
Tempo 2016  
töretlen fejlesztés, új lehetőségek



2

Piacra lépését követő negyedik évben,  
a Tempo eladások már átlépték a ver-
senytársak által is elismerést kivívó ha-
tárt. A 2015-ben gazdára talált 55 ve-
tőgéppel a svédek igencsak magasra 
tették a mércét. A Tempo becsült hazai 
piaci részaránya 13-15%, olyan gyártókat 
megelőzve, amelyek évek óta a hazai el-
adások ismert szereplői. Nincs megállás, 
amit jól szemléltet, hogy már az elősze-
zonban számos új évi fejlesztést mutat 
be a Väderstad, és ellenállhatatlan aján-
latokkal jelenik meg már a nyári hóna-
poktól kezdve folyamatosan. 
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A Tempo V elnevezés egy teljesen új modellt takar, amelyre a függesztett, vertikálisan összecsukható 
vázkialakítás és a 3 méteres szállítási szélesség jellemző. Az új Tempo típus kétféle konfigurációban 
rendelhető, a nyolcsoros Tempo V 8 700, 750, 762, valamint 800 mm, míg a tizenkétsoros Tempo V 12 
450, 500 és 508 mm sortávolsággal rendelhető. A 12 soros modell gyorsan átépíthető 8 sorossá, ha pél-
dául cukorrépa után kukorica vetésére állunk át. A vetőgép tárcsás műtrágyacsoroszlyával szerelhető 
fel, így a vetéssel egy időben műtrágya is kijuttatható a traktorra helyezett fronttartály segítségével.  

A merev vázas Tempo R család két új modellje, a Tempo R 4 és R 6, megkapta a T típusokról 
már ismert 1200 literes központi műtrágyatartályt. A 4 soros változat 700, 750, 762, 800, míg  
a 6 soros 450 és 500 mm sortávval és 3 méteres vázszélességgel rendelhető.
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Az új évi modellek leg-
főbb fejlesztése a bevált 
Gilstring magadagoló-
hoz fűződik, amelynek 
háza ezentúl alumínium 
öntvényből készül majd. 
Ez nem csak minőségi 
előrelépést, hanem még 
nagyobb pontosságot is 
eredményez. Az adagoló 
belső kialakítása meg-
változott, ráadásul új 
maglesodrót is kapott, 
amely további finom be-
állítást tesz lehetővé.

Az új magadagolóhoz tartozó további 
fejlesztés egy, a tartály leürítését meg-
könnyítő nyílás, mely gyors átállást tesz 
lehetővé a növényfajok és fajták között.
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Professzionális 
megoldások 
EGYÜTT JÁRNAK  

Pysiostart® vagy duostart® mikro- 
garanulátum vásárlás esetén a 
Tempo veTőgépek mikrogra- 
nulátum-szóró adapterének fi-
nanszírozását a Timac AGRO 
Hungária Kft. átvállalja Öntől.  

A termékekkel és a konstruk-
cióval kapcsolatos további 
részletekért keresse Timac 
AGRO-s szaktanácsadóját:  

http://www.hu.timacagro.com/kapcsolat/szaktanacsadok.html
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A függesztett, 6 soros kivitelben rendel-
hető Tempo T 6 sortávolsága ezentúl  
500 és 800 mm között változtatható, így  
a szemenkénti repcevetés szerelmesei-
nek is megfelelő választást jelent.

A – gyakorlatilag ma már minden sortávolsághoz elérhető – műtrágyacsoroszlya új-
fajta kialakítása minimálisra csökkenti a nagy vetési sebesség miatt fellépő inten-

zív talajbolygatást, ráadásul még könnyebb és pontosabb beállítást tesz lehetővé.  
A műtrágya akár 10 cm mélyre is lehelyezhető, amely különösen nagymagvú nö-

vények vetése és/vagy száraz talajkörülmények esetén bír nagy fontossággal.

Az új és a már üzemben lévő Tempo vetőgépekhez egyaránt megrendelhető  
a nagymagvú növények (tök, bab, szója, étkezési napraforgó) vetéséhez továbbfejlesz-
tett átalakító szett, amely 22 mm átmérőjű magvezető csőből, csoroszlyából és újfajta 
érzékelőből áll. Az egységgel jó minőségben vethető a piacon oly sok vetőgépnek prob-
lémát jelentő „mogyis” napraforgó is.

A vetőtárcsa ezután 4 mm vas-
tag kialakítású lesz (14%-kal több 
anyag) és a kiváló minőségű, V55 
svédacélból készül. Ráadásul új, 
erősebb csapágyazást is kap.
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Tempo,  
ahogy a termelők látják

Zom Kft., Zomba, Illés Zsolt, +36 30 906 9441
A Tempo működési elvét már a prototípus tesztjei során megismertük. A sorozatgyártás meg-
kezdését követő harmadik évben úgy láttuk, hogy már bátran megvásárolhatjuk a mi üzemi 
méreteinknek megfelelő Tempo F 8-as vetőgépet. Ebben a vetési szezonban 1 460 ha-t (380 
ha napraforgó, 1 080 ha kukorica) vetettünk el a géppel optimális vetési időben, minden hiba 
nélkül. Az egyenletes kelés és a pontos tőtáv számításaink szerint a termésben is mérhető lesz.
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Kerekes László, Bonyhád, +36 30 946 5634
Mi egy nagyon jó állapotú vetőgépet cseréltünk le a Tempo-ra. A gép első látásra is magáért beszélt. 
A precíz tőtávolság, pontos mélységtartás, nagy teljesítmény, robbanásszerű kelés és a jó manőve-
rezhetőség minden várakozásunkat igazolta. Összesen 650 ha-t vetettünk el vele, a napraforgót 13, 
a kukoricát 16 km/h sebességgel. A vetés során egyszer sem kellett megállni műszaki hiba miatt.  
A vetéssel egy menetben valamennyi táblára szórtunk műtrágyát és mikrogranulátumot is.  
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Geresdlaki Mg Zrt., Geresdlak, 
Szikszai János, +36 30 989 8891
A Väderstad 2012 elején kereste meg cégün-
ket egy együttműködési ajánlattal, amely  
a Tempo vetőgép fejlesztéseinek üzemi tesz-
teléséről szólt. Első évben egy függesztett 
Tempo vetőgéppel dolgoztunk. 700 hektáron 
vetettünk kukoricát, napraforgót és szóját, 
folyamatos gyári felügyelet mellett. Követke-
ző évben a függesztett Tempo újfejlesztésű 
műtrágyaopcióját teszteltük, majd követke-
zett az 1200 literes központi tartályos változat, 
tárcsás műtrágyacsoroszlyával kiegészítve. 
Idén elérkezett a vetőgépberuházás ideje is. 
Az eddigi tapasztalatok alapján a függesztett 
Tempo-hoz nagy műtrágyatartályt és tárcsás 
csoroszlyát választottunk. A területeink felét 
AgLeader terminállal összekapcsolva vetet-
tük el, majd a vezeték nélküli adatátvitelre 
épülő iPad-es vezérlésre álltunk át.

Nagy Károly, Kisar,  
+36 30 488 7383 
Az idei évben érkezett gazdaságomba a vontatott 
Tempo. Egyedi adagolórendszere miatt döntöt-
tem mellette, ami valóban hozta az elvárásokat. 

Egy mondattal lehet jellemezni,  
„9 aranykoronás földben ilyen szép 
tengeri az országban nincs még egy”.
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Kridon Kft., Mohács,  
Gráf Krisztián, +36 20 925 4959
Gépberuházásainkat általában a pénzmegtakarítás mo-
tiválja, ami azt jelenti, hogy a leghatékonyabb és a tech-
nológiánknak legmegfelelőbb gépet keressük, nem pedig 
a legolcsóbbat. Mivel az optimális vetési időszak egyre 
szűkül, olyan gépet akartunk, amivel gyorsan, de ennek 
ellenére pontosan lehet dolgozni. Vetésforgónkban fontos 
szerep jut a szójának, amit mi 75 cm-re vetünk, így elég egy 
vetőgépet és egy kultivátort üzemeltetni. A Tempo a 400 
000-es tőszámot 9-10 km/h sebességgel is pontosan vetet-
te, amit az előző vetőgépünk csak 6,5 km/h sebességnél 
tudott hozni. Ezzel rengeteg időt nyerünk. Óriási lehetőség 
a gazdaságos üzemeltetés terén, hogy a vetőgép össze-
kapcsolható GPS-szel, amivel a rávetés megszüntethető.

„Óriási lehetőség a gazdaságos üzemeltetés 
terén, hogy a vetőgép összekapcsolható  
GPS-szel, amivel a rávetés megszüntethető.”

Taskó József, Mezőcsát, 
+36 20 968 2404
Az első szezonban mintegy 600 ha-t 
vetettünk el a vontatott Tempo F 6 
vetőgéppel. A 110 LE-s traktor 10-
12 km/h sebességgel tudta vontatni.  
A rendkívül heterogén talajaink miatt – 
ami a homoktól a szikesedésre hajla-
mos talajig terjed – esett rá a választás. 
Minden talajtípuson egyenletes vetés-
minőséget produkált, még a szikfoltos 
részeken is meglepően szép kelés volt 
tapasztalható. A mag-, a műtrágya és 
a mikrogranulátum adagoló egységet 
egyaránt pontos működés jellemzi. 

„A mag-, a műtrágya és  
a mikrogranulátum adagoló 

egységet egyaránt pontos  
működés jellemzi.” 
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Lehóczki János, Medgyesegyháza, 
+36 30 349 9067
A függesztett Tempo T 6 vetőgépet egy JD 6150 
R prémium traktorral üzemeltetem, amely 
jó párosításnak bizonyult. A gépkapcsolatot 
egy TopCon párhuzam rendszer segíti. A gép 
mennyiségi beállításai roppant egyszerűek. 
Meglepetésként ért a tartályok praktikussága, 
nyitás után a fedél rögzíthető, így könnyen tan-
kolható. A kocsik talajnyomása miatt állandó 
a beállított vetési mélység. Maghiányt, ket-
tős vetést nagyítóval kell keresni. A 13 km/h 
feletti munkasebesség sem eredményezett 
minőségi romlást a vetésben. A fajták közöt-
ti átállás 10-20 percet vesz igénybe. Megle-
pő volt számomra, ahogy a gyári képviselet 
a garanciális problémákat kezelte, 24 órán 
belül orvosolta a hiányosságokat, még a lám-
pa búráját is garanciába cserélték. Ez az első 
Väderstad gépem. Nem volt olcsó, viszont a 
mögötte lévő tartalom (gépminőség, szolgál-
tatás, forgalmazó hozzáállása) miatt megéri 
az árát. Ezt a vetőgépet olyan gazda társaim-
nak tudnám ajánlani, akik hajlandóak áldoz-
ni a pontos minőségi vetésre.

Fosztó Timotity Gábor, Battonya 
+36 20 937 8107
A Tempo olyan műszaki tartalmat jelent, 
ami jól beilleszthető precíziós gazdálkodá-
somba. Csak olyan vetőgép jöhetett szóba, 
ami a Trimble rendszerével kommunikál és 
kompatibilis, emiatt döntöttem egy Tempo 
F 6 vontatott gép mellett. Gyakorlatilag egy 
tízezer forintos kommunikációs kábellel 
összeköthető a két rendszer és tökéletesen 
működik. Fontos számomra a gép sokol-
dalúsága is, hiszen kukoricát, napraforgót, 
repcét, szóját és cirkot is vetünk. Árpa tar-
lóba mindenféle tarlómunka nélkül kukori-
ca másodvetés került a Tempo jóvoltából. 
Gyakorlatilag a korábbi 8-ról 14 km/h-ra 
nőtt a vetési sebesség, így időben mindig 
ott voltunk, ahol lenni akartunk. A gép tartá-
lyai össze vannak hangolva és könnyű a ki-
szolgálása. A fajták közötti átállás pillanatok 
alatt elvégezhető.

„Aki a precizitásra törekszik, annak 
csak ajánlani tudom a Tempo-t.”

„Maghiányt, kettős vetést nagyítóval 
kell keresni.”
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Varga Zoltán Tibor, Fehérgyarmat, 
+36 70 977 7159
Három vetési szezonon vagyok túl a Tempo-val. 
Napraforgó és kukorica vetésére használom.  
A kezdeti nehézségek ellenére tökéletesen össze-
állt a gép. Az idei évben fokozatmentes váltóval 
szerelt erőgéppel és Trimble rendszerrel össze-
kapcsolva üzemeltettem. Azt kell mondjam, hogy 
ezeket egymásnak találták ki. Kifogástalan pon-
tossággal dolgozott és most gyönyörű állományo-
kat láthatunk. A gyenge minőségű, 11 aranykoro-
nás talajokon is egyenletesen kelt az állomány, 
olyan egyforma, mintha sövénnyíróval vágtuk vol-
na a tetejét.
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Gazdag Dániel, Bajna,  
+36 30 573 3661
2014 tavaszán döntöttük el, hogy megvásároljuk 
a Väderstad Tempo F nyolcsoros vetőgépet. Egy 
stabil és nagy sebesség mellett is precíz vetésre 
képes gépet kerestünk, és eddig nem csalódtunk. 
Gépünk műtrágyatartállyal és mikrogranulátum 
egységgel van felszerelve. Az idén teljesítette a 
második szezont, eddig 1 200 hektáron vetett nap-
raforgót és kukoricát. Kukoricában kb. 13 km/h 
sebességgel vetettünk, napraforgóban jellemző-
en 15-16 km/h-val. Ebben a szezonban már hasz-
náltuk az automatikus szakaszolást a Trimble FM 
750 rendszerrel, ami nagyon pontosan működik.

Ifj. Léber György, Tarján,  
+36 20 350 8348
Idén tavasszal 300 hektáron vetettünk kukoricát 
és napraforgót az új, hatsoros vetőgépünkkel, 
amit egy Fendt 724-es traktorral húzunk. Két 
biztosíték cserét leszámítva, semmiféle műsza-
ki problémánk nem volt. A gép beállítása nem 
bonyolult, az iPad-es vezérlő egységnek kö-
szönhetően munka közben minden vetési pa-
raméter teljes körűen kontrollálható. A beállított 
vetőmag, műtrágya és mikrogranulátum meny-
nyiségeket nagy pontossággal juttatta ki a gép. 
Az eddig használt szemenkénti vetőgépünkhöz 
képest, napraforgóban jóval egyenletesebb volt 
a tőtávolság, sokkal egyöntetűbb volt a kelés. 
Domborzati adottságaink és az automata kor-
mány miatt nem tudtuk teljesen kihasználni  
a gép nagy vetési sebességét, de 13 km/h-t he-
lyenként sikerült elérnünk. 

„Egy stabil és nagy sebesség mellett is 
precíz vetésre képes gépet kerestünk, 
és eddig nem csalódtunk.”
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Ifj. Rákosa Zoltán, Bak,  
+36 30 986 2047 
A két új Väderstad Tempo vetőgépet tavaly nyá-
ron rendeltük meg. Idén tavasszal összesen 
400 ha kukoricát és közel 300 ha napraforgót 
vetettünk el velük. A gépeket 180 LE-ős trakto-
rokkal húztuk, amiket az idén felszereltünk RTK 
rendszerrel is. Ennek köszönhetően a gépek 
képesek voltak az automata sorelzárásra, ami  
a korábbiakhoz képest jelentősen csökken-
tette a felhasznált anyagmennyiségeket. A régi 
vetőgépeink vetési sebessége – aminél még vi-
szonylag pontosan vetettek – 7-8 km/h volt, az 
új gépekkel ez 12-13 km/h körül alakult. Ennek, 
valamint a kellően nagy tartályméreteknek kö-
szönhetően a vetési időszakunk jelentősen lerö-
vidült. Ha az ember rászánja azt a kis időt, és jól 
beállított géppel dolgozik, rendkívül egyenletes 
kelés érhető el. Meghibásodás miatt nem állt  
a vetés, a gép stabilitásával elégedettek vagyunk. 

Kátai Zsolt, Letenye,  
+36 30 916 6466
Idén tavasszal döntöttünk úgy, hogy a már meg-
lévő Väderstad Spirit 8 méteres gabonavetőgé-
pünk mellé vásárolunk egy 8 soros Tempo-t is.  
A gép, egy 180 LE-ős John Deere 7830 traktorral 
együtt, összesen 500 ha napraforgót és kukoricát 
vetett el. Viszonylag nagy dózis mellett is pontos 
volt mind a műtrágya, mind a mikrogranulátum 
kijuttatása és annak egyenletessége is, ami meg 
is látszik az állományon. Nem hajszoltuk túl a gé-
pet, napraforgóban 11, kukoricában 12-13 km/h 
sebességgel vetettünk. A gép által adott visszajel-
zések nagyban megkönnyítik a kontrollt, az iPad 
vezérlésnek köszönhetően minden információ 
rendelkezésre áll. A gép kalibrálása gyors, és vi-
szonylag egyszerű. Az idei száraz körülmények 
miatt kevésbé jól sikerült, erősen rögös magágy-
ba is beletette a magot, amiről a több mint 300 
kilós csoroszlyanyomás gondoskodik.

„Az idei száraz körülmények miatt kevésbé jól sikerült,  
erősen rögös magágyba is beletette a magot,...”

12

Gazdag Dániel, Bajna,  
+36 30 573 3661
2014 tavaszán döntöttük el, hogy megvásároljuk 
a Väderstad Tempo F nyolcsoros vetőgépet. Egy 
stabil és nagy sebesség mellett is precíz vetésre 
képes gépet kerestünk, és eddig nem csalódtunk. 
Gépünk műtrágyatartállyal és mikrogranulátum 
egységgel van felszerelve. Az idén teljesítette a 
második szezont, eddig 1 200 hektáron vetett nap-
raforgót és kukoricát. Kukoricában kb. 13 km/h 
sebességgel vetettünk, napraforgóban jellemző-
en 15-16 km/h-val. Ebben a szezonban már hasz-
náltuk az automatikus szakaszolást a Trimble FM 
750 rendszerrel, ami nagyon pontosan működik.

Ifj. Léber György, Tarján,  
+36 20 350 8348
Idén tavasszal 300 hektáron vetettünk kukoricát 
és napraforgót az új, hatsoros vetőgépünkkel, 
amit egy Fendt 724-es traktorral húzunk. Két 
biztosíték cserét leszámítva, semmiféle műsza-
ki problémánk nem volt. A gép beállítása nem 
bonyolult, az iPad-es vezérlő egységnek kö-
szönhetően munka közben minden vetési pa-
raméter teljes körűen kontrollálható. A beállított 
vetőmag, műtrágya és mikrogranulátum meny-
nyiségeket nagy pontossággal juttatta ki a gép. 
Az eddig használt szemenkénti vetőgépünkhöz 
képest, napraforgóban jóval egyenletesebb volt 
a tőtávolság, sokkal egyöntetűbb volt a kelés. 
Domborzati adottságaink és az automata kor-
mány miatt nem tudtuk teljesen kihasználni  
a gép nagy vetési sebességét, de 13 km/h-t he-
lyenként sikerült elérnünk. 

„Egy stabil és nagy sebesség mellett is 
precíz vetésre képes gépet kerestünk, 
és eddig nem csalódtunk.”
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Haladás Mg. Zrt., Dunaegyháza, 
Lajkó István, +36 30 216 3714
Két évvel ezelőtt borsó utáni csemegekukorica má-
sodvetésben volt lehetőség kipróbálni egy vontatott 
Tempo-t. A csemege nehezen vethető mag, a mély-
ségtartásra és a tőtávra is oda kell figyelni, hogy meg-
felelő állományt, majd egyenletes érést és betakarí-
tást lehessen elérni. Az előző gépünkhöz képest közel 
kétszeres sebesség mellett is kifogástalan volt a gép 
tőtáv tartása. Eddig közel 2 500 hektáron elsősorban 
csemegekukoricát, de mellette napraforgót és áruku-
koricát vetett el a gép. A Tempo idén egy Gateway 
számítógéppel lett kiegészítve és össze lett hangolva  
a vezérlés a Greenstar 2630-as terminállal. Az automa-
ta szakaszolás különösen fontos számunkra. Amikor  
a csemegekukorica öntözött területekre kerül, meg-
felelő térképes előkészítés után, előre programozot-
tan már a vetés során ki lehet hagyni az öntözőutakat. 
Nem kell a vetett területet kitárcsázni, a vetőmag sem 
megy kárba. A gép további előnye a pontos műtrágya 
és talajfertőtlenítő adagolás. 

Csibri Ferenc, Felsőszentiván,  
+36 20 974 8374
Két évvel ezelőtt volt szerencsém kipróbálni egy vontatott 
Tempo vetőgépet.  Az akkor szerzett tapasztalatok alapján 
már tudtam, milyen lesz a következő vetőgépem. Azóta 
vártam, hogy rendelhető legyen a függesztett, központi 
műtrágyatartályos típus. A vetőgép elé emelt hidraulika tel-
jesítményű szivattyúval és ikerkerékkel szerelt NH T6.155-
ös traktort vásároltam. Manapság a vetés optimumban való 
elvégzéséhez vagy a munkaszélesség, vagy a sebesség nö-
velése szükséges. A Tempo-val szerzett tapasztalatok alap-
ján, a sebesség növelése mellett döntöttem. Napraforgó-
ban 12-15, kukoricában 15-18 km/h-ás sebességgel történt 
a vetés, mellyel együtt 50-200 kg/ha műtrágyamennyiség 
kijuttatására került sor. A munkát segítette, hogy az auto-
mata szakaszoláshoz, sorelzáráshoz szükséges vezérlést a 
Trimble adta. Kísérletképp kipróbáltam, hogy egy kukorica 
elővetemény után Väderstad Cultus-szal megművelt te-
rületre legközelebb csak a vetéskor mentem ki. A Tempo 
nagy csoroszlyanyomásának és precíz maglehelyezésé-
nek köszönhetően a vetésminőségben semmilyen eltérést 
nem tapasztaltam, a több menettel előkészített területek-
hez képest. 

„Az előző gépünkhöz képest 
közel kétszeres sebesség  

mellett is kifogástalan volt  
a gép tőtáv tartása.”

„Napraforgóban 12-15,  
kukoricában 15-18 km/h-ás  

sebességgel történt a vetés,...”
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Agroland 2004 Kft., Tóalmás,  
Jánoska Gyula, +36 30 746 8764
Nálunk a Tempo-val elért jellemző vetési sebesség 14 
km/h volt, ahol a gép 98-99%-os pontosságot mutatott.  
A nagy, központi műtrágyatartály miatt rövidült a töltési 
idő, ami értelemszerűen hozzájárult a magasabb napi 
területteljesítmény eléréséhez. Jellemzően 100-120 kg/
ha műtrágya kijuttatására került sor a vetéssel egy me-
netben. A gép műtrágya adagolása, a vetési mélység tar-
tása kifogástalan, erről az egyöntetű kelés győzött meg 
végképp. A területi adottságok okán heterogén táblák-
kal rendelkezünk, menet közben egyszerűen, gyorsan, 
egy-egy gombnyomással változtattam a tőszámon és 
műtrágyadózison. A korábbi gépünkkel naponta 25 ha-
nál többet nem tudtunk elvetni. A Tempo-val a napi 35-
40 ha-t teljesíteni azonban nem okozott gondot. Tulaj-
donképp azt is mondhatnám, hogy a korábbi évekhez 
képest szinte fele annyi idő alatt végeztünk a vetéssel, 
ami soha nem tapasztalt vetési minőséggel és pontos-
sággal párosult. 

Borsos Imre, Szentes,  
+36 30 338 5988
A 2015-ös szezonra vásárolt, függesztett Tempo T 6 köz-
ponti műtrágyatartállyal szerelt vetőgépet egy JD 6150 
R-es traktorral üzemeltetjük. Új gép vásárlását követően 
mindenki egy kicsit óvatos, így a vetési sebesség megvá-
lasztásakor nem a maximumra törekedtünk, hanem egy 
„tanuló évre” próbáltunk beállni. Jellemzően 14-15 km/h 
körüli vetési sebességet céloztunk meg. Tetszik a gép 
könnyű kezelhetősége, a leforgatás gyorsan, a beállítások 
egyszerűen elvégezhetők. Volt egy fajtakísérlet 24 külön-
böző hibriddel, itt pláne fontos volt a gyors beállítás, átál-
lás. A tavalyi időjárási anomáliák miatt, előfordultak talaj- 
előkészítés szempontjából kevésbé jól sikerült területek 
is, a kocsinyomás állításának köszönhetően a gép mély-
ségtartása, a maglehelyezés pontossága ott sem romlott 
le. A gép árukukorica és napraforgó mellett soha nem 
látott pontossággal vetette a csemegekukoricát is. Előnyt 
jelentett, hogy hibrid napraforgó (apa és anyasorok) veté-
sekor ki tudtuk kapcsolni és emelni a kocsikat. A cirkot is 
gyönyörűen vetette a Tempo. A korábban vásárolt vetőgé-
peinkkel összevetve, elsősorban a tőtáv pontosságban ta-
pasztaltam jelentős különbséget, de a napi teljesítmény 
területén is nagyot változott a kép. Emlékeim szerint volt 
olyan nap, hogy 42 ha-t vetettünk el bő 8 óra alatt.

„Tetszik a gép könnyű  
kezelhetősége, a leforgatás 

gyorsan, a beállítások  
egyszerűen elvégezhetők.”

„...a korábbi évekhez képest 
szinte fele annyi idő alatt  
végeztünk a vetéssel,...”



Vaderstad Kft.
2475 Kápolnásnyék, Összekötő út 1., Tel.: +36 22 709 000 
E-mail: infohu@vaderstad.com, Web: www.vaderstad.com

Az előszezoni akció időtartama: 2015. július 1. – december 31.
Fizetési feltételek:  20% előleg a gép megrendelésekor
Szállítás: A vevő igényei alapján
Az akciós árak felszereltségei:
Tempo F 6 és 8: 1250 ill. 1700 literes műtrágyatartály boltozódás gátló nélkül, tárcsás műtrágyacsoroszlya, mikrogranulátum szóró egység, 
nyomjelző, porkémény, 4 sorozat magtárcsa (ebből az 5,5 mm-es kukoricatárcsa az alapfelszereltség része)
Tempo T 6 (osztott műtrágyatartály): 2 x 300 literes műtrágyatartály boltozódás gátló nélkül, késes műtrágyacsoroszlya, mikrogranulátum 
szóró egység, nyomjelző, porkémény, 4 sorozat magtárcsa (ebből az 5,5 mm-es kukoricatárcsa az alapfelszereltség része) 
Tempo T 6 (központi műtrágyatartály): 1200 literes műtrágyatartály boltozódás gátló nélkül, tárcsás műtrágyacsoroszlya, mikrogranulátum 
szóró egység, nyomjelző, porkémény, 4 sorozat magtárcsa (ebből az 5,5 mm-es kukoricatárcsa az alapfelszereltség része)
Tempo V 8: műtrágya opció nélkül, mikrogranulátum szóró egység, nyomjelző, porkémény, 4 sorozat magtárcsa (ebből az 5,5 mm-es 
kukoricatárcsa az alapfelszereltség része)

Az akciós árak kizárólag a felsorolásban leírt felszereltségek esetén érvényesek! Mindennemű eltérés  
az ár változását eredményezi.

Júl.–Aug. érvényes  
akciós áraink:

Tempo T 6 
(osztott műtrágyatartály)

Tempo T 6
(központi műtrágyatartály) Tempo F 6 Tempo F 8 Tempo V 8

Listaár 46 220 € 50 920 € 58 220 € 73 510 € 52 200 €
17%-os  

kedvezményes ár 38 370 € 42 270 € 48 330 € 61 040 € 43 330 €

17%
kedvezmény

Szept.–Okt. érvényes  
akciós áraink:

Tempo T 6 
(osztott műtrágyatartály)

Tempo T 6
(központi műtrágyatartály) Tempo F 6 Tempo F 8 Tempo V 8

Listaár 46 690 € 51 430 € 58 800 € 74 250 € 52 720 €
15%-os  

kedvezményes ár 39 680 € 43 720 € 49 880 € 63 110 € 44 820 €

15%
kedvezmény

Nov.–Dec. érvényes  
akciós áraink:

Tempo T 6 
(osztott műtrágyatartály)

Tempo T 6
(központi műtrágyatartály) Tempo F 6 Tempo F 8 Tempo V 8

Listaár 46 690 € 51 430 € 58 800 € 74 250 € 52 720 €
13%-os  

kedvezményes ár 40 620 € 44 750 € 51 160 € 64 600 € 45 870 €

13%
kedvezmény

Tempo előszezoni akció

Már most rendelje meg Tempo vetőgépét 17, 15, ill. 13% kedvezménnyel!


