kenmerken AP voerdoseercontainers
■

Eenzijdig of dubbelzijdig lossende modellen

■

Hydraulisch aangedreven

■

Geschikt voor verschillende voederproducten

■

Morsvrije werking

■

Lange levensduur

■

Door speciale vijzelophanging kan het voer snel en makkelijk worden gelost

■

Unieke tweepuntsophanging bij hefgedragen uitvoering

■

Zeer eenvoudig aan- en af te koppelen

■

Eenvoudige bediening

■

Optioneel elektrisch-hydraulische bediening bij hefgedragen uitvoering

■

Gering onderhoud

■

Leverbaar met alle gewenste snelwisselhaken

■

De hydromotor wordt beschermd door de speciaal vormgegeven bak

■

De aandrijving van de motor wordt beveiligd door de breekboutbeveiliging

AGRICULTURE

voerdoseercontainers

veegmachines

grijpbakken

greppelfrees

instrooibakken

kilverbakken

kuilhappers
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AP Machinebouw B.V.

T 0031 527 618 246

Ambachtstraat 21

F 0031 527 698 760
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The Netherlands
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AP VOERDOSEERCONTAINERS

algemeen

technische gegevens

Ruim 35 jaar geleden is door AP de voerdoseercontainer ontwikkeld, daarmee was AP de eerste
producent die met deze machine op de markt verscheen. Doordat AP continue tracht haar
assortiment te verbeteren heeft de ontwikkeling van de voerdoseercontainer niet stilgestaan.
Door het goed luisteren naar de wensen van de gebruikers is de AP voerdoseercontainer een
zeer solide, eenvoudig te bedienen machine die weinig onderhoud vraagt.
Het assortiment bestaat uit 18 modellen, alle hydraulisch aangedreven en geschikt voor zowel
front– als achteraanbouw. Inhoudsmaten van 475 tot 1875 liter, bakbreedtes van 1,20 tot 2,53 m.
Daarnaast is er keuze uit vele opties; kortom voor iedere gebruiker de juiste voerdoseercontainer.

VDCE - eenzijdig lossend
Hefgedragen uitvoering
Type

onderhoudsarme vijzelophanging

unieke 2-puntsophanging

breekboutbeveiliging

Bakinhoud liter

Bakbreedte cm

Loszijde

Gewicht kg

VDCE 2000 ZU

900

203

L of R

500

VDCE 2250 VZU

1400

228

L of R

650

Shovel-/voorladeruitvoering incl. verstevigingsplaat

enkelzijdig lossend, frontaanbouw

de opties

VDCE 1170 FB

475

120

L of R

230

VDCE 1370 FB

575

140

L of R

250

■ Bietensnijinrichting

VDCE 1570 FB

675

160

L of R

270

De bietensnijinrichting maakt het mogelijk met de AP voerdoseercontainer voederbieten en/of
vergelijkbare producten te snijden en te voederen binnen één bewerking. De bietensnijinrichting
is voorzien van een 8-bladig roterend mes met geharde mangaanstalen bladen en wordt geleverd
met beschermkap, een zware hydromotor en, indien nodig, een extra beschermbeugel aan de
bak gelast. Indien de snijinrichting voor aardappelen gebruikt moet worden is optioneel een 10bladig mes leverbaar.

VDCE 1750 ZU/FB

800

178

L of R

430

VDCE 2000 ZU/FB

900

203

L of R

475

VDCE 2250 VZU/FB

1400

228

L of R

575

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

dubbelzijdig lossend, hefgedragen

VDC - dubbelzijdig lossend

de modellen

Hefgedragen uitvoering

VDCE - eenzijdig lossend

Type

De VDCE-modellen zijn eenzijdig lossende voerdoseercontainers. De machines zijn uitgevoerd
met een vijzel waarbij de machine lost aan een zijde naar keuze. Boven de vijzel bevindt zich een
roervijzel die ervoor zorgt dat er geen brugvorming optreedt. De aandrijving ervan geschiedt door
de vijzel. De overbrenging zit in de bak en is volledig onderhoudsvrij.
bietensnijinrichting VDCE (8-bladig mes)

VDC - dubbelzijdig lossend
De VDC-modellen zijn uitgerust met twee vijzels zodat er zowel links als rechts gelost kan
worden. Door toepassing van een stuurventiel met interne serieschakeling kunnen beide vijzels
ook gelijktijdig draaien.
Bij zowel de VDC- als de VDCE-modellen is de vijzelophanging zo geconstrueerd dat het voer bij
het lossen zo min mogelijk weerstand ondervindt. De hydromotor is beveiligd door een
breekboutinrichting. De frontgedragen uitvoeringen worden geleverd met elektrische/hydraulische
bediening, de hefgedragen uitvoeringen zijn standaardmatig uitgevoerd met een handbediend
stuurventiel.

bietensnijinrichting met aardappelmes (10-bladig)

Bakinhoud liter

Bakbreedte cm

Loszijde

Gewicht kg

VDC 1750 ZU

1050

178

L+R

545

VDC 2000 ZU

1200

203

L+R

575

VDC 2250 ZU

1350

228

L+R

605

VDC 2500 VZU

1875

253

L+R

725

Shovel-/voorladeruitvoering incl. verstevigingsplaat
en elektrische/hydraulische bediening

■ Mechanische of hydraulische afsluitkleppen
Het gebruik van afsluitkleppen verhoogt de veilige
werking van de AP voerdoseercontainer. Daarnaast
wordt verlies van voederproduct voorkomen. De
mechanische afsluitklep opent zich door de druk van
het voer tijdens het lossen en sluit door de veerdruk
automatisch indien het lossen wordt gestopt.
Hydraulische afsluitkleppen zijn bij uitstek geschikt bij
het voeren van voedersoorten met een laag droge
stofgehalte en / of fijne structuur met de AP voerdoseercontainer.
Hydraulische afsluitkleppen garanderen een vrijwel
hermetische afsluiting van de vijzelopening.

mechanische afsluitklep

VDC 1170 FB

700

120

L+R

265

VDC 1370 FB

825

140

L+R

300

VDC 1570 FB

950

160

L+R

335

VDC 1750 ZU/FB

1050

178

L+R

500

VDC 2000 ZU/FB

1200

203

L+R

525

VDC 2250 VZU/FB

1350

228

L+R

600

VDC 2500 VZU/FB

1875

253

L+R

650

Benodigd hydraulisch vermogen : 25 l. /min. - 180 bar (max. 50 l./min. - 200 bar)
(VDC 2500 VZU : 40 l./min - 180 bar)

■ RVS slijtbodem
■ RVS slijtplaat
■ Drie-, vier– of vijfvoudig elektrisch-hydraulisch bediend stuurventiel
dubbelzijdig lossend, hefgedragen

enkelzijdig lossend, voorzien van aardappelsnijinrichting

■ Alle gewenste snelwisselhaken

Benodigde aansluiting : 1 dubbelwerkend ventiel (met maximaal 20 bar retourdruk)
FB
ZU
VZU

Shovel- / voorladeruitvoering
Zware uitvoering van hoogwaardig staal
(plaatdikte 5 i.p.v. 3 mm en vijzelbladen 8 i.p.v. 4 mm)
Verhoogde uitvoering (+ 15 cm)

