
Väderstad tar hem Machine of the Year 2020
Just nu pågår Agritechnica – världens största jordbruksmässa i Tyskland. Här visar jordbruksmaskintillverkarna upp sina nyheter inför
kommande säsonger. Svenska Väderstad befäster sin ledande ställning och tar återigen hem priset Machine of the Year med innovationen Tempo
WideLining. 

Machine of the Year är mässans mest prestigefyllda utmärkelse, där vinnaren utses av en jury bestående av lantbruksjournalister från Europa. Det är
3:e gången som Väderstad tar hem utmärkelsen. 

– Vi är naturligtvis både stolta och glada över att ännu en gång vinna ”Machine of the Year”. Vi strävar alltid efter att förbättra för världens bönder
och WideLining-systemet är inget undantag. Det är en vidareutveckling av vår precisionssåmaskin Tempo som ytterligare ökar avkastningen för
lantbrukaren, säger Mattias Hovnert försäljnings- och marknadschef på Väderstad. 

Det östgötska familjeföretaget Väderstad är idag ett av världens ledande inom jordbearbetning och sådd med över 1500 medarbetare över hela
världen. Företagets maskiner och metoder har varit banbrytande i generationer och vid årets mässa presenteras inte mindre än fyra innovationer,
däribland Tempo WideLining, som redan inför mässan prisats med en silvermedalj i Agritechnica Innovation Award. 

Världens första spårmarkeringssystem
WideLining-systemet är världens första spårmarkeringssystem som gör det möjligt för lantbrukaren att sprida flytande gödsel när grödan växer, utan
att tvingas sänka fältets totala avkastning. 

– Istället för att förbereda hjulspår för gödselspridaren genom att stänga av radenheter, ändrar istället WideLining radavståndet på såmaskinen
automatiskt under körningen. Det kan innebära att drygt åtta procent fler frön kan sås på fältet, säger Mattias Hovnert. 

Agritechnica arrangeras vartannat år och är världens största jordbruksmässa med 2 750 utställare från över 50 länder. Väderstad, kan nu glädjas åt
ännu ett prestigefyllt pris i bagaget och en mycket välbesökt monter vid årets mässa.

Bildtext bild 1:Väderstad tar emot utmärkelsen Machine of the Year 2020 på Agritechnica, världens största jordbruksmässa. Från vänster i
bild: Matthias Mumme, chefredaktör på lantbuksmagasinet Traction, Alina Zacher, från tv-programmet Treckerbabes, Johannes Schlosser och Max von
Künsberg, Väderstad Tyskland, Crister Stark, styrelseordförande Väderstad, Carsten Erlemeyer, Väderstad Tyskland och Susanne Schöne, moderator. 

Bildtext bild 2: Tempo WideLining utses till Machine of the Year 2020 på Agritechnica världens största jordbruksmässa.
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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 3,35 miljarder kronor.


