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1967 1981 2011

Een boer zag een kans

Sinds het ontstaan van het eerste product op het bedrijf van de familie Stark in 

het begin van de zestiger jaren is Väderstad doorgegaan met het ontwikkelen 

van innovatieve oplossingen op het gebied van snelle, nauwkeurige en flexibele 

machines voor grondbewerking en zaaien. 

Het testen van nieuwe machines vindt meestal plaats in nauwe samenwerking 

met boeren overal ter wereld. Wij vinden het belangrijk om onze producten 

samen met boeren te ontwikkelen, omdat deze vorm van samenwerking vaak 

leidt tot verbeteringen en nieuwe benaderingen.

Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is Tempo, die met Väderstad 

E-Services, een serie nieuwe elektronische oplossingen, het zaaien naar een 

totaal nieuw niveau heeft gebracht. In dit systeem zijn snelheid en hoge precisie 

gecombineerd met gebruiksgemak. Dankzij deze technologie kunnen ook in de 

verre toekomst updates en nieuwe elektronische services worden gedownload.

Al in 1967 bracht Väderstad haar 
eerste eg op de markt, een voor die 
tijd unieke constructie die een groot 
succes werd.

De NZ eg is waarschijnlijk de meest 
succesvolle serie eggen die ooit 
is gemaakt. Kenmerken zijn: een 
grote capaciteit, een uitstekende 
duurzaamheid en sneller werken 
omdat er minder werkgangen 
nodig zijn.

Väderstad Tempo stelt de nieuwe 
norm voor precisie bij hoge snelheid. 
Met Tempo kan het zaaien op 
hoge snelheid plaatsvinden, terwijl 
uiterste precisie en nauwkeurigheid 
gehandhaafd blijven.
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Twee jaar garantie 
op alle machines 
geeft extra 
zekerheid bij 
investeringen.
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Een nieuwe 
generatie
Tempo symboliseert een volledig nieuwe 
generatie van precisie-zaaimachines; nog nooit 
is bij zulke hoge snelheden een dergelijke 
nauwkeurigheid bereikt. 

Terwijl bij vroegere systemen het zaad 
gewoon in de zaaipijp viel, biedt Tempo nu 
helemaal tot in de grond controle over het 
zaad.  PowerShoot, het zaaddoseersysteem 
van Tempo, is vrijwel ongevoelig voor trillingen 
of oneffenheden, wat een vereiste is voor 
zaaien bij hoge snelheden of op geaccidenteerd 
terrein.  Tempo is buitengewoon veelzijdig 
en heeft dankzij de gewichtsoverdracht op 
de zaaielementen de capaciteit voor zowel 
conventioneel zaaien en minder bewerkte 
grond als rechtstreeks in de stoppel.  

Alle zaaielementen, microgranulaat en bij 
sommige modellen ook kunstmestvalpijpen 
worden afzonderlijk geregeld, wat zelfs op de 
kopakker een nauwkeurig zaairesultaat oplevert.  
Dit bespaart kunstmest en verzekert dezelfde 
omstandigheden voor elke plant.  

Een grote sprong voorwaarts is de elektronica 
die tegelijk met de zaaielementen is ontwikkeld. 
De nauwkeurigheid wordt in real-time 
gevisualiseerd, zodat totale controle vanuit de 
cabine mogelijk is. Het E-Control-systeem is 
voorzien van de nieuwste intuïtieve grafische 
weergave, en de firmware wordt voortdurend 
geüpdatet met de allernieuwste functies. 

Test Tempo vandaag nog en ervaar de precisie-
zaaimachines van morgen! 

Nieuwe componenten worden voordat ze in productie worden 
gebracht, getest in veldomstandigheden of onderworpen aan de 
hiervoor genoemde triltesten. 

Elektrische componenten worden getest in de klimaatkamer.
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De zaadbak heeft een inhoud van 
70 liter, wat betekent dat met een 
8-rijige machine ca. 20 ha. mais met 
één vulling kan worden gezaaid.

De microgranulaatbak heeft een inhoud van 17 
liter. Deze bak is verkrijgbaar als optie en kan 
worden gebruikt voor toediening van een startdosis 
kunstmest of een gewasbeschermingsmiddel. Het 
microgranulaat kan worden aangebracht in de 
zaaivoor of op het grondoppervlak.

De ventilator en de dynamo worden door een 
hydrauliekmotor of via de trekkeraftakasaangedreven.  
Dit betekent dat zelfs trekkers met een beperkt 
elektrisch vermogen kunnen worden gebruikt om de 
Tempo te trekken. De ventilator levert de druk voor 
het zaaddoseersysteem en het kunstmesttransport. Een 
verhoogde luchtaanzuiging vermindert de stofinname 
aanzienlijk; deze is als accessoire verkrijgbaar.

De dieptewielen verzekeren dat het zaaielement 
op een constante zaaidiepte blijft.  Om trillingen in 
de zaaielementen te beperken wordt een nalopend 
dieptewiel gebruikt. Het unieke zaaddoseersysteem, 
PowerShoot, schiet de zaden d.m.v. overdruk met 
hoge snelheid omlaag. De aandrukrollen vangen 
de zaadkorrels op als deze uit de zaaipijpen komen 
en zorgen voor goed contact tussen het zaad en de 
bodem. Van de toestrijkers, die de taak hebben om 
de zaaivoor dicht te strijken, is een aantal versies 
verkrijgbaar. De druk van deze aandrukrollen is 
eenvoudig instelbaar, evenals de werkhoek. Met 
behulp van een torsieveer of een hydraulische 
cilinder kan een extra belasting van 150 kg op de 
rijeenheden worden gebracht. Dit betekent dat de 
totale belasting van elke rijeenheid kan worden 
vergroot tot 325 kg.

De kunstmestkouters verplaatsen bij hoge 
snelheden slechts een minimale hoeveelheid 
grond.  De zaaischijf van V-55 materiaal en de 
kunstmestkouters zijn ontwikkeld en getest voor 
zware omstandigheden. Rijenschoffels zijn als 
optie verkrijgbaar en worden voor directzaaien 
aanbevolen in velden met veel plantenresten. 

ZONE 3 ZONE 2 ZONE 1
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Met Tempo kan bij hoge snelheden worden gezaaid 
zonder dat dit ten koste gaat van de precisie. Het 
resultaat is een unieke combinatie van zaadaanzet 
en een buitengewone capaciteit.

Jarenlange ontwikkelingen door onze ingenieurs 
vormen de basis voor de kwaliteiten van Tempo. Deze 
ontwikkeling werd gevolgd door zware veldtesten in 
een aantal landen, die in nauwe samenwerking met 
voorlichters en boeren plaatsvonden.

Vernuftig zaaddoseersysteem
Het zaaddoseersysteem vormt het hart van de 
Tempo en zorgt dat de machine onder vrijwel alle 
omstandigheden opvallend goed functioneert. De 
doseerinrichting werkt uiterst nauwkeurig, zelfs bij hoge 
werk- snelheden, en is minimaal gevoelig voor heuvels 
en trillingen. Het onderliggende geheim van deze 
eigenschappen ligt in het feit dat elke zaadkorrel wordt 
gestuurd vanaf het zaaddoseersysteem tot in de grond.

PowerShoot
Tempo gebruikt de overdruk in het doseersysteem 
om de zaadkorrel met hoge snelheid over een 
korte afstand te verplaatsen. Deze speciale functie 
heet de PowerShoot. Door het snelle transport 
van de korrels blijft het heen en weer stuiteren tot 
een minimumbeperkt, zodat de nauwkeurigheid 
behouden blijft.

Bij de meeste precisiezaaimachines verlaat de 
zaadkorrel het zaaddoseersysteem via een zaaipijp en 
valt op de grond. Deze techniek wordt het 'drop type' 
genoemd. Bij hoge rijsnelheden en als er trillingen 
optreden, stuiteren de zaden tussen de wanden van 
de zaaipijp heen en weer, wat ten koste gaat van de 
doseringsprecisie.  Dit is een van de redenen dat er 
langzaam gereden wordt met precisie-zaaimachines.

Grote nauwkeurigheid, 
zelfs bij hoge snelheid

Sojabonen zaaien met Tempo F 8.
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Gilstring zaaddoseersysteem
1. Vanuit de zaadbak stroomt het 

zaaigoed naar het doseersysteem.
 
2. Door de positieve luchtdruk in het 

zaaddoseersysteem hechten de zaden 
aan de zaaischijf en volgen zo de 
rotatie van de schijf. Deze zaden in de 
gaatjes draaien mee met de zaaischijf.  
De drie verenkelaars bovenaan de 
doseerinrichting verwijderen extra 
zaadjes als er twee tegelijk in dezelfde 
opening zijn terechtgekomen.  

3 Een kunststofrand verzekert dat 
zaden die door de verenkelaars 
zijn verwijderd, niet terugvallen in 
de zaaipijp.  

4 Dit voorkomt dubbelzaai. 

5 Een rubberwiel op het deksel van de 
doseerinrichting sluit de luchtstroom 
door de zaaischijf af.  De zaadkorrels 
laten los van de zaaischijf en worden 
door een luchtstroom in de zaaipijp 
geblazen.  

6 Een sensor bovenaan de zaaipijp 
neemt alle passerende zaden waar 
en meet de onderlinge zaaiafstand.  
Deze informatie wordt met behulp 
van ControlStation of E-Control aan 
de bestuurder doorgegeven.

7 Het zaad wordt door de zaaipijp 
'geschoten' als gevolg van het 
drukverschil in het zaaihuis. 
We noemen dit het PowerShoot-
systeem. Samen met de geringe lengte 
van de zaaipijp zorgt dit ervoor dat 
een grote nauwkeurigheid behouden 
blijft, zelfs bij hoge snelheden, 
op hellingen en bij trillingen. De 
zaaipijpen zijn met een bajonetsluiting 
bevestigd, zodat ze gemakkelijk 
kunnen worden gedemonteerd en 
geïnspecteerd. 

8 Nadat een zaadkorrel de zaaischijf 
heeft verlaten, wordt deze 
'vrijgemaakt' door een uitdrukwiel.  
Dit zorgt ervoor dat de gaatjes in 
de zaaischijf niet verstopt raken met 
zaadresten of andere deeltjes. 

9 Het zachte dieptewiel vangt de 
zaadkorrel op en zorgt dat deze 
goed contact maakt met de bodem. 
Bovendien voorkomt de aandrukrol 
dat de korrel wegrolt in de zaaivoor. 

1

2

3

4

5

8

7

6

50 km/u

9
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Tempo geschikt 
voor alle gewas-
teeltsystemen
Tempo is bestand tegen zeer uiteenlopende 
omstandigheden en voldoet aan de eisen die 
boeren aan moderne machines stellen. De 
rijeenheden zijn geconstrueerd voor hoge 
snelheden bij zowel conventionele, beperkte 
als ploegloze grondbewerking. Dankzij het 
ontwerp van de Tempo kan de gebruiker zowel 
diep als ondiep zaaien op hoge snelheid. De 
zaadbak heeft een inhoud van 70 liter, en bij 
de parallelverstelling is dankzij de torsieveer 
een extra druk van 150 kg per rij mogelijk. In 
combinatie met het gewicht van de machine 
zelf ontstaat een maximumbelasting van 
325 kg per rijeenheid, wat van belang is bij 
directzaaien en diepzaaien met een zeer 
hoge snelheid. De zaaidiepte is gemakkelijk 
instelbaar met een hendel die de verhouding 
regelt tussen het dieptewiel en de zaaischijf.

Zaaien na conventioneel ploegen
In veel gebieden waar geen sprake is van 
droogte of kans op erosie wordt de grond 
waarschijnlijk geploegd ten tijde van het zaaien. 
Een perfect zaaibed voor de Tempo wordt 
gecreëerd door eerst de voren te egaliseren 
met Rexius en daarna twee werkgangen uit te 
voeren met NZ Aggressive. Er bestaat altijd 
een risico dat de voren worden gevuld met 
droge grond, waardoor een zaaibed met een 
variabele vochtigheidsstatus ontstaat, met een 
ongelijkmatige gewasopkomst als resultaat. 
Bij ondiep zaaien, bijv. van gierst of koolzaad, 
kan het nuttig zijn om de voren tijdens of 
onmiddellijk na het ploegen te egaliseren, 
om een betere gewasopkomst te bereiken. 

Bij parallelverstelling is dankzij de torsieveer een extra druk 
van 150 kg per rij mogelijk, zodat de maximale belasting 325 kg 
per rij is. Dit is van belang als de machine wordt ingezet voor 
directzaaien op hoge snelheid. De torsieveer kan gemakkelijk 
zonder gereedschap worden geplaatst.

Conventionele grondbewerking is de gebruikelijke situatie voorafgaand aan het zaaien met Tempo.
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Plantenresten vormen geen probleem 
voor Tempo
Bij ploegloze teeltsystemen, waarbij sprake kan 
zijn van grote hoeveelheden gewasresten op het 
veld, kunnen rijenschoffels worden gebruikt om 
te voorkomen dat zaden niet in contact komen 
met de grond.  Rijenschoffels zijn verkrijgbaar 
als accessoire en kunnen na levering worden 
geïnstalleerd. 

In gebieden met erosieproblemen of waar 
droogte heerst, moet het grondoppervlak 
ongeploegd worden gelaten om bodemerosie 
te voorkomen en vocht voor de ontkieming te 
behouden. Met de hoge belasting per rijeenheid 
is directzaaien geen probleem. Bij korte stoppels 
en grote hoeveelheden plantenresten zijn 
rijenschoffels van essentieel belang.

Als de stoppels van het voorgaande gewas de 
grond onvoldoende vasthouden, wordt vaak een 
tussengewas geteeld om erosie tegen te gaan. 
Om tijd te besparen, als het gewas in staat is te 
groeien in een ander verwelkend gewas, kan dit 
rechtstreeks in het tussengewas worden gezaaid, 
zonder dat dit eerst hoeft te worden gehakseld 
en ingewerkt in de bovenste bodemlaag. 
Bespuiting van het tussengewas met glyfosaat 
dient minstens twee weken voor het zaaien plaats 
te vinden. Een halfdood tussengewas heeft de 
neiging zich om de zaai-elementen te wikkelen.

In de stoppel zaaien met Tempo.

Directzaai in een tussengewas.Optioneel kan de Tempo worden uitgerust met draaiende 
rijenschoffels. Deze hebben als taak om gewasresten, kluiten en 
stenen te verwijderen. 
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Elektrische 
aandrijving voor 
gemakkelijker 
werken
Het doseersysteem met elektrische aandrijving 
kan voor het begin van het seizoen worden 
gekalibreerd voor verschillende zaadtypes. 
Dit is mogelijk voor de gehele machine of voor 
afzonderlijke rijen.

Robust electric motor
Each seed meter has an electric motor with in-
built planetary drive. Motor and gearbox are 

furnished with extra seals to avoid problems 
with dust entering the bearings. Compared with 
mechanical driven precision seed drills, the 
electric drive avoids problems with drive wheel 
slip or problems with chains, which can give 
uneven metering.

Presentatie van zaaikwaliteit
De nauwkeurigheid wordt gemeten met 
een zaadsensor op het laagste punt van het 
zaaddoseersysteem. Op het scherm staat 
informatie over missers, dubbele zaden, 
nauwkeurigheid, zaden/ha, zaai-afstand en 
wordt ook de variatie-coëfficiënt weergegeven. 
Dubbele en gemiste zaden worden weergegeven 
als percentages. De nauwkeurigheid wordt op 
ControlStation, ISOBUS of E-Control als een 
staafdiagram of als een getal weergegeven. 

De bestuurder ontvangt continu informatie over de zaaddosering 
en de snelheid. Het staafdiagram onderin het scherm geeft de 
zaaiprecisie per afzonderlijke rij weer.

Omdat alle doseerinrichtingen elektrisch worden aangedreven, 
kunnen afzonderlijke rijen worden afgesloten.

Tempo F is ook verkrijgbaar met een aftakasaangedreven 
ventilator. 

Tempo is uitgerust met een hydraulisch aangedreven ventilator, 
die op zijn beurt een dynamo aandrijft om een nauwkeurige 
zaadtoevoer te verzekeren. 
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Afzonderlijke rijen afsluiten
Dankzij de elektrische aandrijving van het 
zaaddoseersysteem kunnen de rijeenheden stuk 
voor stuk worden afgesloten, zodat er geen zaad 
verloren gaat op onregelmatig gevormde velden. 
Als de zaaddosering wordt afgesloten, wordt de 
dosering van kunstmest of microgranulaat - mits de 
machine voorzien is van deze functie - ook afgesloten.  
Bovendien kan de kunstmest- en granulaatdosering 
volledig worden afgesloten, zodat alleen zaad wordt 
gedoseerd. In velden waar sprake is van verschillen in 
bodemstructuur en humusgehalte kan de bestuurder 
de dosering van kunstmest en zaad onderweg 
aanpassen.

Nalopende dieptewielen
Het grote voordeel van nalopende dieptewielen 
is dat de machine minder massatraagheid heeft. 
De dieptewielen zijn bovendien op een wielstel 
gemonteerd, wat betekent dat de zaaidiepte in 
ongelijkmatige veldomstandigheden niet echt 
wordt beïnvloed.

Hydraulische of mechanisch aangedreven ventilator
Tempo wordt geleverd met een hydraulisch 
aangedreven ventilator. Voor deze hydraulische 
ventilator zijn een extra dubbelwerkende 
aansluiting en een vrije retour nodig. Voor de 
ventilatoraandrijving is ca. 40 liter olie per 
minuut nodig. 

Tempo F kan ook worden geleverd met een 
mechanisch aangedreven ventilator. Deze is leverbaar 
met een overbrenging van 540 of 1000 omw/min. 

Het merendeel van de Tempo machines kan worden 
voorzien van een verhoogde luchtaanzuiging, 
waardoor in ongunstige omstandigheden de 
stofaanzuiging aanzienlijk minder is. 

Hoe hoger de luchtaanzuiging, hoe minder stof er in het 
zaaddoseersysteem wordt geperst.

De Tempo is voorzien van nalopende dieptewielen in plaats 
van geduwde wielen, wat de gebruikelijke oplossing is bij 
precisiezaaimachines.  Het grote voordeel van nalopende 
dieptewielen is dat er minder trekkracht nodig is en dat er 
minder trillingen in de rijeenheden ontstaan.

Een hoog geplaatste luchtaanzuiging verkleint de kans op   
stofproblemen aanzienlijk.  
Verkrijgbaar als optie.

Stofdeeltjes

Hoogte

De dieptewielen zijn op een wielstel gemonteerd, wat betekent 
dat de zaaidiepte in ongelijkmatige veldomstandigheden niet 
echt wordt beïnvloed. De afstand tussen de dieptewielen en de 
zaaischijf kan worden ingesteld zonder pakkingschijven.
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De zaaidiepte is gemakkelijk instelbaar met een hendel die de verhouding regelt tussen het 
dieptewiel en de zaaischijf. Het grote voordeel van nalopende dieptewielen is dat er minder 
trekkracht nodig is en dat er minder trillingen in de rijeenheden ontstaan.

Alle verbindingen op de rijeenheden zijn voorzien van gemakkelijk vervangbare assen en bussen. 
Bovendien zijn deze verbindingen allemaal voorzien van dezelfde vetvrije lagers met afdichtingen. 
De zaaischijf is gemaakt van V-55 materiaal 

De zaadbak heeft een inhoud van 70 liter, wat betekent dat 
met een achtrijige machine ca. 20 ha. mais met één vulling kan 
worden gezaaid.

De zaadbak en het zaaihuis kunnen gemakkelijk worden 
geleegd via de uitgekiende losklep. 

De flexibele Tempo is ontworpen voor alle 
zaai-situaties, zowel zaaien bij beperkte 
grondbewerking als conventioneel zaaien. 
Dezelfde componenten worden gebruikt 
voor de dieptewielen, de aandrukrollen, 
de toestrijkers en de draagwielen van de 
kunstmestkouters. Dit alles vergemakkelijkt 
service en onderhoud van de machine. 

Uitstekend 
presterende 
rijeenheid
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+ ISOBUS + E-Control
Soms is de trekker al voorzien van een ISOBUS-
terminal. Deze kan dan naast E-Control worden 
gebruikt.  ISOBUS kan bijvoorbeeld de bediening 
van de zaaimachine overnemen, terwijl E-Control 
tegelijkertijd wordt gebruikt om de realtime 
doseringsinformatie van de zaaimachine weer te 
geven. De terminal is via een kabel aangesloten op 
de Gateway-computer, terwijl E-Control draadloos 
informatie ontvangt.  

Met Väderstad      
E-Services is 
Tempo klaar voor 
de toekomst
De introductie van Wi-Fi (Wireless Fidelity) en 
iPad Air in het Väderstad-programma brengt 
tal van voordelen met zich mee. Van nu af 
aan kunnen onze machines worden bediend 
door middel van draadloze communicatie. 
Gebruiksvriendelijkheid, kostenefficiëntie en 
update-gemak zijn slechts enkele van de grote 
voordelen die de iPad Air-oplossing biedt ten 
opzichte van conventionele systemen.  De 
elektronische oplossingen van Väderstad 
zijn bij elkaar gebracht onder de familienaam 
Väderstad E-Services. 

Nog betere prestaties
Het reeds op Väderstad zaaimachines 
aanwezige ControlStation levert een serie 
belangrijke functies, zoals de regeling van 
de markeurs, het aanleggen van rijsporen, 
zaaddosering en de bewaking van specifieke 
machinefuncties. E-Control, een alternatief 
voor ControlStation op nieuwe machines, 
verbetert de prestatie. Met deze technologie 
kan de bestuurder de zaaimachine vanuit 
de cabine kalibreren en bedienen, en tevens 
storingen aan kabels en diverse sensors 
opsporen en verhelpen.

De kabels en sensors van de zaaimachine zijn 
verbonden met het WorkStation, dat ongeacht 
de terminal-oplossing wordt gebruikt. Als 
ISOBUS of E-Control wordt gebruikt, wordt 
het WorkStation vervolgens verbonden met 
de gatewaycomputer. Deze stuurt en ontvangt 
informatie naar en van de trekkercabine. 

E-Control
In de cabine bevindt zich een iPad in een 
gebruiksvriendelijke houder, die de computer van 
energie voorziet en die is voorzien van knoppen 
voor navigatie en bediening. De iPad communiceert 
draadloos met de Gateway van de zaaimachine, 
net als bij ISOBUS-oplossingen.

Gateway
De Gateway is het controlecentrum van het systeem. 
De computer slaat machine-informatie op en 
communiceert met de virtuele terminal of de iPad Air 
in de trekkercabine.  Om de statistische gegevens en 
de werkelijke positie te loggen is de Gateway uitgerust 
met een GPS-ontvanger.  
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ControlStation
ControlStation heeft zich in de praktijk ruimschoots 
bewezen, is robuust en eenvoudig te bedienen. 
Dit wordt gebruikt voor het instellen en aanpassen 
van de hoeveelheid afgegeven zaad, rijsporen voor 
spoormarkering aan te brengen, markeurarmen te 
bedienen, halfzijdige afsluiting te activeren, enz. 

ISOBUS
De ISOBUS-terminal is een alternatief voor 
machinespecifieke terminals voor de bediening 
van machines en werktuigen. Het werkt een stuk 
gemakkelijker met één standaard-interface voor 
alle machines en eenheden. De gebruiker kan tal 
van gewone taken uitvoeren, zoals opslag van 
werkgegevens, opsporen en oplossen van problemen, 
werken op de kopakker en GPS-gebruik. De gebruiker 
kan tal van gewone taken uitvoeren, zoals opslag van 
werkgegevens, opsporen en oplossen van problemen, 
werken op de kopakker en GPS-gebruik.  ISOBUS en 
gateway zijn door middel van een kabel verbonden.

Op onze website (www.vaderstad.com) vindt u meer 
informatie over de ISOBUS terminals in combinatie 
met de Väderstad zaaimachines. Bij bepaalde 
terminals is het tevens mogelijk om variabele dosering 
en het afsluiten van secties via GPS te regelen. 

Eenvoudig te ijken
Tempo is gemakkelijk te kalibreren. Plaats een 
kalibratiezak onder het zaai-element, voer gegevens 
in over rijafstand, geplande rijsnelheid enz., en geef 
aan of de zaaddosering moet worden aangegeven in 
zaden per hectare of als afstand tussen de zaden in de 
rij (mm). Laat de rijeenheid draaien totdat E-Control 
100% aangeeft. Stel indien nodig bij. Plaats de iPad Air 
weer in de houder en begin te zaaien.
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Tempo F6 F8
De Tempo F is een getrokken precisiezaaimachine, 
die verkrijgbaar is in een 6-rijige en een 8-rijige 
uitvoering. Er is keus uit vier verschillende 
rijenafstanden. De 8-rijige uitvoering is voorzien 
van extra steunwielen, die als hydraulisch 
wielstel fungeren en trillingen opvangen. De 
transportbreedte bedraagt 3 meter, behalve bij 
de machine met een rijafstand van 80 cm, die een 
transportbreedte heeft van 3,3 meter. Tempo F 
is optioneel ook verkrijgbaar in combinatie met 
kunstmest-schijfkouters.

Ook is een versie van Tempo F zonder 
inklapfunctie verkrijgbaar. Dit is een 6-rijige 
machine met een rijafstand van 90/100 cm.

Tempo F 8

De vier steunwielen op Tempo F8 zijn verbonden met een 
hydraulisch wielstel. Dit zorgt voor meer rijcomfort op 
oneffen terrein. 

Tempo F kan naar keuze worden uitgevoerd met een 
hydraulisch of mechanisch in/uitklapsysteem voor transport.
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Tempo T6 T7
Tempo T is een in de driepuntsbok gedragen 
zaaimachine met een telescopisch uitschuifframe. 
De machine is verkrijgbaar in een 6-rijige en een 
7-rijige uitvoering, met rijafstanden van 50 tot 
80 cm. Afhankelijk van de configuratie heeft de 
machine een transportbreedte tussen 3,36 en 
3,50 meter. Tempo T is tevens verkrijgbaar in 
combinatie met kunstmest-schijfkouters.

Tempo T 7

Tempo T heeft een beperkte transportbreedte 
dankzij het robuuste telescopische 
uitschuifframe. 
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Tempo R is een in de driepuntsbok gedragen 
precisie-zaaimachine met een star frame en 
vier tot achttien rijen. De kleinste rijafstand 
is 45 cm. De grootst mogelijke werkbreedte is 
9,60 meter. Tempo R4 en R6 kunnen worden 
uitgerust met een 1200 liter kunstmesttank. 
Tempo R12 en R18 zijn met behulp van een voorop 
gemonteerde kunstmesttank klaar voor combi-
zaaien. Optioneel zijn kunstmestkouters in een 
schijfuitvoering verkrijgbaar.

Tempo R 12

Tempo R4

Tempo R4 R6 R12 R18
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Tempo V is een in de driepuntsbok gedragen 
precisie-zaaimachine, die inklapbaar is tot een 
formaat van 3 x 4 meter. De machine is verkrijgbaar 
met zes tot twaalf rijen, met een aantal mogelijke 
rijafstanden. De machine is gemakkelijk om te 
bouwen naar een andere rijafstand. De Tempo 
V is met behulp van een voorop gemonteerde 
kunstmesttank klaar voor combizaaien.  Optioneel 
zijn kunstmestkouters in een schijfuitvoering 
verkrijgbaar.

Tempo V 12

Tempo V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
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Tempo L is een precisie-landbouwzaaimachine, 
die een hoge capaciteit combineert met een 
perfecte plaatsing van zaad en kunstmest. 
De machine is verkrijgbaar in een twaalfrijige 
of zestienrijige uitvoering, met combizaaien als 
standaard.  Tempo L is uitgerust met een 5000 
liter kunstmesttank en kunstmest-schijfkouters. 
Het hydraulische gewichtsoverdrachtssysteem 
gebruikt een deel van de oliestroom om de 
belasting op de zaaielementen te verminderen 
of te vergroten. De telescopische wielas maakt 
aanpassing aan verschillende rijafstanden en een 
maximale transportbreedte van 3 meter mogelijk.

Tempo L 16

Tempo L12 L16
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Combizaaien 
zorgt voor een 
betrouwbaardere 
teelt
Combizaaien zorgt voor een betrouwbare 
nutriëntenvoorziening, die vaak resulteert 
in een beter oogstresultaat. Door de 
nutriënten tijdens het zaaien toe te voegen 
zijn bovendien minder werkgangen nodig. 
Combi-zaaien is belangrijker bij de teelt 
van rijgewassen dan bij granen, omdat de 
kunstmest op een geschikte afstand van 
het zaad kan worden aangebracht. Bij een 
precisiezaaimachine is het tevens van belang 
dat de kunstmestkouters het grondoppervlak 
niet zodanig verstoren dat dit effect heeft op 
de dieptewielen op de rijeenheden. Dat zou 
de zaaidiepte of het zaaibed beïnvloeden en 
nadelig zijn voor de ontkieming.

Krachtig kunstmestkouter
De kunstmestkouters zijn veerbelast en 
hebben een maximale belasting van 150 kg per 
kouter, wat een prima werkresultaat oplevert, 
zelfs bij directzaaien. Tempo kan worden 
uitgerust met kunstmest-schijfkouters

Tempo zaaimachines met een hydraulisch 
aangedreven ventilator kunnen worden 
voorzien van een mengvijzel in de tank. 
Deze mengvijzel is als optie leverbaar.

Tempo T met 1200 liter kunstmesttank. De kunstmestdosering vindt plaats d.m.v. een ventilator met 
een hoge capaciteit, die zorgt voor een nauwkeurige plaatsing. 
Elektrisch geregelde dosering maakt het afsluiten van secties 
mogelijk. 

De kunstmestbak heeft een brede opening, zodat deze gemakkelijk kan worden gevuld vanuit 'big bags' of met een verreiker.
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De kunstmest wordt naast het zaad en iets dieper geplaatst, wat leidt tot een betrouwbaardere gewasaanzet en een betere nutriëntenbenutting. 

Tempo R met 1200 liter kunstmesttank. Schijfkouter voor kunstmest.

Tempo R klaar voor combi-zaaien
Tempo R met een werkbreedte van 3 meter kan 
voorzien worden van 1200 liter kunstmestbakken. 
De grotere Tempo R versies kunnen van te 
voren worden besteld voor combizaaien, vaste 
of vloeibare kunstmest. In dat geval wordt 
de Tempo R voorzien van kunstmestkouters, 
die kunnen worden bevestigd aan een voorop 
gemonteerde kunstmestbak. Dezelfde oplossing 
is beschikbaar voor zowel Tempo F, Tempo T als 
Tempo V.  
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FH 2200
Voorop gemonteerde kunstmesttank 
met elektrische dosering maakt 
combizaaien mogelijk. De tank heeft een 
inhoud van 2200 liter en is uitgerust met 
richtingaanwijzers en positielampen. 
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Bij hoge snelheden zijn grote hoeveelheden 
kunstmest nodig. De krachtige Fenix elektromotor 
verzekert in combinatie met een ruim bemeten 
ventilator dat de grote capaciteit van Tempo 
volledig kan worden benut, ook bij hoge 
kunstmestdoseringen. 

Geïntegreerde besturingselektronica
De fronttank is uitgerust met compatibele 
elektronica en wordt eenvoudig 
geregeld via E-Control, zodat geen extra 
besturingsapparatuur nodig is.

Fenix toevoer

Kunstmesttank
De ruim bemeten tank heeft een inhoud 
van 2200 liter, daardoor hoeft u niet 
zo vaak te vullen. Vullen gaat snel en 
gemakkelijk via de ruime opening. Het 
schuine ontwerp verzekert een goede 
zichtbaarheid vanuit de trekkercabine. 
Het zwaartepunt van de fronttank ligt dicht 
bij de trekker, zodat een grote hoeveelheid 
kunstmest kan worden meegenomen in de 
tank. Front gewichten (6x40 kg) als optie 
verkrijgbaar.
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Opties

Verhoogde luchtaanzuiging
Het merendeel van de Tempo machines kan worden voorzien 
van een verhoogde luchtaanzuiging, waardoor in ongunstige 
omstandigheden de stofaanzuiging aanzienlijk minder is.

Markeurs
De markeurs geven een duidelijke spooraanduiding, zelfs bij 
minimale grondbewerking.

Kunstmestuitrusting
De centraal geplaatste kunstmestbak kan gemakkelijk worden 
gevuld via de ruime opening. 
Krachtige kunstmest-schijfkouters verzekeren een goed resultaat, 
zelfs bij directzaaien. 

Kluitenruimer
Bij minimale grondbewerking en grote hoeveelheden 
plantenresten op het oppervlak worden rijenschoffels 
aanbevolen.

Microgranulaat-apparatuur
Voor kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen die in of op 
dezelfde vore als het zaad worden geplaatst. 

Montagetrolley voor zaaielement
Voor een vlotte montage bij verandering van het aantal rijen of 
de afstand daartussen.
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Zaaischijven en uitdrukwieltje
Een zaaischijf voor mais met 32 gaten en met een diameter van 
5,5 mm is standaard. Optioneel zijn zaaischijven verkrijgbaar met 
andere gatdiameters voor bijv. zonnebloemen, gierst, sorghum, 
koolzaad, suikerbieten, sojabonen en katoen.

Zaaipijp met zaadsensor
Voor een optimale aanpassing aan de zaadgrootte zijn 
zaaipijpen verkrijgbaar in uitvoeringen van 16 en 22 mm. 
De 22 mm zaaipijp werd ontwikkeld voor grotere zaden. 

Vulvijzel
Vulvijzel De hydraulisch aangegeven vulvijzel vergemakkelijkt 
het vullen van kunstmest. De vulvijzel is gemaakt van 
roestvaststaal en heeft een diameter van 150 mm. Deze vulvijzel 
is een optie voor TPF met een kunstmestbak.   

Roeras
Op Tempo machines met een hydraulische aandrijving kan de 
kunstmesttank worden voorzien van een roeras.

Remmen
Hydraulische of luchtdrukremmen zijn leverbaar als optie.

Aandrukrollen
De Tempo kan worden voorzien van vier verschillende types 
aandrukrollen.  V.l.n.r.: standaard rol (25 mm), aandrukrol 
(50 mm), getande aandrukrol en profiel-aandrukrol (50 mm).
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 Tempo T 6  Tempo T 7  Tempo F 6  Tempo F 6 Rigid Tempo F 8

 6  7  6  6  8

 600/650/700/750/762/800 500/550/600  700/750/762/800 900/1000  700/750/762/800

 3,60-4,80  3,5-4,20  4,20-4,8  5,4-6,0  5,6-6,4

 3,36-3,5  3,36-3,5  3,0-3,3  5,4  3,0-3,3

 3,2  3,2  3,0-3,2  3,8  3,4-3,8

 1400-1700  1750-2250  2100-2700  2100-3100  2800-3400

 1900-2200  2000-2500   2800-3300  2800-3800  3800-4200

 70  70  70  70  70

 17  17  17  17  17

 1200  1200  1275  1700  1700

 100  100  100  100  140

 2-3 DA+FR  2-3 DA+FR  1-4 DA+FR  1-4 DA+FR  1-4 DA+FR

 Tempo R 4 Tempo R 6 Tempo R 12 Tempo R 18

 4 6 12 18

 700/750/762/800 450/500 700/750/762/800 450/457/500

 2,8-3,2 2,7-3,0 8,4-9,6 8,1-9,0

 3,0 3,0 8,0 (700 mm) 9,1 8,1 (457 mm) 9,1

 1100-1600 1300-2100 2800-4200 3400-4600

 1300-1800 1600-2200  - -

 70 70 70 70

 17 17 17 17

 1200 1200  - -

 70 100 250 300

 1-2 DA+FR 1-2 DA+FR 1-2 DA+FR 1-2 DA+FR

TECHNISCHE GEGEVENS TEMPO

Modell

Aantal rijen

Rijenafstand (mm)

Werkbreedte (m)

Transportbreedte (m)

Gewicht zonder combi (kg) min-max*

Gewicht met combi (kg) min-max*

Zaadbak (l)

Microgranulaattank (l)

Kunstmestbak (l)

Benodigde trekkracht (pk) van

Hydrauliekopbrengst 80 l/min

*Onbelast machinegewicht, afhankelijk van versie.  DA = dubbelwerkend  FR = vrije retour

Modell 

Aantal rijen 

Rijafstand   

Werkbreedte (m)

Transportbreedte (m)

Transporthoogte (m)

Gewicht zonder combi (kg) min-max*

Gewicht met combi (kg) min-max*

Zaadbak (l)

Microgranulaattank (l)

Kunstmestbak (l)

Benodigde trekkracht (pk) van

Hydrauliekopbrengst 80 l/min

*Onbelast machinegewicht, afhankelijk van versie.  DA = dubbelwerkend  FR = vrije retour
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 Tempo L 12 Tempo L 16

 12 16

 700/750/762/800 700/750/762

 8,4-9,6 11,2-12,2

 3,0 3,0

 - -

 7800 8500

 100 100

 30 30

 5000 5000

 250 300

 5 DA+2 FR 5 DA+2 FR

 Tempo V 6 Tempo V 7 Tempo V 8 Tempo V 9 Tempo V 10 Tempo V 11 Tempo V 12

 6 7 8 9 10 11 12

 700/750/762/800 600 700/750/762/800 600 600/750/756 600 450/500/508

 4,2-4,8 4,2 5,6-6,4 5,4 6,0-7,5 6,6 5,4-6,1

 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

 1700-2200 1800-2400 2000-2700 2100-2900 2300-3200 2400-3200 2500-3600

 - -  - -  -  -  -

 70 70 70 70 70 70 70

 17 17 17 17 17 17 17

 - - - -  -  -  -

 100 100 150 150 180 180 180

 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR    

      

TECHNISCHE GEGEVENS TEMPO

Modell

Aantal rijen

Rijenafstand (mm)

Werkbreedte (m)

Transportbreedte (m)

Gewicht zonder combi (kg) min-max*

Gewicht met combi (kg) min-max*

Zaadbak (l)

Microgranulaattank (l)

Kunstmestbak (l)

Benodigde trekkracht (pk) van

Hydrauliekopbrengst 200 l/min

*Onbelast machinegewicht, afhankelijk van versie.  DA = dubbelwerkend  FR = vrije retour

Modell FH 2200

Toevoersysteem Electric Fenix II

Transportbreedte (m) 2.7 (tank 2.4)

Transportlengte (m) 1,6 (zonder ballastgewichten)

Kunstmestbak (l) 2200

Gewicht lege tank (kg) 600

Hydrauliekopbrengst 40 l/min 1 DW + 1 VR + 1 EW

Elektronica E-Control/Gateway

Frontaankoppeling CAT 2

DW = Dubbelwerkend  VR = Vrije retour  EW = Enkelwerkend

Modell

Aantal rijen

Rijenafstand (mm)

Werkbreedte (m)

Transportbreedte (m)

Gewicht zonder combi (kg) min-max*

Gewicht met combi (kg) min-max*

Zaadbak (l)

Microgranulaattank (l)

Kunstmestbak (l)

Benodigde trekkracht (pk) van

Hydrauliekopbrengst 80 l/min

*Onbelast machinegewicht, afhankelijk van versie. DA = dubbelwerkend  FR = vrije retour

Väderstad Holding AB is eigenaar van een aantal intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, handelsmerken en 
ontwerprechten. De/het product(en) in dit document kunnen zijn beschermd door een of meer van dergelijke rechten. 
Väderstad AB beschouwt kwaliteit als belangrijk kenmerk voor het voldoen aan de eisen en verwachtingen van haar 
afnemers.   
Wij zijn gecertificeerd volgens de vereisten van ISO 9001:2008.
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