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Väderstad, popredná svetová 

spoločnosť so zameraním 

na obrábanie pôdy, sejbu 

a sadenie, nedávno oznámila 

novú spoluprácu s nemeckým 

systémom rastlinnej výroby Nexat.

Autonómny univerzálny stroj
Nexat, ktorý práve získal zlaté ocenenie za ino-
váciu od DLG, je založený na elektricky poháňa-
nom nosnom vozidle s pracovnou šírkou až 24 
metrov, ktoré zvládne všetky kroky pracovného 
procesu za farmára, pričom je pripravené na 
úplnú autonómiu.

Stroj Nexat je de facto traktor typu „všetko 
v jednom“, ktorý sa postará o každý pracovný 
krok v rastlinnej výrobe: Od pestovania po sia-
tie, cez ochranu rastlín ako aj o zber. Stroj je 
vybavený rýchlovýmenným modulárnym systé-
mom, vďaka ktorému je možné jednoducho na-
inštalovať a demontovať technológiu potrebnú 
pre každý pracovný krok. Stroj má variabilnú 
pracovnú šírku 6-24 metrov, je vybavený tech-
nológiou pre využitie riadeného poľnohospo-
dárstva (CTF – Controlled traffic farming) a je 
pripravený na chod v plne autonómnom reži-
me. Vďaka tomu systém Nexat dokáže obrábať 
95 % celkovej výmery ornej pôdy bez opako-
vaného prekrytia. Preto je možné dosiahnuť 
maximálny výnosový potenciál pri maximálnej 

ochrane pôdy a životného prostredia. Benefi-
tom využívania stroja tak môže byť okrem iné-
ho aj možnosť trvalo udržateľného zlepšovania 
pôdy prostredníctvom neustáleho vytvárania 
humusu, značných úspor CO2 (karbónové poľ-
nohospodárstvo), ako aj trvalo udržateľnej 
ochrany hodnotnej ornej pôdy pred veternou 
a vodnou eróziou.
„Sme veľmi nadšení z tejto spolupráce a teší-
me sa na vývoj v nasledujúcich rokoch“, hovorí 
Jörgen Dahl, viceprezident pre rozvoj podni-
kania vo Väderstade. Spoločnosť Väderstad 
bola partnerom pri vývoji systému Nexat. Ako 
popredný svetový výrobca zariadení na spra-
covanie pôdy, výsadbu a siatie tak zohrala 
významnú úlohu pri vývoji a adaptácii prísluš-
ných modulových riešení stroja Nexat, pričom 
bude ponúkať svoje stroje ako moduly v tomto 
novom systéme rastlinnej výroby.

Premiérové predstavenie stroja už 
čoskoro
Spoločnosť Nexat bola založená v roku 2013 
spoločnosťou Kalverkamp Maschinenbau 
GmbH, pričom sa venuje výhradne vývoju, vý-
robe a predaji nového systému rastlinnej vý-
roby Nexat. Využíva viac než 30 - ročné skú-
seností spoločnosti Kalverkamp s vývojom 
a poradenstvom v oblasti množstva produk-
tov pre popredných medzinárodných výrob-
cov agrotechniky. Systém Nexat bude prvý-
krát predstavený medzinárodnej odbornej 
verejnosti na veľtrhu Agritechnica, ktorý sa 
bude konať od 27. februá ra do 5. marca 2022.

Z podkladov tlačovej správy spoločnosti 
Väderstad pripravil AGROMAGAZÍN
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INOVÁCIE V AGROSEKTORE

Väderstad partnerom autonómneho systému 
Nexat oceneného zlatou medailou od DLG

Modulové riešenie stroja prináša veľkú univerzálnosť.

Nexat je pripravený na plne autonómnu prevádzku.
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