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Nummer 1 2020

Harvspisser 
Marathon 25/35
– Overlegen slitestyrke 

Slitedeler med samme DNA som maskinen

CrossCutter Disc, side 8-9

Tilbehør side 26-29
Oppgrader din maskin med våre tilbehørssett

KAMPANJE

-10 %
Gyldig til 28/2 2020
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Produksjon

Datterselskap

Importører

Tilstedeværelse i 
markedet

Väderstad  
i verden
Vi utvikler dyrkingsmetoder og produserer 
såmaskiner, kultivatorer, harver og trom-
ler tilpasset for varierende klimasoner, fra 
australsk sandjord til tung leire i Norden. Det 
samme er tilfelle med slitedeler. Felles for alle  
Väderstad’s produkter er perfekt passform og 
høy kvalitet. Når du velger Väderstad origin-
aldeler du får slitedeler med samme DNA som 
maskinen din.

Väderstad Service er et team med syv teknikere 
som har som hovedoppgave å støtte forhandlere 
og kunder i Sverige, Norge og Finland. Alle disse er 
basert på Väderstad, men har forskjellige geografiske 
ansvarsområder. Vi er tilgjengelige både i – og mellom 
sesongene, for å gi støtte og råd om arbeid som må gjøres 
på dine Väderstad-maskiner. 

Når du kontakter oss, kommer du i direkte kontakt med 
fabrikken som bygget maskinen, og du får raske svar på 
spørsmål, og vil kunne løse problemer raskt og effektivt. Vi 
vet at dette er en enorm styrke og at det ofte er nøkkelen til 
vellykket samarbeid.

Vi ser frem til en ny vår hvor vi kommer ut på jordene 
og møter mange av våre kunder og samarbeidspartnere. 
Dette er et bidrag for i fellesskap å drive produktene 
våre ytterligere fremover. I god tid før våronna vil jeg 
oppfordre deg til å se grundig over maskinene dine. Bruk 
denne utgaven av Parts News for å få inspirasjon til å 
oppdatere din Väderstad-maskin med nye spisser og 
skåler. En grundig gjennomgang og en godt utført service 
av maskinene vil gi deg de beste forutsetningene for en 
vellykket og problemfri våronn. Ikke glem å oppdatere 
programvaren, det er en stor fordel å ha den siste 
versjonen på maskinen din når vårsola dukker opp.

Väderstad Service – nært og tilgjengelig

Jeg ønsker deg lykke til med den kommende sesongen. Nøl 
ikke med komme med spørsmål!

Kalle Olin 

Servicesjef for Norden

Nordic service et godt arbeidslag med stor kunnskap 
om Väderstad-maskiner og slitedeler.
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Bryter jordpakking 
i dybden

DeepLoosening-spiss 
 
• Bryter hardpakket jord i dybden

• Wolframkarbidbelegg  
   forlenger spissens levetid
  
•  40 cm arbeidsdybde

DeepLoosening passer til Opus og TopDown.

Väderstad lanserer nå DeepLoosening-spissen i en ny 
versjon, noe som ytterligere øker muligheten for perfekte 
resultater. Spissen gjør det mulig med en arbeidsdybde 
ned til 40 cm for TopDown og Opus. DeepLoosening-
spissen montert på bakerste tinderekke på kultivatoren 
bryter effektivt opp pakkeskader og plogsåler. Den 
vidvinklede foten løfter jorda og bryter den opp for 
å øke dreneringseffekten ytterligere. Dette kan være 
et interessant alternativ før du etablerer vekster med 
pålerøtter som er følsomme for våt jord, som oljevekster. 

Ved å behandle pakningsfølsom jord reduseres risikoen 
for pakningskader, og gir jevnere resultat til og med på 
vanskelige områder, som for eksempel vendeteigene. 
Med DeepLoosening-spissen kan du redusere antall 
kjøringer for perfekte resultater. DeepLoosening-spissen er 
formet slik at den ikke lager eller transporterer klump opp 
til overflaten. Väderstad har et bredt spekter av harvtinder 
som kan kombineres med DeepLoosening-spissen for å 
oppnå optimale resultater.

For maksimal effekt og levetid er DeepLoosening-
spissen belagt med wolframkarbid. Spissen har en solid 
konstruksjon som gjør den mindre følsom for steiner og gir 
lang levetid selv under tøffe forhold. Plasseringen påvirker 
ikke steinutløsningen negativt. Dette sikrer at maskinen 
ikke blir skadet når den støter på store hindringer.

For best resultat, bør DeepLoosening-spissen brukes etter 
stubbharving og i jord som ikke er for våt. Et alternativ til 
montering av spissene over hele bakre rad er å løsne kun i 
hjulsporene, dette gir samme forhold som resten av feltet.

Nyhet!

Levering fra og med februar 2020. 
Art. nr. 231773
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Marathon 25/35 

Han harvet 500 hektar med Marathon 25/35  
– slitasjen var knapt synlig!

– Det handler om økonomi, effektivitet og god jordbearbeiding. Jeg er overbe-
vist om at disse spissene vil dominere om bare noen få år, sier Magnus. I det 
siste har jeg byttet spisser to ganger i året, men nylig harvet jeg 500 hektar 
med Maraton-spissene, og det er nesten ingen synlig slitasje. Jeg sparer mye 
tid på ikke å måtte skifte spisser, og har allerede spart inn det Marathon kos-
tet. Nå kan jeg bruke dem i mange år fremover, og jeg har også satt på samme 
type spisse på kultivatoren min. 

I følge Magnus er det ikke økonomisk forsvarlig å bruke noe annet enn Ma-
rathon-spisser med wolframkarbid. Samtidig ser han mange andre viktige 
fordeler: 

– Det blir et mye jevnere og finere resultat over hele feltet. De forrige spissene 
ble slitt ujevnt, slik at arbeidsdybden ble litt uregelmessig. For eksempel ble 
spissene bak hjulene og de som sitter på den fremre akselen mer slitt enn de 
andre. Jeg har brukt mye tid på å få kontroll på slitasjen. Jeg trenger ikke det 
nå, og fremdeles får jeg et finere og mer nøyaktig resultatet. Det er sluttresulta-
tet som teller. 

Ryktet sprer seg raskt.
– Jeg har hørt fra flere venner og bekjente at de har gjort den samme vurderin-
gen, og at flere og flere skifter over til Marathon. Det er ikke rart. For en bonde 
betyr økonomi, tid og resultater alt. Magnus Lorin overtok familiegården i Västerlösa utenfor Linköping i 2014. På 

den 500 hektar store gården dyrker han bygg, hvete, bønner og raps, som i 
hovedsakelig brukes til gårdens eggproduksjon og integrerte svineproduksjon. 
I fjor skiftet Magnus ut spissene på sin NZ Aggressive til Marathon 25/35 og 
opplevde et resultat som overgikk de allerede høye forventningene han hadde. 

Slitesterk – gode resultater

Marathon 25/35 har en hardmetallplate 
som øker levetiden med opptil 10 
ganger sammenlignet med en standard 
spiss. Den smale, nedre delen av 
spissen, som er 25 mm bred, øker 
gjennomtrengingskraften mens den 
opprettholder riktig arbeidsdybde. 
Den øvre, 35 mm brede delen skaper 
effektivt fin jord.

Hardmetlallplaten på Marathon 25/35 er formet 
rundt spissen. Dette gir en tykk overflate hvor 
kreftene deles i to retninger. En ytterligere fordel 
er at det forhindrer at trykket kan sprekke opp den 
harde platen.

Som alle originale Väderstad-deler, er 
den nye Marathon 25/35 utformet for 
å passe perfekt på din Väderstad-mas-
kin. Dette sikrer at spissen og maski-
nen fungerer perfekt sammen og gir 
topp resultater under alle forhold.

Marathon 25/35 
25 mm. Beregnet for 
sporløsere på NZ, NZA 
og NZM. 

25 mm

35 mm

KAMPANJE

-10 %
Gyldig til 28/2 2020

358,- 322,-
Art. nr. 207053
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Gåsefot – det perfekte valget  
for økologisk jordbruk
Väderstad tilbyr et komplett utvalg av spisser for full gjen-
nomskjæring – vi har noe for ethvert behov. For NZA har vi 
en ny gåsefot, også for Ferox og Swift har vi gåsefot-spisser. 
Felles for disse tre gåseføttene er at de skjærer av røttene 
på ugraset over hele maskinens bredde. For våre større 
kultivatorer Cultus, Opus og TopDown har vi vingespisser 
som sammen med harvspissene skaper en perfekt kom-
binasjon av skjæring og blanding. Vingespissene er også 
tilgjengelige i Marathon-versjonen for økt levetid. I dag 
har alle Väderstad gåseføtter og vingespisser samme 
skarphet og design for maksimal holdbarhet og en fasong 
som gir perfekt gjennomskjæring.

Gåsefot NZ Aggressive 
120 mm

Gåsefot Swift 
240 mm

Gåsefot Ferox
160 mm

155,-
Art. nr. 214000

246,-
Art. nr. 165038

171,-
Art. nr. 212385

Skruer og muttere

Gåsefot Skrue Art. nr. Kragemutter Art. nr.
NZ Aggressive M10 x 45 496569 M10 51141000021
Ferox M10 x 45 496569 M10 51141000021
Swift M12 x 55 152263 M12 51171200011

Godt å vite!
Ny fasong

Gammel fasong

Den nye fasongen på gåsefotspissene 
for NZ Agressive med større "vinger" 
øker både sliteflaten og levetiden 
betydelig. I dag er alle Väderstad 
gåsefotspisser produsert etter dette 
prinsippet, noe som garanterer 
optimale resultater i lang tid.

Maraton vingespisser
Tilpasset Cultus, Opus og 
TopDown.

1444,-
Art. nr. 475311

Vingespisser
Tilpasset Cultus, Opus 
og TopDown.

358,-
Art. nr. 449859



6

    

Parts News 1 · 2020

Väderstad tar virkelighetens 
utfordringer på sine egne felt

Väderstad Farm AB
Väderstad’s hovedmål er å skape fordeler for bønder over 
hele verden ved å kombinere innovative metoder og maski-
ner. For å ha full innsikt i hva dette betyr, driver vi vår egen 
gård på 250 hektar, Väderstad Farm, som ligger nær fabrik-
kområdet. Ved å teste produkter på vår egen gård, kan vi 
teste våre maskiner metoder og samle inn viktig data for 
videre utvikling.

Dette betyr at produktene våre testes mot virkelighetens utfordringer. Å 
bearbeide leirjorda i vår del av Östergötland er en stor utfordring. Dette gjør 
den perfekt for testkjøring, testmetoder og datainnsamling som grunnlag for 
ytterligere forbedringer. Det gir oss også muligheten til å matche vår praktis-
ke erfaring med verdifulle tilbakemeldinger vi får fra våre kunder over hele 
verden.

• Testing og evaluering av nye konsepter 

• Testing og evaluering av nye produkter

• Validering av driftsøkonomi under reelle forhold

• Samarbeid med ledende bønder rundt om i verden

• Tett dialog med testavdelingen

• Testing av slitedeler

Feltene ligger i tilknytning til fabrikkområdet.

Axel Ektander på Väderstad gård i full aksjon våren 2019.

Når spissen treffer en stein, blir den ut-
satt for enorme krefter. Siden en maskin 
kan veie 6-7 tonn og kjøre med en 
hastighet på 14 km/t, må steinutløseren 
reagere på mindre enn et sekund. Det er 
derfor viktig å alltid bruke utstyr som 
tåler disse tøffe forholdene.

Godt å vite!
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To oppgaver med en og 
samme spiss

866,-
Art. nr. 208117BreakMix-spissen har eksepsjonelt gode egenskaper for 

både løsning og blanding. BreakMix gir stor fleksibilitet, 
reduserer innsatskostnader og, viktigst av alt, gir store 
agronomiske og arbeidsmessige fordeler. BreakMix 
er primært beregnet for første eller andre harving på 
jordarter som lett pakkes.

Blander på optimal dybde
Siden bakterier og sopp er mest aktive i matjordlaget, er det ønskelig 
å blande planterester ned til 10 cm for raskere nedbrytning. BreakMix 
blander ikke i dybden og drar ikke opp klump til overflaten. 

Ekspert på jordløsning i dybden
Jordløsning i dybden eliminerer skader ved pakking og sikrer 
vanntransport i to retninger – både oppover og nedover.

• Ekspert på tyngre jordarter  
   med fare for uheldig jordpakking

• Løsner pakket jord i dybden

• Blander det øverste jordlaget

• Wolframkarbid-plater på  
   spissene gir lang levetid

•  30 cm arbeidsdybde

• 80 mm MixIn toppskinner  
   anbefales

BreakMix er egnet for Cultus, Opus og TopDown kultivatorer.
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Ny CrossCutter Disc 
nå også for Carrier XL
I 2019 utvidet Väderstad CrossCutter Disc-familien med en 
ny skål tilpasset Carrier XL 425-825. Med CrossCutter Disc gir 
Carrier XL full bearbeiding på en arbeidsdybde på kun 3-5 cm.

Väderstad CrossCutter Disc gir en ny mulighet uten at det går ut over kvaliteten 
eller kapasiteten.

– Akkurat som CrossCutter Disc introduserte ultra-grunn bearbeiding for den 
klassiske Carrier-familien i 2018, vil den nye XL-versjonen av CrossCutter Disc 
også gjøre det mulig med en grunn bearbeiding med Carrier XL 425-825 – kun 
3 cm. Dette gir flere nye agronomiske fordeler med Carrier XL.

Å lage et falskt såbed med grunn arbeidsdybde vil ikke bare øke andelen 
spirende frø, det vil også redusere tiden frøene i det falske såbedet trenger for å 
spire opp. I henhold til forskning som sammenligner et ugrasfrø på 6 cm dybde 
med et ugrasfrø på 4 cm dybde, bryter spirene fra frøene fra sistnevnte gjennom 
2-3 dager tidligere.

– Dette gir effektiv bekjempelse av frøugras og spillkorn og gjør det mulig å 
så tidligere. Alternativt kan denne ekstra tiden gi gode muligheter til å øke 
avlingspotensialet ved å utføre verdifullt jordbearbeiding før neste avling skal 
etableres.

Ved å bare bearbeide det øvre jordlaget bidrar CrossCutter Disc til å holde på 
fuktigheten.

– 

Den grunne, fullstendige gjennomskjæringen fra CrossCutter Disc gir god 
kapillaritet. Dette bevarer verdifull jordfuktighet for plantene. Arbeidsdybden 
på kun 3-5 cm sikrer at minimalt med jord tørker ut, mens den høye mengden 
planterester som er igjen i overflatelaget bidrar til å reflektere sollyset.

Den patenterte CrossCutter Disc er utviklet og produsert av svensk V-55-
stål av høy kvalitet på Väderstad’s moderne skål- og spissfabrikk, Väderstad 
Components i Överum.

637,-
Art. nr. 208020

749,-
Art. nr. 208022

CrossCutter Disc Ø450, 
Årsmodell 2005–. 
Tilpasset Carrier,  
serienr. 6300-. Stål i V-55.

CrossCutter Disc Ø510, 
For Carrier XL 
Stål i V-55
Anbef. V-skål i pos. 3.
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CrossCutter Disc passer på Väderstad Carrier, med arbeidsbredde fra 3 til 12 m.

Spilfrø og mange ugrasarter stimuleres av lys. Hvis de moldes dypt ned, kan 
de ligge i dvale i jorden i mange år. Ved å skape god kontakt mellom frø og jord 
i tillegg til god tilgang på lys, kan ultragrunn jordbearbeiding gjøre at frøene 
spirer i et falsk såbed når det passer deg – ikke flere år senere. Det falske såbe-
det kan senere harves på nytt for neste avling.

Når du avslutter en fangstvekst, gir full gjennomskjæring med ultra-grunne 
arbeidsdybder store fordeler med tanke på kapasitet og agronomi. CrossCutter 
Disc arbeider intenst på 0–3 m dybde, der den knuser og kverner fangvekstene 
uten å forstyrre planterestene i dybden. Etter en harving knuses stilkene 
i fangvekstene og gir kontaktpunkter for mikroorganismer. Dette dreper 
fangveksten effektivt, samtidig som risikoen for problemer i etterfølgende 
avlinger minimeres.

Den unike formen på CrossCutter Disc betyr at hver skål har en kontaktflate 
på 11,5 cm mot bakken. Dette sikrer full gjennomskjæring over hele 
arbeidsbredden. Med en arbeidsdybde på kun 2-3 cm kan CrossCutter Disc 
knuse og drepe planterester uten å legge dem for dypt. Dette fører til en rask 
nedbrytningsprosess, som gir gode forhold for neste avling.

Den nye CrossCutter Disc er en ekte universalredskap. Ikke bare i stubb, 
men også på pløyd mark gjør den et fantastisk arbeid i høy hastighet. Viktig 
i forberedelse av såbed for umiddelbar såing. CrossCutter Disc jevner og 
smuldrer godt, noe som er viktig på grov og ujevn pløye. For mange bønder har 
Carrier med CrossCutter Disc blitt en perfekt våronnredskap. Skålene arbeider 
grunt og intensivt, det skapes mye fin jord og pakkevalsen komprimerer 
forsiktig for å beholde spireråmen. Konseptet fungerer bra i både stubb og 
bearbeidet jord. At redskapen ikke trekker opp stein er også en stor fordel.

Et effektivt falskt såbed

Eliminering av fangstvekster

Hurtig nedbrytning av planterester

Gjør også en flott jobb rett på pløya
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Etterharv-tinde CrossCutter Disc 450-skål TrueCut 470

Buet TrueCut 470-skål 
Frest fordypning sørger 
for effektiv blanding 
og at profilen beholdes 
hele levetiden. Erfa-
ringsmessig holder den 
20-30 % lengre enn en 
standard-skål. Årsmo-
dell 2005–. Tilpasset 
Carrier og TopDown. 
Stål i V-55.

Buet 432-skål 
System Disc Aggressive.  
Årsmodell 2001–2005.  
Tilpasset Carrier og 
TopDown. Stål i V-55.

Buet 450-skål 
System Disc Aggressive.  
Årsmodell 2005–. Til-
passet for Rapid, Spirit, 
Carrier  
og TopDown. Stål i V-55.

CrossCutter Disc Ø450, 
Årsmodell 2005–. 
Tilpasset Carrier,  
serienr. 6300-. Stål i 
V-55.

390,- 412,- 637,- 450,-
Art. nr. 459608 Art. nr. 466947 Art. nr. 208020 Art. nr. 179857

Vår egen produksjon av slitedeler er unik i markedet, og det gir oss full kontroll over kvaliteten.  
Vi er trygge på den høye kvaliteten på våre produkter, og selvfølgelig ønsker vi at våre kunder også skal 
føle seg trygge når de velger Väderstad som partner.

Väderstad-skålene er laget av høykvalitets svensk V-55 stål hos Väderstad’s heleide Väderstad Componets 
AB (tidligere SPH), lokalisert nær fabrikken og hovedkvarteret. Produksjonen følger den samme strenge 
produksjonsfilosofien som alle andre Väderstad-produkter.  
Dette sikrer størst mulig fordel for bonden.  

Når du utruster din Väderstad-maskin med slitesterke originaldeler fra Väderstad, sørger du for at 
maskinen opprettholder ytelsen og det gode arbeidet som gjorde at du valgte maskinen fra begynnelsen. 
Resultatet kommer til syne i lavere kostnad per arealenhet og gode arbeidsresultater.

Väderstad livstidsgaranti på skåler gjelder for originale skåler kjøpt fra år 2018. Som et tegn på høykvalitets 
stål og produksjon, er alle originale skåler merket med "V-55".

Som en del av vår strategi om å ligge i forkant når det gjelder kvalitet og kapasi-
tet, gir Väderstad nå livstidsgaranti på originale skåler. Skulle en skål bli bøyd, 
erstatter Väderstad den gratis. 

Livstidsgaranti på skåler  
fra Väderstad
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TrueCut 510 TrueCut 610 CrossBoard

Buet TrueCut 510-skål 
System Disc Aggressive.  
Tilpasset Carrier. L Stål 
i V-55.

Buet TrueCut 610-skål 
System Disc Aggressive.   
Tilpasset Carrier XL. 
Stål i V-55.

CrossCutter Disc Ø510, 
For Carrier XL 
Stål i V-55
Anbef. V-skål i pos. 3.

749,- 674,- 802,-
Art. nr. 208022 Art. nr. 170097 Art. nr. 154626

Skåler – Carrier

15 %

Oppgrader din Carrier
Ved å utstyre den fleksible Väderstad Carrier med nye 
CrossCutter Disc-skåler får du en helt ny maskin.

Hver CrossCutter-skål er individuelt opplagret på sin egen 
arm. Dette gir veldig god terrengtilpasning og et jevn resultat. 
Resultatet er høy presisjon uten kompromisser. 

105 Nm

Når bør du bytte skåler?
For å opprettholde optimal arbeidsdybde og arbeids-
ytelse anbefales det å bytte ut skålene når diameteren 
er redusert med15 %.

Skift også ut skruene når du skifter skåler
Forbindelsen mellom skruene og skåla er svært viktig for holdbarhet og 
funksjon. Sett derfor også på nye skruer. Nye skruer sikrer godt feste 
for skåla – hele dens levetid. Det er viktig å tekke til skruene med riktig 
moment.  

20,-
Art. nr. 461262

Spesialskrue 10.9
Konisk hode gir svært høy 
bruddstyrke. 

1 m

10,5
 kg

= 105 Nm

Godt å vite!
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Markedets beste deler produseres her  

Svensk Presshärdning AB har blitt til Väderstad Components 
AB, og virksomheten vokser     

Dan Somlin,  
Plassansvarlig i Överum. 

• Heleid datterselskap av Väderstad siden 2011  
• 50 ansatte med produksjon i Överum (Kalmar län)   
• Ligger 40 km fra Västervik og 70 km fra Linköping 
• Produksjonsareal: 9000 m2 
• Forbruk 5000 tonn svensk stål fra SSAB 
• Årlig produksjon: 500 000 skåler og 500 000 spisser og tinder.
• Høy grad av automatisering med 50 roboter 
• Egen utvikling og konstruksjon

Väderstad’s produksjonsanlegg i Överum fokuserer helt på skåler, spisser og 
trommelringer. Filosofien vår er alltid den samme – å produsere originaldeler 
av høyeste kvalitet, tilpasset for bruk i tøffe landbruksmiljøer.

– En industriproduksjon med jevn kvalitet er avgjørende for å overleve i et 
konkurranseutsatt marked. Vi har en ekstremt høy grad av automatisering, sier 
Dan Somlin, administrerende direktør i Väderstad Components AB, som er en 
del av Väderstad-konsernet. Han fortsetter:

– Vi har roboter, kontrollerte prosesser og nøyaktig kvalitetskontroll. Ingen 
menneskelig hånd berører produktene under produksjonen. Hovedoppgaven 
til personalet er overvåking og kvalitetskontroll. Gjentakende bevegelser 
er eliminert, og arbeidet består nå hovedsakelig av laserprogrammering, 
kvalitetskontroll, formproduksjon og konstruksjon.

Tid for en ny produksjonslinje. Og – enda en til!
– Med den nåværende produksjonstakten må vi øke produksjonskapasiteten 
vår med en tredje produksjonslinje i ikke så fjern fremtid, sier Dan Somlin.

Årsaken er økt etterspørsel etter skåler og det faktum at salget av vår siste 
innovasjon – CrossCutter Disc – øker i mange markeder. 

– Fremtiden ser absolutt lys ut, og vi føler oss trygge når det gjelder produkter, 
produksjon og salg. Vi er bransjeledende. Dette kommer både kundene og de 
ansatte til gode, avslutter Dan Somlin.

En fullstendig kontrollert produksjon er en av Väderstad’s 
styrker. Å ha egen produksjon av spisser, skåler og 
trommelringer er uvanlig hos andre maskinprodusenter. 
Väderstad har dette. Slik kan vi garantere kvalitet, funksjon 
og holdbarhet, både når det gjelder selve maskinen og 
jordgående originaldeler.
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• Slagtesting av trommelringer

• Simulering av grunnforskjeller i testrigger for å måle slite-
styrken på spisser og skåler

• Krevende feltprøvekjøring i et steinbrudd

• Sammenlignende tester med konkurrentenes slitedeler

• Evaluering av skader og slitasje etter feltprøving

Det skal alltid være enkelt å bruke en maskin fra Väderstad, og det skal 
være like enkelt å skifte ut slitedeler. Derfor jobber vi mye med funk-
sjon, montering og overflatebehandling. Takket være vår omhyggelige 
kvalitetskontroll, helt ned til det minste komponentnivået, kan du stole 
på din Väderstad-maskin i alle situasjoner. 

Testavdelingen vår er en ekstremt viktig ledd i hele prosessen fra utvik-
ling til ferdig produkt. Vi bruker forskjellige testmetoder der slitedelene 
blir utsatt for gjentatte slag for å måle styrke og holdbarhet. Vi sikrer 

Testing og måling med omtanke for 
hver minste detalj

at alle materialer oppfyller spesifikke krav for å motstå høye belastninger over 
lengre tid. På vårt målelaboratorium gjør vi enda flere tester. Her bruker vi 
høyteknologisk bildediagnostikk for å sjekke alle funksjoner gjennom simule-
ring, og for å verifisere at alle dimensjoner er nøyaktige, slik at hver del har 
perfekt passform. Alle disse testene betyr at vi kan garantere at våre slitedeler 
holder en jevn kvalitet og har høy slitestyrke. Når du bruker produktene våre, 
kan du alltid være sikker på å få deler med maksimal levetid og et optimalt 
arbeidsresultat: Alle slitedelene er nøye testet og tilpasset for å passe perfekt i 
Väderstad-maskiner.
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Det er viktig at labbene monteres riktig! Med 
maskinen senket ned på plant, fast underlag 
skal skålene – ikke labbene nå bakken. Labbe-
ne skal aldri komme under skålene. Velg alltid 
monteringshøyde etter de rådende grunnfor-
hold, og slitasje på skålene. Flytt sålabben et 
hull opp hvis det er nødvendig. 

 
MERK! Ved såing på felter med mye plante-
materiale kan det være nødvendig å flytte 
opp sålabben et hull for å skape tilstrekkelig 
friksjon mellom skål og underlag for unngå at 
skålrotasjonen stanser opp. Dette er spesielt 
viktig når skålene er slitt.

Den korte slissen gir den beste såpresisjon på tørr jord ved vårsåing. 
Under svært fuktige forhold vil korte slisser være noe mer utsatt for 
blokkeringer.  
 
16 mm slisser passer for såing av de fleste avlinger. For større frøstør-
relser som bønner, foretrekkes en 19 mm slisse for å redusere risikoen 
for blokkering.

Så med presisjon

En fornuftig investering for de som ønsker å spare penger. Alle våre 
labber sveises 
og herdes med den største presisjon. En eneste millimeter 
avvik kan få store konsekvenser for arbeidet. Derfor er vi 
kompromissløse når det gjelder kvalitet og nøyaktighet.

I de nordiske landene er kort slisse standard på alle Rapid 
såmaskiner. Den korte slissen gir den beste såpresisjon på tørr jord 
ved vårsåing. Ved svært fuktige forhold vil korte slisser være noe 
mer utsatt for blokkeringer. 

Labber - Rapid

Regelmessig testing viser at Väderstad’s spesialher-
dede labber med hardmetall sliteplater gir høy presi-
sjon og kapasitet gjennom hele levetiden. 

Godt å vite!

Lang eller kort slisse?

Sålabber
Rapid serienr. 100-868  
Lang slisse.

Sålabb for bønner
Rapid serienr. 899-.  
Lang og bred slisse.

Sålabb for  
bønner

Sålabb med  
kort slisse.

Sålabb med  
lang slisse

Sålabb (RD, RDA)
Rapid serienr. 899-.  
Lang slisse.

Sålabb (RD, RDA)
Rapid serienr. 899-.  
Kort slisse.

Gjødsellabb (RD)
Rapid serienr. 899-.  Kun 
med lang slisse.

450,- 519,-514,-

492,- 450,-

Art. nr. 432118 Venstre side 
Art. nr: 432119 høyre

Art. nr. 307107 Venstre side 
Art. nr: 307108 høyre

Art. nr. 432120 Venstre
Art. nr. 432121 høyre

Art. nr. 191167 venstre
Art. nr. 191168 høyre

Art. nr. 432116 Venstre side 
Art. nr: 432117 høyre

Kort slisse. Lang slisse. Lang slisse.

Lang slisse.

25
 m

m

80
 m

m

80
 m

m

80
 m

m

80
 m

m

Lang 
slisse.

80 mm
80 mm

19 mm
16 mm 16 mm

25 mm
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Problemfri såing Anskaff nye skåler Skift skåler

Når bør du skifte  
Rapid-skålene?

410 mm 390-370 mm 355 mm

Så-skål Ø370, plan 
versjon 
Årsmodell 1994-1995.  
Tilpasset Rapid,  
serienr. 703-1499.  
Stål i V-55.

Så-skål Ø370, plan 
versjon 
Årsmodell 1991-1993.  
Tilpasset Rapid,  
serienr. 100-702.  
Stål i V-55.

Så-skål Ø410, plan 
versjon 
Årsmodell 1996–.  
Tilpasset Rapid,  
serienr. 1500-.  
Stål i V-55.

Buet 410-skål 
System Disc. Årsmodell 
1998–. Tilpasset Rapid, 
serienr. 3040-.  
Stål i V-55.

Buet 450-skål 
System Disc Aggressive.  
Årsmodell 2005–. Til-
passet for Rapid, Spirit, 
Carrier og TopDown. 
Stål i V-55.

Så-skål Ø410, plan 
versjon 
Årsmodell 2015–. 
Beregnet for Rapid. Stål 
i V-55.

Buet 410-skål 
System Disc. Årsmodell 
2015–. Beregnet for 
Rapid. Stål i V-55.

Spesialskrue 10.9
Konisk hode gir svært 
høy bruddstyrke.  
Til 159937, 156660 og 
466947.
Bytt alltid skruer 
ved skifting av skåler.

Spesialskrue
M12x16 8,8
Til 451793, 451792, 
451371 og 451372.
Bytt alltid skruer ved 
skifting av skåler.

20,-

406,- 406,- 342,-310,-

342,- 370,- 412,-

17,-

Art. nr. 461262

Art. nr. 451793 Art. nr. 451792 Art. nr. 451372Art. nr. 451371

Art. nr. 159937 Art. nr. 156660 Art. nr. 466947

Art. nr. 50001201621

105 Nm

105 Nm

Skåler –  Rapid

Viktig å huske!!
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Spisser forsterket med en av de hardeste metaller i 
verden gir enestående holdbarhet og ytelse. En perfekt 
balanse mellom hardmetall og stål gir Marathon-
spissen ekstra høy kvalitet som forlenger levetiden og 
øker kapasiteten.

Wolframkarbid er et ekstremt hardt og tungt stoff, 
omtrent 9 etter Mohs hardhetsskala. Det består av 
de to elementene wolfram og karbon, og har den 
kjemiske betegnelsen WC. Spisser med sliteflater av 
wolframkarbid er blant Väderstad’s slitedeler under 
produktnavnet Marathon.

Harvspissen Marathon 25/35 er det siste tilskuddet 
til Marathon-serien. Den er konstruert etter samme 
prinsipp som våre velkjente Maraton-kultivatorspisser 
og vingespisser. Felles for alle punktene i Marathon-
serien er wolframkarbidkarbid-platen, som 
øker levetiden 8-10 ganger sammenlignet med 
standardspisser.

Marathon-spisser  
for vanskelige forhold

Vinklet wolframkarbid-
belegg øker holdbarhe-
ten
Wolframkarbid motvirker endringer 
i lengde, noe som betyr perfekt 
angrepsvinkel, lavere dieselforbruk 
og optimale arbeidsresultater. 

Topp kvalitet på alle materialer
Perfekt balanse mellom stål og wolframkarbid  
– samme form gjennom hele levetiden. 

Ingen sprekkdannelser
Svake punkter elimineres av wol-
framkarbidbelegg. 

Tykt lag wolframkarbid – 
veldig stabil.

Festet i to vinkler  
– øker holdbarheten

Forsterkede hardmetallplater i wolframkarbid gir 
Marathon 8-10 ganger lengre levetid enn en standard 
spiss. Opprettholdt skarphet garanterer riktig 
angrepsvinkel og arbeidsdybde, noe som gir optimale 
resultater over hele arbeidsbredden. Tilpasset Cultus, 
Opus og TopDown.

8-10 ganger lengre levetid

Wolfram er et ekstremt hardt materiale som er veldig 
holdbart. Wolframkarbid produseres ved å varme opp 
wolfram og karbon til veldig høye temperaturer, opptil 
2 000 grader. Et metallpulver komprimeres deretter 
(sintres) med kobolt eller nikkel for å danne et veldig 
holdbart materiale.

En Väderstad-maskin utstyrt med Marathon-spiss 
sikrer at arbeidsdybden forblir den samme over hele 
feltet. Takket være hardmetallplaten opprettholdes 
spissens lengde, angrepsvinkel og ensartet 
jordbearbeiding i veldig lang tid. Å slippe å bytte spiss 
ofte sparer også både tid og penger.
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Marathon 50 mm
Tilpasset Cultus, Opus, 
Swift og TopDown.

Marathon 50/80 mm
Tilpasset Cultus, Opus, 
Swift og TopDown.

Marathon 80 mm
Tilpasset Cultus, Opus 
og TopDown.

Maraton vingespisser
Tilpasset Cultus, Opus 
og TopDown.

1444,-818,-690,-781,-
Art. nr. 475311Art. nr. 498383Art. nr. 498382Art. nr. 205006

Marathon BreakMix
Tilpasset Cultus, Opus 
og TopDown.

866,-
Art. nr. 208117

Marathonspisser

Fordeler med wolframkarbid 

• Betydelig lengre skiftintervall sammenlignet  
   med standardspisser 
• Lavere kostnad per hektar 
• Riktig angrepsvinkel 
• Samme arbeidsdybde over hele arbeidsbredden
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695,-
Art. nr:400523-25

770,-
Art. nr. 192213-20

1519,-
Art. nr. 302300-20

78,-
Art. nr. 208932

364,-
Art. nr. 201064-71

Våre aggressive Agrilla-tinder løsner og lufter effektivt og gir et fint såbed. Den intense vibras-
jonen gir også en god slåddeeffekt.

Aggressive tinder klargjør jorden

25 mm

Harvspiss HeavyDuty
20-pk.  
Tykkelse: 8 mm

Harvspiss Standard
25-pk.  
Tykkelse: 6 mm

Spiss Agrilla
Tilpasset NZ-harver. 
20-pk. 

Marathon 25/35 
25 mm. Beregnet for 
sporløsere på NZ, NZA 
og NZM. 

Agrilla Super
Tilpasset NZ-harver.  

Ferox-spiss
Tilpasset Ferox. 
Bredde: 50 mm. 
Tykkelse: 6 mm

NYHET!

35 mm

Passformen er viktig
I motsetning til mange universaldeler som du finner i butikkene 
er Väderstad’s- originaldeler produsert med en perfekt pass-
form. Sammenlignet med universaldeler har våre originalspisser 
en litt større radius, noe som gir en bedre innfesting mot tinden. 
Den mindre radiusen på den uoriginale universalspissen gjør at 
spissen etter hvert begynner å "vrikke” på tinden. Dette kan føre 
til overbelastning, løse skruer eller brudd på skruene. Resultatet 
er at spissen løsner og faller av – ikke en ønsket situasjon i en 
hektisk onn.  

Velg originale deler fra Väderstad  
for problemfri harving

358,- 322,-
Art. nr. 207053
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125 mm

Agrilla Cobra
Tilpasset  
NZ-harver. 

Agrilla Nova
Tilpasset  
NZ-harver.

Ferox
Tilpasset Ferox. 

Agrilla Super
Tilpasset NZ-harver. 

Agrilla X-tra
Tilpasset for 
sporløsnere til 
Rapid og Spirit

Etterharvtinde
12 mm. 

Etterharvtinde
12 mm. 
Dobbel125-deling. 

Skrue og mutter for harvspisser

Tinder Skrue Art. nr.
Kragemut-
ter

Art. nr.

Agrilla, HeavyDuty og Standard M10 x 45 496569 M10 51141000021
Marathon 25/35 M10 x 45 496569 M10 51141000021
Ferox-spisser M10 x 45 496569 M10 51141000021

567,-
Art. nr. 443842    

91,-
Art. nr. 306239

150,-
Art. nr. 445067

438,-
Art. nr. 201064-70    

284,-
Art. nr. 201470    

321,-
Art. nr. 192215    

605,-
Art. nr. 208940 Høyre 

Art. nr: 208941 Venstre    

NYHET!

Passformen er viktig

Universal spiss med 
standard radius.

Väderstad originalspiss 
med optimal radius. 
Perfekt tilpasset 
Väderstad-harvtinder.
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Skruer og muttere

Spisser for grubbere Skrue Art. nr. Kragemutter Art. nr.
Swift M12 x 55 152263 M12 51171200011
Cultus M12 x 60 152264 M12 51171200011
Opus/TopDown M12 x 60 152264 M12 51171200011

Kultivatorspisser (eldre modeller) Skrue Art. nr. Kragemutter Art. nr.
Spisser TopDown serienr. -1649 M12 x 60 152264 M12 51171200011

M12 x 70 152265 M12 51171200011

Kultivatorspisser (eldre modeller) Skrue Art. nr. Kragemutter Art. nr.
Cultus (vridd 70 mm) M12 x 45 401966 M12 51011200021

M12 x 55 152263 M12 51011200021

Modulært spiss-system 
øker fleksibiliteten

Med vår fleksible, modulbaserte spiss-system er det 
enkelt å tilpasse redskapen til arbeidsoppgaven og 
driftsforholdene. Øverst i tabellen finner du forkortelser for 
våre maskiner. Deretter følger toppskinner av varierende 
bredde, ulike typer spisser som bryter – alternativt løsner, 
og til slutt anbefalte dybder.

Marathon 25/35 mm
Art. nr. 207053

BreakMix
Art. nr. 208117

Marathon 50 mm
Art. nr. 498382

Marathon 80 mm 
Art. nr. 498383

10

20

30

  0cm

Jevner ut og 
sorterer jord.

Kutter ugras-
røtter Ingen 

blanding

Kutter ugras-
røtter Brede kutt 

Kutter ugrasrøtter Blander 
og løfter det øverste jordla-
get. Bryter harde jordover-
flater når det er nødvendig. 

Skjærer og 
blander det 

øverste jord-
laget. Effektiv 
mot markmus, 

jordrotter.

Blander kraftig 
også ved  grunn 

harving. 

B
R

Y
T

ER
M

IX
A

R

NZ Aggressive

NZA

Ferox

FX

Swift

SW

TD, OS, CSSW TD, OS, CSTD, OS, CSNZA/FX NZA/FX

80 mm50 mm 120 mm 120 mm120 mm

120 mm210 mm

120 mm80 mm50/80 mm

300 mm

240 mmNZA

FX

160 mm

NZA

FX

35 mm

50 mm

70 mm

M12 x 70

12
 m

m

70 mm

M12 x 70

12
 m

m

BreakMix

120 mm
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Skruer og muttere

Spesialspisser Skrue Art. nr. Kragemutter Art. nr.
LowDisturbance, Cultus M12 x 60 152264 M12 51171200011

M12 x 80 152266 M12 51171200011
LowDisturbance, Opus/TopDown M12 x 60 152264 M12 51171200011

M12 x 70 152265 M12 51171200011
LowDisturbance, eldre TopDown M12 x 60 152264 M12 51171200011

M12 x 70 152265 M12 51171200011
Opus/TopDown 3 x M12 x 100 491798 M12 51171200011
Vingespisser, Cultus / Opus / TopDown 2 x M12 x 70 50061207000 M12 51171200011
Vingespisser Marathon, Cultus / Opus / TopDown 2 x M12 x 70 50061207000 M12 51171200011

Marathon-spisser

Marathon er samlebetegnelsen på hardmetall karbidspisser 
fra Väderstad. Maraton-spissene er utstyrt med 
wolframkarbid-belegg. Dette forlenger levetiden opptil 
8-10 ganger. Marathon øker effektiviteten grunnet større 
slitestyrke og lengre levetid.

Marathon 50/80 mm
Art. nr. 205006

Vingespiss Marathon
Art. nr. 475311

Blander kraftig 
også ved  grunn 

harving. 

Allsidig jordbe-
arbeiding. 

Full innblanding 
med redusert 
energibehov.  

Løsner tette 
jordlag. Forbe-
drer drenerin-

gen. 

Blander overfla-
tejord, bryter 
tette jordlag. 

Bearbeider og 
blander dypt. 

Cultus

CS

Opus

OS

TopDown

TD

TD, OS TD, OS, CS, SWTD, OS, CS, SWTD, OS, CS TD, OS, CS, SW TD, OS, CS

80 mm50 mm 120 mm80 mm80 mm80 mm 120 mm120 mm120 mm120 mm

50 mmBreakMix50/80 mm 50/80 mm 50/80 mm80 mm120 mm



22

    

Parts News 1 · 2020

Spisser for grubbere

Spiss 50/80 mm
15 mm. Tilpasset 
Cultus, Opus, Swift og 
TopDown. 

Spiss 80 mm
15 mm. Tilpasset 
Cultus, Opus, Swift og 
TopDown. 

Spiss 50 mm
15 mm. Tilpasset 
Cultus, Opus, Swift og 
TopDown.

Spiss 120 mm 
Tilpasset Cultus, Opus 
og TopDown.

Alle våre slitedeler har samme DNA. Vårt modulbaserte spissystem har utallige 
kombinasjonsmuligheter som øker fleksibiliteten for harver og grubbere.. 
Dette gjør det enkelt å tilpasse redskapen til forholdene.

Holdbare spisser  
som maksimerer arbeidet
Väderstad’s spisser for grubbere er spesielt utviklet for å takle de store 
påkjenningene de utsettes for under dyp harving på tung og steinrik jord.

155,-
Art. nr. 155027

187,-
Art. nr. 155028

182,-
Art. nr. 188623

152,-
Art. nr. 168264

Spiss 210 mm
Tilpasset Cultus, Opus 
og TopDown.

460,-
Art. nr. 172326

Low Disturbance
Tilpasset Cultus, Opus 
og TopDown.

583,-
Art. nr. 485996

Spiss
Beregnet for eldre 
kultivatorer med 
avlange universalhull.

Vingespisser
Tilpasset Cultus, Opus 
og TopDown.

358,-
Art. nr. 449859

230,-
Art. nr. 201387 Venstre
Art. nr. 201388 høyre

Godt å vite!
Kragemutter - lett å jobbe med.

Det er både raskt og enkelt å skifte spisser 
med en kragemutter som låser. Mutteren er 
festet i hylsen og låser spissen. Tips! Med 
en batteridrevet muttertrekker går skiftin-
gen enda raskere. Et gitt verktøy i moderne 
jordbruk. 
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182,-
Art. nr. 483461

182,-
Art. nr. 492603

182,-
Art. nr. 483233

225,-
Art. nr. 476871

225,-
Art. nr. 481615

225,-
Art. nr. 482278

268,-
Art. nr. 168265

268,-
Art. nr. 172282

Kombinasjonen av toppskinne og spiss er avgjørende for å 
oppnå maksimal innblanding av jord, halm og planterester. 
Vår Mixin toppskinne fører jord oppover og fremover på 
en måte som bidrar effektivt til å dobbelt-blande jord og 
planterester.

Skinner som blander to ganger

Cultus

Swift

Opus og TopDown

MixIn-toppskinner

MixIn 50 mm
Tilpasset Swift.

MixIn 80 mm
Tilpasset Opus ogTop-
Down.

MixIn 80 mm
Tilpasset Swift.

MixIn 120 mm
Tilpasset Opus og Top-
Down.

MixIn 50 mm
Tilpasset Cultus.

MixIn 50 mm
Tilpasset Opus ogTop-
Down.

MixIn 80 mm
Tilpasset Cultus.

MixIn 120 mm
Tilpasset Cultus.

Fordeler med dobbel innblanding
MixIn-toppskinnen blander restene to ganger, noe som resulterer i bedre inn-
blanding i dybden. Dette gir gode resultater også ved grunne arbeidsdybder.

MixIn-toppskinner
Väderstad

Vinklet toppskinne
Standard

Skruer og muttere

MixIn-toppskinner Skrue Art. nr. Kragemutter Art. nr.
Swift M12 x 55 152263 M12 51171200011
Cultus M12 x 80 152266 M12 51171200011
Opus/TopDown M12 x 70 152265 M12 51171200011

Viktig å huske!
Bruk en bredere topp-
skinne enn spissen for 
å øke blandingseffekten 
med lave kostnader.

!
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91,-
Art. nr. 419997

161,-
Art. nr. 419999

193,-
Art. nr. 440603

487/428,-
Art. nr. 441344/202181

70,-
Art. nr. 419998

145,-
Art. nr. 433940

69,-
Art. nr. 443360

118,-
Art. nr. 430400

268,-
Art. nr. 433939

145,-
Art. nr. 419996

193,-
Art. nr. 425587

348/203,-
Art. nr. 421626/201787

Spiss CrossBoard 
45 mm, bøyd 
Aggressiv med stor 
gjennomslippelighet.

Spiss CrossBoard  
45 mm, rett

Spiss CrossBoard  
100 mm, rett

Spiss CrossBoard  
150 mm, rett

Spiss CrossBoard  
100 mm, bøyd
Aggressiv med stor 
gjennomslippelighet.

Spiss CrossBoard  
150 mm, bøyd
Aggressiv. Slipper 
gjennom relativt mye 
materiale.

CrossBoard-tinde 
Heavy, 150 mm
Art.nr 441344, bøyd
Vare nr. 202181, rett

CrossBoard-tinde 
Light, 45 mm 
Art.nr 421626, bøyd
Vare nr. 201787, rett

CrossBoard

Oppgrader din CrossBoard 
med de riktige verktøyene 
For å øke behandlingskapasiteten på CrossBoard kan vi tilby et stort og variert 
utvalg av spisser. Den flate siden på våre vinklede spisser kan med fordel snus 
for optimal jevning på lettere jord som har tendens til å skyves foran spissen.

Brakett
Til SingleKnife  
og DoubleKnife. 

SingleKnife
Kniv som gir høy bear-
beidings-intensitet.

Sprint
Til SingleKnife  
og DoubleKnife. 

DoubleKnife
Bryter skorpe som ofte 
oppstår på mjele/ silt 
etter regn om våren. 

Med Väderstad’s QuickChange-system skiftes 
knivstål på CrossBoard-spisser uten bruk av 
verktøy. Knivene justeres enkelt i forskjellige 
posisjoner for ønsket bearbeidingsgrad.

Forenkler  
monteringen     

Godt å vite!
Skruer og muttere

CrossBoard Låseskrue Art. nr. Kragemutter Art. nr.
Spisser M12 x 35 50061203521 M12 51011200021
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Väderstad Crosskill- og Cambridge-ringer gir optimal 
spiring for vårsådd korn. Den aggressive Crosskill-ringen til 
tromlene Rollex og REXIUS bryter og knuser skorpen som 
lett oppstår om våren etter regn på siltholdige jordarter.

Knuser og pakker

Trommelring Cambridge 
Standard, bred.  
472 mm diameter.

• Perfekt passform for trommelen 
• Stål av høyeste kvalitet – lengre levetid 
• Sikker produksjonsprosess – garantert kvalitet 
• Ferdig med beskyttende lakk – mindre rust

610,-
Art. nr:101081

422,-
Art. nr. 301012

797,-
Art. nr. 301002

1241,-
Art. nr:101112

1530,-
Art. nr. 101080

1059,-
Art. nr. 101106

1134,-
Art. nr. 101107

Trommelring Cambridge
HeavyDuty, bred. 
550 mm diameter.

Trommelring Crosskill
470 mm diameter.

Trommelring Cambridge
HeavyDuty, smal. 
565 mm diameter.

Trommelring Crosskill
Bredde 108 mm.  
520 mm diameter.

Trommelring Cambridge
Standard, smal.  
485 mm diameter.

Trommelring Crosskill
Bredde 92 mm.  
520 mm diameter.

Fjærskive
112x57x3 mm

Hvorfor fjærskiver?
Fjærskivene, som er montert i endene av akselen, 
reagerer på trykket og gir trommelen en rolig gange. 
Fjærskivene minimerer også slitasjen på trommel-
ringene. Når du bytter trommelringer, bør du vanlig-
vis supplere med flere eller nye fjærskiver. 

MERK! Ikke bruk flere fjærskiver enn at det blir 
igjen litt mellomrom.

Godt å vite!

130,-
Art. nr. 401444    
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Vårt brede spekter av harvtilbehør øker ytelsen og gjør at harven kan vokse 
med nye utfordringer. Du kan for eksempel øke arbeidsbredden med ekstra 
sidefelt, eller regulere arbeidsdybden hydraulisk. 

Oppgrader din eldre harv

ControlFunction
Med hjelp av en hydraulisk kontrollfunksjon – 
ControlFunction – stilles arbeidsdybden automatisk 
mens arbeidet pågår. Kontrollfunksjonen er 
tilgjengelig som et sett for ettermontering på eldre 
NZA-modeller

Tilpasset NZA 600  
serienr. 20710-

Tilpasset NZA 700-1000 
serienr. 20710-

Fjærende understell
Utstyr din NZA 700-1000 med fjærende understell for 
trygg, høy transporthastighet. Fjærende understell 
gir roligere bevegelser, redusert hjulbelastning 
og økt levetid på rammen. Praktiske tester viser 
at belastningen reduseres med 50 % på aksler og 
hjulnav i transport. Krever at harva er utstyrt med 
ControlFunction. 

Hydraulisk bakre CrossBoard
Nå tilbyr vi hydraulikk på bakre CrossBoard slik at din 
mekanisk betjente, eldre CrossBoard kan utnyttes optimalt 
fra førerhuset. Krever et ekstra dobbeltvirkende uttak 
på traktoren. Settet inneholder hydraulikkslange, nipler, 
hydraulikksylindre, skala og braketter. Passer alle NZA-harver 
med bakre CrossBoard.

Tilpasset NZA 700-1000 
serienr. 24732-

Tilpasset for NZA 600 

Tilpasset NZA 900 - 1000 

Den store og tydelige 
skalaen er tilpasset 
NZA 500-1000. 

Tilpasset NZA 700 - 800

Dybdeskala for CrossBoard NZA 500-1000 
For enkelt å se arbeidsdybden på fremre CrossBoard inklude-
rer settet skala, monteringsplater og festeelementer
Passer alle NZA-harver med fremre CrossBoard Heavy. 

Tilbehør for jordbearbeiding

14 426,-
Art. nr. 7403006

2 708,-
Art. nr. 7403009

14 417,-
Art. nr. 7403011

15 623,-
Art. nr. 7403013

1 645,-
Art. nr. 7403010

14 426,-
Art. nr. 7403007

15 074,-
Art. nr. 7403012
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Hydraulisk sideseksjonslås for Rexius 1020-1230 
Oppgrader din eldre Rexius 1020-1230 med 
hydraulisk sideseksjonslås. Du trenger ikke å forlate 
førerhuset – alt kan nå betjenes hydraulisk. Krever 
en bra såmaskin og et ekstra dobbeltvirkende uttak 
på traktoren.

Tilpasset for Rexius 1020
serienr. 3177- 

For Carrier 420-820 For Carrier 925-1225 

Tilpasset Rexius 1230  
serienr. 3177-

Slangemerking

99,-/stk.
Gjelder alle varianter

35,-/stk.
Gjelder alle klistremerker

18,-/stk.
Art. nr. 401774

• Opptil 12 slanger med individuell merking
6 forskjellige farger.
• Tydelig preget symbol for + og -
• Laget av aluminium
• ½” BSP gjenger 60° kon på utvendig gjenge 
• Enklere til/fra-kobling av slangen takket være et bedre grep

De nye slangemerkingene vil være standard på alle Väderstad-maskiner. Først 
ute er Tempo. Et klistremerke festet til slangen viser tydelig de ulike hydrauliske 
funksjonene.

Fjærskiver bestilles separat.

Art. nr. Merking
203021 Gul +
203022 Gul -
217897 Grønn +
217898 Grønn -
203023 Hvit +
203024 Hvit -
203025 Blå +
203026 Blå -
203027 Rød +
203028 Rød -
203029 Svart +
203030 Svart -
 

Art. nr.
197551
 

Art. nr.
215392
 

Art. nr.
198834
 

Art. nr.
198836
 

Art. nr.
207956
 

Art. nr.
198831
 

Art. nr.
197549
 

Art. nr.
207953
 

Art. nr.
198830
 

Art. nr.
197550
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14 636,-
Art. nr. 7405040

1 700,-
Art. nr. 7405042

1 919,-
Art. nr. 7405043

14 965,-
Art. nr. 7405041

Parallelljustering for Carrier 925-1225
Finjustering av arbeidsdybden på skålene mellom 
side- og midtseksjon under gange er standard fra 
modell 2020 på Carrier 925 - 1225. Tilgjengelig som et 
ettermarkedstilbehør for tidligere leverte Carrier.
Krever et ekstra hydraulisk uttak.

Hydraulisk parallelljustering av forredskapen fra førerhuset.
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Sprederplater
Med BioDrill 360 på Rexius 1020-1230 kan 
du velge plasseringen av sprederplatene.

Sårør for radsåing
Utstyr kultivatoren med et ekstra sett med sårør 
for å kunne så grasfrø eller fangvekster. Frøslange, 
slangestiger og deksel til fordelerehode er inkludert.
For Opus 400-700 og TopDown 400-700.

BioDrill gjør din Väderstad-maskin  
til en småfrø-såmaskin

Med arbeidsbelysning montert på din Väderstad-
maskin, “blir natt til dag”. Nå kan det monteres 
arbeidslys på FH 2200, Rapid A 400-800S og Spirit 
600-900S. Arbeidsbelysningen krever Väderstad 
E-Control.

Lys opp sene 
kvelder

Arbeidsbelysning Art. nr. Pris

Rapid A 400-800S 7100445 2 740,-

Spirit 600-900S 7116245 2 630,-

FH 2200 7120273 2 850,-

Sårør for sprederplate Art. nr. Pris

TopDown/Opus 400 7191008 4 830,-

TopDown/Opus 500 7191009 5 370,-

TopDown/Opus 600 7191010 6 320,-

TopDown/Opus 700 7191011 10 820,-

Tilbehør for såing

BioDrill 360 er tilpasset for TopDown 600. Spør din 
forhandler om BioDrill for akkurat din maskin

BioDrill 360 er tilpasset for Rexius 1230. Spør din 
forhandler om BioDrill for akkurat din maskin

Såfrøbeholder tilpassetRapid 300C/S serienr. 5400-
16000 Spør din forhandler om såfrøbeholder for 
akkurat din maskin

Såfrøbeholder tilpassetRapid 400C/S serienr. 5400-
16000 Spør din forhandler om såfrøbeholder for 
akkurat din maskin

112 510,-
Art. nr. 7190057

105 820,-
Art. nr. 7190035

50 628,-
Art. nr. 7401195

55 144,-
Art. nr. 7401196
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For å enkelt folde ut sideseksjonene på Rapid A 600-800C/J, 
har Väderstad utviklet hydraulisk sideseksjonslås som 
ekstrautstyr. Hydraulisk sideseksjonslås passer både til nye 
og gamle maskiner. Hydraulisk sideseksjonslås er standard 
fra serienr. 1529-

Art. nr. Nr.: 7400072 Art. nr. Nr.: 7400073

Hydraulisk  
sideseksjonslås
For Rapid A  
600-800C/J.  
serienr. 171-1221

Hydraulisk  
sideseksjonslås
For Rapid A  
600-800C/J.  
serienr. 1222-1528

15 288,- 14 422,-

Nøyaktig dosering av 
snegle-pellets

De pneumatiske såmaskinene Väderstad Rapid og Väderstad Spirit kan ut-
styres med sprederplater for å muliggjøre påføring av snegle-pellets samtidig 
med såing. 

Sprederplater  er tilgjengelige for Rapid A 400-800S, Rapid A 600-800C / J og 
Spirit 400-900C / S.

Noen år kan snegler forårsake store problemer i oljevek-
ster. Sneglene påvirker hovedsakelig i den tidlige vekstpe-
rioden, når plantene er mest følsomme. 

Maskin Art. nr.    Pris 
Rapid A 400S 7191016 3 820,-
Rapid A 600S/C/J 7191017 5 910,-
Rapid A 800S/C/J 7191018 7 040,-
Spirit 400C/S serienr. 1338- 7191012 3 730,-
Spirit 600C/S serienr. 1338- 7191013 5 380,-
Spirit 800C/S serienr. 1338- 7191014 7 280,-
Spirit 900C/S serienr. 1338- 7191015 8 570,-

Spirit Art. nr.    Pris 
Mix gjødselsats for Spirit 400C serienr. 400- 7416033 20 666,-
Såfrørør BioDrill 12 stk Sålabber / 3 m 7400070  9 513,-
Såfrørør BioDrill 16 stk Sålabber / 4 m 7400071 9 210,-
Bred spormarkør for Sprit 4-900S serienr.-1739 Sprit 400C 7416026 8 420,-
Bred spormarkør for Spirit 600-900C serienr. 825-2149 7416027 10 340,-
Bred spormarkør for Spirit 600-900S serienr. 1740- 600-900C serienr. 2150- 7416034 11 786,-
Fjernkontroll for Spirit 600-900C LS 7416035 2 326,-

Hydraulisk sideseksjonslås  
for Rapid A 600-800C / J
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Klær som tåler hardt arbeid 

Termos VannflaskeSammenleggbar SpadeTommestokk

Väderstad Collection Shop tilbyr et bredt utvalg av kvalitetsvarer for hele familien 
– for alle aldre og alle interesser. Logg deg inn på vaderstad.com for å bestille, eller 
besøk din nærmeste forhandler. 

collection.vaderstad.com

Varmfôret Barbourvest med ytterlommer og innerlomme 
med glidelås. Finnes i dame- og herremodeller. 
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På collection.vaderstad.com kan du se hele vårt sortiment. 

Cap ulike logoer. 

Lett-vest vindtett og vannavstøtende. To sidelommer 
med glidelås og to innerlommer. Dame

Vinterjakke, pilotmodell. 
Samme modell for menn / 
kvinner.

Klassisk Pikét-trøye med stilige 
detaljer i rødt og gult. Dame 

Pikét-trøye herre/dame  

Hettegenser i barnestørrelse.

Fin helgesekk Klassisk belte i skinn.

Nydelig og myk college-
genser med hette. Samme 
modell for menn / kvinner.

Vindjakke samme modell 
for menn / kvinner.

Blundstone barn

BlundstoneBlundstone vernesko



Väderstad Parts Catalog gir tilgang til detaljert informasjon om Väderstad 
originaldeler, for at din Väderstad-maskin alltid skal prestere på høyeste nivå. 

Du finner enkelt alt på www.vaderstad.com/parts

Delekatalog

Delekatalog:

• Ingen innloggning

• Mange funksjoner

• Reservedelskatalog

• Produktinformasjon

• Instruksjoner

• Verktøy

• Tilgjengelig på mange språk

www.vaderstad.com/parts
Alle priser er veiledende og uten moms.  
Vi reserverer oss mot eventuelle trykkfeil. 

RING
72 50 50 50
Vi hjelper deg gjerne!
Ingen har lengre erfaring med reservedeler til 
landbruket enn de du treffer på vår deletelefon.
Våre medarbeidere har 405 år kompetanse
til sammen. Ring oss om små og store problemer
som skulle dukke opp. Vi vet mer enn noen at det
haster når maskinen din står. Våre medarbeidere
har ekspertkompetanse innen ulike fagfelter og
kan dermed hjelpe deg raskt og effektivt.

Du treffer deletelefonen på hverdager
kl. 08.00-20.00 og lørdager kl. 09.00-18.00

E-post: deler@felleskjopet.no 

	Traktor

	Tresker

	Presser

	I-mek

	Såmaskiner

	Slåmaskiner

	Jordbearbeiding

	Potetutstyr

	Vanning

	Skogsutstyr


