
Väderstad hittar innovativa lösningar i Coronatider
Jordbruksmaskintillverkaren Väderstad brukar samla hundratals lantbrukare för såmaskinsutbildningar under våren. I år har
företaget fått tänka nytt och byter fysiska utbildningstillfällen mot digitala kurser och nyproducerade QuickStart-filmer som är en god
hjälp vid uppstart av maskiner.

Väderstad är ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd. En av framgångsfaktorerna är företagets nära samarbete med
lantbrukare, där utbildning och support i maskinhantering, växtodling och bearbetningskoncept är en viktig del. 

En av utbildningarna är de årliga Rapid-kurserna. Inför tomma läktare, men med nära 100 uppkopplade lantbrukare, genomfördes de första digitala
Rapid-utbildningarna i Väderstads historia under förra veckan. 

– Vanligtvis välkomnar vi alla som har köpt en ny eller begagnad Rapid-såmaskin till en heldagsutbildning på olika platser runt om i Sverige. Visst
kändes det annorlunda men det gick över förväntan. Nu, mer än någonsin, behöver lantbrukarna vårt stöd och support för att säkra produktionen
av livsmedel, säger Bo Stark, Norden-ansvarig och en av Väderstads delägare.

Nya utmaningar kräver nya lösningar
Väderstads ambition är att vara lantbrukarens bästa vän och därför testas nu nya sätt att erbjuda bästa möjliga support. För framtiden kommer digital
distansutbildning garanterat att bli ett intressant komplement eftersom det underlättar att nå ut till lantbrukare som annars kanske skulle avstå från att
delta på grund av lång restid. 

– Det fungerade överraskande bra och nu kunde de som har lite längre resväg, delta på ett smidigt sätt, säger Väderstads kursledare Gert
Heimersson, 

På rekordkort tid har nya QuickStart-filmer tagits fram för Rapid 300-400C/S. Filmerna är ett bra stöd för lantbrukarna för hur de på ett korrekt
sätt kan ställa in och starta upp sin Väderstadmaskin. Förutom QuickStart-filmer för maskinfamiljen Rapid, finns det också filmer för Spirit, Tempo
och Seed Hawk. Hela utbildningspaketet inklusive Quickstart-filmer finns nu på Väderstads websida.

https://www.vaderstad.com/se/produkter/samaskins-kurser/
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Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och
förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd
och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter. År 2019 hade Väderstad
1 500 medarbetare och omsatte 335 miljarder kronor.


