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Bruksanvisningar & 
broschyrer 

Parts Catalogue
(digital reservdelskatalog)

E-Control 
(kontrollsystem i 

traktorhytten)

AR 
(förtydligande av funktioner i 

produktbroschyrerna)

Quick Start 
(instruktionsfilmer)
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Väderstad AB



Våra marknader



Jordbearbetning

NZA Carrier XL



Sådd

RapidRapid A 

Spirit



Precisionssådd

Världsrekord med Tempo L (16) i Ungern 2017, 502 ha majs på 24 h
(Tempo L World Record)

Tempo

https://www.youtube.com/watch?v=6sw94FtDkAI
https://www.youtube.com/watch?v=hpSbV3bSX5E
https://www.youtube.com/watch?v=6sw94FtDkAI


Instruktionsböcker Monteringsanvisningar Reservdelsböcker

Quick start ISOBUS Quick start maskin Broschyrer

Våra tryckta böcker har de här olika layouterna, beroende på vilken typ av bok det gäller. Böckerna 
finns översatta på 21 språk. Enligt våra maskindirektiv måste en tryckt bok följa med maskinen.



Den digitala reservdelskatalogen kommer ha det här utseendet och börjar lanseras i december 2018 och 
under 2019 kommer alla länder ha tillgång till detta. Det här verktyget kommer underlätta för användaren, 
inget konto behöver skapas, man kan söka både genom att välja vilken maskin det gäller eller frisökning. 



Från tanke till resultat

• Datakvalitén
• Artikelbenämningen

gällande datan
• Rätt data
• Tidigare system 

integrerat
• Affärssystem

• Digitalisering
• Modernare layout

• Öppet och tillgängligt
för alla

• Hitta rätt del 
snabbare

• Lättare att uppdatera
systemet

Utmaningar Trender Fördelar



Parts Catalogue

• Bonden
• Hitta information

• Dotterbolag
• Hitta information
• Se priser, ev. rabatter
• Lagersaldo centralt

• Återförsäljare och importörer
• Hitta information
• Se priser, ev. rabatter
• Lagersaldo, både lokalt och 

centralt
• Lägga beställningar



Konstruktionsstrukturer

Reservdelstrukturer

Konstruktionsstrukturer och reservdelsstrukturer matchas mot varandra för att få indikation om när reservdels-
systemet ska uppdateras. 



Hur en sökning i systemet kan se ut om man vill få fram en tallrik för jordbearbetningsdjup.
Efter kundens önskemål så är de flesta artiklarna i sprängskisser än i 3D-format.





Hotspot tänds och artikelnumret man valt blir tydligare/större





Hur tallriken är monterad på ramen.



Man kan även gå direkt in i Wear parts för att få fram den här bilden/artikeln.



E-Services

Control Station E-Control (iPad)

E-Services finns för såmaskinerna. Kontrollsystemen 
för maskinen sitter inne i traktorhytten, antingen 
använder man Control Station eller E-Control. Samma 
funktionerna som funnits tidigare i Control Station 
används också i E-Control.



E-Control

E-Control började användas 2015. En Gateway kan kopplas på maskinen för användning av ett trådlöst 
nätverk mellan maskinen och den iPad som finns i traktorhytten. Det går att koppla loss sin iPad från 
dockningsstationen (E-keeper) för att ta med den utanför traktorhytten, för att göra inställningar som 
behövs t ex. vid kalibrering. Data loggas och traktorns GPS blir ett hjälpmedel för de olika funktionerna.



E-Control

• Samla in information 
från maskinen

• Arbetsresultat
• Slippa dubbelså
• Optimerar nettot

– mer ekonomiskt
• Mer exakt per del 

på fältet

Trender
• Maskinen används 

några veckor (per 
gröda) om året

• Uppdateringar mellan 
användningarna

• Att inte maskinen 
används utan 
uppdateringar

Utmaningar



E-Control

Minimera överlappningar Maximera skörden utifrån 
förutsättningarna

För bilden som minimerar överlappning, visar den att med rätt inställningar så stängs systemet av (med hjälp av 
GPS) så man inte dubbelsår.
Gällande bilden att maximera skörden, så har man med hjälp av datainsamling fått reda på hur fältet som ska 
brukas är. Här behöver man inte t ex använda mer gödning på vissa ställen för det har ingen betydelse för 
resultatet vid skörd.



E-Control

•Framtida utmaningar
Autonoma traktorer – autonoma maskiner/redskap
Maskinen säger till själv om vad som behövs göras, 
t ex service, komponentbyte mm



Väderstad AR

I produktbroschyrerna finns extra information om hur något fungerar. Man använder sin app där man ser 
symbolen ovan.



Väderstad AR

https://www.vaderstad.com/se/produkter/vaderstad-ar/


Fröräkning



Avstängning, radenheter



NZA 90o



Quick Start
Kortare filmer om olika 
installationer etc. finns på 
Youtube.
Väderstad kommer under 
vintern/våren börja lansera 
sina filmer, först ut blir 
precissionssåddmaskinerna.



https://www.vaderstad.com/se/
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