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AP INSTROOIBAKKEN

algemeen

technische gegevens

AP instrooibakken zijn multifunctionele strooiers die meerdere producten met een constant strooibeeld kunnen verwerken. De speciaal ontwikkelde transportband is voorzien van een stuursnaar
waardoor scheeflopen niet mogelijk is. Daarbij is de transportband uitgerust met twee opstaande
zijkanten zodat er weinig tot geen strooisel onder / tussen de band kan komen. Doordat ze
voorzien zijn van een aanbouwframe zijn ze geschikt voor zowel front- als achteraanbouw.
Deze solide machines worden van begin tot eind door ons gebouwd, gezandstraald en voorzien
van primer en afgewerkt met hoogwaardige 2-componenten aflak.

Voor frontaanbouw kan de machine uitgevoerd worden met alle denkbare snelwisselhaken voor
voorlader, shovel of verreiker. Indien de instrooibak achter de tractor komt, dan wordt er als optie
een 3-puntsbok gemonteerd.
Als de machine in de frontuitvoering gebruikt wordt dan heeft u één dubbelwerkend ventiel nodig.
Voor montage achter de tractor dient deze voorzien te zijn van twee dubbelwerkende ventielen.
Indien de tractor maar één dubbelwerkend ventiel heeft, dan kan als optie een 2-voudig
stuurventiel op de instrooibak gemonteerd worden.
Type

Inhoud liter

Breedte cm

Gewicht kg

AS 1250

700

125

335

AS 1500

900

150

360

AS 1750

1100

175

385

AS 2000

1300

200

410

Standaard frontaanbouw
type ASM (achteraanbouw)

type ASM (frontaanbouw)

opties type as

de types
Type AS is een eenvoudige maar degelijke zelfladende strooier. Een grote transportvijzel
zorgt voor een gedwongen uitvoer naar beide zijden van de machine. Deze gedwongen uitvoer
maakt het mogelijk onderstaande strooisels door middel van een transportband ver uit te strooien.
Doordat de vijzel en de transportband seriegeschakeld zijn is er slechts één dubbelwerkend
ventiel nodig. De AS is voorzien van mechanische doseerkleppen en geschikt voor het uitstrooien
van :
■ zaagsel
■ gedroogde mest
■ kort gehakseld stro (< 2 cm)
Type ASM is een machine voor het zwaardere werk die door middel van 2 agressieve walsen
bijna elk soort strooisel kan verwerken. De speciaal vormgegeven bak maakt het makkelijk
onderstaande producten op te scheppen. De ASM kan tevens gebruikt worden om mais en/of
gemengd voer uit een voermengwagen te verwerken. Door de los meegeleverde opzetstukken op
de onderste wals te monteren kan de aanvoerhoeveelheid op de transportband worden vergroot.
De ASM is geschikt voor het uitstrooien van :
■ zaagsel
■ paardenmest
■ gehakseld stro

Benodigd hydraulisch vermogen : 30 l. /min. - 180 bar (max. 60 l./min. - 200 bar)

■ paprika- en tomatenstengels
■ mengsel stro/kalk/water
■ compost

■ driepuntsbok
■ 2-voudig stuurventiel
■ aansluiting lekleidingen

Type

■ overdrukventiel
■ alle gewenste snelwisselhaken

Inhoud liter

Breedte cm

Gewicht kg

ASM 1250

900

125

440

ASM 1500

1100

150

485

ASM 1750

1300

175

530

ASM 2000

1500

200

575

ASM 2500

2400

250

775

Standaard frontaanbouw
Benodigd hydraulisch vermogen : 30 l. /min. - 180 bar (max. 60 l./min. - 200 bar)

opties type asm
■ driepuntsbok
■ 2-voudig stuurventiel
■ aansluiting lekleidingen

■ overdrukventiel
■ verstelbare bodemplaat
■ alle gewenste snelwisselhaken

pluspunten
■
■
■
■
type AS (frontaanbouw)

type ASM (achteraanbouw)

geschikt voor verschillende soorten strooisels
constant strooibeeld
zelfladend
geschikt voor front– en achteraanbouw

■
■
■
■

zeer onderhoudsvriendelijk
solide constructie : lange levensduur
speciaal ontwikkelde transportband
slechts één dubbelwerkend ventiel nodig
(bij frontuitvoering)

