
Väderstad har nu producerat 1000 Tempo L
Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och
sådd, har nu producerat nummer 1000 av den populära
precisionssåmaskinen Tempo L. Redan vid lanseringen 2017 gjorde
Tempo L ett omedelbart avtryck när den satte världsrekord genom att så
över 500 hektar majs på 24 timmar.

Tempo L gick i produktion 2017 och blev en omedelbar succé med sin överlägsna precision och
kapacitet. Den fick också en hel del rubriker i lantbrukskretsar när den satte ett nytt
världsrekord i Ungern samma år, på världsrekordfältet såddes 502 hektar majs på 24 timmar
med en genomsnittlig hastighet på över 20 km/h.

Tack vare Väderstads patenterade PowerShoot-teknologi kan Tempo leverera en otrolig
precision, både sett till avståndet mellan varje frö men också vad gäller sådjup.

– Tempo L har helt klart flyttat fram gränsen för såkapacitet och precision. Två månader efter
världsrekordet hjälpte ungerska Gödöllö University oss att analysera och mäta 6808 plantor på
världsrekordfälten. Resultaten var tydliga, det var minimala avvikelser i sådjup, dubbletter och
skips, säger Mattias Hovnert, Senior Vice President Sales & Marketing på Väderstad.

Väderstad producerar runt 5500 maskiner årligen, förra veckan lämnade den 1000:e Tempo L
fabriken sedan produktionsstarten 2017. Tempo L är för närvarande tillgänglig med 8-24
radenheter. Från och med juni 2021 går även den nya Tempo L 32 i produktion som då blir den
största Tempomaskinen hittills med 32 radenheter och en arbetsbredd på hela 12 meter.

Andreas Karlsson är produktionsledare på Tempo L:s produktionslina i Väderstad, där alla
maskiner monteras manuellt.

– När jag räknar efter så har jag varit produktionsledare för cirka 500 av de 1000 Tempo L-
maskiner som vi nu har producerat. För mig och mitt team känns det både häftigt och det är en
stor stolthet att montera en maskin som är så populär och innehar ett världsrekord, säger han.

Hela Tempofamiljen av precisionssåmaskiner fortsätter att vara en oerhörd framgång, och ger
lantbrukare över hela världen möjligheter till en enastående uppkomst och den bästa ekonomin.
Tempo L nummer 1000 kommer snart att påbörja resan till sin nya ägare, som kan se fram emot
många produktiva år framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vilhelm Ektander
Product Marketing Manager
Väderstad AB
+46 142 820 45
vilhelm.ektander@vaderstad.com

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.
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