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ÉÉN SCHIJF-STROOIER

De kleine strooier en de één schijf-strooier Classic adviseren wij 
bij kleine tot middel grote werkbreedtes Met de één schijf-strooier 
Special bereikt U de beste over dwarsverdelings-waarden (VK  
9,4 % bij 27 mtr). Bij het strooien van slakkenkorrels is tot 28 mtr. 
werkbreedte mogelijk. Dit model kan ook met sensor-bediening 
voor de toevoerschuif worden uitgevoerd.

MULTIDOSEERDER

De multidoseer-serie MD combineert de voordelen van de APV 
pneumatische zaaimachines en schijvenstrooier. Compacte 
machine en precisie dosering staan hier op de eerste plaats! 
Door de modulaire opbouw van de machine is de MD zowel met 
strooischotel als ook met doseeruitlopen met slangen en blazer 
uitvoerbaar.

TWEE SCHIJVEN-STROOIER

De twee schijven-strooier bereikt met afstand de beste waarden 
op de slakkenkorrel-markt. Tot 31 mtr. strooibreedte en de beste 
overdwarsverdeling (VK 11,9 % bij 31 m) is daarmee de machine  
met de grootste precisie voor slakkenkorrels strooien. 
Onafhankelijke proefstations en testen in de praktijk door 
vakbladen hebben dit bevestigd.

 PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES

De pneumatische zaaimachines van APV vervullen ongeveer 
alle strooimogelijkheden in de moderne landbouw. De  exacte 
dosering vindt plaats via een zaaias. Er zijn meerdere 
tankgroottes beschikbaar. Het laag bij de grond strooien via 
slangen en verdeelplaatjes garandeert een  exacte verdeling voor 
groenbemesting, ondervruchten, graszaad doorzaaien enz... U 
kiest individueel de computer die aan uw wensen voldoet.

 PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES MET GROTE TANKVOLUMES

Deze modellen van APV pneumatische zaaimachines zijn op basis 
van de grote tankvolumes speciaal voor landbouwers met grote 
oppervlaktes ideaal. Alle onderdelen zijn perfect afgestemd op de 
vereisten van intensief gebruik.

 PNEUMATISCHE ZAAIMACHINE ALS KUNSTMESTUITVOERING

Als extra uitvoering is deze pneumatische zaaimachine met de  
reeds vele voordelen (zie hier boven) in deze serie  
corrosiebestendig en daarmee kunstmestresistent uitgevoerd.  
Er zijn meerdere tankgroottes beschikbaar. De kunstmesteditie 
wordt voor kunstmest-dosering, en het strooien van 
mirogranulaten, zoals gewasbeschermings-granulaten gebruikt.
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 PNEUMATISCHE ZAAIMACHINE TWIN

De „TWIN-PS“ heeft een in het midden gedeelde zaaizaadtank. 
Twee verschillende zaaizaden, kunstmest- of granulaatkorrels 
kunnen onafhankelijk van elkaar gedoseerd worden. U schakelt 
daarmee de problematiek van verschillende korrelgroottes, 
strooihoeveelheden en strooidiepte uit!

 MACHINEDRAGER

De machinedrager vereenvoudigt de combinatie 
van APV pneumatische zaaimachines met getrokken 
grondbewerkingsmachines. De zaaimachine wordt aan de 
machinedrager gemonteerd, alleen de slangen en de strooiplaatjes 
bevinden zich op de grondbewerkingsmachine. Dat levert een 
ideale gewichtsverdeling: in plaats van op het frame van de 
machine brengen wij het gewicht op de achteras van de tractor.

GRASLAND-CULTUUREG

De grasland-cultuureg werkt met de uitzonderlijke combinatie van 
10 mm en 8 mm tanden intensief en betrouwbaar. De agressiviteit 
van de verschillende bewerkingen zijn individueel verstelbaar. 
Met relatief weinig benodigd vermogen van de tractor bereikt 
men desondanks een hoge oppervlakte-capaciteit. Egaliseren, 
graszode bewerking en doorzaaien – alles in één werkgang.







GRASLANDWALS

Om de grondaansluiting voor het zaaizaad te vervullen en daarmee 
zaadopkomst gericht te verbeteren zijn de graslandwalsen 
veelzijdig te gebruiken. De walsen zijn als cambridge- of getande 
wals leverbaar. Optioneel kunnen voor doorzaaien en nieuw 
inzaaien van grasland APV zaaimachines (Multidoseerder en 
Pneumatische zaaimachine) worden opgebouwd.

GRASLANDPROFI

De graslandprofi komt overeen met de huidige eisen van de 
intensieve graslandverzorging door professionele bedrijven en 
loonwerkers. Door de uitzonderlijke combinatie van de sterke 
12 mm tanden en de 8 mm tanden wordt de graszode optimaal 
bewerkt. De naloopwals garandeert de grondaansluiting voor het 
zaaizaad.

GRASLANDCOMBI

De grasland-combi is uitstekend geschikt voor grasland doorzaaien 
ook bij hellende omstandigheden. Met het grote voordeel dat 
zowel de machine achter de tractor als ook separaat (eg in 
fronthef, de nalooprol achter de tractor) gewerkt kan worden, 
de combinatie is individueel op uw gebruik af te stemmen. Het 
gevraagde vermogen van het voertuig is laag.
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 ZOUTSTROOIER

De universele doseerders beschikken over een RVS geproduceerde
doseereenheid en zijn geschikt voor zowel strooien van zout en 
split, als voor mengsels daarvan. De nauwkeurige dosering door 
middel van een zaaias maakt voor U het gebruik in de professionele 
gladheidbestrijding tot een betrouwbare strooier. APV biedt ook 
voor privé gebruik een kleinere zoutstrooier aan, die o.a. veel op 
Quads gemonteerd wordt.

 LIQUID FERTILIZER

Met de Liquid Fertilizer is een vloeibare startbemesting tijdens het 
zaaien mogelijk. Ook op gebied van effectieve micro-organismen 
sllagemiddel, gewasstabilisering en bodemverbetering zijn er een 
veelvoud aan gebruiksmogelijkheden. Een exacte, nauwkeurige 
verdeling wordt door het gebruik van sensoren gegarandeerd. 
Voor U staat een grote keuze aan slanguitgangen en sproeidoppen
ter beschikking.



De rol-cultuureg is uitstekend geschikt voor opbreken van 
bodemkorsten. Door de roterende ringen met veertanden wordt 
onkruid vermorzeld of ontworteld, de uitstoeling gestimuleerd 
en zuurstof in de grond gebracht. Door deze roterende werking 
verstopt de machine niet. De roterende ringen met veertanden 
zijn van 0 tot 30 graden variabel instelbaar en garanderen zo een 
ideaal werkresultaat.

CULTUUREG

De focus van de cultuureg ligt op het bestrijden van ongewenst 
onkruid. Tijdens het over de bodem strijken van de tanden, 
worden de onkruiden, die zich in draad- of reeds kiemstadium 
bevinden, grotendeels uitgeschud en ook uit getrokken en aan 
het aardoppervlak afgelegd. Zo wordt ongeveer 90 % van de 
onkruidkiemen verwijderd.

ROLCULTUUREG

 VARIO CULTUUREG

De vario-cultuureg VS past zich met haar speciale tand-veer-
systeem exact aan de bodem aan en spaart de cultuurplant 
optimaal. De tandendruk blijft bij verschillende tandhoogtes 
constant. Daardoor kan ook bij ruggencultuur zoals aardappels 
geegd worden, de tanddruk is op de rug, op de zijflanken van de 
rug en in de voor identiek.

BODEM-BEPROEVINGSSET SOIL CHECK FULL EDITION

Met de Soil Check Full Edition controleert U uw grond eenvoudig 
en snel, om belangrijke waarden te verkrijgen: pH-waarde, 
nitraatgehalte, carbonaatgehalte, structuur- en humusstabiliteit, 
bodeminfiltratie, bodemtemperatuur, algemene verdichtingen, 
bodemzones, bodem-soort en bodemverschillen. U herkent de 
toestand en de behoefte van uw grond en kunt eventueel uw 
bewerkingsmethode aanpassen. 
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Alle afbeeldingen zijn ter illustratie.
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