
AP KUILHAPPERS 

Kuilhappers Instrooibakken Voerdoseercontainters 

Balenklemmen Greppelfrezen Kilverbakken 

Grijpbakken 

AGRICULTURE 

 

Type FL NP NT NR 

 Tanden Dichte 

bodem 
Tanden Dichte 

bodem 
Tanden Dichte 

bodem 
Tanden Dichte 

bodem 

Alle gangbare snelwisselhaken  O O O O O O O  O  

Elektrisch hydraulische bediening 
afschuiver 

O O O O O O O O 

Hydraulische afschuiver O — O — O — O — 

Hydraulische afschuiver met  
neerklapbare bodemplaat 

O — O — — — — — 

Inlegbak in combinatie met  
hydraulische afschuiver 

— — O — O — O — 

Geperforeerde achterplaat — — O — O — O — 

Diverse hydraulische ventielen O O O O O O O O 

O = optie / — = niet mogelijk 

Hydraulische afschuiver 
De hydraulische afschuiver maakt het lossen van blokken 
kuil of mais makkelijker als de happer om welke reden dan 
ook niet goed kan kiepen. Een tweede voordeel is dat de 
blokken eenvoudig bij automatische voersystemen neer-
gezet kunnen worden; daarnaast kunnen hoge voerwagens 
makkelijker gevuld worden.  
 

Hydraulische afschuiver met neerklapbare bodemplaat 
Als uitbreiding op de hydraulische afschuiver kan er 
een neerklapbare bodem worden toegevoegd. 
Hierdoor kan een kuilhapper met tanden ook  losse 
bijprodukten laden. De bodemplaat kan handmatig 
worden neergeklapt en is eenvoudig te borgen 
doordat er een uitsparing in de bodem is gemaakt.  
 

Hydraulische afschuiver met inlegbak 
De afschuiver kan tevens met een inlegbak 
worden uitgerust waarmee losse voeder-
produkten kunnen worden opgeschept.      
De inlegbak kan door de afschuiver in de 
machine getrokken c.q. weggezet worden 
zonder dat de bestuurder de cabine hoeft te verlaten. Als de bak in de kuilhapper geschoven is kan het snijframe 
gesloten worden. Morsen wordt hierdoor tot een minimum beperkt.  
 

Geperforeerde achterplaat 
Alle modellen NP, NT en NR met tanden kunnen worden uitgerust met een 
geperforeerde achterplaat. Deze plaat voorkomt morsen en doordat hij 
geperforeerd is wordt het zicht van de gebruiker niet belemmerd.  
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De opties 



 

• Alle modellen zijn verkrijgbaar met zowel tanden als een dichte bodem  
• Het snijframe en de gesloten bodem zijn dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van doorlopende verstevigingen 
• De vorm van het snijframe is zo ontwikkeld dat hiermee met minimale kracht en benodigd vermogen blokken 

uit de silo gesneden kunnen worden 
• De dichte bodem is volledig glad afgewerkt waardoor er geen voederresten achter kunnen blijven 
• De modellen met tanden zijn voorzien van zware Kverneland tanden met een doorsnede van 45/55 mm 
• Keuze uit verschillende opties om uw kuilhapper volledig geschikt te maken voor úw toepassing en werktuig    
• De V-vormige messen aan de voorzijde zijn slijtvast en eenvoudig demonteerbaar  
• De snelwisselhaken zijn schroefbaar en daarmee probleemloos te vervangen                  
• Sterke pennen en cilinders met grote diameters 
• Uitgebreid assortiment : 42 verschillende uitvoeringen met inhouden van 0,64 m3 tot 4,30 m3  
• Ontwikkeld en gebouwd in Nederland   

Alle voordelen van de AP kuilhapper 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.  

Technische specificaties  

FL: speciaal ontwikkeld voor gebruik aan voorlader en mini-shovel. Door aanpassing van de blokhoogte- en diepte is 
het toch mogelijk met een voorlader brede blokken te happen. Het kuilblok is minder vierkant, hierdoor breekt het blok 
sneller waardoor een voermengwagen sneller mengt. Werkbreedtes van 1,40 tot 2,40 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NP:  het meest gangbare model, geschikt voor voorlader, verreiker, shovel en mobiele kraan. 
Werkbreedtes van 1,60 tot 2,40 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NT : zeer robuust model voor grotere biogas- en melkveebedrijven. Geschikt voor zware verreikers en shovels. 
Werkbreedtes van 1,80 tot 2,60 m.  
 

 
  

 
 
 
 
 
 

NR : door de grote capaciteit bij uitstek geschikt voor dagelijks intensief gebruik. Veel ingezet in grote biogas- en 
melkveebedrijven . Voor gebruik met zware knikladers en zware shovels. Werkbreedtes van 1,80 tot 2,80 m.  

De naam AP is onlosmakelijk verbonden met het product kuilhapper. De AP 
kuilhapper is al meer dan 40 jaar niet meer weg te denken op de moderne 
veehouderijbedrijven.  
AP kuilhappers zorgen ervoor dat de kwaliteit van het voer gewaarborgd 
blijft. De geharde demontabele V-vormige messen aan de voorzijde staan 
garant voor strak afgesneden kuil zodat broei in het voer vermeden wordt.   

De modellen 

Type Blokbreedte  
cm 

Blokdiepte  
cm 

Blokhoogte  
cm 

Blokinhoud  
m3 

Gewicht kg  
    Tanden           Dichte bodem  

FL 1400 140 65 70 0,64 600 610 

FL 1600 160 65 70 0,73 650 660 

FL 1800 180 65 70 0,82 700 710 

FL 2000 200 65 70 0,91 705 760 

FL 2200 220 65 70 1,00 750 810 

FL 2400 240 65 70 1,09 860 860 

Benodigd hydraulisch vermogen = 25 l./min. - 180 bar (max. 50 l./min. - 200 bar) 

NP 1600 160 85 86 1,20 705 760 

NP 1800 180 85 86 1,35 749 804 

NP 2000 200 85 86 1,50 793 843 

NP 2200 220 85 86 1,65 835 892 

NP 2400 240 85 86 1,80 936 936 

Benodigd hydraulisch vermogen = 25 l./min. - 180 bar (max. 50 l./min. - 200 bar) 

NT 1800 180 106 102 1,90 1215 1335 

NT 2000 200 106 102 2,10 1350 1470 

NT 2200 220 106 102 2,30 1485 1605 

NT 2400 240 106 102 2,55 1620 1740 

NT 2600 260 106 102 2,80 1755 1875 

Benodigd hydraulisch vermogen = 50 l./min. - 180 bar (max. 80 l./min. - 200 bar) 

NR 1800 180 115 142 2,80 1636 1774 

NR 2000 200 115 142 3,10 1737 1875 

NR 2200 220 115 142 3,40 1806 1975 

NR 2400 240 115 142 3,70 1875 2044 

NR 2800 280 115 142 4,30 2135 2390 

Benodigd hydraulisch vermogen = 50 l.min. - 180 bar (max. 80 l./min. - 220 bar) 

 

AP Machinebouw : de kuilhapperspecialist 


