trekkerschaven

Over AP

Dè machine voor het vlakmaken van zandpaden, bermen, taluds, slootkanten e.d. Deze
solide machine kan vanuit de trekker op alle mogelijke manieren elektrisch / hydraulisch
versteld worden, waardoor hij kan werken onder elke gewenste hoek. De zwenkwielen zijn
door middel van spindelverstelling traploos verstelbaar, als optie hydraulisch verstelbaar.
Bladbreedtes van 2000 tot 3000 mm. Optioneel leverbaar met laser– of gps-besturing.

In ons moderne 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 35 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.

TS 2500

TS 2500

TS met ripper en zijschot

TS 2500

graders
AP voorbouwgraders zijn een effectieve en prijsgunstigere vervanger voor de motorgrader. De grader is eenvoudig te koppelen aan ieder gewenst zelfrijdend voertuig en is
eenvoudig te bedienen via handbediening, laser– of gps-besturing.
Leverbaar met bladbreedtes van 1.60 tot 3.60 m.
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kilverbakken

basic-levellers

levellers

AP heeft meer dan 35 jaar ervaring in het bouwen van kilverbakken. Door jarenlange
ervaring, nauwe contacten met de gebruikers en praktijkgericht denkwerk tracht AP
voortdurend haar assortiment te verbeteren waardoor voor elke denkbare situatie een
perfecte kilverbak is ontstaan. Mede dankzij een solide bouw biedt een AP kilverbak
jarenlang gebruikersgemak. Leverbaar van 1.50 tot 8.00 m., optioneel met laser– of gpsbesturing.

Deze basic-leveller is een eenvoudige, maar effectieve
egalisatiemachine welke standaard geleverd wordt met
control box, proportionele besturing en twee RVS
ontvangermasten.

Met een AP leveller kan de laadschop of schranklader gelijktijdig ingezet worden voor
meerdere toepassingen : verdelen, verdichten en egaliseren. De achterzijde is uitgerust
met een afwerkmes, de voorzijde is voorzien van een afwerkplaat met schepbak. Door een
100% proportionele besturing wordt het best mogelijke eindresultaat tot op de millimeter
nauwkeurig verkregen. Werkbreedtes van 1.20 tot 2.85 m.

De hoogteverstelling wordt aangestuurd door twee
cilinders op een torsieplaat waardoor de machine tot
op de millimeter nauwkeurig kan werken.
Breedtes van 1.40 tot 2.20 m.

powerblades
De AP Powerblade is een ideaal lasergestuurd nivelleerblad voor gebruik aan een
schranklader. De robuuste constructie maakt het mogelijk grote hoeveelheden materiaal te
verplaatsen en snel en soepel nivelleerwerk te leveren. Het blad heeft een kromming
waardoor de grond blijft “rollen”. Breedtes van 1.20 tot 2.80 m.

Mini-kilverbak MKB 55/200

Inklapbare kilverbak KB 130/550-265

Leveller 1600

Leveller 1400

Mini leveller 1200

Kaskilver KK 1800/2400

Powerblade 2000

Kilverbak KB 110/300

Leveller 2200

Kilverbak KB 80/250

Inklapbare kilverbak KB 110/500-265

Powerblade 2000 met afwerkblad

scrapers

leveldumpers

AP scrapers zijn uitermate geschikt om op de gewenste hoogte materiaal te laden en te
lossen en een grote hoeveelheid grond over een lange afstand te transporteren. De
transport– en levellingfunctie kunnen worden gecombineerd. Efficiënte, kostenbesparende
machines geschikt voor elke manier van levelling, grondverzet, opslag, storten en
transport. Leverbaar van 6 tot 25 m³.

De AP leveldumper is een ideaal hulpmiddel voor de aanleg of het onderhoud van
zandwegen, fietspaden, wandelpaden, opritten etc. Deze machine maakt het mogelijk
allerlei soorten halfverharding op de juiste hoogte en breedte te verspreiden. Daarnaast
kan de leveldumper gebruikt worden voor het vullen van drainagesleuven. De werkbreedte
is traploos instelbaar door middel van hydraulische cilinders. De leveldumper kan worden
uitgerust met proportionele laser- of gps-besturing.

Scraper APS 15

Scraper APC 6

Leveldumper 3000

Leveldumper 5000

