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Studiebesök Väderstadverken.
Torsdagen den 17 oktober startade ett förväntansfullt gäng från parkeringen på FVM för ett
studiebesök på Väderstadverken. Besöket startade 09.30 med kaffe och frallabuffé i företagets
cafeteria. En facilitet som alla anställda kan ta
del av för 15:-.
Företagets mycket trevlige, och framför allt kunnige, guide, K-G, tog hand om oss. Vi fick en
gedigen genomgång av företagets historia och
deras produkter.
Företaget startade i liten skala av en bonde,
Rune Stark och hans hustru Siv, 1962. Han
hade tröttnat på att hans träsladd (används för
att jämna till jorden med) ständigt gick sönder.
Ekonomin var dålig så han lånade ett par kronor ur Sivs hushållskassa och köpte ett några
järnbalkar, som han svetsade ihop. Direkt kom
en granne och köpte sladden så han fick göra
en ny, som en annan granne direkt köpte. Först
den fjärde sladden fick han använda själv.
Rune och Siv kom på att om det var så lätt att
sälja dessa borde det gå att tillverka fler och
sälja – och på den vägen är det.
Idag är Väderstad AB ett världsledande företag
i tillverkning av precisionsmaskiner såsom såmaskiner, plogar, harvar och vältar. Fortfarande
helägt av familjen Stark.
I Väderstad har man 7 ha (70.000 m² !) under
tak, ca 1000 anställda varav en stor del ingenjörer sysselsatta med utveckling.

Ytterligare 500 anställda finns runt om i världen.
Man har en närvaro i 60 länder och är aktiva i
40 länder. Omsätter ca 3,2 miljarder i år. 87%
går på export, varav en stor del till öststaterna
Personalen får ta del av vinsten som en bonus
varje år och brukar bli runt en extra månadslön.
Den teknologiskt mest avancerade produkten är
en precisionssåmaskin som tillverkas i olika
bredder. Den kan så frön styckvis med exakta
avstånd, sådjup och radbredd, alltifrån majs ner
till rapsfrön. Samtidigt som den vid sidan om
kan ge en exakt giva konstgödsel Och detta
med en hastighet av ca 20 km/h! Mer är dubbelt så fort som konkurrenterna tack vare flera
patenterade metoder, bl a genom att blåsa ut
fröna med tryckluft.
Ett mycket intressant
och givande studiebesök. Inte många av oss
visste att vi hade en så
stor och världsledande
industri ute på östgötaslätten.
Ingvar
tackade
vår
fantastiske guide med
ett F3-standar till minne
av vårt besök, som verkligen uppfyllde våra förväntningar.
/Sture Axelsson

K-G, Guide

Såmaskin (fr Väderstad
broschyr)
Alla 28

Nästa Studiebesök. På Spec.flyg
Torsdagen den 16 januari 2020 är medlemmarna i KÖFK inbjudna till studiebesök på
Specialflygenheten på Malmen mellan 09.30 och 11.30..
Vi samlas på parkeringen vid ”CVM” kl 09.00.
Anmälan om deltagande innehållande namn och fullständigt personnummer måste göras till
HB Karlsson senast den 31 december 2019. (För att byråkratin ska hinna med)
Tel: 013-299825, 0733-600754 E-post: karlssonhb@gmail.com
Sid:

