg per rij is. Dit is van belang als de machine wordt ingezet voor direct-
zaaien op hoge snelheid. De torsieveer kan gemakkelijk zonder gereedschap worden geplaatst.

De aandrukrol heeft twee taken: 1. Tegenhouden van het zaad als dit de zaaipijp verlaat. Dit wordt be-
reikt doordat de aandrukrol naar voren is geplaatst, tussen de zaaischijven, en het profiel ervan is ge-
optimaliseerd. 2. Verzekeren dat het zaad goed in contact komt met de grond. Dit zorgt voor een
snelle ontkieming van het zaad. 

De zaadbak heeft een inhoud van 70 liter, wat betekent dat met
een 8-rijige machine ca. 20 ha. mais met één vulling kan worden
gezaaid.

Alle verbindingen op de rijeenheden zijn voorzien van gemak-
kelijk vervangbare assen en bussen. Bovendien zijn deze ver-
bindingen allemaal voorzien van dezelfde vetvrije lagers met
afdichtingen.

De flexibele Tempo is ontworpen voor alle
zaai-situaties, zowel zaaien bij beperkte grond-
bewerking als conventioneel zaaien. Dezelfde
componenten worden gebruikt voor de diepte-
wielen, de aandrukrollen, de toestrijkers en de
draagwielen van de kunstmestkouters. Dit
alles vergemakkelijkt service en onderhoud
van de machine. 

Uitstekend preste-
rende rijeenheid 
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De dieptewielen zijn op een wielstel gemonteerd, wat betekent
dat de zaaidiepte in ongelijkmatige veldomstandigheden niet
echt wordt beïnvloed. De afstand tussen de dieptewielen en de
zaaischijf kan worden ingesteld zonder pakkingschijven.

De Tempo kan worden voorzien van drie verschillende types aandrukrollen. Vanaf links: standaard aandrukrol (25 mm), 
brede aandrukrol (50 mm) en gekartelde aandrukrol.

De vier steunwielen van de Tempo F 8 vormen samen een hydraulisch wielstel. 
Hierdoor werkt de machine gelijkmatiger bij onregelmatige bodemcontouren.

Steunwielen
De Tempo is standaard uitgerust met steun-
wielen. Bij koppeling van de Tempo aan de
driepuntshefinrichting zijn de steunwielen
vast. De zesrijige Tempo F is uitgerust met hy-
draulische steunwielen, die tevens fungeren
als transportwielen. De achtrijige Tempo F
heeft twee extra steunwielen, die samen een
hydraulisch wielstel vormen. Daardoor is de
belasting op alle wielen in het veld gelijk en
werkt de machine gelijkmatiger bij onregelma-
tige bodemcontouren. 

Aandrukrollen
Er is keus uit drie verschillende types aan-
drukrollen. Naast het standaardmodel is er
een bredere wieluitvoering, die wordt aanbe-
volen voor zeer ondiep zaaien van fijnzadige
gewassen. Voor grondsoorten met een hoge
kleifractie, waarbij het meer moeite kost de
zaaivoor te sluiten, wordt de gekartelde aan-
drukrol aanbevolen.  
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+ ISOBUS + E-Control
In sommige gevallen is de trekker al voorzien van een
ISOBUS-terminal. Deze kan naast E-Control worden ge-
bruikt. ISOBUS kan bijvoorbeeld de bediening van de
zaaimachine overnemen, terwijl E-Control tegelijker-
tijd wordt gebruikt om de realtime doseringsinforma-
tie van de zaaimachine weer te geven. De terminal is
via een kabel aangesloten op de gatewaycomputer,
terwijl E-Control draadloos informatie ontvangt.

Met Väderstad
E-Services is
Tempo klaar voor
de toekomst
De introductie van Wi-Fi (Wireless Fidelity) en
iPad Air in het Väderstad-programma brengt
tal van voordelen met zich mee. Van nu af aan
kunnen onze machines worden bediend door
middel van draadloze communicatie. Ge-
bruiksvriendelijkheid, kostenefficiëntie en up-
date-gemak zijn slechts enkele van de grote
voordelen die de iPad Air-oplossing biedt ten
opzichte van conventionele systemen. De elek-
tronische oplossingen van Väderstad zijn bij-
elkaar gebracht onder de familienaam
Väderstad E-Services.

Nog betere prestaties
Het reeds op Väderstad zaaimachines aan-
wezige ControlStation levert een serie belan-
grijke functies, zoals de regeling van de
markeurs, het aanleggen van rijsporen, zaad-
dosering en de bewaking van specifieke ma-
chinefuncties. E-Control, een alternatief voor
ControlStation op nieuwe machines, verbetert
de prestatie. Met deze technologie kan de
bestuurder de zaaimachine vanuit de cabine
kalibreren en bedienen, en tevens storingen
aan kabels en diverse sensors opsporen en
verhelpen.

De kabels en sensors van de zaaimachine zijn
verbonden met het WorkStation, dat ongeacht
de terminal-oplossing wordt gebruikt. Als
ISOBUS of E-Control wordt gebruikt, wordt het
WorkStation vervolgens verbonden met de
gatewaycomputer. Deze stuurt en ontvangt in-
formatie naar en van de trekkercabine.

E-Control
Een van de belangrijkste aanwinsten is E-Control – een
oplossing die veel overeenkomsten heeft met het be-
staande succesvolle ControlStation. In de cabine be-
vindt zich een iPad Air in een gebruiksvriendelijke
houder, de E-Keeper, die de iPad van energie voorziet
en die is voorzien van knoppen voor navigatie en be-
diening. iPad Air communiceert draadloos met de ga-
tewaycomputer van de zaaimachine, net als bij
ISOBUS.

Gateway
Gateway vormt het brein van het systeem. De compu-
ter slaat machine-informatie op en communiceert met
de virtuele terminal of de iPad Air in de trekkercabine.
Om de statistische gegevens en de werkelijke positie
te loggen is de gateway uitgerust met een gps-ontvanger. 
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ControlStation
ControlStation heeft zich in de praktijk ruimschoots
bewezen, is robuust en eenvoudig te bedienen. Con-
trolStation wordt voornamelijk gebruikt om de zaaddo-
sering in te stellen en aan te passen, rijsporen aan te
leggen, de machine gedeeltelijk af te sluiten, enz.

ISOBUS
De ISOBUS-terminal is een alternatief voor machine-
specifieke terminals voor de bediening van machines
en werktuigen. Hetzelfde standaardmodel op alle ma-
chines en werktuigen maakt het werken gemakkelijker.
De gebruiker kan tal van gewone taken uitvoeren,
zoals opslag van werkgegevens, opsporen en oplossen
van problemen, werken op de kopakker en GPS-ge-
bruik. Väderstad machines voorzien van compatibele
ISOBUS kunnen de zaaimachine besturen en gegevens
opslaan via de gatewaycomputer. ISOBUS en gateway
zijn door middel van een kabel verbonden.

Op onze website (www.vaderstad.com) vindt u meer
informatie over de ISOBUS terminals in combinatie
met de Väderstad zaaimachines.

Gemakkelijk te kalibreren
Tempo is gemakkelijk te kalibreren. Plaats een kalibra-
tiezak onder het zaai-element, voer gegevens in over
rijafstand, geplande rijsnelheid enz., en geef aan of de
zaaddosering moet worden aangegeven in zaden per
hectare of als afstand tussen de zaden in de rij (mm).
Laat de rijeenheid draaien totdat E-Control 100% aan-
geeft. Stel indien nodig bij. Plaats de iPad Air weer in
de houder en begin te zaaien.
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Vier frame-concepten
De Tempo F is een getrokken precisiezaaimachine,
die verkrijgbaar is in een 6-rijige en een 7-rijige uit-
voering. Er is keus uit vier verschillende rijenaf-
standen. De 8-rijige uitvoering is voorzien van extra
steunwielen, die als hydraulisch wielstel fungeren
en trillingen opvangen. Alle uitvoeringen van de
Tempo F hebben een transportbreedte van 3 meter.
De uitvoering met een rijafstand van 80 cm heeft
echter een transportbreedte van 3,30 meter. Tempo
F is standaard verkrijgbaar in combinatie met
kunstmest-schijfkouters. 

Ook is een versie van Tempo F zonder inklapfunctie
verkrijgbaar. Dit is een 6-rijige machine met een rij-
afstand van 90/100 cm.

Tempo T is voorzien van een telescopisch uit-
schuifframe en is driepuntshef-gedragen. De ma-
chine is verkrijgbaar in een 6-rijige en een 7-rijige
uitvoering, met rijafstanden van 50 tot 80 cm. Af-
hankelijk van de configuratie heeft de machine een
transportbreedte tussen 3,36 en 3,50 meter. Tempo
T kan worden besteld als combi-versie met twee
kunstmestbakken met een inhoud van 300 liter elk,
of met een kunstmestbak met een inhoud van 1200
liter. De machine is standaard voorzien van een
kunstmest-meskouter, maar het is mogelijk om voor
bepaalde rijenafstanden te kiezen voor schijfkou-
ters.

Tempo F 8

Tempo T 7
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Tempo R is een stabiele 4- tot 18-rijige, hefgedragen
machine. De kleinste rijafstand is 45 cm. De grootst
mogelijke werkbreedte is 9,60 meter. Tempo R met
een werkbreedte van 3 meter kan voorzien worden
van 1200 liter kunstmestbakken. De Tempo R is met
behulp van een voorop gemonteerde kunstmestbak
klaar voor combi-zaaien. Optioneel zijn kunstmest-
kouters in een schijf- of mesuitvoering verkrijgbaar.

Tempo V is een gedragen machine, met een maxi-
mumafmeting van 3 x 4 meter. De machine is ver-
krijgbaar met acht of twaalf rijen en met veel
verschillende rijafstanden. De machine is betrekke-
lijk eenvoudig te herconfigureren van twaalf naar
acht rijen. Hoewel de machine geen ruimte heeft
voor een kunstmesttank, kunnen gebruikers met
een fronttank kunstmestkouters op het frame mon-
teren.

Tempo R 12

Tempo V 12
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Combi-zaaien voor
een betrouwbaar-
dere gewasaanzet
Combi-zaaien zorgt voor een betrouwbare
kunstmesttoediening en in veel gevallen voor
een hogere opbrengst. Door een toereikend
deel van de kunstmest al tijdens het zaaien toe
te dienen wordt bovendien het aantal werkgan-
gen verminderd. Combi-zaaien is belangrijker
bij de teelt van rijgewassen dan bij granen,
omdat de kunstmest op een geschikte afstand
van het zaad kan worden aangebracht. Bij een
precisiezaaimachine is het tevens van belang
dat de kunstmestkouters het grondoppervlak
niet zodanig verstoren dat dit effect heeft op
de dieptewielen op de rijeenheden. Dat zou de
zaaidiepte of het zaaibed beïnvloeden en nade-
lig zijn voor de ontkieming.  

Betrouwbare dosering
Het systeem voor kunstmestdosering is gro-
tendeels gelijk aan dat van de Rapid, alleen
valt de kunstmest niet door een zaaipijp, maar
wordt deze met behulp van de ventilator ge-
transporteerd. 

De kunstmestkouters zijn veerbelast en heb-
ben een maximale belasting van 150 kg per
kouter, wat een prima werkresultaat oplevert,
zelfs bij directzaaien. De Tempo F is standaard
uitgerust met kunstmest-schijfkouters, maar
meskouters zijn optioneel verkrijgbaar.

Twee tankopties
De Tempo T heeft een 1200 liter kunstmestbak
met hetzelfde doseersysteem als de Tempo F,
maar indien gewenst kan de machine worden
uitgerust met twee kunstmestbakken van elk
300 liter. De Tempo T is standaard voorzien
van kunstmest-meskouters, maar optioneel
zijn schijfkouters verkrijgbaar.  

Tempo zaaimachines met een hydraulisch aan-
gedreven ventilator kunnen eventueel worden
voorzien van een optioneel verkrijgbare meng-
vijzel in de tank. 

Tempo T met 2x300 liter kunstmesttanks.

Het systeem voor kunstmestdosering is grotendeels gelijk aan dat
van de Rapid, alleen valt de kunstmest niet door een zaaipijp,
maar wordt deze met behulp van de ventilator getransporteerd.

De kunstmestbak heeft een brede opening, zodat deze gemakke-
lijk kan worden gevuld vanuit 'big bags' of met een verreiker. 
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70 - 80 cm

2 cm

5 cm

De kunstmest wordt 5 cm opzij van het zaad en iets dieper geplaatst, wat leidt tot een
betrouwbaardere gewasaanzet en een betere nutriënten-efficiëntie.

Tempo T met grote kunstmesttank.

Meskouter voor kunstmest. Schijfkouter voor kunstmest.

Tempo R klaar voor combi-zaaien
Tempo R met een werkbreedte van 3 meter kan
voorzien worden van 1200 liter kunstmestbakken.
De grotere Tempo R versies kunnen van te voren
worden besteld voor combizaaien, vaste of vloei-
bare kunstmest. In dat geval wordt de Tempo R
voorzien van kunstmestkouters, die kunnen wor-
den bevestigd aan een voorop gemonteerde
kunstmestbak. Dezelfde oplossing is beschikbaar
voor zowel Tempo F als Tempo T.
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Tempo geschikt
voor alle gewas-
teeltsystemen
Tempo is bestand tegen zeer uiteenlopende
omstandigheden en voldoet aan de eisen die
boeren aan moderne machines stellen. De rij-
eenheden zijn geconstrueerd voor hoge snel-
heden bij zowel conventionele, beperkte als
ploegloze grondbewerking. Dankzij het ont-
werp van de Tempo kan de gebruiker zowel
diep als ondiep zaaien op hoge snelheid. De
zaadbak heeft een inhoud van 70 liter, en bij
de parallelverstelling is dankzij de torsieveer
een extra druk van 150 kg per rij mogelijk. In
combinatie met het gewicht van de machine
zelf ontstaat een maximumbelasting van 325
kg per rijeenheid, wat van belang is bij direct-
zaaien en diepzaaien met een zeer hoge snel-
heid. De zaaidiepte is gemakkelijk instelbaar
met een hendel die de verhouding regelt tus-
sen het dieptewiel en de zaaischijf.

Zaaien na conventioneel ploegen
In veel gebieden waar geen sprake is van
droogte of kans op erosie wordt de grond
waarschijnlijk geploegd ten tijde van het
zaaien. Een perfect zaaibed voor de Tempo
wordt gecreëerd door eerst de voren te egali-
seren met Rexius en daarna twee werkgangen
uit te voeren met NZ Aggressive. Er bestaat al-
tijd een risico dat de voren worden gevuld met
droge grond, waardoor een zaaibed met een
variabele vochtigheidsstatus ontstaat, met
een ongelijkmatige gewasopkomst als resul-
taat. Bij ondiep zaaien, bijv. van gierst of kool-
zaad, kan het nuttig zijn om de voren tijdens of
onmiddellijk na het ploegen te egaliseren, om
een betere gewasopkomst te bereiken.

De zaaidiepte is gemakkelijk instelbaar met een hendel die de
verhouding regelt tussen het dieptewiel en de zaaischijf. Het
grote voordeel van nalopende dieptewielen is dat er minder trek-
kracht nodig is en dat er minder trillingen in de rijeenheden ont-
staan.

Conventionele grondbewerking is de gebruikelijke situatie voorafgaand aan het zaaien met Tempo. 
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Plantenresten vormen geen probleem 
voor Tempo 
Bij een ploegloos teeltsysteem, waarbij sprake
kan zijn van veel achtergebleven plantenresten
op het veld, kunnen rijenschoffels worden ge-
bruikt om te voorkomen dat zaden niet in contact
komen met de grond. 

In gebieden met erosieproblemen of waar droogte
heerst, moet het grondoppervlak ongeploegd
worden gelaten om bodemerosie te voorkomen
en vocht voor de ontkieming te behouden. Met de
hoge belasting per rijeenheid is directzaaien geen
probleem. Bij korte stoppels en grote hoeveelhe-
den plantenresten zijn rijenschoffels van essen-
tieel belang. 

Als de stoppels van het voorgaande gewas de
grond onvoldoende vasthouden, wordt vaak een
tussengewas geteeld om erosie tegen te gaan. Om
tijd te besparen, als het gewas in staat is te
groeien in een ander verwelkend gewas, kan dit
rechtstreeks in het tussengewas worden gezaaid,
zonder dat dit eerst hoeft te worden gehakseld en
ingewerkt in de bovenste bodemlaag. Bespuiting
van het tussengewas met glyfosaat dient min-
stens twee weken voor het zaaien plaats te vin-
den. Een halfdood tussengewas heeft de neiging
zich om de zaai-elementen te wikkelen.

In de stoppel zaaien met Tempo.

Directzaai in een tussengewas.Optioneel kan de Tempo worden uitgerust met draaiende rijen-
schoffels. Deze hebben als taak om plantenresten, kluiten en
stenen te verwijderen.  
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Getest voor vele
gewassen
Zaaischijven met andere gatdiameters zijn verkrijg-
baar voor mais en zonnebloemen. De te gebruiken
zaaischijf hangt af van het duizend korrel-gewicht.
Tempo kan tevens worden gebruik voor het zaaien van
sojabonen, sorghum, suikerbieten en koolzaad. Een
zaaischijf voor mais met 32 gaten en met een diameter
van 5,5 mm is standaard, en andere zaaischijven zijn
verkrijgbaar als optie.

Mais
Mais wordt geteeld in verschillende omstandigheden.
Dit stelt hoge eisen aan een precisiezaaimachine, die
moet kunnen voldoen aan de diepte-vereisten bij ver-
schillende gewasteeltsystemen. Grote verschillen in

omstandigheden vormen geen probleem voor Tempo.
Directzaaien op diepte (7-8 cm) in droge gebieden om
toegang tot het vocht in de grond te verzekeren, vormt
geen probleem. In andere gebieden waar men te
maken heeft met koude en natte omstandigheden, kan
ondiep zaaien (3-4 cm) nodig zijn om een snelle gewas-
opkomst te verzekeren. 

De flexibiliteit van Tempo en het snelle groeivermogen
van mais betekent dat met de Tempo mais zelfs direct
kan worden gezaaid in een tussengewas of na een
gewas dat is geoogst met een maaibalk. Zaaischijven
geschikt voor verschillende duizend korrel-gewichten
zijn verkrijgbaar.

Zonnebloemen 
Zonnebloemen kunnen worden geteeld in heel veel
verschillende grondsoorten en kunnen bovendien rela-
tief goed tegen droogte. De grond dient echter een 

goede watervoorziening te hebben en er mag geen
sprake zijn van verdichtingsschade, zodat de wortels
van de zonnebloemen zich in een goed patroon kun-
nen ontwikkelen. Zonnebloemen zijn bij gunstige bo-
demomstandigheden in staat om vocht van een diepte
van twee meter te halen.

De jonge zonnebloemplantjes zijn gevoelig voor wind
en winderosie, en daarom is het niet ongewoon dat dit
gewas wordt ingezaaid in de stoppel of in grond
waarop plantenresten liggen. Dit stelt hoge eisen aan
het vermogen van de precisiezaaimachine om te zor-
gen dat het zaad goed in contact komt met de grond.
Zonnebloemen compenseren een geringere gewas-
dichtheid met een grotere zaadproductie, zodat de be-
plantingsdichtheid kan variëren van 25.000 tot 70.000
planten/ha. Het zaad wordt 2,5-5 cm diep geplaatst en
het zaaien kan vrij vroeg plaatsvinden. Zonnebloemen
kunnen ontkiemen bij 4°C.  

Zonnebloemen zijn een prima gewas in gebieden waar
twee gewassen per teeltseizoen kunnen worden ver-
bouwd. De wisselende omstandigheden die kunnen op-
treden als het mogelijk is om twee gewassen per
seizoen te verbouwen brengen een duidelijke rol voor
Tempo als precisiezaaimachine met zich mee, omdat
deze machine met zijn hoge kouterdruk ook
nauwkeurig kan directzaaien. 
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Sojabonen
Sojabonen gedijen het beste op zware, voedselrijke
grondsoorten met een goed watervasthoudend ver-
mogen en een enigszins lagere pH. De grond moet
goed zijn gedraineerd en het zaaibed moet zodanig
zijn dat het zaad goed in contact komt met de grond,
zodat het snel kan ontkiemen. Om een snelle gewas-
opkomst te verzekeren moet de bodemtemperatuur
ten tijde van het zaaien tenminste 15°C zijn. Dit stelt
flinke eisen aan de voorbereiding van het zaaibed.
Sojabonen houden van diepe, losse grond zonder
dichte lagen, en om het vocht in de bodem te hou-
den mag de grond slechts minimaal worden bewerkt.
Plantenresten op het grondoppervlak voorkomen
erosie door wind en water en houden bovendien het
vocht vast. Door Tempo te voorzien van twee rijen-
schoffels ontstaat een goed contact tussen zaad en
grond. 

De zaaidiepte kan variëren van 2 tot 5 cm, ondieper
op zwaardere grondsoorten en dieper als de grond-
soort lichter is, om toegang tot het bodemvocht ver-
zekeren. De rijenafstand kan variëren van 40-90 cm,
maar de beplantingsdichtheid dient 250.000 tot
400.000 planten/ha te zijn.
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Gierst en sorghum
Gierst en sorghum zijn nauw verwant en vereisen
vergelijkbare omstandigheden, maar gierst is iets
droogteresistenter en kan eerder kan worden ge-
oogst. Beide gewassen geven goede opbrengsten op
vruchtbare grondsoorten met een goede watervoor-
ziening, maar dankzij hun goed ontwikkelde wortel-
stelsel (zowel verticaal als horizontaal) kunnen ze
ook worden verbouwd op minder vruchtbare grond-
soorten en zandgrond met een lage pH.

Gierst moet ondiep worden gezaaid (1-3 cm), als de
grond warm is. Daarom is een efficiënte voorberei-
ding van het zaaibed nodig, waarbij water wordt be-
spaard en plantenresten effectief in de grond
worden gewerkt. Gierst kan worden gezaaid zonder
de grond te keren, maar het is zaak om het zaad in
vochtige grond te plaatsen. De Tempo moet worden
uitgerust met rijenschoffels om te verzekeren dat de
zaden in contact komen met vochtige grond.

Ontkiemde zaden houden van warme en droge om-
standigheden.

Gierst kan worden gezaaid op verschillende rijenaf-
standen. Het gewas past zich aan een bredere af-
stand tussen de rijen aan, waarbij het gewasdek
breedtes tot 75 kan bereiken. Een ruimere rijenaf-
stand kan de voorkeur hebben op zandgrond, waar
de wortels van het gewas zich horizontaal moeten
ontwikkelen om toegang te hebben tot voldoende
vocht en nutriënten. 

Suikerbiet
Suikerbieten hebben een losse bodemstructuur
nodig, zonder verdichtingsschade die de ontwikke-
ling van de biet kan belemmeren. Ongeacht het toe-
gepaste grondbewerkingssysteem moet
verdichtingsschade worden voorkomen. De opti-
male rijafstand voor het gewas varieert per regio,
maar ligt gewoonlijk tussen 45 en 55 cm. Dergelijke
afstanden en de beoogde beplantingsdichtheid vor-
men geen probleem voor Tempo. De zaaidiepte is 2-
3 cm, wat hoge eisen aan het zaaibed stelt. 
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Koolzaad
Koolzaad houdt van losse grond, waarin de penwortel
goed kan uitgroeien. In een verdichte grond treedt
wortelvervorming op, en bovendien zijn nutriënten
en water veel slechter bereikbaar voor de plant. Kool-
zaad moet op een diepte van 1,5-3 cm worden ge-
zaaid, in vochtige grond. Het zaaibed moet vlak zijn,
zodat de zaden gelijkmatig kunnen ontkiemen. Kool-
zaad heeft licht nodig voor een goede ontkieming.
Een ongelijkmatige opkomst kan tot gevolg hebben
dat vroeg opkomende plantjes een schaduweffect
hebben, waardoor de ongekiemde zaden in kiemrust
raken. De beplantingsdichtheid van hybride koolzaad
is 250.000-500.000 planten/ha.

Katoen 
Katoen kan worden gezaaid met het standaardsys-
teem en minimale grondbewerking of na een tussen-
gewas. Het is tevens van belang om
bodemverdichting te vermijden, en het katoen de
beste omstandigheden te bieden voor de ontwikke-
ling van een gezond wortelstelsel. Dit kan onder
meer worden bereikt door in dezelfde rijen te zaaien
als het vorige gewas. Tussengewassen en onkruid in
onbewerkte grond moeten 3 of 4 weken voor het
zaaien worden bewerkt, zodat ze helemaal afsterven.
Om te zorgen dat het zaad maximaal contact maakt
met de grond en de grond voorafgaand aan het
zaaien goed te laten opwarmen, dienen rijenschoffels
te worden gebruikt. Gewas- en stoppelresten tussen
de rijen kunnen fungeren als bescherming voor de
jonge katoenplantjes wanneer deze het meest wind-
gevoelig zijn. 

Katoen moet worden gezaaid bij een temperatuur
van 15-20°. De zaden moeten worden geplaatst in
vochtige grond, op een diepte van 1,5 - 2,5 cm. Afhan-
kelijk van de regio en de rijafstand kan de beplan-
tingsdichtheid variëren van 40.000 tot 150.000/ha. De
rijafstanden liggen vaak tussen 75–100 cm, maar
soms is de rijafstand erg klein (minder dan 40 cm),
waardoor de plantdichtheid wel 240.000 planten/ha
kan bedragen. 
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Van ultra-ondiep tot
diep losmaken
Väderstad heeft een serie grondbewerkingsmachi-
nes die goed op Tempo aansluit. Deze zijn machines
gebouwd op stabiele frames van hoge kwaliteit en
zijn voorzien van werktuigen die een vals zaaibed
kunnen maken op slechts enkele centimeters
diepte, maar ook dichte grondlagen kunnen breken
tot diepte van 40 cm.

NZ Aggressive – een hoogpresterende kwaliteitseg
Met een onderlinge tandafstand van 7,5 cm ver-
deeld over vijf of zes tandbalkrijen kan een maxi-
male grondbewerking worden gecombineerd met
een grote doorstroom. Dit bespaart werkgangen en
maakt capaciteit vrij. De framebalken rusten op een
offset wielstel, dat daardoor de eg twee draaglijnen
geeft en een stabiele prestatie levert waarbij elke
tand op dezelfde diepte werkt, ongeacht in welke
tandbalkrij deze zich bevindt.

Bij NZA kan de bewerkingsdiepte tijdens het werk
vanuit de trekkercabine worden geregeld. Dit is een
groot voordeel in velden met verschillen in bodem-
textuur. 

NZA is uitgerust met CrossBoard met standaard
dubbele stabilisatiebalken, die het grondoppervlak
egaliseert en de kluiten breekt.

NZ Aggressive
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Carrier- een multifunctionele werktuigdrager 
Carrier is twee machines-in-één voor een rationele ge-
wasproductie, en kan worden ingezet voor het maken
van zowel een vals als een echt zaaibed. De schijven
zijn in een X-vorm geplaatst, wat resulteert in een
rechte lijn achter de trekker en stabiele rijeigenschap-
pen. De afzonderlijk verende schijven zorgen voor een
goede dieptenauwkeurigheid en een goede door-
stroom. De volgrol bewerkt, drukt aan en verzekert dat
oogstresten goed contact maken met de bodem.
Carrier kan worden uitgerust met verschillende werk-
balken. CrossBoard met stabilisatiebalken om kluiten
te pletten en te egaliseren voordat de schijven in actie
komen, een stro-eg om plantenresten effectief over het
veld te verspreiden of een CrossCutter-mes om tussen-
gewas of stoppel te snijden voordat de schijven de

grond verder bewerken. De nieuwe optie, CrossCutter
Disc, versnijdt de niet geoogste koolzaad-zaden en sti-
muleert koolzaadopslag om te ontkiemen. De ultra-
ondiepe grondbewerking zet tevens de afbraak van
plantenresten in gang en verbetert de winstgevend-
heid door de opkomst van tweede-generatie koolzaad-
hybriden te verminderen en te zorgen voor een betere
plaagbestrijding in koolzaad.

Carrier is verkrijgbaar met verschillende schijfgroottes
en kan worden aangepast aan de gewasproductie op
afzonderlijke bedrijven. Grotere schijven voor een die-
pere bewerking en grote hoeveelheden plantenresten,
of kleinere schijven voor fijnere grondbewerking ge-
richt op het maken van een vals zaaibed. Dankzij de
conische vorm behouden de schijven altijd dezelfde

snijhoek, ongeacht de mate van slijtage of de werk-
diepte. De twee grootste schijven zijn voorzien van
scherpe inkepingen, TrueCut genaamd, die zorgen
voor een constante agressieve bewerking van planten-
resten omdat de slijtage gelijkmatiger is. Bovendien
zijn ze voorzien van schijfnaven met MultiSet, waar-
door de werkhoek instelbaar is voor hetzelfde werk,
ongeacht de bewerkingsdiepte. 

Carrier is verkrijgbaar in werkbreedtes van 3,00 tot
12,25 meter.

Carrier XL
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Swift voor zowel natte als droge omstandigheden
Swift is een efficiënte cultivator die de grond inten-
sief bewerkt tot een diepte van 20 cm. De unieke
constructie, met twee tandbalken met elk twee rijen
triltanden, zorgt voor een goede doorstroom van
grote hoeveelheden plantenresten. De triltanden
creëren een stroom fijne grond en houden de beno-
digde trekkracht laag.

De grotere Swift-modellen zijn voorzien van steun-
wielen, die zorgen voor een uniforme werkdiepte en
een stabiele prestatie bij hoge snelheden. De diepte
wordt hydraulisch geregeld vanuit de trekkerca-
bine. De cultivator kan worden uitgerust met ver-
schillende typen indek-eggen of een kooirol. Swift is
verkrijgbaar in werkbreedtes van 4,00 tot 8,70 meter.

Cultus – een krachtige cultivator
Cultus is verkrijgbaar in een 3-assige of 4-assige uit-
voering. Deze machine kenmerkt zich door een uit-
stekende prestatie en duurzaamheid. De geringe
onderlinge tandafstand op de 4-assige uitvoeringen
en de MixIn geleideplaten zorgen dat de grond ver-
schillende malen wordt gemengd, terwijl grote hoe-
veelheden stro gelijkmatig achter de machine
worden verspreid en worden ingewerkt. Het veld is
klaar na één werkgang. 

De werkdiepte is instelbaar vanuit de cabine, waar-
door de machine flexibel is in percelen met een va-
riërende bodemtextuur. Optioneel is de Cultus
verkrijgbaar met inklapbare tanden, voor als dieper
moet worden gewerkt met dezelfde trekker. De ma-
chine werkt het meest efficiënt bij snelheden van
10-12 km/uur.

De cultivator is leverbaar met een stalen of rubber
rol. Voor de kleinere uitvoeringen is ook een kooirol
mogelijk. De 3-assige machines zijn verkrijgbaar in
een getrokken of gedragen uitvoeringen, met werk-
breedtes tussen 3 en 4 meter. De 4-assige machines
zijn verkrijgbaar in werkbreedtes tussen 4,20 en 5
meter.

Swift

Cultus
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Opus – weer een nieuwe en krachtige cultivator 
Opus is een krachtige en veelzijdige cultivator, ge-
schikt voor werkzaamheden tot een diepte van 40
cm. Met een tandafstand van 27 cm en een vrije
doorlaat van 80 cm is de Opus in staat grote hoeveel-
heden gewasresten gelijkmatig te verwerken. Een
unieke keuze aan geleideplaten en beitels maakt de
Opus tot een zeer veelzijdige cultivator. Bovendien
zijn er twee pakkerrollen verkrijgbaar, de SteelRun-
ner en de dubbele SoilRunner. 
Opus is verkrijgbaar in werkbreedtes van 4 en 7
meter.

TopDown – ongeëvenaarde flexibiliteit
Met TopDown kan één machine in één enkele werk-
gang een vals zaaibed maken, harde bodemlagen bre-
ken tot op een diepte van 40 cm of een perfect
zaaibed maken. TopDown versnijdt het hele grond-
oppervlak, werkt plantenresten in en maakt de grond
tot op grote diepte los, alles in één werkgang. Ten-
slotte wordt het oppervlak geëgaliseerd en worden
eventuele resterende kluiten geplet en verkruimeld
door de rol. Het voordeel van TopDown is dat de tan-
den kunnen worden geheven, zodat alleen de schij-
ven en de rol hun werk leveren. Indien nodig kan de
schijfsectie worden geheven, zodat alleen de tanden
en de rol actief zijn, of alle onderdelen van de ma-
chine kunnen worden ingezet. In dat geval hoeft de
bestuurder alleen het aandrukken van de grond te
regelen. In natte omstandigheden kan de rol worden
losgekoppeld. TopDown is een veelzijdige machine,
die kan worden gebruikt in een groot aantal verschil-
lende omstandighede

Optioneel zijn opklapbare tanden verkrijgbaar, deze
kunnen een goed alternatief zijn bij zeer diep werken
met DeepLoosening beitels. Overschakelen naar een
grotere trekker is dan niet nodig. LowDisturbance is
ook een alternatief dat minder trekkracht vereist als
het de bedoeling is om alleen diep te werken en de
grond niet te keren.   

TopDown is verkrijgbaar in werkbreedtes van 3 en
9 meter.

TopDown

Opus
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Tempo werd ontwikkeld voor mais en zonnebloemen,
qua areaal de meest voorkomende precisiegezaaide ge-
wassen in Europa. Om de superioriteit van de Tempo te
bewijzen werd in april 2013 een 24-uurs race georgani-
seerd in Oekraïne. Daar zaaide de Tempo F 8 in 24 uur
maar liefst 212 ha mais bij een snelheid van 18 km/u,
wat een nieuw wereldrecord betekende. Vergeleken
met het oude record verbeterde Tempo de capaciteit
per rijeenheid met 42% en vestigde een nieuw record
met 26,5 ha per rijeenheid.

Een nieuwe zonnebloemen-race 
In 2014 vond nog een race plaats met een ander preci-
siegezaaid gewas: zonnebloemen. Op 4 april klonk om
13:45 het startschot voor de race van een Tempo R 12

Tempo R vestigt een
nieuw zonnebloemen-
record

In april vestigde een Tempo R 12 tijdens een 24-uurs race in Bulgarije een nieuw record
door 306 ha zonnebloemen in te zaaien met een gemiddelde snelheid van 19 km/u.

De zonnebloemzaden werden zeer uiterst nauwkeurig gezaaid en de variatiecoëfficiënt van het zaaibeeld was slechts 18,5%.
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op de Agrotrade Commerce Farm bij Pleven, ten noor-
den van de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Titan Machinery,
de importeur van Väderstad in Bulgarije, had de prakti-
sche kant van de recordpoging georganiseerd, waarbij
alles met betrekking tot zaad, kunstmest, dieselbrand-
stof en bestuurderswissel naadloos op elkaar moest
worden afgestemd om die zeer belangrijke minuten te
winnen.

306 hectare
Het veld werd gezaaid met een gemiddelde hoeveelheid
van 62.500 zaden per hectare op een diepte van ca. 5
cm. In een tijdsbestek van 24 uur werd 306 ha ingezaaid
bij een gemiddelde snelheid van 19 km/u, waarbij de
vier Bulgaarse trekkerbestuurders elkaar steeds afwis-
selden. Uit de resultaten blijkt de indrukwekkende pres-
tatie van de Tempo R 12 en het vermogen van de
machine om zonnebloemen op hoge snelheid zeer
nauwkeurig te zaaien. 

Precisie-opkomst
Toen de zonnebloemen opkwamen uit de Bulgaarse
grond, bleek dat ze waren gezaaid met een bijna per-
fecte nauwkeurigheid. Dubbele en gemiste zaden in het
veld en de gelijkmatigheid werden geregistreerd als va-
riatiecoëfficiënt - hoe lager deze waarde is, hoe groter
de nauwkeurigheid van de zaadplaatsing. De variatieco-
ëfficiënt kwam uit op 18,5%, wat overeenkomt met de
40% mediaan van de Europese maiszaaimachines. Het
resultaat toonde eens te meer aan dat Tempo in Oe-
kraïne een fantastische prestatie had neergezet en ook
waartoe deze machine in staat is. 

Recordoogst met Tempo 
Toen het gewas werd geoogst bedroeg de opbrengst ge-
middeld 3,6 ton per ha. Ook dit was een zonnebloemen-
record, meer dan een halve ton meer dan er ooit was
bereikt op de Agrotrade Commerce Farm. Het met
Tempo ingezaaide veld leverde bovendien meer op dan
het Bulgaarse gemiddelde van 2 ton per ha rogge. Na de
oogst werd het veld bewerkt met een Carrier XL 1225,
die de grote hoeveelheden gewasresten probleemloos
sneed en inwerkte.

Na de oogst verwerkte een Carrier XL 1225 de resten van de zonnebloemen.
De grote schijven sneden de stengels en werkten deze probleemloos in.

De zonnebloemenopbrengst bedroeg 3,6 ton per ha. Dit was een halve ton
meer dan ooit geoogst op het bedrijf waar dit record werd gevestigd.
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Opties

Hoog geplaatste luchtaanzuiging
Het merendeel van de Tempo machines kan worden voorzien
van een verhoogde luchtaanzuiging, waardoor in ongunstige om-
standigheden de stofaanzuiging aanzienlijk minder is.

Markeurs
De markeurs geven een duidelijke spooraanduiding,
zelfs bij minimale grondbewerking.

Kunstmestbak
Dankzij de centraal geplaatste kunstmestbak kan de machine
efficiënt worden gevuld.

Rijenschoffels
Bij minimale grondbewerking en grote hoeveelheden
plantenresten op het oppervlak worden rijenschoffels
aanbevolen.

Microgranulaatbak
De microgranulaatbakken hebben elk een inhoud van 17 liter en
kunnen worden gebruikt voor kunstmest of gewasbeschermings-
middelen die in of op dezelfde vore als het zaad worden geplaatst. 

Hydraulisch vleugelsysteem
Voor gebruikers die het in- en uitklappen van de vleugels van
Tempo F vanuit de cabine willen bedienen is het hydraulische
vleugelsysteem een geschikte optie.
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Zaaischijven en uitdrukwieltje
Een zaaischijf voor mais met 32 gaten en met een diameter van
5,5 mm is standaard. Optioneel zijn zaaischijven met andere gat-
diameters verkrijgbaar voor mais, en voor zonnebloemen, gierst,
sorghum, koolzaad, suikerbiet, sojabonen en katoen.

Kunstmestkouters 
Kunstmestkouters zijn verkrijgbaar in een schijf- en een
mes-uitvoering.

Vulvijzel
Vulvijzel De hydraulisch aangegeven vulvijzel vergemakkelijkt
het vullen van kunstmest. De vulvijzel is gemaakt van roestvast-
staal en heeft een diameter van 150 mm. Deze vulvijzel is een
optie voor TPF met een kunstmestbak. De vulvijzel kan alleen
worden geïnstalleerd op de TPF.

Roeras
Op Tempo machines met een hydraulische aandrijving kan de
kunstmesttank worden voorzien van een roeras.

Remmen
Hydraulische of luchtdrukremmen zijn leverbaar als optie.
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TECHNISCHE GEGEVENS TEMPO

Type                                             Tempo R 4     Tempo R 6        Tempo R 8       Tempo R 12     Tempo R 12 Tempo R 18

Aantal rijen                                                               4                             6                              8                               12 12 18

Rijenafstand (mm)                                                 700/750/762/800   450/500                   700/750/762/800    450/500 700/750/762/800 457

Werkbreedte (m)                                                     2,8-3,2                     2,7-3,0                     5,6-6,4                     5,4-6,0 8,4-9,6 8,2

Transportbreedte (m)                                             3,0                           3,0                           3,0                           3,0 8,0 (700 mm) 9,1 8,1

Gewicht zonder combi (kg) min-max*                1100-1300               1300-1600               2000-2400               2500-3000 2700-3350 3400-3800

Gewicht met combi (kg) min-max*                     1300-1800               1600-2200               -                               - - -

Zaadbak (l)                                                             70                           70                            70                             70 70 70

Pesticidetank (l)                                                      17                           17                            17                             17 17 17

Kunstmestbak (l)                                                     1200                       1200                        -                               - - -

Benodigde trekkracht (pk) van                             70                           70                            150                           200 250 300

Hydraulische vermogensbehoefte                         1-2 DA+FR              1-2 DA+FR               1-2 DA+FR               1-2 DA+FR 1-2 DA+FR 1-2 DA+FR

*Machinegewicht, onbelast, afhankelijk van versie  DA=dubbelwerkend   FR = Vrije retour

Type                                                                     Tempo T 6          Tempo T 6       Tempo T 7        Tempo T 7 Tempo T 7 Tempo F 6 Tempo F 6 Tempo F 6        Tempo F 8 Tempo F 8

Aantal rijen                                                               6                            6                         7                          7 7 6 6 6                         8 8

Rijenafstand (mm)                                                 600/650/700/750  762/800             500                      550 600 700/750/762 800 900/1000            700/750/762 800

Werkbreedte (m)                                                     3,60-4,50               4,57-4,80           3,5                       3,85 4,20 4,20-4,57 4,8 5,4-6,0                 5,60-6,10 6,4

Transportbreedte (m)                                             3,36                       3,5                     3,36                     3,5 3,5 3 3,3 5,4                       3 3,3

Transporthoogte (m)                                              3,2                         3,2                     3,2                       3,2 3,2 3,0-3,2 3,2 3,8                       3,4-3,8 3,4

Gewicht zonder combi (kg) min-max*                1400-1700             1400-1700         1750-2250           1750-2250 1750-2250 2100-2700 2100-2700 2100-3100           2800-3400 2800-3400

Gewicht met combi (kg) min-max*                     1700-2300             1700-2300         -                           - 1800-2500 2800-3300 2800-3300 2800-3800           3800-4200 3800-4200

Zaadbak (l)                                                             70                          70                       70                        70 70 70 70 70                       70 70

Pesticidetank (l)                                                      17                          17                       17                        17 17 17 17 17                       17 17

Kunstmestbak (l)                                                     2x300/1200           2x300/1200       -                           - 2x300 1275 1275 1700                   1700 1700

Benodigde trekkracht (pk) van                             70                          70                       80                        80 80 70 70 90                       90 90

Hydraulische vermogensbehoefte                          2-3 DA+FR             2-3 DA+FR         2-3 DA+FR          2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 1-4 DV+FR 1-4 DA+FR 1-4 DA+FR          1-4 DA+FR 1-4 DA+FR

*Machinegewicht, onbelast, afhankelijk van versie  DA=dubbelwerkend   FR = Vrije retour
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TECHNISCHE GEGEVENS TEMPO

Modell                                                                  Tempo V 6           Tempo V 7           Tempo V 8           Tempo V 9 Tempo V 10 Tempo V 11 Tempo V 12

Aantal rijen                                                               6                             7                             8                             9 10 11 12

Rijenafstand (mm)                                                 700/750/762/800   600                         700/750/762/800   600 600 600 450/500/508

Werkbreedte (m)                                                     2,8-3,2                     2,7-3,0                     5,4-6,0                     5,6-6,4 5,4 5,4-6,0 5,6-6,1

Transportbreedte (m)                                             3                             3                             6                             6 6 6 3,0

Gewicht zonder combi (kg) min-max*                1650-2200               1750-2400               2000-2750               2150-3000 2300-3200 2400-3200 2500-3550

Gewicht met combi (kg) min-max*                     -                               -                               -                             - - - -

Zaadbak (l)                                                             70                           70                           70                           70 70 70 70

Pesticidetank (l)                                                      17                           17                           17                           17 17 17 17

Kunstmestbak (l)                                                     -                               -                               -                               - - - -

Benodigde trekkracht (pk) van                             100                         100                         150                         150 180 180 180

Hydraulische vermogensbehoefte                         2-3 DA+FR             2-3 DA+FR             2-3 DA+FR              2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR

*Machinegewicht, onbelast, afhankelijk van versie  DA=dubbelwerkend   FR = Vrije retour
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Väderstad Holding AB is houder van verschillende immateriële rechten, zoals octrooien, handelsmerken en ontwerpen.
Het/de product/producten kan/kunnen zijn beschermd door een of meer van deze rechten.
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