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Dream machine  

Over AP 

In ons nieuwe pand worden de machines van begin tot eind gebouwd. We beschikken over 
ervaren medewerkers, twee automatische lasrobots, een geautomatiseerd magazijn, een 
ultramoderne straal– en spuitcabine en een gezonde dosis kennis en enthousiasme. 
 
AP Machinebouw is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en constructie 
van machines voor de agrarische sector,  van beregeninginstallaties en van machines voor 
de grondverzet..   Ons assortiment is zeer divers; door jarenlange praktijkervaring en 
intensief contact met dealers en gebruikers wordt continu getracht de machines te 
verbeteren en op de wensen van de klant in te spelen. 
 
Daarnaast hebben wij een uitstekende afdeling innovatie waar klantspecifieke producten 
ontwikkeld worden.  
 

 

■ 

veegbanden Speedy  
De AP veegband (enkel of dubbel) is een eenvoudige maar zeer effectieve machine om 
voerproducten op de voergang voor het hek te schuiven.  

veegmachines 
Alle AP veegmachines zijn voorzien van hoogwaardige zigzagborstels en hydraulisch 
aangedreven. Alle types zijn geschikt voor zowel front– als achteraanbouw. Werkbreedtes 
van 150 tot 295 cm.  Borsteldiameters 52, 60 of 75 cm.  Diverse opties mogelijk.  

 trekkerschaven kilverbakken 
De AP trekkerschaaf kan vanuit de trekker 
op alle mogelijke manieren hydraulisch 
versteld worden waardoor hij kan werken 
onder elke gewenste hoek. Ideaal voor het 
vlakmaken van zandpaden, bermen, taluds, 
slootkanten e.d.  

AP produceert al meer dan 30 jaar 
kilverbakken. Mede dankzij een solide 
bouw biedt een AP kilverbak jarenlang 
gebruiksgemak. 
Uitvoeringen van 150 tot 800 cm. Optioneel 
leverbaar met laser– of gps-besturing. 

VHT - lichtste type voor 
op en om het erf 

VHZ - extra zware bouw  
voor zwaar werk 

hydraulisch aangedreven dubbele uitvoering 

VHG - professioneel gebruik  
voor middelzwaar werk 



AP kuilhappers zijn al meer dan 30 jaar niet meer weg te denken op de moderne 
veehouderijbedrijven. Er zijn in totaal 44 verschillende uitvoeringen met werkbreedtes van 
100 tot 280 cm. Alle modellen zijn verkrijgbaar met zowel tanden als een dichte bodem. 
Uniek aan de dichte bodem is dat hij dubbelwandig en dus volledig glad is. Hierdoor 
blijven er geen voederresten achter.  AP kuilhappers kunnen geleverd worden met alle 
denkbare snelwisselhaken en worden af fabriek geleverd met hydrauliekslangen. 

kuilhappers 

FL, voor voorlader  en mini-shovel NP, voor voorlader, shovel of verreiker 
met een hefvermogen vanaf min. 1500 kg.  

 NR, grootste capaciteit, voor shovels met 
een hefvermogen vanaf min. 3800 kg.  

kuilhapper met tanden  kuilhapper met dichte bodem 

 hydraulische afschuiver 

NT, voor shovels of verreikers met  
een hefvermogen vanaf min. 2500 kg.   

 hydraulische afschuiver en inlegbak 

voerdoseercontainers 
AP voerdoseercontainers zijn al vele jaren een begrip in Nederland. Door  jarenlange 
ervaring, nauwe contacten met de gebruikers en praktijkgericht denkwerk is de AP 
voerdoseercontainer nog altijd de beste keus. Leverbaar in enkelzijdig en dubbelzijdig 
lossende uitvoeringen, geschikt voor zowel front– als achteraanbouw. Bakbreedtes van 
120 tot 253 cm, de inhoud varieert van 475 tot 1875 liter.  

enkelzijdig lossend,  frontaanbouw 

verkrijgbaar met vaste en beweegbare frees 

dubbelzijdig lossend, frontaanbouw 

dubbelzijdig lossend, hefgedragen enkelzijdig lossend,  hefgedragen 

vdc met bietensnijinrichting 

De AP instrooibakken zijn zelfladende machines die meerdere producten met een constant 
strooibeeld kunnen verwerken. Alle types zijn geschikt voor zowel front– als 
achteraanbouw. Er zijn twee types instrooibakken:  
Type AS is een betaalbare strooier, geschikt voor het instrooien van : 
 
 zaagsel 
 gedroogde mest 
 kort gehakseld stro (< 3 cm) 
 
Type ASM is een multifunctionele strooier die door middel van 2 aggressieve walsen 
geschikt is voor het instrooien van : 
 
 zaagsel  • gehakseld stro 
 paardenmest • mengsel stro / kalk / water 
 compost  • paprika– en tomatenstengels  
 
De inhoud van de instrooibakken varieert van 700 tot 1500 liter, de breedte van 125 tot 200 
cm.  

instrooibakken 

AP tandengrijpers zijn in combinatie met 
een zware shovel of verreiker uitermate 
geschikt voor het uithalen van kuilgras, 
mais, aardappelvezels enz.   
De inhoud varieert van 2000 tot 2700 liter, 
de breedte van 220 tot 300 cm.  

multivorken 
De AP multivork kan gebruikt worden als 
mestvork, als mais– en grasschuif maar 
ook in de bosbouw.  
Geschikt voor zware verreikers of 
shovels. Leverbaar in de breedtes: 
•   300 cm (1600 kg) en 
•   350 cm (1850 kg).  

multivork, type MV 3500 tandengrijper, type TG 2500 

tandengrijpers 

AS 2000 frontaanbouw ASM 1750 frontaanbouw 


