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COMPACTE STROOIER KS
De compacte strooier is bijzonder geschikt voor 
kleine tot middelgrote werkbreedtes. De KS is 
het best te omschrijven als licht en compact en 
daardoor is hij bijzonder veelzijdig.
Het is de ideale machine voor kleinere bedrijven 
voor het strooien van graszaad, ondergewassen, 
slakkenkorrels en nog veel meer.

STROOIEN

UNIVERSELE STROOIER ES
De schijfstrooier ES 100 M1 Classic is ideaal voor 
het zaaien van groenbemester (bijv. mosterd), 
graszaad, onderzaai, slakkenkorrels of vergelijkbare 
granulaten. De werpbreedte kan eenvoudig 
vanuit de bestuurdersstoel aangepast worden. De 
zaaihoeveelheid kan eenvoudig met behulp van een 
doseerschuif op de strooier aangepast worden.

ZOUTSTROOIER WD/UDW
De universele strooimachines beschikken over 
een doseereenheid van roestvrij staal en zijn 
geschikt voor het strooien van zout en split, of 
mengsels daarvan. De precieze dosering door 
middel van een zaaias maakt de zoutstrooier tot een 
efficiënt werktuig voor gebruik in de professionele 
gladheidsbestrijding.
Voor particuliere en kleinschalige toepassingen 
heeft APV tevens zoutstrooiers in het programma 
die op compacte tractoren of quads gemonteerd 
kunnen worden.

MULTIDOSEERDER MD
De multidoseerders combineren de voordelen van 
pneumatische zaaimachines en universele strooiers. 
Compactheid van de machine en nauwkeurige 
dosering staan hier centraal. De MD is een 
modulaire zaaimachine die uitgevoerd kan worden 
met een strooischijf of doseeruitgangen, met of 
zonder luchtondersteuning.
De machine kan eenvoudig overgezet worden op 
verschillende machines, wat het rendement van de 
machine ten goede komt.

PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES PS
De pneumatische zaaimachines zijn geschikt voor 
bijna alle toepassingen in de moderne landbouw. 
De nauwkeurige dosering vindt plaats via een 
zaaias. Doordat het zaad dicht bij de grond wordt 
gestrooid via slangen en strooidoppen, kunnen 
groenbemestingsgewassen, vanggewassen, 
doorzaaigrassen en veel meer soorten 
nauwkeurig worden gestrooid. Er zijn meerdere 
tankvolumes beschikbaar. APV biedt verschillende 
besturingsopties, van simpele bedieningskasten tot 
ISOBUS.
U bespaart tijd en geld omdat u met deze machine 
meerdere handelingen in 1 werkgang uitvoert.

MACHINEDRAGER MT2
APV levert voor de pneumatische zaaimachines een 
werktuigdrager die direct in de hefinrichting van de 
tractor gehangen kan worden. Zo kan de machine 
modulair toegepast worden op meerdere machines 
en hoeft er geen extra bewerking plaats te vinden 
op de grondbewerkingsmachine. Dit maakt het 
eenvoudiger en gebruiksvriendelijker om met de 
machine te werken.

ZAAIEN



04 05

PNEUMATISCHE ZAAIMACHINE 
KUNSTMESTUITVOERING
Onze pneumatische zaaimachines zijn ook 
leverbaar in een speciale uitvoering. De 
kunstmestuitvoering wordt gebruikt bij het 
doseren van kunstmest, het strooien van micro- en 
gewasbeschermingsgranulaten en het zaaien van 
groenbemestingsgewassen. De corrosiebestendige 
constructie biedt voordelen bij het uitbrengen 
van kunstmest en garandeert een eenvoudige 
bediening. Er zijn meerdere tankvolumes 
beschikbaar.

ZAAIEN & BEMESTEN

PNEUMATISCHE  
ZAAIMACHINE TWIN
De “TWIN-PS” heeft een gescheiden tank. Zo 
kunnen twee verschillende zaden, kunstmestsoorten 
of granulaten onafhankelijk van elkaar worden 
gedoseerd. Met de juiste computer kan elke 
zaaiaszijde apart worden aangestuurd, waardoor 
de strooihoeveelheid exact wordt aangehouden. 
Problemen met verschillende korrelgroottes, 
strooihoeveelheden en strooidiepten behoren 
hiermee tot het verleden.

LIQUID FERTILIZER LF
Met de Liquid Fertilizer is het mogelijk om vloeibare 
meststof toe te dienen. Ook het toedienen van 
effectieve micro-organismen, inkuilmiddelen, 
plantstabilisatoren en bodemverbetering is een 
veel toegepaste bewerking met deze machine. 
De exacte afgifte wordt verkregen dankzij het 
toepassen van de juiste bedieningskast icm 
sensoren.
De Liquid Fertilizer heeft een breed scala aan 
slangen en koppelingen, zodat de machine 
eenvoudig aan ieders wens aangepast kan worden.

WIEDEG AS
De wiedeg wordt beschouwd als een allrounder 
op het veld. Dankzij de onafhankelijke ophanging 
van de egvelden en de keuze uit verschillende 
tanddiktes past de AS zich eenvoudig aan iedere 
bodemsoort aan. Het gebruiksgemak wordt 
verhoogd door de machine uit te voeren met 
hydraulische tandverstelling. 
De wiedeg is in de eerste plaats bedoeld om de 
groei van ongewenste kruiden te reguleren.
Door de wiedeg correct af te stellen en in te 
zetten, kan tot wel 90% van het ongewenste 
kruid verwijderd worden.

VARIO-CULTUUREG VS
De VS vario-cultuureg maakt het mogelijk om 
in bijna ieder gewas, stadium, grondsoort of 
aanbouwplan een effectieve mechanische 
onkruidbestrijding uit te voeren. De unieke tand-
veerconstructie icm de speciaal gevormde tanden 
zorgen ervoor dat het proces effectief verloopt en 
dat continu en eenvoudig de bewerking aangepast 
kan worden aan iedere situatie. Dit bespaart tijd en 
kosten.

ROLCULTUUREG RH
De rolcultuureg is bijzonder geschikt voor culturen 
met veel organisch materiaal. De roterende 
tandveerringen voorkomen verstopping. De 
tandveerringen kunnen onafhankelijk van elkaar in 
hoek (0-300) en afstand versteld worden, waardoor 
uiterst gevoelig gewerkt kan worden!
De roterende tandveerringen zorgen ervoor dat 
de ongewenste kruiden met wortel en al worden 
verwijderd of afgedekt worden met aarde, waardoor 
de plantgroei van het cultuurgewas bevorderd 
wordt en er meer zuurstof in de bodem komt.

GEWASVERZORGING
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GRASLAND-CULTUUREG GS
De GS graslandverzorgingsmachine kan meerdere 
bewerkingen tegelijkertijd uitvoeren: (door)zaaien, 
beluchten en mechanisch onkruid verwijderen. Ook 
kan de machine uitgevoerd worden met een verend 
egalisatiebord, zodat oneffenheden eenvoudig vlak 
geschoven kunnen worden. Vervolgens trekken 
vier rijen tanden ongewenste grassen en onkruid 
uit de grond en werken het gestrooide zaad ondiep 
in de grond – optimale omstandigheden voor 
ontkieming. Dankzij de verschillende tanddiktes van 
8 mm en 10 mm wordt een optimaal werkresultaat 
bereikt. De grasland-cultuureg is uniek in de 
graslandverzorging.

GRASLANDVERZORGING / 
BODEMBEMONSTERING

GRASLANDPROFI GP
Eggen, zaaien en walsen in één handeling. Dat is 
het grote voordeel van de graslandprofi, die garant 
staat voor een doeltreffende graslandverzorging.
Het egalisatiebord vlakt oneffenheden uit, zoals 
molshopen of wildschade. Het egveld bestaat uit 
2 rijen met 12 mm tanden en 2 rijen met 8 mm 
tanden. Deze combinatie maakt intensief eggen 
mogelijk. De graslandprofi kan eenvoudig ingesteld 
worden naar de meest uiteenlopende toepassingen 
en is onmisbaar voor de verzorging van het 
grasland.

GRASLANDCOMBI GK
De graslandcombi is bij uitstek geschikt voor 
het doorzaaien in terrein waarbij optimale 
gewichtsverdeling essentieel is. De machine kan 
zowel in combinatie als in gedeelde vorm (eg 
voorop, wals achterop) ingezet worden. De machine 
kan individueel aan het terrein worden aangepast. 
Dit verhoogt de effectiviteit bij het verzorgen en het 
vernieuwen van grasland. De GK kan eenvoudig 
uitgerust worden met een MD of PS zaaimachine. 
Om optimale kiemomstandigheden voor het zaad te 
creëren, wordt het zaad tenslotte nog aangedrukt 
door een wals.

GRASLANDWALS GW
De graslandwals GW kan ingezet worden voor 
een breed scala aan toepassingen, zowel voor 
bodemegalisatie als voor zaaibedbereiding. U 
kunt hierbij kiezen tussen een Cambridgewals of 
een getande wals. Beide walsen zijn optimaal voor 
akkerbouw en grasland en creëren zowel een 
goede, kruimelige zaaibedstructuur als een optimale 
versteviging van de bodem.
In de praktijk is gebleken dat het gelijktijdig 
doorzaaien van grasland met APV-zaaimachines 
(pneumatische zaaimachine of multidoseerder) 
doeltreffend is bij de graslandverzorging.

CULTUUREG WS
De cultuureg is een lichte en compacte machine die 
eenvoudig in de fronthef gemonteerd kan worden. 
Indien nodig kan de eg worden gecombineerd met 
een wals om de bodem optimaal voor te bereiden 
voor het zaaibed.
De eg kan worden uitgerust met tanden van 10 
of 12 mm zodat het grasland zo intensief mogelijk 
bewerkt kan worden. Het geveerde egalisatiebord 
zorgt voor een effen oppervlak. Optioneel kan een 
MD of PS zaaimachine worden geïnstalleerd voor 
zaaien of doorzaaien.

BODEMMONSTERSET SOIL CHECK
Met de Soil Check Full Edition kunt u de 
bodem gemakkelijk en snel controleren om 
belangrijke kerngegevens te verkrijgen: pH-
waarde, nitraatgehalte, carbonaatgehalte, 
aggregaat- en humusstabiliteit, bodeminfiltratie, 
bodemtemperatuur, algemene verdichting, 
bodemzones, bodemtype en bodemtypeverschillen. 
Zo kan op een snelle en efficiënte wijze de juiste 
behandeling worden toegepast.



Informatie onder voorbehoud, drukfouten en wijzigingen voorbehouden! Alle afbeeldingen zijn ter illustratie. Foto's: © APV, © Christian Postl

INFORMEER U NU!

Product Werkbreedtes / capaciteit

Compacte strooier 40 l

Universele strooier 105 l

Zoutstrooier 40 l / 105 l / 250 l

Multidoseerder 40 l / 105 l

Pneumatische zaaimachines 120 l / 200 l / 300 l / 500 l / 800 l / 1.600 l

Pneumatische zaaimachines kunstmesteditie 120 l / 200 l / 300 l / 500 l / 800 l

Pneumatische zaaimachine TWIN 300 l

Machinedrager PS 120 - PS 1600 

Liquid Fertilizer 600 l

Wiedeg 3 m / 6 m / 9 m / 12 m

VARIO-cultuureg 1,7 m / 3,2 m / 4,9 m / 6,2 m / 7,6 m / 9,2 m / 12,2 m

Rolcultuureg 6 m

Grasland-cultuureg 3 m / 6 m

Graslandprofi 3 m / 6 m

Graslandcombi 2,4 m / 3 m / 4 m

Graslandwals 2,4 m / 3 m / 4 m

Cultuureg 2,4 m / 3 m

TECHNISCHE GEGEVENS

APV Technische Produkte GmbH
Zentrale: Dallein 15
3753 Hötzelsdorf 
Österreich
Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

Kruse OOTMARSUM
Postbus 78
NL - 7630 AB Ootmarsum

Tel.: +31 541 291756
info@kruse.nl
www.kruse.nl


