
Väderstad har produceret sin Tempo L nr.
1000
Väderstad, en af verdens førende virksomheder indenfor
jordbearbejdning, såning og plantning, har nu produceret nr. 1000 af sin
højpræcisions rækkesåmaskine planter Tempo L. Maskinen gjorde
omgående et kæmpe indtryk på den globale landbrugsdrift ved at sætte
ny verdensrekord i rækkesåning tilbage i 2017.

Tempo L blev sat i produktion i 2017 og blev straks en stor succes med sin fantastiske
såkapacitet og præcision. Den trak også mange overskrifter indenfor landbrugsverdenen, da den
satte verdensrekord i Ungarn samme år ved at så 502 ha majs på 24 timer med en hastighed på
20 km/t. Takket være Väderstads patenterede PowerShoot teknologi leverer Tempo uovertruffen
præcision, både med hensyn til afstanden mellem hvert eneste frø, men også med hensyn til
sådybden.

–Tempo L har sat helt nye standarder for såning, kapacitet og præcision. To måneder efter
verdensrekorden hjalp Gödöllő Universitet os med at analysere og måle 6808 planter på den
mark, hvor rekorden blev sat. Resultaterne var tydelige, der var minimale afgivelser i
plantedybdens præcision, dobbeltsåningen og overspringninger, fortæller Mattias Hovnert,
Senior Vice President Global Sales & Marketing hos Väderstad.

Väderstad producer i alt ca. 5 500 maskiner årligt og sidste uge forlod Tempo L nr. 1000
fabrikken i Väderstad siden starten af produktionen i 2017. Tempo L er i øjeblikket tilgængelige
med 8-24 rækkeenheder og fra juni 2021 vil den nye Tempo L 32 blive sat i produktion. Det vil
være den hidtil største Tempo rækkesåmaskine med 32 rækkeenheder og en arbejdsbredde på 12
meter.

Andreas Karlsson er en af produktionslederne på Tempo L samlebåndet, hvor alle maskinerne
samles manuelt.

– Når jeg tæller efter, har jeg nok været produktionsleder for mindst 500 ud af de efterhånden
1000 Tempo L maskiner, vi har samlet. Det har været en spændende tid for mig og mit team og
vi er stolte over at fremstille så populær en maskine, som har sat en verdensrekord, fortæller
han.

Hele Tempo familien af rækkesåmaskiner med høj præcision fortsætter med at være en utrolig
succes, som giver landmænd over hele kloden mulighed for enestående fremspring og optimal
totaløkonomi. Tempo L #1000 vil snart begynde på rejsen med sin nye ejer, som kan se frem til
mange produktive år foran sig.
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Om Väderstad
Väderstad repræsenterer det moderne landbrug med innovative og højeffektive landbrugsmaskiner og  -
metoder. Gennem en forenkling af landmændenes arbejde og forbedring af deres resultater, er det
virksomhedens vision at blive verdens førende samarbejdspartner for enestående fremspiring.
Virksomhedsgruppen er familieejet og hovedkontoret er beliggende i Väderstad, Sverige. Väderstad er
repræsenteret i 40 lande og i alle verdensdele. I 2020 havde Väderstad 1,550 medarbejdere og en
omsætning på 340 MEUR.


