
Väderstads Marathonspets 15/25 prisad i Danmark
Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd, har tilldelats en stjärna för sin harvspets
Marathon 15/25. Juryn på danska Agromek Stars Awards hyllar spetsen för sin mångsidighet och justerbarhet.

Fredagen den 22 januari utannonserade Agromek Stars alla vinnare. Sammanlagt prisades 32 nya produkter med en till tre stjärnor, där
Marathonspetsen 15/25 fick en stjärna. Här är motiveringen från juryn, som bestod av danska lantbrukare, en ingenjörskonsult och Agromeks vd:

“Väderstad Marathon 15/25 för tyngre jordar tilldelas en stjärna för sina goda justeringsmöjligheter. Spetsen kan ställas in i fem olika steg
i höjdled för att kunna arbeta djupare i exempelvis traktorspår.”

Agromek är en dansk lantbruksmässa som i normala fall anordnas varje år. I år, på grund av Covid-19, har mässan skjutits fram och i stället har
organisatörerna valt att lansera ”Agromek Stars” där alla nya produkter från de företag som skulle ha ställt ut på mässan, blir bedömda av en jury.

– Vi är stolta över att ta emot en stjärna för vår Marathon 15/25-spets. Det bekräftar Väderstads fortsatta ansträngningar för att förbättra och
förenkla arbetet i fält. Det finns många Väderstadharvar här i Danmark, vissa mer än 40 år gamla. Tillsammans med vår återförsäljare Semler Agro
och Herborg Maskinforretning, ser vi fram emot att fortsätta att utveckla och förbättra både nya och gamla modeller, säger Asger Jörgensen,
säljansvarig för Väderstad i Danmark.

Väderstad introducerade Marathon 15/25 under 2020, vilket gjorde Marathons familj av harvspetsar komplett tillsammans med 25/35 som fanns
sedan tidigare. Den smalare Marathon 15/25 ger ett garanterat arbetsdjup i tunga jordar och är justerbar i höjdled. Den finns tillgänglig för NZ
Mounted, NZ Aggressive och utöver det finns den även tillgänglig för Concorde.
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Väderstad Group förser det moderna lantbruket med högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Vår vision är att bli världens ledande
partner för enastående uppkomst genom fokus på innovation och global tillväxt. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i
Väderstad, Sverige. Väderstad Group finns representerat i 40 länder. År 2020 hade Väderstad Group 1 550 medarbetare och omsatte 3,4
miljarder kronor.


