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Voor Jürgen Schöls was vanaf het begin duidelijk dat zijn hart klopt voor de landbouw. Daarom 
nam hij de ouderlijke boerderij over en bedrijft deze tot op vandaag. Als landbouwer en knutselaar 
ontwikkelde hij in 1997 zijn strooier met één schijf verder. Hij herkende  zijn optimalisatie potentie 
en richtte APV - Technische Produkte GmbH op. 

De eerste APV machines bouwde de jonge ondernemer zelf met de hand, tegenwoordig heeft 
hij meer dan 100 medewerkers in dienst. Het hele bedrijf werkt volgens het motto: ALLES IS 
MOGELIJK! Geven, altijd weer geven, dan komt het goede terug! Het dynamische bedrijf vraagt 
steeds, neemt niets als gegeven aan en optimaliseert het goede dat aanwezig is.

“Elke moderne landbouwer gebruikt APV-techniek op zijn bedrijf”.
Visie van de bedrijfsleider

VAN GEBRUIKER TOT ONDERNEMER

MEER INFORMATIE 
ONLINE

U vindt ons hele productassortiment op  
www.apv.at.

Maak gebruik van het persoonlijke advies van 
APV verkoopmedewerkers.
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PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES KUNSTMEST-EDITIE

PRECIES DOSEREN BIJ DE BESTE OVERDWARS-VERDELING

Het exact strooien van zaaigoed, kunstmest en gewasbeschermings-granulaatkorrels ondersteunt 
u bij het behalen van de beste opbrengsten. Met de pneumatische zaaimachines van de kunstmest-
editie van APV rijdt u uw strooigoed efficiënt en milieuvriendelijk uit.

APV helpt u uw bedrijfsmiddelen efficiënt in te zetten, omdat:
• minder werkgangen door een gecombineerd gebruik van de zaaimachine op een 

grondbewerkingsmachine resp zaaimachine betekent, dat uw werktijd, machineslijtage en 
bodemverdichting verminderen en u brandstof bespaart.

VOOR ELKE PROFESSIONAL DE GESCHIKTE MACHINE

Alle varianten van de PS Kunstmest-editie van APV worden gekenmerkt door:
• De complete machine is luchtdicht en corrosiebestendig: alle onderdelen met poedercoating 

zijn beschermd door een corrosiebestendige KTL-coating (standaard in de auto-industrie).
• Alle genormeerde onderdelen, de roerinrichting en de borstelafstelling zijn gemaakt van RVS.
• Een nauwkeurige dosering en exacte overdwars-verdeling over de volledige werkbreedte.
• Universele montagemogelijkheden op bijna alle machines, zoals zaaimachines, 

precisiezaaimachines schoffelmachiness, grondbewerkingsmachines of maaidorsers - 
onafhankelijk van de fabrikant.

• Eenvoudige afstelling en comfortabele afdraaiproef.

UW INDIVIDUELE APV-OPLOSSING 

Met de PS Kunstmest-editie van APV heeft u de mogelijkheid uw professionele machine speciaal 
samen te stellen voor uw vereisten. Een grote selectie aan tankgroottes, zaaiassen en blazertypen 
maakt het mogelijk om u een op maat gemaakte oplossing te bieden voor elke vereiste en elk 
budget.
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PS 120 M1 D / PS 200 M1 D / PS 300 M1 D

DE CORROSIEBESTENDIGE “KLEINE”

De PS 120, 200 en 300 M1 D zijn professionele machines voor gebruik op kleine en middelgrote 
bedrijven. Ze onderscheiden zich van elkaar door het volume van de tank. 

TECHNISCHE GEGEVENS

LEVERINGSUITVOERING

 Werkbreedte . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 6 m met elektrische dubbele blazer, 8 uitgangen
1 - 7 m met hydraulische blazer, 8 uitgangen
1 - 12 m met hydraulische blazer, 16 uitgangen1

 Afmetingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 90 cm, B 60 cm, D 80 cm (PS 120 M1)
H 100 cm, B 70 cm, D 90 cm (PS 200 M1)
H 110 cm, B 80 cm, D 100 cm (PS 300 M1)

 Zaaizaadtank . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 l / 200 l / 300 l kunststof tank
 Eigen gewicht elektr./hydr. . . . . . 45 kg / - (PS 120 M1) 

60 kg / 83 kg (PS 200 M1)
70 kg / 93 kg (PS 300 M1)

 Capaciteits-gegevens . . . . . . . . . . 12 V/25 A
Max. benodigde druk: 180 bar
Max. benodigde oliehoeveelheid: 38 l/min

Bij uitvoering met hydraulische blazer is 1 enkelwerkend stuurventiel (formaat BG 3) + 1 drukloze retour (BG 4) 
vereist.

• Naar keuze met computer 1.2, 3.2, 5.2 of 
6.22 (verschillende prijscategorieën)

• Complete corrosiebestendige zaaimachine 
met slangen (25 m)

• Zaaias voor fijn zaad, zaaias voor grof zaad
• Roerinrichting van rvs
• 6 m kabel van de zaaimachine naar de 

computer
• Corrosiebestendige afdraaigoot, 

afdraaizak, contraplaat (gegalvaniseerd), 
zaaizaad weegschaal

• Blazerdrukcontrole3 bij hydraulische 
blazer

• 8 rvs strooidoppen en 4 stuks gegalvani-
seerde 6-kant-stangen (voor monteren 
van de strooidoppen)

1 Als optie (8 uitgangen met 8 Y-verdelers (zie blz. 21) of 16 uitgangen (zie blz. 18) verkrijgbaar als accessoire)
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DE VOORDELEN

VOORDELEN VAN ALLE APV 
KUNSTMEST-PS MACHINES

PS 120 M1 D EN PS 200 M1 D
• Door de compacte afmetingen 

ideaal voor machines met smalle 
ruimteomstandigheden (bijv. opklapbare 
machines)

• Weinig gewicht op de 
grondbewerkingsmachine of de 
zaaimachine

PS 300 M1 D
• Comfortabel werken ook bij grotere 

strooihoeveelheden
• Tijdbesparing, omdat minder vaak 

navullen  noodzakelijk is

• Strooien van kunstmest, microgranulaten, 
pesticiden en ondervruchten mogelijk

• Alle delen met poedercoating (behalve 
hydraulische blazer) met KTL-coating 
(automobielstandaard)

• Genormeerde onderdelen (schroeven, 
vulringen, moeren, enz.), roerinrichting, 
borstelafstelling van RVS 

• Luchtdichte en corrosiebestendige 
zaaias-afdichting 

• Drukmanometer voor optimale 
luchtstroom-instelling bij hydraulische 
blazer

2 Selecteer de computer aan de hand van de gewenste functies (blz. 12-15)
3 Voor gebruik met de computers 1.2, 5.2 en 6.2 5







 

LEVERINGSUITVOERING 
STANDAARD UITVOERING

 Werkbreedte . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 6 m met elektrische dubbele blazer, 8 uitgangen
1 - 7 m met hydraulische blazer, 8 uitgangen
1 - 12 m met hydraulische blazer, 16 uitgangen1 

 Afmetingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 125 cm, B 80 cm, D 120 cm
 Zaaizaadtank . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunststof tank met inhoud van 500 l
 Eigen gewicht elektr./hydr. . . . . . 93 kg / 116 kg
 Capaciteitsgegevens . . . . . . . . . . . 12 V/25 A

Max. benodigde druk: 180 bar
Max. benodigde oliehoeveelheid: 38 l/min

Bij uitvoering met hydraulische blazer is 1 enkelwerkend stuurventiel (formaat BG 3) + 1 drukloze retour (BG 4) 
vereist.  

• Naar keuze met computer 1.2, 3.2, 5.2 of 
6.22 (verschillende prijscategorieën)

• Complete corrosiebestendige zaaimachine 
met slangen (25 m)

• Zaaias voor fijn zaad en zaaias voor grof 
zaad

• Roerinrichting van RVS
• 6 m kabel van de zaaimachine naar de 

computer
• Corrosiebestendige afdraaigoot, 

afdraaizak, contraplaat (gegalvaniseerd), 
zaaigoedweegschaal, vulniveausensor3

• Blazerdrukcontrole3 bij hydraulische blazer
• 8 RVS strooidoppen en 4 stuks gegalvani-

seerde 6-kant-stangen (voor monteren van 
de strooidoppen)

1 Als optie (8 uitgangen met 8 Y-verdelers (zie blz. 21) of 16 uigangen (zie blz. 18) leverbaar als accessoire)

TECHNISCHE GEGEVENS

DE UITRUSTING VOOR ELKE TOEPASSING 

De PS 500 M2 D overtuigt vooral door de veelzijdige gebruiksmogelijkheden. Met een tankinhoud 
van 500 liter is de speciale machine geschikt voor grote strooihoeveelheden. Wij adviseren de PS 
500 M2D  voor landbouwers en loonbedrijven die grote oppervlaktes bewerken.

PS 500 M2 D
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2 Kies de computer aan de hand van de gewenste functies (blz. 12-15)
3 Voor gebruik met de computers 1.2, 5.2 en 6.2

DE VOORDELEN

VOORDELEN VAN ALLE APV 
KUNSTMEST-PS MACHINES

• Strooien van kunstmest, microgranulaten, 
pesticiden en ondervruchten mogelijk 

• Alle delen met poedercoating (behalve 
hydraulische blazer) met KTL-coating 
(automobielstandaard)

• Genormeerde onderdelen (schroeven, 
vulringen, moeren, enz.), roerinrichting, 
borstelafstelling van RVS

• Luchtdichte en corrosiebestendige 
zaaias-afdichting 

• Drukmanometer voor optimale 
luchtstroominstelling bij hydraulische 
blazer

COMFORTABEL WERKEN
• Vulniveausensor3 die op tijd herinnert 

aan het bijvullen van de kunstmest of het 
zaaigoed

• Weinig navullen vanwege de grote tank
• Grote tankopening die het vullen 

vergemakkelijkt

VEELZIJDIGHEID
• U bent gewapend voor bijna elke 

toepassing
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GROOT VOLUME VOOR GROTE HOEVEELHEDEN 

De PS 800 M1 D heeft met 800 liter het grootste tankvolume van de pneumatische zaaimachines 
uit de kunstmest-editie. Alle onderdelen zijn perfect afgestemd op de vereisten van intensief 
gebruik. Zo is de machine uitgerust met 16 uitgangen, een sterke hydraulische blazer, een stalen 
tank en veel andere extra uitvoeringen

 Werkbreedte . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 12 m met hydraulische blazer, 16 uitgangen
3 - 12 m met hydraulische blazer, 32 uitgangen1

 Afmetingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 125 cm, B 100 cm, D 170 cm
 Zaaizaadtank . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 l stalen tank
 Eigen gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kg
 Capaciteitsgegevens . . . . . . . . . . . 12 V/25 A

Max. benodigde druk: 180 bar
Max. benodigde oliehoeveelheid: 38 l/min

Een enkelwerkend stuurventiel (formaat BG 3) + 1 drukloze retour (BG 4) vereist.

TECHNISCHE GEGEVENS

• Naar keuze met computer 5.2 of 6.22 

(verschillende prijscategorieën)
• Complete corrosiebestendige 

zaaimachine met slangen (75 m)
• Zaaias voor fijn zaad en zaaias voor grof 

zaad
• Roerinrichting van RVS
• 6 m kabel van de zaaimachine naar de 

computer
• Corrosiebestendige afdraaigoot, 

afdraaizak, zaaigoedweegschaal, 
vulniveausensor3, blazerdrukbewaking3

• 16 RVS strooidoppen en 8 stuks 
gegalvaniseerde 6-kant-stangen (voor 
monteren van de strooidoppen)

• Hefhaken voor een gemakkelijkere 
hantering bij de montage

• Zeef voor vreemde voorwerpen

STANDAARD UITVOERING

1 als optie (16 uitgangen met 16 Y-verdelers (zie blz. 21) of 16 uitgangen (zie blz. 18) leverbaar als accessoire)

PS 800 M1 D
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2 Kies uw computer aan de hand van de gewenste functies (blz. 12-15)
3 Voor gebruik met de computers 5.2 en 6.2

DE VOORDELEN

VOORDELEN VAN ALLE APV 
KUNSTMEST-PS MACHINE

COMFORTABEL WERKEN
• Vulniveausensor3 die  tijdig herinnert aan 

het bijvullen van het zaaigoed
• Weinig navullen
• Gemakkelijk vullen door de grote 

tankopening voor vullen met big bag
• Tankdeksel opklapbaar
• Uitschakelbare/inschakelbare 

roerinrichting

VEELZIJDIGHEID
• Strooien van grote hoeveelheden per 

hectare
• U heeft altijd een tweede zaaias voor 

meer mogelijkheden

• Strooien van kunstmest, microgranulaten, 
pesticiden en ondervruchten mogelijk 

• Alle delen met poedercoating (behalve 
hydraulische blazer) met KTL-coating 
(automobielstandaard)

• Genormeerde onderdelen (schroeven, 
vulringen, moeren, enz.), roerinrichting, 
borstelafstelling van RVS

• Luchtdichte en corrosiebestendige 
zaaias-afdichting 

• Drukmanometer voor optimale 
luchtstroominstelling
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PS 300 M1 D TWIN

BESTE RESULTATEN DOOR GEDEELDE TANK EN TWEE ZAAIASSEN

Met de PS 300 M1 D TWIN is het mogelijk twee verschillende zaadsoorten/kunstmestsoorten met één 
machine uit te zaaien. De tank is door een scheidingswand in het midden verdeeld. Met de computer 
5.7 kan elke zaaias-zijde apart worden aangestuurd.

TECHNISCHE GEGEVENS

STANDAARDUITVOERING

 Werkbreedte . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 m met 4 uitgangen per zaaias
(8 uitgangen met 8 Y-verdelers of
16 uitgangen als accessoire leverbaar)

 Afmetingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 105 cm, B 75 cm, D 100 cm
(PS 300 TWIN + elektr. blazer)
H 105 cm, B 70 cm, D 115 cm
(PS 300 TWIN + hydr. blazer)

 Zaaizaadtank . . . . . . . . . . . . . . . . . stalen tank  300 ltr.met tank verdeling 
 Eigen gewicht elektr./hydr. . . . . . 100 kg / 123 kg 
 Capaciteitsgegevens . . . . . . . . . . . 12 V / max. 40 A

Max. benodigde druk: 180 bar
Max. benodigde oliehoeveelheid: 38 l/min

Bij uitvoering met hydraulische blazer is 1 enkelwerkend stuurventiel (formaat BG 3) + 1 drukloze retour (BG 4) 
vereist.

• Complete zaaimachine met slangen 
(25 m) 

• Zaaias f-fb voor fijne zaden en Flex20 
voor grove zaden

• 6 m kabel van de zaaimachine naar de 
computer

• Gedeelde afdraaigoot, contraplaat 
(gegalvaniseerd)

• 8 RVS strooidoppen en 4 stuks 
gegalvaniseerde 6-kant-stangen (voor 
monteren van de strooidoppen)

• 2 x afdraaizak, zaaizaadweegschaal
• Drukcontrole1 bij hydraulische blazer
• 2 x vulniveausensoren1 (1x per tankhelft)
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DE VOORDELEN

TOEPASSINGEN

• Volledig corrosiebestendig (KTL-coating) 
zoals pneumatische zaaimachines van de 
kunstmest-editie

• Rondom betere afdichting dan standaard 
PS machines

• Gedeelde stalen tank
• Gedeelde zaaias met elk een 

aandrijfmotor
• Gedeelde afdraaigoot
• Een luchtklep per zaaias voor individuele 

luchtregulatie
• Aandrijving van de roerinrichting vindt 

plaats via tandwiel (uitschakelbaar)
• Stroomtoevoer direct van de accu naar 

de computer
• Computer 5.7 met 62-polige stekker
• Blazerdrukcontrole1 bij hydraulische 

blazer
• Vulniveaucontrole1 in elke tankhelft

• Ondervruchtverbouw met meerdere 
componenten in verschillende 
zaadgroottes (geen ontmenging)

• Ondervruchtverbouw met meerdere 
componenten met verschillende 
zaaiaflegplaatsen (bijv. voor de wals en in 
de tanden)

• Kunstmest- en pesticiden-uitrijden in één 
keer, bijv. bij maïsverbouw

• Halfzijdige afsluiting op een machine

1 Voor gebruik met de computer 5.7







COMPUTER 5.2

• Elektronische regeling en controle van de 
zaaihoeveelheid

• Zaaihoeveelheid elektronisch verstelbaar 
tijdens gebruik

• Functie voor aftappen
• Kalibreren van de snelheid
• Automatische aanpassing van de 

zaaihoeveelheid aan de rijsnelheid (in 
combinatie met snelheidssensor)

• Voordoseerfunctie
• Regelen van de elektrische blazer

• Automatische functie voor de 
afdraaiproef (alleen wegen!)

• Afdraaiproef: mogelijkheid voor 
aanduiding kg/ha of korrels/m²

• Aanduiding van de stroomspanning en 
de stroomsterkte

• Urenteller voor totaal aantal uren en 
dagelijkse urenteller

• Hectare-teller voor totaal aantal hectares 
en dagelijkse hectare-teller

• Kopakkermanagement (in combinatie 
met hefsensor)

GEBRUIKSVOORDELEN

OVERIGE FUNCTIES

• Keuze uit verschillende talen
• Keuze tussen verschillende 

maateenheden (metrisch, imperial)

• Machinecontrole (in combinatie met 
machine sensoren. Voorbeelden: 
drukcontrole en vulniveausensor)

• PS 120 M1 D
• PS 200 M1 D
• PS 300 M1 D
• PS 500 M2 D
• PS 800 M1 D

DE BESTSELLER-MODULE
De computer 5.2 is de populairste computer van APV en onderscheidt zich door een groot aantal 
functies.
De volgende functies maken onze bestseller zo bijzonder: de exacte kalibratie van de snelheid, de 
precieze blazer-regeling en een eenvoudige afdraaiproef.

De computer 5.2 is geoptimaliseerd voor 
gebruik met de volgende machines:
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Extra:
• Zaaigoedbibliotheek: sla uw gangbare 

zaaizaden op en wissel met een druk op 
de knop van toepassing (zonder nieuwe 
afdraaiproef)

• Aanduiding van de resterende 
hoeveelheid (oppervlak en afstand)

• Opslaan van maximaal 5 snelheidska-
libratie-waarden voor het regelmatige 
gebruik van verschillende tractoren

• Aanduiding van het toerental bij 
hydraulische blazers (met als optie 
sensor blazertoerental)

• Automatisch voordoseren

GEBRUIKSVOORDELEN

OVERIGE FUNCTIES

• Bediening via het kleurentouchscreen
• Software-update via usb-stick en internet
• Robuuste aluminium behuizing

COMPUTER 6.2
DE TOUCH-MODULE
De computer 6.2 bevat nog meer functies voor de professionele agrariër en loonwerker. Het 
grote touchscreen toont alle belangrijke machineprocessen in een overzicht. Het menu is voor 
een intuïtieve bediening opgebouwd met zelfverklarende symbolen. Door de extra functies zoals 
de automatische voordosering van het zaaigoed en het aanleggen van een zaaizaadbibliotheek 
kunt u uw zaaimachine nog efficiënter gebruiken.

• PS 120 M1 D
• PS 200 M1 D
• PS 300 M1 D
• PS 500 M2 D
• PS 800 M1 D

De computer 6.2 is geoptimaliseerd voor 
gebruik met de volgende machines:

Alle functies van de computer 5.2
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COMPUTER 3.2 | COMPUTER 1.2

• Elektronische regeling en controle van de 
zaaihoeveelheid

• Elektronische regeling en controle van de 
elektrische blazer

• Zaaihoeveelheid elektronisch verstelbaar 
tijdens gebruik

• Afdraaiproef-functie
• Akoestische en visuele foutmelding

BASISFUNCTIES

• Machinecontrole (in combinatie met 
machinesensoren. Bijvoorbeeld: 
drukcontrole)

• Vulniveaucontrole mogelijk (in 
combinatie met machinesensoren. 
Bijvoorbeeld: vulniveausensor)

• PS 120 M1 D
• PS 200 M1 D

• PS 300 M1 D
• PS 500 M2 D

        DE INSTAPMODULE     |     DE SOLIDE BASIS

De computers 3.2 en 1.2 zijn de basisvariant en onderscheiden zich door hun compactheid. Beide 
beheersen de belangrijkste basisfunctie voor het zaaien, terwijl computer 1.2 ook compatibel 
is met bepaalde machinesensoren. Het toerental van de zaaias en blazer is bij beide modellen 
eenvoudig, snel en gemakkelijk instelbaar.

De computers 3.2 en 1.2 zijn geoptimaliseerd 
voor gebruik met de volgende machines:

EXTRA FUNCTIES COMPUTER 1.2
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GEBRUIKSVOORDELEN

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

• Houd bij het gelijktijdig gebruiken van twee PS met elektrische blazers of twee MDP 
rekening met een kleine reductie van het blaasvermogen, vanwege het grotere 
stroomverbruik.

•  PS 300 M1 D TWIN Enkelvoudig of parallel 

gebruik:

• PS 120 M1 D
• PS 200 M1 D
• PS 300 M1 D
• PS 500 M2 D
• PS 800 M1 D

DE TWIN-MODULE

De computer 5.7 is ontwikkeld voor de PS 300 M1 D TWIN en maakt het mogelijk om twee zaaiassen 
separaat aan te sturen. Met als optie een adapterkabel kunnen met de computer 5.7 ook twee 
pneumatische zaaimachines onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Om het pakket van 
deze multitasking-module af te ronden, is de computer compatibel en combineerbaar met alle 
sensoren.1

De computer 5.7 is geoptimaliseerd voor 
gebruik met de volgende machines:

COMPUTER 5.7

Extra:
• Onafhankelijk aansturing voor maximaal 

twee zaaiassen en één elektrische blazer 
(PS 300 M1 D TWIN)

• Parallel bedienen van maximaal twee 
APV zaaimachines onafhankelijk van 
elkaar met elektrische of hydraulische 
blazer

• Geen beperking bij het gebruik van extra 
machinesensoren

Alle functies van de computer 5.2

1 Uitgezonderd sensor blazertoerental
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Deze zaaiassen zijn speciaal beschermd tegen corrosie.

TYPE AFBEELDING BETROUWBAAR DOSEREN VAN DE VOLGENDE ZADEN

DE FIJNBLINDE

fb-f-fb-fb

• Mosterd
• Phacelia
• Microkorrels

DE FLEX 20

fb-Flex20-fb

• Erwten
• Bonen
• Kunstmest

STANDAARD UITRUSTING

DE FIJNE

f-f

• Gras
• Tarwe
• Kers

DE FIJNVOLLE

fb-fv-fv-fb

• Klaver
• Kers
• Microkorrels

DE EXTRAFIJNVOLLE

fb-efv-efv-fb • Koolzaad

DE FIJNE

f-f-f-f

• Gras
• Mosterd
• Kers

DE FLEX 40

Flex40

• Kunstmest
• Tarwe
• Erwten

ZAAIASSEN

STANDAARD UITRUSTING

ACCESSOIRES

TWIN PS

PS KUNSTMEST-EDITIE

DE FIJNBLINDE

fb-f

• Mosterd                                    •    Microkorrels 
• Klaver
• Phacelia

DE FLEX 20

Flex20

• Tarwe
• Kunstmest
• Boekweit
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BLAZERS

Afhankelijk van het gebruik raden we verschillende blazertypen aan. De blazers verschillen in 
luchtcapaciteit, in de vereisten voor de aansluiting (elektrisch, hydraulisch of aftakas) en in prijs.

• U kunt de PS 120-500 in principe met alle drie de blazertypen - elektrische blazer, 
hydraulische blazer en aftakasblazer - uitrusten. We raden u aan advies in te winnen bij onze 
verkoopmedewerkers of verkooppartners over het nut van de afzonderlijke blazers voor uw 
gebruik.

• Voor de PS 800 bieden we standaard een nog krachtigere hydraulische blazer aan.1

Onderstaand vindt u een overzicht van de functies van de afzonderlijke blazers.

ELEKTRISCHE BLAZER2

HYDRAULISCHE BLAZER

AFTAKASBLAZER

De elektrische blazer is de basisvariant. Hij is geschikt voor strooien 
op kleine werkbreedtes. Voordeel van de elektrische blazer is dat 
u geen hydraulische aansluiting nodig heeft.

Als de luchtcapaciteit van de elektrische blazer te klein is, is de 
hydraulische blazer de juiste keuze. Hij is geschikt voor strooien 
over grote werkbreedtes of grote uitrijhoeveelheden.

Max. benodigde druk: 180 bar
Max. benodigde oliehoeveelheid: 38 l/min

Net zoals de hydraulische blazer biedt de aftakasblazer een 
hoge luchtcapaciteit voor strooien over grote werkbreedtes. De 
aftakasblazer is het alternatief als u geen hydraulische blazer kunt 
gebruiken.

1 Vanwege de speciale vereisten van de PS 800 M1 kan hier alleen de hydraulische blazer worden gebruikt.
2 De elektrische blazer is een krachtige dubbele blazer. 17





PS VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

De “PS voor speciale toepassingen” breidt de slanguitgangen van uw PS uit. Hij is uitsluitend 
beschikbaar bij aankoop van een nieuwe PS, omdat de hele zaaimachine wordt aangepast 
aan de uitbreiding van de uitgangen. Zo garanderen we een exacte dosering en de beste 
overdwarsverdeling. 

DE VOORDELEN

• De PS 120-500 worden aangeboden met 9 - 16 uitgangen
• Bij de PS 800 bieden we een verdubbeling aan van 16 naar 32 uitgangen
• Exacte zaaigoed-overdwarsverdeling bij grote werkbreedtes
• Precies strooien van het zaaigoed
• Direct doseren van het zaaigoed in maximaal 16 zaaischaren (PS 120-500) of maximaal 

32 zaaischaren (PS 800)
• Individuele aanpassing: alle componenten van de PS worden in de fabriek van APV 

aangepast aan de uitgebreide uitgangen 
• Eenvoudig leggen van slangen
• Alle kwaliteitsstandaarden blijven behouden

LET OP

De pneumatische zaaimachines voor speciale toepassingen
• zijn niet geschikt voor groot en zwaar zaaigoed (bijv. erwten, bonen).
• zijn uitsluitend beschikbaar bij aankoop van een nieuwe zaaimachine omdat deze direct in de 

APV-fabriek worden omgebouwd

Laat u bij de koop ook adviseren voor uw andere geplande gebruik.
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SENSOREN VOOR KOPAKKERMANAGEMENT

Als u uw machine opheft, geeft deze sensor de informatie door aan de computer1. De zaaias stopt 
en start automatisch als de machine weer klaar is voor gebruik.

U kunt afhankelijk van uw behoeften kiezen uit de volgende sensoren:
• Topstanghefsensor
• Sensor voor hydraulisch onderstel
• Hefsensor met trekschakelaar
• Hefsensor hydraulisch
• Hefsensor inductief 

SNELHEIDSSENSOREN

De snelheidssensoren geven uw rijsnelheid door aan de computer1. De computer past op basis 
van deze informatie de strooihoeveelheid automatisch aan de rijsnelheid aan.

U kunt afhankelijk van uw behoeften kiezen uit de volgende sensoren:
• Sensor GPSa 
• Radarsensor MX 35 
• Wielsensor 
• 7-polige signaalkabel

SENSOREN

Zodat u alle functies van uw pneumatische zaaimachine kunt gebruiken, bieden we een brede 
selectie sensoren aan als accessoire.
De selectie van de juiste sensor is afhankelijk van verschillende factoren. Gebruik het advies van 
onze experts bij de keuze voor de passende sensor.

1 Computer 5.2, 5.7 of 6.2 is vereist
2 Computer 6.2 is vereist

SENSOREN VOOR MACHINECONTROLE

We bieden machinesensoren zoals de vulniveausensor, evenals de sensor blazertoerental aan. 
Deze maken comfortabel werken mogelijk.

• De Vulniveausensor meldt u wanneer de zaaizaadtank leeg raakt.
• De Sensor blazertoerental voor hydraulische blazer2 controleert constant het juiste 

toerental van de hydraulische blazer voor uw toepassing.
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OVERIGE ACCESSOIRES

AFDRAAISCHAKELAAR1

Bevestig de afdraaischakelaar met de geïntegreerde 
magneet op de gewenste positie. 

Uw voordeel: voer de afdraaiproef en het aftappen van 
de resthoeveelheid direct bij de machine uit.
Met de afdraaischakelaar bepaalt u zelf de duur van de 
afdraaiproef.

VULNIVEAUSENSOR VOOR PS2

De vulniveausensor activeert een alarm op de 
computer als de tank te weinig zaaizaad/kunstmest 
bevat.

Uw voordeel: u wordt op tijd gewaarschuwd dat u 
zaaigoed/kunstmest moet bijvullen.

ZAAIZAAD-DOORSTROOMBEWAKING

Voor de permanente bewaking van de zaaizaaddoorstro-
ming van elke afzonderlijke afvoer/slang. De eenheid is 
compleet onafhankelijk van andere computers monteer - 
en inzetbaar.

Uw voordeel: verstoppingen van de slang worden direct 
herkend en ongezaaide of onbemeste stroken bij het 
uitzaaien worden voorkomen.

1 Voor gebruik met de computers 5.2 en 6.2
2 Voor gebruik met de computers 1.2, 5.2 en 6.2
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SLANGKOPPELING

Ons snelkoppelingssysteem wordt gebruikt om de PS 
tussen meerdere grondbewerkingsmachines te wisselen. 

Uw voordeel: demontage is mogelijk zonder 
gereedschap.

Y-VERDELER STOOTVRIJ

Om een slang op te delen, wordt de Y-verdeler 
gemonteerd. Deze zorgt voor een homogene menging 
van het zaaigoed en een optimale opdeling over de 2 
verder lopende slangen.

Uw voordeel: bereik een exacte overdwars-
verdelingdank zij des opdeling van de slangen.

ACCESSOIRESET VOOR 2E PS OP GRONDBEWERKINGSMACHINE

De accessoireset voor de 2e opbouw-PS bevat de 
belangrijkste onderdelen voor de montage van de PS 
aan een andere grondbewerkingsmachine.

Uw voordeel: daardoor hoeven deze delen niet telkens 
gedemonteerd en gemonteerd te worden.

OVERIGE ACCESSOIRES
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OVERIGE ACCESSOIRES

LUCHTAFSCHEIDER AIR GUARD

Deze instelbare luchtafscheider zorgt ervoor dat 
de luchtstroom afgescheiden wordt en kunstmest/
microkorrels zeker op de gewenste plek worden 
gestrooid en daar ook blijven (wordt niet meer uit de 
zaaivoor geblazen).

 Uw voordeel: veilig en besparend strooien van uw 
kunstmest!

Deze houder kan aan de achterste dwarsdrager van de 
grondbewerkingsmachine worden gemonteerd, waar de 
strooier aan gemonteerd wordt. De aanbouwset omvat 
een vulopstap, een platform en een houder voor de 
opbouw van een centrifugaalstrooier, multidoseerder 
of pneumatische zaaimachine PS 120 - 500 (met elektr. 
resp. hydr. blazer).

VULOPSTAP MODULAIR

Met deze set kan de tank veilig worden gevuld. Hij kan 
gemonteerd worden op uw grondbewerkingsmachine 
als er nog geen opstap of vulplatform aanwezig is.

Uw voordeel: veilig vullen van de zaaigoedtank.

AANBOUWSET VOOR CENTRIFUGAALSTROOIER, MULTIDOSEERDER EN 
PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES
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OVERIGE ACCESSOIRES

Met deze sensor wordt het toerental van de hydraulische blazer 
weergegeven op de computer 6.2.

Uw voordeel: u kunt controleren of altijd het juiste toerental is ingesteld 
voor de toepassing.

COMPUTERHOUDER 

De computerhouder kan op een bestaande Müller-houder (pijp) worden 
gemonteerd.

Uw voordeel: optimale bevestiging van de computer op de tractor.

NALEVERING 3-POLIGE NORMSTEKKER VOOR TRACTOR

De 8 m lange kabel wordt aan de accuzijde direct met de polen van de 
accu verbonden en aan het andere eind is een 3-polige normstekker 
gemonteerd, die in de tractor vast gemonteerd wordt.

Uw voordeel: daardoor wordt het demonteren en monteren van 
machines met een 3-polige normstekker vereenvoudigd.

SENSOR BLAZERTOERENTAL VOOR HYDRAULISCHE BLAZER1

1 Niet geschikt voor TWIN-PS
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