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GRAsLANDCOmBI GK

GRAsLANDCOmBI - DE PRODuCTINNOVATIE

APV biedt vanaf nu een innovatie op het  
gebied van de graslandbewerking waar veel  
melkveehouders reeds lang op wachten: een 
lichte graslandcombinatie van eg en wals, die 
ook separaat kunnen werken.

De nieuwe „GK“ bestaat uit een eg met twee 
rijen tanden, een egalisatiebord en een  
nalooprol. Uw voordeel bij APV: eg en wals 
kunnen achter de tractor gecombineerd  
worden gebruikt.

Ons complete productassortiment vindt u
ook online onder www.apv.at

Onze verkoopmedewerkers adviseren u graag
en staan u bij vragen over onze producten ter
beschikking!


mEER INfORmATIE
ONLINE

Met behulp van de accessoires voor front- 
montage kunt u beide werktuigen echter ook  
afzonderlijk voor en achter de tractor gebrui-
ken. De naloopwals kan bijvoorbeeld ook voor 
de akkerbouw worden ingezet. De grasland-
combi is leverbaar in twee werkbreedtes (2,5 m 
en 3 m) en met 3 verschillende soorten walsen 

(Cambridge-wals Ø 390 mm, Cambridge-wals 
Ø 530 mm resp. tandwals Ø 410 mm). Wij  
adviseren bovendien tijdens de grasland- 
bewerking tegelijkertijd gras door zaaien met 
APV-zaaimachines (pneumatische zaaimachi-
nes en multidoseermachine (ook een nieuw  
product)).
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GRAsLANDCOmBI GK 300 m1

GRAsLANDWALs GW

GRAsLANDCOmBI GK 250 m1

PNEumATIsCHE zAAImACHINEs Ps
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WERKING VAN DE GRAsLANDCOmBI

Grote oneffenheden worden geegaliseerd door 
het egalisatiebord, vervolgens prepareren de  
2 egrijen met 12-mm-tanden een optimaal zaai-
bed voor het doorzaaien. Tegelijkertijd 
worden de onkruiden en verkeerde grassen 
verwijderd. 

De gemonteerde zaaimachine zaait direct na 
de tanden-rijenl en voor de rol. De laatste stap,  
het aandrukken van het zaaibed, wordt  
vervolgens uitgevoerd door de nalooprol.

GRAsLANDROL GW 250 m1 EN GW 300 m1

Voor professionele akkerbouw- en grasland-
bedrijven zijn cambridge- of getande walsen 
van APV de perfecte machine om de bodem te 
verstevigen en daardoor de opkomst doelge-
richt te verbeteren. Beide soorten rollen zijn 
optimaal voor akkerbouw en grasland te gebrui-

ken en brengen zowel een goede kruimelige 
zaaibedstructuur als een optimale versteviging. 
De gras-landrollen kunnen ook afzonderlijk 
worden geleverd. (zie prijslijst)

GRAsLANDCOmBI #07-11

GRAsLANDCOmBI #01-06

ONzE PRODuCTEN

12GRAsLANDCOmBI #12-13
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 TECHNIsCHE GEGEVENs

GK 250 m1

De graslandcombi GK 250 M1 is bijzonder geschikt voor graslandverzorging en voor het zaaien 
resp. doorzaaien van gras, zowel op vlakke als op hellend oppervlak Door de unieke combinatie 
van sterke 12 mm-tanden en de nalooprol wordt het graslandoppervlak optimaal bewerkt en 
het zaaizaad vervolgens direct aangedrukt. De GK 250 M1 wordt ook vaak voor meerdere 
doeleinden gebruikt. Op hellingen of bij kleinere tractoren biedt de GK ook de mogelijkheid om 
de machine in twee delen separaat te gebruiken. 

 Werkbreedte . . . . . . . . . . . . . . .  2,4 m
 Transportafmetingen. . . . . . . .

zonder PS zaaimachine . . . . . .  H 1,31 m, B 2,44 m, D 1,82 m 
 met PS zaaimachine . . . . . . . . .  H 1,71 m, B 2,44 m, D 1,98 m
 Gewicht (Cambridge-Wals 390 mm) (Full Edition) .  990 kg
 Gewicht (Cambridge-Wals 530 mm) (Full Edition) .  1.160 kg
 Gewicht (Getande wals 410 mm) (Full Edition) . . .  1.260 kg
 Aanspanningscategorie . . . . . .  CAT 2
 Tractor vermogen. . . . . . . . . . .  55 kW / 75 PK

1 dubbelwerkend stuurventiel voor nalooprolverstelling vereist

Gebruiksvoorbeelden:

• Wals en eg kunnen zonder gereed-
schap separaat in twee delen worden
gebruikt, bevestigd en gemonteerd.

• Met	de	eg	vooraan	en	de	wals
achteraan wordt een betere gewichts-
verdeling bereikt. Het zwaartepunt ligt
dicht bij de tractor.

• Combineer	de	werkgangen
(egaliseren, uiteggen, zaaien, ineggen
en rollen) die u nodig heeft.

• Regel	traploos	de	druk,	de	diepte	en
de agressiviteit van de tanden en de
diepte-instelling van de nalooprol.

 uW VOORDELEN

• Complete	machine	met	2	rijen	tanden
en de wals

• Twee	rijen	gebogen	12	mm-tanden
(33 stuks), naar keuze ook met 10
mm-tanden

• Geveerd	egalisatiebord
• Weiland-Cambridge-wals	(Ø	390	mm

resp. Ø 530 mm) of
getande rol (Ø 410 mm)

• Hydraulische	bediening	v/d	rol
• Steunpoot	aan	de	eg	en	de	rol
• Gereedschapskist	geïntegreerd	in	het

frame van de rol

Onze graslandcombi is ook leverbaar in
„Full Edition“ uitvoering met alle opties. 
Deze omvat:

• GK 250 M1 met eg (12 mm tanden)
en Cambridge- of getande rol

• verlichting
• vultrap
• egalisatiebord
• strooidopmontage
• pneumatische zaaimachine PS 200 M1

met elektrische blazer
incl. computer 5.2

• sensorset: sensor GPSa +
topstang-hefsensor

• Bedrijfsurenteller
• Accessoireset frontmontage cultuureg

(voor tractor en werktuigendrager
(Metrac))

Te gebruiken met pneumatische zaaima-
chines	met	elektrische/hydraulische	bla-
zer PS 120 M1, PS 200 M1 en PS 300 M1 
en met multidoseerder MDP 100 M1.

uITVOERING
fuLL EDITION

ExTRA uITVOERING







 Gebaseerd op de basisuitvoering kunt
u uw graslandcombi helemaal vrij
samenstellen.
Neem hiervoor contact op met uw
APV-verkoopcontact!
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GK 300 m1

De graslandcombi GK 300 M1 is bijzonder geschikt voor de graslandverzorging en voor het zaaien 
resp. doorzaaien van graszaad, zowel op vlakke als op hellend land. Door de unieke combinatie 
van sterke 12 mm-tanden en de nalooprol wordt het grasland optimaal bewerkt en het zaaizaad 
vervolgens direct aangedrukt. De GK 300 M1 wordt ook voor meerdere doeleinden gebruikt. Op 
hellend land of met kleinere tractoren biedt de GK ook de mogelijkheid de machine in twee delen 
separaat te gebruiken.

 Werkbreedte . . . . . . . . . . . . . . .  3 m
 Transportafmetingen. . . . . . . .

zonder PS zaaimachine . . . . . .  H 1,31 m, B 3 m, D 1,82 m
met PS zaaimachine . . . . . . . . .  H 1,71 m, B 3 m, D 1,98 m

 Gewicht (Cambridge-Wals 390 mm) (Full Edition) .  1.110 kg
 Gewicht (Cambridge-Wals 530 mm) (Full Edition) .  1.350 kg
 Gewicht (Getande wals 410 mm) (Full Edition) . . .  1.450 kg
 Aanspanningscategorie . . . . . .  CAT 2
 Tractor vermogen. . . . . . . . . . .  66 kW / 90 PK

1 dubbelwerkend stuurventiel voor nalooprolverstelling vereist

 TECHNIsCHE GEGEVENs

Gebruiksvoorbeelden: uW VOORDELEN

• Complete	machine	met	2	rijen	tanden
en de nalooprol

• Twee	rijen	gebogen	12	mm-tanden
(41 stuks), naar keuze ook met 10
mm-tanden

• Geveerd	egalisatiebord
• Weiland-Cambridge-rol	(Ø	390	mm

resp. Ø 530 mm) of
getande rol(Ø 410 mm)

• Hydraulische	bediening	v/d	wals
• Steunpoot	aan	eg	en	wals
• Gereedschapskist	geïntegreerd	in	het

frame van de nalooprol

• Wals en eg kunnen zonder gereed-
schap separaat in twee delen worden
gebruikt, bevestigd en gemonteerd.

• Met	de	eg	vooraan	en	de	wals
achteraan wordt een betere gewichts-
verdeling bereikt. Het zwaartepunt ligt
dicht bij de tractor.

• Combineer	de	werkgangen	
(egaliseren, uiteggen, zaaien, ineggen 
en walsen) die u nodig heeft.

• 	Regel	traploos	de	druk,	de	diepte	en
de agressiviteit van de tanden en de
diepte-instelling van de nalooprol.

Onze graslandcombi is ook leverbaar in 
„Full Edition“ uitvoering met alle opties. 
Deze omvat:

• GK 300 M1 met eg (12 mm tanden)
en Cambridge- of getande rol

• verlichting
• vultrap
• egalisatiebord
• strooidopmontage
• pneumatische zaaimachine PS 200 M1

met elektrische blazer
incl. computer 5.2

• sensorset: sensor GPSa +
topstang-hefsensor

uITVOERING

fuLL EDITION



• Bedrijfsurenteller
• Accessoireset frontmontage cultuureg

(voor tractor en werktuigendrager
(Metrac))

Te gebruiken met pneumatische zaaima-
chines	met	elektrische/hydraulische	bla-
zer PS 120 M1, PS 200 M1 en PS 300 M1 
en met multidoseerder MDP 100 M1.

ExTRA uITVOERING

 Gebaseerd op de basisuitvoering kunt
u uw graslandcombi helemaal vrij
samenstellen.
Neem hiervoor contact op met uw
APV-verkoopcontact!
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TECHNIsCH fuNCTIONEREN

 #01 TWEE RIjEN TANDEN

 #02 EGALIsATIEBORD

 #03 VERsTELLING VAN HET EGALIsATIEBORD

• De eg bestaat uit 2 rijen tanden met
gebogen 12-mm-tanden
(alternatief 10 mm).

• Gebogen	tanden	zorgen	voor	een
ellipsvormige beweging in de grond.
Hoe steiler de tand staat, des te kleiner
wordt deze elipsvorming. Hoe vlakker
de tand staat, des te groter wordt de
beweging.

• De	in	hoogte	verstelbare	en	geveerd
egalisatiebord egaliseert grote
oneffenheden in het grasland, zodat de
tanden niet onnodig worden belast.

• De	hoogteverstelling	gebeurt	met	twee
pennen (één links en één rechts) in het
gatenraster.

• Voor	een	eenvoudige	verstelling	wordt
een hendel meegeleverd. Met deze
hendel kan het egalisatiebord na het
verwijderen van de pennen via een
tand-transmissie probleemloos hoger
of lager worden ingesteld.

 #04 AGREssIVITEIT VAN DE EGTANDEN 

 #05 VERsTELLING VAN DE WALs 

 #06 WAARsCHuWINGsBORDEN

GRAsLANDCOmBI

• Naast de diepte kan bij de GK-reeks 
ook de agressiviteit van de tanden
t.o.v. elkaar worden gewijzigd. 
Daarvoor naar wens alleen de pennen 
van de egtanden in de voorste of de 
achterste boring versteken.

• Voor	het	verstellen	van	de	egtanden
kan de hendel van het egalisatiebord
worden gebruikt.

• Het verstellen van de wals vindt plaats
door het in- resp. uitschuiven van de
hydraulische	cilinder.	Wanneer	deze
volledig ingeschoven wordt, dan komt
de nalooprol los van de bodem en wordt
het volledige gewicht van de rol op de
tanden gebracht. De aandrukkracht van
de tanden wordt verhoogd en de bodem
wordt intensiever bewerkt. Bij uitgescho-
ven cilinder wordt de tandendruk lager,
voor een lichte bewerking.

• Voor het veilige rijden omvat de Full
Edition waarschuwingsborden en ver-
lichting.

8 9



TECHNIsCH fuNCTIONEREN





#07 Ps/mD-mONTAGE OP DE GK-REEKs

#08 mONTAGE VAN DE sTROOIDOPPEN

• Onze graslandcombi GK 250 M1 resp.
GK 300 M1 kan gecombineerd worden
met de pneumatische zaaimachines
PS 120 M1 - PS 300 M1 (met elektrische
of	hydraulische	blazer)	of	de
multidoseermachine MDP 100 M1.

• Voor de montage op de GK kan de PS/
MD op twee verschillende posities (op
nalooprol of eg) samen met de contra-
plaat worden bevestigd. De voorberei-
ding-selementen voor de montage van
de pneumatische zaaimachines maken
deel uit van de Full Edition uitvoering.

• De strooidoppen worden met dezelfde 
afstand	t.o.v.	elkaar	gefixeerd	op	een 	
profielbuis.

• In de standaarduitvoering zijn de
strooidoppen voor de rol gemonteerd.
Het	profiel	voor	de	strooidop-montage
kan echter ook aan de eg worden
bevestigd.

 #09 sENsOR HEfWERK TOPsTANG 

GRAsLANDCOmBI

• Voor	het	automatische	stoppen	en
draaien van de zaaias biedt APV bij de
Full Edition de sensor hefwerk topstang
aan, die aan één van de beide
topstanggaten van de GK wordt
gemonteerd.

 #11 VuLTRAP

• Voor veilig vullen van de tank van de
pneumatische zaaimachines zijn voor
beide montageposities passende
vultrappen leverbaar (inbegrepen in de
Full Edition).

 #10 sENsOR GPsa

• Voor de automatische aanpassing van
de zaaias-snelheid aan de werkelijke
bewegingssnelheid is een sensor-set
leverbaar (inbegrepen in de Full
Edition).

10 11



TECHNIsCH fuNCTIONEREN

 #12 fRONTmONTAGE

• De	frontmontage	voor	de	eg	is	leverbaar 
als	extra-uitvoering.	De	aanspanning van 
de topstang en de loopwielen kunnen  
zonder gereedschap worden uitgevoerd 
met behulp van pennen.

• De	frontmontage	biedt	de	mogelijkheid 
de aandrukkracht van de tanden tijdens 
het	rijden	aan	te	passen	via	de	hydrauli-
sche cilinder. (Hier kan de cilinder van de 
rol worden gebruikt, die bij separaat 
gebruik niet nodig is voor de rol.)

 #13 sEPARAAT EN GECOmBINEERD TE GEBRuIKEN

• Bij hellingen of bij kleinere tractoren
bestaat de mogelijkheid om de machine
separaat in twee delen te gebruiken.

• “Ik heb voor de GK gekozen, waarmee
ik zowel het grasland als de akker kan
bewerken. Het geveerde egalisatiebord
en de getande wals voor een perfecte
verkruimeling zijn voor mij het best ge-
schikt.  Bovendien vind ik ook de prijs-/
prestatieverhouding zeer overtuigend.“

“Ik heb voor de GK gekozen, waarmee ik zowel het grasland als de akker 
kan bewerken. Het geveerde egalisatiebord en de getande wals voor een 
perfecte verkruimeling zijn voor mij het best geschikt.  Bovendien vind 

ik ook de prijs-/prestatieverhouding zeer overtuigend.“
Josef Schacherl, landbouwer
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Van gebruiker tot ondernemer

Voor Jürgen Schöls was het vanaf het begin dui-
delijk, dat zijn hart naar de landbouw uitging. 
Daarom nam hij de ouderlijke boerderij over en 
is daar nog steeds actief. Als boer en 
uitvinder ontwikkelde hij in het jaar 1997 zijn 
één schijf-strooier verder. Hij zag dat zijn 
optimalisatie potentieel had en richtte APV – 
Technische Produkte GmbH op.

De eerste APV-machines bouwde de jonge on-
dernemer zelf met de hand, vandaag de dag 
zijn er 100 medewerkers in dienst. De onder-
neming werkt volgens het motto: ALLES IS MO-
GELIJK! Geven, altijd weer geven; dan komt er 
iets	goeds	terug!	De	dynamische	onderneming	
is nieuwsgierig, neemt niets als een feit aan en
optimaliseert het goede dat er al is. 

 BEDRIjfsGEsCHIEDENIs

„Elke moderne boer gebruikt APV-techniek in zijn bedrijf“.
Visie van de directeur

Meer informatie op onze homepage www.apv.at.
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Innovaties voor de toekomst
- sinds 1997 -

Gegevens onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen!
Alle	beelden	zijn	symbolische	weergaven.

APV - Technische Produkte GmbH
HOOFDKANTOOR,	Dallein	15,	AT-	3753	Hötzelsdorf
Telefoon: +43 (0) 2913 / 8001
E-mail: office@apv.at

Kruse Ootmarsum
Postbus 78, NL-7630 AB Ootmarsum
Telefoon: +31 (0) 541 / 291756
Telefax: +31 (0) 541 / 292258
E-mail: info@kruse.nl
Web: www.kruse.nl Bezoek ons ook op...




