Swift
Cultus
Opus
TopDown
Rezultate excelente la adâncime

Împreună cu fermierii din întreaga lume, am participat pe
durata a trei generaţii la crearea de maşini performante care
să utilizeze întregul potenţial al pământului. Calitatea înaltă
a semănătorilor de precizie Väderstad, semănătorilor de
păioase şi utilajelor de pregătire a solului oferă un start mai
bun fermierilor prin acoperirea mai multor hectare într-un
timp mai scurt fără rabat la calitate.
Împreună vă ajutăm să deveniţi un fermier şi mai bun.
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Rezultate excelente
la adâncime
Väderstad oferă patru familii de cultivatoare adânci –
Swift, Cultus, Opus şi TopDown. Depinzând de model
adâncimea maximă de lucru este de 20 la 30cm.
Cultivatoarele au comun acelaşi principiu de cultivare,
dar oferă soluţii diferite pentru a se adapta problemelor
fiecărei ferme.
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Gamă completă pentru
cultivare adâncă
Dinţi conform adâncimii

Proiectat pentru versatilitate

Swift are dinţi vibranţi ce lucrează până la 20cm
adâncime, reducând necesarul de putere şi costurile
cu piesele de uzură. Cultus are dinţi cu eliberare la
obstacole la 450kg forţă, menţinând adâncimea de
până la 25cm. Opus şi TopDown au dinţi cu eliberare la
obstacole hidraulic cu până la 700 kg forţă, menţinând o
adâncime de lucru de până la 30cm în orice condiţii.

Pentru a se adapta condiţiilor diferite utilajele pot fi
echipate cu diferite dălţi şi cormane. Fiecare dinte
este construit ca un sistem modular oferit schimbare
rapidă, având astfel versatilitate ridicată. Alegând corect
dalta şi cormana potrivită puteţi optimiza rezultatele
din câmp, asigurând astfel cele mai bune condiţii
culturilor ulterioare.
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Importanţa
amestecării
Dinţii de cultivatoare Väderstad sunt
proiectaţi să ofere management superior
al reziduurilor prin amestecare intensă.
Acesta este un beneficiu esenţial pentru
cultura ulterioară, unde fiecărei plante i se
garantează condiţii ideale de dezvoltare.
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Cormana unică MixIn
Toţi dinţii de cultivatoare Väderstad sunt echipaţi cu
cormanele MixIn unice. Cormana MixIn, montată fără
treaptă în continuarea dălţii, extinde mult efectul de
amestecare al utilajului.
Dublează efectul de amestecare
Cormana MixIn aruncă materialul înspre înainte,
nu în sus, direcţia uzuală de altfel. Aceasta forţează
materialul să treacă de două ori prin dinţi, dublând
astfel intensitatea amestecării atât în lungime cât şi
în adâncime.

Distribuţia pe lungime
Mişcarea spre înainte asigură distribuţia pe lungime a
resturilor vegetale. Efectul de amestecare compensează
distribuţia limitată a paielor, după combinele de
recoltat. Acest lucru oferă aceleaşi condiţii pe întreaga
lăţime de lucru, crescând astfel productivitatea
culturilor ulterioare.

Amestecare în adâncime
Prin dublarea efectului de amestecare, cormana MixIn
oferă amestecare superioară pe întreaga adâncime de
lucru a utilajului. Aceasta înseamnă că utilajul utilizează
fiecare centimetru de adâncime de lucru. Comparativ
cu un cultivator tradiţional, în multe cazuri, adâncimea
de lucru poate fi redusă fără a fi compromite rezultatele.
Cormana MixIn economiseşte combustibilul în timp ce
îmbunătăţeşte rezultatele în câmp.

Efect excelent de nivelare
Mişcarea intensă a solului către înainte nivelează părţile
neuniforme ale terenului, cum ar fi urmele tractorului.
Prin nivelarea în aceeaşi trecere ca şi cultivarea,
necesitatea unei operaţii suplimentare de nivelare
este redusă.
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Reduce bolovanii
În solurile grele, unghiul de aruncare sparge fluxul de
sol şi îl lasă mărunţit. Aceasta îmbunătăţeşte rezultatele,
salvând treceri ulterioare.

Efect crescut de amestecare cu aceleaşi
costuri cu combustibilul
Cormana MixIn este disponibilă în diferite lăţimi.
Prin echiparea utilajului cu o cormană mai lată ca
dalta, efectul de amestecare este crescut fără costuri
suplimentare cu combustibilul.
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Excelenţă în
versatilitate
Fiecare an unic în câmp aduce diferite provocări.
Pentru a se adapta acestor condiţii variate cultivatoarele
trebuie să fie versatile. Echipat cu dălţile optime
pentru fiecare sarcină în parte, utilajul are rezultate
excepţionale, în timp ce minimizează costurile
cu combustibilul.
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Dălţi în funţie de cerinţă
Väderstad oferă o selecţie vastă de dălţi cu diferite caracteristici, de
la 50 la 300 mm lăţime de lucru. Aceasta face ca utilajul să poată fi
personalizat în funcţie de necesarul variat din teren.

Dălţi de tăiere
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Dălţi de amestecare

TopDown
Opus
Cultus

TopDown
Opus
Cultus

Dălţi de spargere

TopDown
Opus
Cultus

Dălţi de spargere şi amestecare

TopDown
Opus
Cultus
Swift

TopDown
Opus
Cultus
Swift

Fabricaţia de piese de schimb Väderstad
Pentru a nu lăsa nimic la voia întâmplării, Väderstad
fabrică dălţi, cormane, discuri şi tăvălugi la fabrica
noastră de ultimă generaţie din Suedia. Aceasta înseamnă
că putem să garantăm că fiecare componentă cheie
a utilajului este construită cu aceeaşi filozofie de top
în minte. Acest fapt este unic în fabricaţia de utilaje
pentru agricultură.
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TopDown
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TopDown
Opus
Cultus
Swift

TopDown
Opus

TopDown
Opus

cm
0
5
10
15
20
25
30
35
40
15

Marathon

Alegerea economică şi agronomică
Marathon este o denumire de grup a dălţilor cu pastilă dură. O daltă cu
pastilă dură creşte durata de viaţă de până la 10 ori, comparat cu dalta
standard. Cel mai important este că oferă o serie de beneficii agronomice.
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Aspectul de timp

Adâncime şi amestecare menţinute

Marathon asigură că veţi lucra în câmp mai mult timp,
folosind astfel avantajele vremii prielnice pentru lucru.
Nu este necesară înlocuirea dălţilor în timpul sezonului
ceea ce poate fi crucial în anumiţi ani.

Din moment ce pastilele durificate sunt plasate la vârful
dălţilor, acestea îşi menţin adâncimea perfectă de lucru
pe întreaga durată de viaţă. Un beneficiu suplimentar este
că masa de material amestecat rămâne aceeaşi.

Materialul durificat înclinat are rezistenţă
sporită la loviturile de pietre
Metalul dur de pe dălţile Marathon îmbracă vârful dălţii. Aceasta
îi conferă o bază foarte groasă unde forţele sunt împărţite în
două direcţii, făcându-le foarte rezistente la pietre. Un beneficiu
suplimentar este de asemenea faptul că previne uzura dălţilor de
dedesubt ceea ce ar putea duce la fracturarea metalului dur.
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Tăvălug funcţie
de sol
Pe cultivatoarele cu reconsolidare tăvălugul
este esenţial pentru rezultate perfecte de lucru.
Pentru maximizarea performanţelor, tăvălugul trebuie
ales cu grijă, funcţie de caracteristicile de sol.
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Reconsolidare pe întreaga
adâncime de lucru
Scopul tăvălugului este de a asigura reconsolidarea pe toată adâncimea
de lucru. Aceasta elimină pungile de aer şi reface capilaritatea pe
întreaga adâncime de lucru a cultivatorului. Astfel, cultura ulterioară
poate accesa apa din sol, crescând astfel potenţialul de productivitate.
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Importanţa greutăţii,
agresivităţii şi acoperirii

O reconsolidare pe întreaga adâncime este obţinută
prin combinaţia de greutate, agresivitate şi acoperire
a tăvălugului. Greutatea tăvălugului determină
presiunea aplicată. Creşterea agresivităţii tăvălugului
concentrează greutatea pe o suprafaţă mai mică,
crescând astfel transferul de greutate în sol.
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Luaţi în considerare

Suprafaţa de contact este importantă pe solurile
mai uşoare
Pentru a preveni efectul de buldozer şi păstrarea
insuficientă a adâncimii, tăvălugul trebuie să se
deplaseze pe suprafaţa solului. Un sol mai greu are
o capacitate portantă mai mare decât unul mai uşor.
Astfel, un sol mai greu permite suprafeţe mai mici de
contact între tăvălug şi sol, în timp ce un sol mai uşor
solicită suprafeţe mai mari. Atunci când se alege un
tăvălug pentru soluri uşoare, suprafaţa de contact a
acestuia trebuie luată în considerare.

20

Acoperirea tăvălugului defineşte abilitatea de a
împrăştia presiunea uniform pe întreaga lăţime de
lucru a utilajului.

Solurile grele solicită agresivitate
Prin aplicarea de greutate mare pe un segment îngust,
tăvălugii foarte agresivi au abilitatea de reconsolidare
la adâncime. Acest fapt este crucial pentru a obţine
reconsolidare pe întreaga adâncime de lucru pe
solurile grele. Un beneficiu suplimentar vine din
faptul că profilul tăvălugului agresiv minimizează
bolovanii, asigurând astfel un nivel minim de sol fin.
Aceasta înseamnă că agresivitatea tăvălugului trebuie
maximizată pe solurile grele.

Double SteelRunner
• Acoperire mare
• Agresivitate mare

• Suprafaţă medie de contact
• Greutate mare

Tăvălugul dublu de oţel, lasă o suprafaţă consolidată
protejată la intemperii. Răzuitorii menţin tăvălugul curat.
Diametru tăvălug: 600mm

Single SteelRunner
• Acoperire mare
• Agresivitate mare

• Suprafaţă mică de contact
• Greutate mare

Tăvălug de oţel cu un profil agresiv. Răzuitorii menţin
tăvălugul curat. Diametru tăvălug: 600mm*

RubberRunner
• Acoperire mare
• Agresivitate scăzută

• Suprafaţă mare de contact
• Greutate mare

Tăvălug de cauciuc cu efect redus de buldozer. Permite
transportul pe tăvălug al utilajelor tractate. Răzuitorii
pendulari menţin tăvălugul curat. Diametru tăvălug: 600mm

Double SoilRunner
• Acoperire medie
• Agresivitate scăzută

• Suprafaţă mare de contact
• Greutate medie

Tăvălug dublu cu profil U ce face să lucreze solul contra sol,
lăsând astfel o suprafaţă deschisă.
Diametru tăvălug: 580mm

SoilRunner singular
• Acoperire scăzută
• Agresivitate scăzută

• Suprafaţă medie de contact
• Greutate mică

Tăvălug cu profil U ce face să lucreze solul contra sol,
lăsând astfel o suprafaţă deschisă. Diametru tăvălug:
580mm

CageRunner
• Acoperire scăzută
• Agresivitate scăzută

• Suprafaţă mare de contact
• Greutate mică

Tăvălugul tip cuşcă are capacitate bună de mărunţire.
Diametru tăvălug: 600mm
* Cultus 300-350: 550mm
21

22

Reduceţi numărul de treceri cu BioDrill
Cu ajutorul semănătorii pentru seminţe mici BioDrill
seminţe cum ar fi rapiţa sau culturi de acoperire pot
fi semănate în aceeaşi trecere cu pregătirea solului.
BioDrill asigură semănatul de calitate în timp ce
economiseşte treceri în teren.

Control precis cu radar

Rezultatele semănatului precis

Semănătoarea BioDrill este echipată cu un sistem de
dozare precis cu radar ce asigură o distribuţie uniformă
pe întreaga lăţime de lucru. Precizia este distribuită pe
lăţimea semănătorii; acest lucru este foarte important
în special când se seamănă rate mici sau amestecuri de
acoperire cu seminţe cu mărimi variate.

BioDrill 360 montat pe cultivatoarele mari, foloseşte
un ventilator puternic acţionat hidraulic ce permite
transportul unor cantităţi mari de seminţe şi
distribuţia acestora uniformă pe lăţimi mari de lucru.
Ventilatorul puternic asigură constanţa rezultatelor în
toate condiţiile de lucru.
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Swift 400-870
Swift 400-870 este un cultivator cu dinţi tractat, proiectat
să ofere cele mai bune rezultate în anii secetoşi dar şi
în cei ploioşi. Designul spaţios poate manipula cantităţi
mari de resturi vegetale. Spaţierea mică între dinţi oferă o
amestecare intensă şi rezultate uniforme în câmp.

Modelele familiei merg de la 4.0 la 8.7m lăţime de lucru.
Dinţi vibranţi
Dinţii Swift oferă amestecare eficientă până la 20 cm
adâncime de lucru. Din moment ce dinţii vibrează cu o
frecvenţă de până la 100 de ori pe secundă, produc sol
foarte fin. Un beneficiu suplimentar vine din faptul că
vibraţiile duc la uzuri reduse ale dălţilor, scăzând astfel
costurile de exploatare şi timpii de servisare. Dinţii Swift
sunt unici prin rezistenţa lor, de aceea sunt acoperiţi de
trei ani de garanţie.
Construcţie unică a şasiului
Fiecare axă a dinţilor susţine doi dinţi, unul în faţa şi altul
în spatele axei. Această construcţie permite spaţierea
mai mică de numai 19.3 cm, asigurând astfel amestecare
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intensă pe întreaga lăţime de lucru. Designul unic al
Swift oferă greutate redusă utilajului ceea ce duce la un
necesar de putere mai scăzut. Aripile laterale flotante pe
modelele mai mari Swift, menţin o adâncime constantă
chiar şi pe terenuri în pantă.
Reglajul adâncimii din cabina tractorului
O scală largă, vizibilă, afişează clar adâncimea de
lucru, reglată hidraulic din cabina tractorului, din mers.
Acesta permite operatorului să îşi adapteze rezultatele
lucrării la diferitele tipuri de sol sau condiţii de lucru.

4.0-8.7m

20cm

>130cp

19.3cm

Capacitate înaltă
- cerinţă joasă de putere

Dinţii vibranţi Swift oferă amestecare intensă până la
20 cm adâncime.

Pentru a se putea adapta diferitelor tipuri de sol,
operatorul este în măsură să regleze hidraulic intensitatea
nivelatorilor cu precizie milimetrică, din mers.
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Cultus 300-400
Cultivatoarele de 3-4 m cu dinţi, Cultus 300-400, au dinţi
puternici ce lucrează până la 25 cm adâncime. Beneficiaţi de
un şasiu spaţios ce oferă amestecare impresionantă. Cultus
este cultivatorul ideal pentru cei care caută o lucrare de
calitate înaltă, performanţe şi durabilitate.

Dinţi foarte eficienţi
Dinţii Cultus sunt proiectaţi pentru performanţă pe
durată mare de viaţă. Cu un sistem eficient de eliberare
la obstacole la 450 kg ce foloseşte dublu arc, Cultus
este capabil să menţină adâncimea de lucru tot timpul.
Partea centrală cu auto-ajustare a arcurilor, foloseşte
bucşe conice în bolţurile de fixare ce asigură durabilitate
deosebită ansamblului. Sistemul dublu-arc previne
apariţia şocurilor în şasiu, ca rezultat având o durată mai
mare de viaţă.
Şasiul proiectat pentru flux mărit
Cultus are trei axe puternice şi spaţiere de 30cm între
dinţi. Împreună cu garda la sol, aceasta oferă maximum
de flux şi capacitate. Distribuţia dinţilor asigură
amestecare foarte bună a resturilor vegetale, prevenind
crearea de straturi de paie.
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Control deplin din cabina tractorului
Cultus este capabil să cultive solul la 25cm adâncime, dar
funcţionează la fel de bine şi în cultivarea superficială.
Pentru a avea control deplin adâncimea de lucru este
controlată hidraulic din cabina tractorului. Aceasta face
din Cultus un utilaj versatil, de precizie, pe soluri variate.
Cultus extrem de versatil
Depinzând de necesarul de reconsolidare şi distribuţia
greutăţii, Cultus poate fi livrat ca utilaj purtat sau tractat,
echipat cu tăvălugul din cauciuc RubberRunner.

Tăvălugi
purtaţi

3-4m

25cm

>140cp

30cm
Single SteelRunner

Cultivare intensă
SoilRunner
singular

RubberRunner

CageRunner

Tăvălugi
tractaţi

RubberRunner

Cultus 300-400 este disponibil purtat sau tractat.

Dinţii Cultus sunt capabili să lucreze cu performanţe înalte
până la 25cm adâncime.
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Opus 400-700
Opus 400-700 este un cultivator cu dinţi puternic şi versatil,
tractat, de capacitate impresionantă. Este capabil să
manipuleze cantităţi mari de resturi vegetale în timp ce
menţine necesarul de putere moderat.

Dinţi extrem de puternici
Opus este echipat cu dinţi robuşti, ce amestecă şi
afânează solul până la 30cm adâncime. Dinţii au eliberare
hidraulică la obstacole, ce poate fi reglată variabil până
la 700 kg forţă. Mulţumită forţei mari de eliberare a
dinţilor precum şi unghiului de atac, Opus este capabil să
menţină o adâncime de lucru constantă chiar şi pe cele
mai grele soluri.
Şasiul heavy-duty
Şasiul este proiectat pentru utilizare dură în condiţii
grele. Are trei axe şi 27cm spaţiere între dinţi, ceea ce
asigură o cultivare intensă şi flux bun. Cultivatorul greu
cu dinţi Opus este construit pe un şasiu puternic ce poate
face faţă stresului extinzând durata de viaţă a acestuia.
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Un teren nivelat întotdeauna
Nivelatorii sunt montaţi pe un paralelogram, asigurând
unghiul corect de lucru la orice adâncime. Pentru a se
putea adapta diferitelor tipuri de sol, operatorul este în
măsură să regleze hidraulic intensitatea nivelatorilor cu
precizie milimetrică, din mers.

Tăvălugi

4-7m

30cm

>170cp

27cm

Putere şi versatilitate

Single SteelRunner

Double SteelRunner

Double SoilRunner

Roţile de lucru sunt poziţionate în mijlocul utilajului, ceea
ce face din Opus un utilaj uşor de transportat şi asigură o
rază mică de întoarcere la capete.

Dinţii puternici ai Opus sunt protejaţi la obstacole cu până
la 700kg forţă. Aceasta asigură menţinerea adâncimii de
lucru de până la 30cm.
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TopDown 300-900
TopDown 300-900 este un cultivator de mare intensitate,
multifuncţional, ce funcţionează la fel de bine în lucrările
superficiale dar şi în cele adânci, dintr-o singură trecere.
Prin adaptarea lucrărilor la diferitele condiţii de lucru din
câmp, TopDown oferă performanţe neegalate.

TopDown reduce numărul de treceri, păstrează apa în
sol, creşte capacitatea şi scade costurile de înfiinţare
a culturilor.
Operaţii multiple dintr-o trecere
TopDown este un cultivator multifunţional, ce combină
cultivarea intensă cu discuri împreună cu o cultivare cu
dinţi pe trei axe, în acelaşi utilaj. Discurile cu spaţierea
de 12.5cm pe braţe individuale, suspendate pe batoane
de cauciuc, creează sol fin prin tăierea şi amestecarea
stratului superior de sol. Dinţii cu spaţiere de 27cm
afânează şi amestecă solul şi resturile vegetale până la
30cm adâncime. La final două zone de lucru, nivelatorii
şi tăvălugul, încheie lucrarea cu o suprafaţă uniformă şi
reconsolidată.
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Discuri de calitate înaltă
Discurile de înaltă calitate sunt fabricate din oţel special
suedez V-55. Discurile taie intens si amestecă solul şi
resturile vegetale. Pentru a se adapta condiţiilor variate
de sol, intensitatea de lucru a discurilor poate fi ajustată
din cabina tractorului, din mers. Mulţumită formei conice
a discurilor acestea îşi menţin acelaşi unghi de lucru
relativ la sol, indiferent de gradul de uzură sau adâncimea
de lucru.
Amestecare şi afânare eficientă
Cu spaţiere de 27cm între dinţi, TopDown amestecă
şi afânează solul până la 30cm adâncime. Sistemul de
eliberare la obstacole de 700kg menţine adâncimea
corectă de lucru în orice condiţii, contribuind la creşterea
uniformă a culturilor.

Discuri

3-9m

30cm

>150cp

27cm

Performanţă neegalată

Discuri de
450mm

470mm TrueCut

Tăvălugi

Single SteelRunner

Double SteelRunner

Double SoilRunner

Prin efectuarea mai multor operaţii, TopDown este capabil
să genereze pat germinativ într-o singură trecere.

TopDown 300-700 se pliază la 3m lăţime de transport în
timp ce modelul mai mare TopDown 900 la 5m.
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Accesorii

Proţapul şi ochiul de remorcare
Următoarele opţiuni sunt disponibile: ochi de remorcare
40/50mm, cuplaj nucă 80mm, cuplaj bilă 42/51/71mm.

Bară de remorcare de legătură
Legătură de Cat 2 sau 3 cu legătură centrală manuală sau
hidraulică. Pentru Swift 400-440.

Bară de remorcare de legătură
Legătură cu ochi de remorcare şi legătură centrală
hidraulică. Pentru Swift 560-870.

Bară de remorcare posterioara pentru echipamente
Bara de remorcare posterioară permite ataşarea unui
tăvălug în spatele cultivatorului. Pentru Swift 400-870.

Grapă de acoperire
Grapa de acoperire sortează agregatele mai mari la
suprafaţă. Pentru Swift 400-870.

Cultivatorul posterior cu rezultate mai bune de nivelare
Dinţii cultivatorului posterior nivelează solul şi oferă o
uşoară consolidare. Pentru Swift 400-870.
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BioDrill 180-250
BioDrill 180-250 pentru seminţe mici şi culturi
de acoperire.
Pentru Cultus 300-400 şi TopDown 300.

BioDrill 360
BioDrill 360 pentru seminţe mici şi culturi de acoperire.
Pentru Swift 400-720, Opus 400-700 şi TopDown 400-900.

Kit de fertilizator
Kit de fertilizare cu reglaj de adâncime.
Pentru Opus 400-700 şi TopDown 300-900.

Răzuitori pentru SteelRunner dublu
Răzuitorii menţin curat tăvălugul dublu SteelRunner în
condiţii umede. Pentru Opus 400-700 şi TopDown 300-700.

Duze de împrăştiere
Duzele de împrăştiere pentru rândurile de semănat pe
cultivator. Pentru Opus 400-700 şi TopDown 400-700.
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Lăţime de lucru (m)
Lăţime de transport (m)
Înălţime de transport (m)
Greutatea de bază (kg)
Număr de dinţi
Spaţiere între dinţi (cm)
Dimensiune roţi
Reglaj adâncime
Cerinţe hidraulice
Cerinţa de putere (cp) de la

SW 400
4.05
3.0
2.8
2900
21
19.3
520/50-17
Hidraulic
4 DA
130

SW 440
4.44
3.0
3.0
3000
23
19.3
520/50-17
Hidraulic
4 DA
140

Lăţime de lucru (m)
Lăţime de transport (m)
Înălţime de transport (m)
Greutatea de bază (kg)
Număr de dinţi
Spaţiere între dinţi (cm)
Dimensiune roţi
Reglaj adâncime
Cerinţe hidraulice
Cerinţa de putere (cp) de la

SW 720
7.14
3.0
3.7
4600
37
19.3
520/50-17
Hidraulic
4 DA
220

SW 870
8.69
3.0
4,0
5100
45
19.3
520/50-17
Hidraulic
4 DA
260

Lăţime de lucru (m)
Lăţime de transport (m)
Înălţime de transport (m)
*Greutate cu RubberRunner (kg)
*Greutate cu CageRunner (kg)
*Greutate cu SteelRunner simplu (kg)
*Greutate cu SoilRunner simplu (kg)
Număr de dinţi
Spaţiere între dinţi (cm)
Dimensiune roţi
Cerinţe hidraulice
Cerinţa de putere (cp) de la

CS 300
3.0
3.0
1.8
2100/2400
1800/2100/1800/10
30
-/7.00-15
1 DA
120

CS 350
3.5
3.5
1.8
2300/2600
1900/2300/1900/12
30
-/7.00-15
1 DA
140

* Purtat/Tractat
DA=Dublă acţiune
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SW 560
5.60
3.0
3.6
3500
29
19.3
520/50-17
Hidraulic
4 DA
170

CS 400
4.0
4.0
1.8
-/2800
2200/13
30
7.00-15
1 DA
160

SW 640
6.36
3.0
3,4
4500
33
19.3
520/50-17
Hidraulic
4 DA
190

Lăţime de lucru (m)
Lăţime tăvălug (m)
Lăţime de transport (m)
Înălţime de transport (m)
Greutate cu SteelRunner simplu (kg)
Greutate cu SoilRunner dublu (kg)
Greutate cu SteelRunner dublu (kg)
Număr de dinţi
Spaţiere între dinţi (cm)
Dimensiune roţi
Cerinţe hidraulice
Cerinţa de putere (cp) de la

OS 400
3.75
4,0
3.0
2.7
5600
5200
6000
14
27
520/50-17
3 DA
170

OS 500
4.75
5.0
3.0
3.2
6200
5600
6300
18
27
520/50-17
3 DA
210

OS 600
5.75
6.0
3.0
3.6
8400
7900
8600
22
27
560/45-22.5
3 DA
270

OS 700
6.75
7.0
3.0
4.0
9000
8500
9200
26
27
560/45-22.5
3 DA
320

Lăţime de lucru (m)
Lăţime tăvălug (m)
Lăţime de transport (m)
Înălţime de transport (m)
Greutate cu SteelRunner simplu (kg)
Greutate cu SoilRunner dublu (kg)
Greutate cu SteelRunner dublu (kg)
*Număr de discuri
Număr de dinţi
Spaţiere între dinţi (cm)
Dimensiune roţi
Cerinţe hidraulice
Cerinţa de putere (cp) de la

TD 300
2.65
3.0
3.0
1.9
4400
4000
4400
22
10
27
520/50-17
4 DA
150

TD 400
3.75
4,0
3.0
2.7
6200
5800
6400
30
14
27
520/50-17
4 DA
200

TD 500
4,8
5.0
3.0
3.2
7000
6500
7100
38
18
27
520/50-17
4 DA
250

TD 600
5.75
6.0
3.0
3.6
9100
8100
8900
46
22
27
560/45-22.5
4 DA
300

Lăţime de lucru (m)
Lăţime tăvălug (m)
Lăţime de transport (m)
Înălţime de transport (m)
Greutate cu SteelRunner simplu (kg)
Greutate cu SoilRunner dublu (kg)
Greutate cu SteelRunner dublu (kg)
*Număr de discuri
Număr de dinţi
Spaţiere între dinţi (cm)
Dimensiune roţi
Cerinţe hidraulice
Cerinţa de putere (cp) de la

TD 700
6.75
7.0
3.0
4,0
9900
8700
9700
54
26
27
560/45-22.5
4 DA
350

TD 900
9.10
9.0
5.0
4,0
13200
72
35
27
620/50-22.5
4 DA
400

* Număr de discuri unealtă frontală
DA=Dublă acţiune
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Väderstad Holding AB este deţinătorul unor drepturi intelectuale, cum ar fi patente, mărci înregistrate sau de design.
Produsele descrise în acest document pot fi acoperite de unul sau mai multe astfel de drepturi.

Mai multe de văzut
cu ajutorul realităţii
augmentate!
Prin utilizarea aplicaţiei “Väderstad AR” pe telefonul inteligent sau tabletă,
puteţi aduce la viaţă conţinutul acestei broşuri. Aplicaţia “Väderstad AR” este
disponibilă gratuit în Apple App Store sau Google Play Store. Este uşor de
utilizat. Deschideţi aplicaţia “Väderstad AR” şi îndreptaţi camera aparatului
către unul din codurile AR din această broşură!
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Unde vedeţi un cod AR, acolo se află un conţinut ascuns disponibil.

