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TERMÉKÁTTEKINTÉS

A JOBB VETÉSÉRT,
KISZÓRÁSÉRT ÉS MŰVELÉSÉRT



EGYTÁRCSÁS SZÓRÓ



Javasoljuk a Mini Szoró és a Klasszikus egy tárcsás szorófelszerelésünk
használatát kis és közepes munkaszélességhez. Ay egytárcsás
szórónk a legjobb oldalirányú elosztásti értéket képes elérni (CV
9,4% 27 m-en). A csigapelletek terjesztése kb 28 m lehetséges. Ez
a modell a tolólaphoz való érzékelőkkel is felszerelhető.



KÉTTÁRCSÁS SZÓRÓ

A pneumatikus vetőgépek a modern mezőgazdaság szinte minden
alkalmazását lefedik. A pontos adagolás vetőtengellyel történik. A
tartályok több méretben elérhetők. A tömlők és a terelőlemezek
segítségével történő, talajhoz közeli kijuttatással pontosan
végezhető a zöldítés, felülvetés, fűutánvetés és sok más. Egyedileg
kiválaszthatja a vezérlőmoduljaink közül azt, amelyik megfelel az
Ön igényeinek.



A két tárcsás szorónk a piac legjobb szórási értékeit éri el
csigapelletekkel. 31 m-ig terjedő munkaszélességével és a legjobb
kereszteloszlásával (V 11,9% 31 m-nél) a legpontosabb gép a
csigaölőszer alkalmazásához. Ezt független vizsgálóintézetek és
szakújságok gyakorlati tesztjei erősítik meg.



MULTIADAGOLÓ
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PNEUMATIKUS VETŐGÉPEK NAGY ŰRTARTALMÚ TARTÁLYOKKAL
Ezeket a Pneumatikus vetőgépeinket a nagyobb tartály miatt
nagyobb területű gazdáknak ideális. Minden komponens
tökéletesen össze van hangolva az intenzív használat igényeivel.


Az MD szériánk egyesíti a pneumatikus vetőgépek és tárcsás
szóróink előnyeit. A lényeg a gép kompakt mérete és a pontos
adagolás! A gép moduláris felépítésének köszönhetően
az MD felszerelhető szórótányérral, valamint tömlővel és
fúvóberendezéssel szerelt adagoló kimenettel egyaránt.

PNEUMATIKUS VETŐGÉPEK

DÜNGER EDITION PNEUMATIKUS VETŐGÉPEK
A pneumatikus vetőgépek sok előnyén felül (lásd fent) ez a sorozat
korrózióálló, és ezáltal a trágyával szemben ellenálló kivitelben
készül. A tartályok több méretben elérhetők. A trágyázási
kiadású vetőgápek használhatók műtrágya, mikrogranulátum,
növényvédő granulátum kijuttatására is.
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TWIN PNEUMATIKUS VETŐGÉP



A “TWIN PS” egy középen elválasztott garatja van, így kétfajta
vetőmag vagy granulatum juttatható ki egymástól függetlenül.
Ennek köszönhetően egyszerűen oldható meg a különféle
nagyságú magvak, kijuttatási mennyiségek és vetési mélységek
problémája.



GÉPTARTÓ

A kombinált zöldfelület-kezelő kiválóan alkalmas a mezők
újravetéséhez a dombos területeken. Nagy előnye, hogy hátsó
gépként és szétválasztva (elöl borona, hátul henger) egyaránt
üzemeltethető, így egyedileg hangolható az Ön gazdaságához. A
traktor teljesítményigénye meglehetősen alacsony.


A géptartó által leegyszerűsödik a pneumatikus vetőgépeink
kombinálása a vontatott talajművelő gépekkel. A vetőgépet fel
lehet szerelni a géptartóra, csupán a tömlők és a terelőlemezek
találhatók a talajművelő gépen. Ez ideális súlyeloszlást eredményez:
a gép váza helyett a traktor hátsó tengelyére helyeződik a súly.



ZÖLDFELÜLET-KEZELŐ BORONA
A zöldfelület-kezelő borona a 10 mm-es és a 8 mm-es fogak
egyedülálló kombinációjával intenzíven és megbízhatóan
dolgozik. A munkafolyamat agresszivitása egyedileg állítható. Ön
a vontatógép viszonylag csekély teljesítményigénye ellenére nagy
felületi teljesítményt érhet el. Egyengetés, boronálás, utánvetés –
minden egy munkafolyamatban.
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KOMBINÁLT ZÖLDFELÜLET-KEZELŐ

PROFESSZIONÁLIS ZÖLDFELÜLET-KEZELŐ
A professzionális zöldfelület-kezelő megfelel az intenzív
mezőgondozás mai igényeinek a profi gazdaságokban és a
bérvállalkozóknál egyaránt. A 12 mm vastag és a 8 mm vastag
fogak egyedülálló kombinációjával a fűfelület optimálisan
művelhető meg. Az utánfutó henger biztosítja a visszatömörítést
és a vetőmag talajzárását.



ZÖLDFELÜLET-KEZELŐ HENGEREK
A vetőmag talajzárásának és ezáltal a vetőmag csírázásának célzott
elősegítése érdekében a zöldfelület-kezelő hengerek sokoldalúan
használhatók. A hengerek Cambridge- vagy fogas kivitelben
kaphatóak. Opcionálisan a vetőgépeinket (multi adagoló és
pneumatikus vetőgépek) utánvetéshez és újravetéshez egyaránt
összeállíthatja.
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SZÁNTÓFÖLDI BORONA



A szántóföldi boronánál a fő figyelem a nem kívánt gyomnövények
leküzdésére irányul. Amíg a fogak a talajon söpörnek végig, a
gyomok melyek szál stádiumban vannak vagy kelési stádiumban
eltakarva lesznek vagy kihúzva és a föld felszinére helyezve
maradnak. Így a gyomnövényállomány csíráinak nagyjából 90%-a
elpusztul.



PRO VARIO BORONA

Az univerzális szóró felszerelésnek roszdamentes acélból készül a
szóróegysége így használható dara és só kijuttatására is. A pontos
kijuttatás miatt tökéletes a téli karbantartásokhoz. Kisméretű
szórókat is kínálunk hó és jégeltakarításhoz, melyek akár quadra
is felszerelhetők.



A VARIO Borona egyedülálló rugórendszerével alkalmazkodik
a talajhoz és a legmagasabb szinten védi a kulturnövényeket.
A fogak nyomása állandó a fogak különböző szintjén, ennek
köszönhetően olyan növények is boronálhatóak mint például a
burgonya. A borona fogainak nyomása azonos a burgonya sorok
teljes felületén.



FORGÓKAPA
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FOLYÉKONYTRÁGYÁZÓ FELSZERELÉS
Az LF trágyázó képes vetés közben folyékony trágyát kijuttatni.
Baktériumtrágya, növényvédő szerek, talajjavító és folyékony
műtrágya kijuttatására is egyaránt alkalmas. A felszerelt érzékelők
garantálják a tökéletes és pontos szer-kijuttatást. Sokféle
tömlőkivezetés és fúvófej közül lehet választani, személyes igény
szerint,


Az RH körkapa ideális a lecsrepesedés megszüntetésére.
A forgó kapagyűrűk betemetik vagy gyökerestül kitépik a
gyomnövényeket, gondozzák az állományt, és oxigént visznek a
földbe. A forgó munkamódnak köszönhetően nem tömődik el
a gép. A kapagyűrűk 0 és 30 fok között állíthatóak, és így ideális
munkaeredményt biztosítanak.

TÉLI SZÓRÓ

TELJES KISZERELÉSŰ TALAJ VIZSGÁLÓ KÉSZLET
A Soil Check Full Edition segítségével gyorsan és egyszerűen
ellenőrizheti a talaj kulcsfontosságú értékeit: pH-érték,
nitráttartalom, karbonát tartalom, aggregátum és humusz
stabilitás, víz beszivárgása, talaj hőmérséklet, általános tömörítés,
talajtartomány és talajtípus valamint a talaj típusának különbségei.
Megismerheti a minőséget és a talaj igényeit, és ha szükséges,
módosíthatja a talajművelést.
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Innováció a jövőnek
- óta 1997 -

APV - Technische Produkte GmbH
ZENTRALE, Dallein 15, AT - 3753 Hötzelsdorf
Tel.: +43 (0) 2913 / 8001
office@apv.at
www.apv.at

Tel.: +36 709 428737
ungarn@apv-romania.ro
Itt is megtalál bennünket:

Az adatok helyességéért nem vállalunk felelősséget, a nyomdahibák és a
módosítások jogát fenntartjuk! Az összes kép illusztráció.

