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DEALER 

 

Kuilhappers Instrooibakken Voerdoseercontainers 

Balenklemmen Greppelrezen Kilverbakken 

Grijpbakken Veegmachines Multivorken 



De opties 

 Zware en stabiele constructie.  
 Volledig vlakke bodem zonder schoren waardoor er geen restproducten in de bak kunnen achterblijven. 
 De verhoogde achterkant, met hierdoor een geringe afstand tussen het bovenframe en de bak, voorkomt 

morsen.  
 Door de uitgekiende geometrie van de grijparm kan materiaal vlak bij wanden eenvoudig volledig geladen 

worden.  
 Voorzien van slijtvast bakmes, hardheid 400 HB.   
 Plaatdikte van 6 tot 8 mm.  
 Leverbaar in 5 breedtes van 1.60 tot 2.40 m.   
 De snelwisselhaken zijn schroefbaar en daarmee probleemloos te vervangen. 
 Uitgerust met zware draaipunten met hard-verchroomde pennen 
 Cilinders met kleinere diameters zorgen ervoor dat er snel gewerkt kan worden met shovel en verreiker. 
 Optioneel uit te voeren met drukbeveiligingsventiel en gestuurde terugslagklep.   
 Ontwikkeld en gebouwd in Nederland. 

■  Drukbeveiligingsventiel 
■ Gestuurde terugslagklep   

■  Alle gewenste snelwisselhaken 

Alle voordelen van de AP grijpbak PG op een rij 

AP Machinebouw is al sinds 1979 gespecialiseerd in de ontwikkeling en constructie van machines voor de 
agrarische sector, van beregeningsinstallaties en van machines voor de grondverzet. Kwaliteit staat bij ons hoog 
aangeschreven. 
 
Met ons team van ervaren en enthousiaste collega’s worden onze machines van A tot Z volledig in eigen huis 
gebouwd, waarna ze over de hele wereld worden afgezet. Ons ultramoderne pand is voorzien van o.a. twee 
volautomatische lasrobots, een geautomatiseerd magazijn en geavanceerde straal- en spuitcabines.  

De naam AP is onlosmakelijk verbonden met aanbouwwerktuigen voor 
shovel, verreiker en voorlader. Machines, die al meer dan 40 jaar niet meer 
weg te denken zijn op de moderne veehouderijbedrijven.   
 
De AP grijpbakken zijn multifunctionele machines voor dagelijks gebruik 
zoals voor het uithalen en vervoeren van voerproducten, het uitmesten van 
stallen en voor diverse andere toepassingen.   

AP Grijpbakken - Type PG  Technische specificaties 

Type Breedte 
cm 

Diepte 
cm 

Hoogte 
cm 

Inhoud*  
m3 

Gewicht  
kg    

PG 1600 160 95 115/165 0,95 525 

PG 1800 180 95 115/165 1,05 565 

PG 2000 200 95 115/165 1,15 605 

PG 2200 220 95 115/165 1,25 695 

PG 2400 240 95 115/165 1,35 735 

* Inhoud met tanden gesloten 
Benodigd hydraulisch vermogen = 25 l./min. - 180 bar (max. 50 l./min. - 200 bar) 

Uitgekiende geometrie van de grijparm 

Door de uitgekiende geometrie steekt de grijparm in geopende toestand niet 
voorbij de lijn van het ondermes. Hierdoor kan met de AP grijpbak tegen een wand 
gereden worden en kan al het materiaal opgeschept worden zonder dat er 
restanten achterblijven.  


