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WD 40 M2 / UDW 100 M1 / UDW 250 M1  
PRZEZ ZIMĘ BEZ POŚLIZGU Z APV

ROZSIEWACZE DO ZIMOWEGO 
UTRZYMANIA
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ZALETY

ZASADA DZIAŁANIA
Uniwersalne rozsiewacze UDW 100 M1 i UDW 250 
M1 posiadają moduł dozujący wykonany ze stali 
nierdzewnej i są przeznaczone do rozprowadzania 
soli, drobnego grysu lub jego mieszanek Precyzyjne 
dozowanie małych i dużych ilości odbywa się 
za pomocą wałka wysiewającego Flex. 
Dla małego rozsiewacza WD, który przeznaczony 
jest do materiału o drobnej granulacji, dawka 
wysiewu regulowana jest za pomocą zasuwy 
dozującej. W obu modelach precyzyjne dozowanie 
zapewnia tarcza rozsiewajaca. Dzięki w pełni 
elektronicznemu sterowaniu regulacja zarówno 
szerokości roboczej jak i dawki wysiewu możliwa 
jest z fotelu operatora podczas jazdy. 

SPOSÓB DZIAŁANIA

PROFESJONALNE ZIMOWE 
UTRZYMANIE DRÓG 
Uniwersalne rozsiewacze UDW 100 M1 i UDW 250 
M1 posiadają zbiorniki o pojemności odpowiednio 
100 l i 200 l. Dozowanie odbywa się poprzez 
moduł dozujący wykonany ze stali nierdzewnej. 
Precyzyjne dozowanie za pomocą wałka 
wysiewającego sprawia, że są to niezawodne 
urządzenia do  zimowego utrzymania. Istnieje 
również możliwość dostosowania prędkości wałka 
wysiewającego do prędkości ciągnika za pomocą 
różnych czujników prędkości (dostępne jako 
akcesoria).

ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH 
POWIERZCHNI
Do użytku prywatnego i na niewielką skalę firma 
APV oferuje rozsiewacze do prac zimowych 
o  pojemności 40 l, które można montować 
na quadach lub hakach holowniczych.
Rozsiewacz jest wykonany ze stali pokrytej 
antykorozyjną powłoką KTL. Urządzenie idealnie 
nadaje się do aplikowania soli oraz innych środków 
rozmrażających na oblodzonych chodnikach, 
parkingach i małych powierzchniach prywatnych. 

PRECYZJA
•  Precyzyjne dozowanie małych i dużych ilości za 

pomocą wałka wysiewającego Flex o średnicy 
80 mm (UDW)

• Mieszadło napędzane łańcuchowo (UDW)
• Dawka wysiewu dostosowana do prędkości 

(z czujnikami - do zastosowania z modułem 
sterującym 5.2) (UDW)

• Wysokiej jakości moduł sterujący (pomiar 
i regulacja prędkości obrotowej, kontrola obrotów 
tarczy rozsiewającej)

WSZECHSTRONNOŚĆ
• Możliwość rozsiewania soli (WD & UDW), i innych 

środków rozmrażających, grysu o małej średnicy 
lub jego mieszanek bez modernizacji (UDW)

• Możliwość rozsiewania materiałów żrących 
(nawozów)

• Liczne możliwości montażu
• Przeznaczony również do wysiewania poplonów 

latem

KOMFORTOWA OBSŁUGA
• Łatwa próba wysiewu przy zatrzymanej 

i odchylonej tarczy wysiewającej (UDW)
• Automatyczny start tarczy rozsiewającej 

po włączeniu modułu sterującego (WD)
• Prosta regulacja szerokośći roboczej z fotela 

kierowcy



DANE TECHNICZNE

Informacje bez gwarancji, błędy w druku i zmiany zastrzeżone! Wszystkie ilustracje są ilustracjami symbolicznymi. Fotografie: © APV, © Christian Postl

Szerokość robocza 1 - 5 m dla soli 1 - 6 m dla soli, ew. grysu

Maks. ilosć dozowania do 20 kg soli / minutę

Wymiary w cm (wys. x szer. x głeb.) 60 x 45 x 60 110 x 55 x 55 130 x 100 x 85

Zbiornikr 40 l (ok. 50 kg soli) 105 l (ok. 120 kg soli) 250 l (ok. 280 kg soli)

Masa własna 23 kg 46 kg 80 kg

Moc ciągnika 12 V / 30 A

Rozsiewaczem do użytku zimowego APV można rozprowadzać tylko suchą sól o drobnej granulacji!

ZAKRES DOSTAWY WD 40
• Elektryczny moduł sterujący 2.10 z uchwytem 

stalowym do montażu w kabinie kierowcy
• Rama z powłoką KTL (standard w branży 

motoryzacyjnej)
• Tarcza rozsiewająca, mieszadło, wał silnika i zasuwa 

dozownika ze stali szlachetnej
• Kompletne urządzenie wyposażone w elektrycznie 

napędzaną tarczę rozsiewającą z regulowanymi 
łopatkami wyrzucającymi

• 1 deflektor, zestaw do montażu na TUZ ciągnika, 
płyta do montażu na maszynach uprawowych

• Przewód o długości 3 m do podłączenia zasilania 
z akumulatora do modułu sterującego, przewód 
o długości 6 m łączący rozsiewacz z modułem 
sterującym

WD 40 UDW 100 UDW 250

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

ZAKRES DOSTAWY UDW
• Do wyboru z modułem sterującym 1.2 lub 5.2
• Rama z powłoką KTL (standard w branży motoryzacyjnej)
• Moduł dozujący ze stali nierdzewnej
• Kompletne urządzenie wyposażone w elektrycznie 

napędzaną tarczę rozsiewającą z 4 regulowanymi 
łopatkami rozrzucającymi oraz elektrycznie 
regulowanym wałkiem wysiewającym

• 1 deflektor, zestaw do montażu na TUZ ciągnika, 
płyta do montażu na maszynach uprawowych, 
worek do próby wysiewu

• 1 wałek wysiewający Flex o średnicy 80 mm
• 3m przewód zasilajacy od wtyczki 

3-pin do akumulatora i przewód o długości 1,5m 
do podłączenia gniazda 3-pinowego do modułu 
sterującegol

• Przewód o długości 6 m łączący rozsiewacz 
z modułem sterującym

ZASTOSOWANIE
Do zastosowania z ciągnikami, ciągnikami komunalnymi, małymi transporterami,  quadami o dużej mocy (ATV), 
pick-upami, samochodami z powierzchnią ładunkową lub pojazdami terenowymi.

APV Polska
ul. Cecorska 9
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Tel.: +48 59 841 41 93
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www.apv-polska.pl
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