
Billedet viser hvad, der blandt andet er sket gennem 
de seneste 25 år med Väderstad Rapid såmaskinen.

Rapid har jubilæum
Väderstad Rapid fylder 25 år, og enkelhed er nøglen til et kompromisløst koncept 

Takket være den brede vifte af udstyr er 
Rapid altid det rigtige valg, uanset dyrk-
ningssystem. Den unikke dybdekontrol 
og såskærstryk resulterer i optimal 
såsædsplacering og pakning af såril-
len, selv i det stiveste ler og under de 
tørreste forhold. Det sikre koncept ved 
en Rapid har indtil nu givet 25 år med 
kompromisløs afgrødeetablering. 

Såbed og kerneplacering
De velkendte diske, der i forredskabet 
skaber såbedet, findes i dag i to forskel-
lige udgaver alt efter hvilken type jord 
og hvilket dyrkningssystem, der skal 
arbejdes i. 
Skal der nedmuldes store mængder 
afgrøderester, kan store diske, der er 
de samme, som bruges til vores Carrier 
diskredskab, monteres. Hvis denne type 
diske vælges til Rapid, er de monteret 
således, at det efterfølgende såskær 
kører i samme linie. Således er der altid 
bearbejdet og ”ryddet op” for afgrøde-
rester der, hvor kernen skal placeres. 
Sådiskene er monteret med 12,5 cm 
rækkeafstand og er forbundet med 
pakkehjulene for at følge konturerne i 
marken. Et gummiophæng virker som 
stensikring. 
Skærtrykket er højt, 150 kg med tom 
såkasse og sikrer dermed korrekt gen-
nemskæring selv ved høje hastigheder. 
En lille detalje, der har stor betydning 
for den måde, kernen bliver placeret på, 
er de takkede diske på både gødning- og 
såsædsplaceringen. Takkerne bevirker, 
at der tages fin jord med ned i sårillen 
til kernen og sikrer derved, at kernen får 
optimale spireforhold.

Fokus på gødningsplacering
Med større fokus på optimal udnyttelse 
af gødning end nogensinde giver Rapid 
konceptet den største fleksibilitet. 
Takket være placeringen af gødningen 
midt imellem to sårækker er der mulig-
hed for at fuldgødske marken uden ri-
siko for at påvirke kernernes spireevne. 
Dybdeplaceringen af gødningen indstil-
les uafhængigt af sådybden, så placerin-
gen bliver fuldstændig optimal ud fra de 
givne forhold. 

Pakning sikrer optimal kontakt
Hvert hjul pakker jorden over to rækker 
frø og en enkelt række gødning. Pak-
ningen sikrer den optimale kontakt og 
kapillære effekt mellem jord og frø. 
Pakkehjulene er monteret i en offset 
position. Det betyder, at hvert andet hjul 
i pakkeren er flyttet 190 mm bagud på 
en separat aksel. Det skaber en ”kanal” 
mellem hjulene, der tillader en større 
og bedre gennemgang af jorden på de 
lettere jordtyper. Dette forhindrer at 
jorden danner vold foran dækpakkeren, 
og vægten bliver fordelt ligeligt på alle 
hjul, der har mulighed for at følge kon-
turerne hver for sig. 
De nye dæk er designet til minimalt 
dæktryk, hvilket gør, at bærefladen i dag 
er 30 procent større end tidligere. Dette 
muliggør kørsel under vanskeligere 
forhold. 
Efter pakningen skaber efterharven en 
løs overflade i det øverste jordlag. Den 
løsner de øverste tre-fem cm jord for at 
sikre, at nedbøren kan trænge igennem 
jorden og undgå, at jorden slemmer til. 

Forskelligt græsudstyr 
I mange år har Rapid kunne udstyres 
med frøgræsudstyr. 
I de fleste tilfælde i form af en såkasse 
hvor græsfrøet bliver bredspredt umid-
delbart efter såskærene inden dækpak-
keren. 
I dag er der også mulighed for at mon-
tere et nyudviklet frøgræsrør på hvert 
andet såskær og dermed få placeret 

græsset med en rækkeafstand på 25 cm 
og korn på de mellemliggende rækker. 

Ny model i 2015
Til sæson 2015 blev Rapid box-maski-
nerne nydesignet og opdateret. Bl.a. 
blev efterharven hydraulisk ophængt, 
hvilket giver piloten en langt bedre mu-
lighed for at optimere og justere trykket 
på efterharven i marken. Samtidig fik 
Rapid box hydraulisk udsåning, som 
øger præcisionen og brugervenligheden. 
F.eks. bliver kalibrering af såmaskinen 
både mere nøjagtig og hurtigere at 
udføre i den travle såsæson.  
Den hydrauliske udsåning åbner også 
mulighed for, at der via GPS, kan 
lukkes automatisk for udsåningen ved 
foragre samt løbende at variere så-
mængden. Alternativt kan piloten selv 
via iPad såmonitoren justere såmæng-
den eller aflukke under kørslen.
Dette er blot nogle af de opdateringer, 
Rapid har fået. Men selve såkonceptet 
er det samme som for 25 år siden, da 
Rapid blev introduceret – et såkoncept, 
der holder og sikrer den kompromisløse 
afgrødeetablering, som kendetegner 
Rapid!
Læs mere om Rapid på www.vaderstad.
dk og i vores ”Nyheder 2016”, hvor 
I også kan læse om Poul Hovesen fra 
Salle og Holkham Farms, UK, der bru-
ger Rapid i et pløjefrit system.

Af Kasper Glibstrup,  
sælger, Väderstad Danmark
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