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AMBITION. PASSION. VISION.

APV SCHIJFSTROOIER
DE BEWEZEN KLASSIEKER



FOCUS OP GROEI. HET DOEL.

Jürgen Schöls‘ hele leven staat in het teken van 
de landbouw. In 1997 bouwde de gepassioneerde 
landbouwer en hobbyist zijn eerste machine, een 
strooier. Sindsdien ontwikkelt hij landbouwmachi-
nes "door vaklui voor vaklui". Jürgen Schöls, die zelf 
een Demeter-gecertificeerde landbouwer is, ont-
wikkelt elke machine in actieve samenwerking met 
de gebruikers, voordat ze door de ontwerpafdeling 
vakkundig verder worden ontwikkeld.

Samen met haar klanten, die gevestigd zijn over de 
hele wereld, werkt APV vanuit Dallein in het ‚Wald-
viertel‘ in Nieder Osterreich met 170 medewerkers, 

aan milieuvriendelijke oplossingen op het gebied 
van  gewasbescherming en bodemoptimalisatie. 

APV is een werkgever met toekomstgerichte visie, 
dat resulteert in economisch succes en gezonde 
groei.

GROEI SINDS 1997 GRENZELOOS GROEIEN

GROEI VANUIT PASSIE

De tokeomstgerichte visie van APV heeft er voor 
gezorgd dat het bedrijf tegenwoordig op de inter-
nationale markt aanwezig is. APV heeft eigen ves-
tigingen in Polen, Roemenie, Rusland, Duitsland, 
Brazilie, Turkije en de VS. Daarnaast werkt APV in 

meer dan 50 landen met een professionele en ge-
specialiseerde contractpartners, waardoor goede 
service gewaarborgd is.

Het menselijke aspect is een van de kernwaardes 
voor een echt familiebedrijf als APV. APV is trots op 
haar medewerkers, waarvan er al vele, jarenlang, 
werkzaam zijn binnen het bedrijf. Veel van deze 
mensen zijn persoonlijk gerelateerd aan de land-
bouw, zodat ze weten wat er speelt in de markt. 
Dit wordt door klanten ook ervaren als het unieke 
karakter van de organisatie. 
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HET WERKINGSPRINCIPE

De kunststof tank zorgt voor een laag gewicht van de complete strooier. De strooier bevat het 
strooimateriaal, dat door een roerder veilig bij de doseerschuif komt. Met de traploos instelbare 
doseerschuif regelt u de strooihoeveelheid. Het strooiproduct valt op de strooischijf en wordt gelijkmatig 
verdeeld over de werkbreedte. Het toerental van de strooischijf en daarmee de werkbreedte regelt u 
met de computer gemakkelijk vanaf de bestuurderszitplaats.

ALLROUND LICHTGEWICHT

• Snel en eenvoudig te monteren
• Optimale prijs/capaciteitsverhouding
• Gebruiksvriendelijk door gemakkelijk te begrijpen bediening
• Klaar voor gebruik vanaf levering: omvangrijke standaard uitvoering (kabels, computer, accessoires, 
enz.)
• Gelijkmatige verdeling van het zaaizaad over de gewenste werkbreedte
• Comfortabel werken:
− Toerentalmeting, -regeling en -controle via de computer
− Instellen van de werkbreedte via de computer
− Geen vastzittend strooiproduct meer door de start-automatiek
• Gecombineerd gebruik mogelijk met bijna elke grondbewerkingsmachine, bespaart zo tijd en
geld voor U!

TOEPASSINGSGEBIEDEN

U kunt de schijfstrooier gebruiken voor de volgende toepassingen:

 Slakkenkorrels
 Doorzaaien van gras
 Groenbemester

PRAKTIJKERVARING

Een tevreden gebruiker uit Oostenrijk:

„Het bespaart me tijd en geld doordat ik in één 
werkgang meerdere acties kan uitvoeren, voor mij 
geen ander meer als APV.“

Deel uw ervaring ook met ons, door te mailen naar 
marketing@apv.at
We belonen uw reactie met een uniek verrassings-
pakket.

CENTRIFUGAALSTROOIER
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De compacte kleine strooier KS 
40 M2 is door zijn lage gewicht 
veelzijdig te gebruiken. De 
zaaizaadtank heeft
een inhoud van 40 liter 
voor het strooien van kleine 
hoeveelheden strooiproduct.
De KS strooier is uitermate 
geschikt voor het zaaien van 
kleine zaden, zoals gras of 
mosterd of voor slakkenkorrels.

De leveringsomvang omvat:

• Computer 2.10 met stalen 
houder voor montage in de 
bestuurderscabine
• Complete strooier met 
elektrisch aangedreven 
strooischijf en verstelbare 
strooivleugels
• 1 deflector, 
topstangaanspanning 
contraplaat, verlengde roerder
• 3 m kabel voor de 
stroomtoevoer van de accu
naar de computer, 6 m kabel van 
de strooier naar de computer

De één-schijfstrooier ES 100 
M1 Classic is ideaal voor het 
strooien van ondergewassen 
(bijv. mosterd), graszaad, 
ondergewas, slakkenkorrels 
en vergelijkbare korrels. 
De werkbreedte kan via 
de computer vanaf de 
bestuurderszitplaats worden 
aangepast aan de betreffende 
vereisten. De zaadhoeveelheid 
kan snel en eenvoudig worden 
ingesteld door een doseerschuif 
op de strooier.

De leveringsomvang omvat:

• Computer 2.10 met stalen 
houder voor montage in de 
bestuurderscabine
• Complete strooier met 
elektrisch aangedreven 
strooischijf en verstelbare
strooivleugels
• Spanhulzen voor het verlengen 
van de roerder voor grassen
• 3 deflectors, 
topstangaanspanning,
contraplaat
• 3 m kabel voor de 
stroomtoevoer van de accu
naar de computer, 6 m kabel van 
de strooier naar de computer

KS 40 M2

ES 100 M1 CLASSIC

COMPACTE OPLOSSINGEN
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Functies van de Computer 2.10:

• Toerentalmeting en -regeling, controle
• Startautomatiek bij vastzittend strooigoed
• Eenvoudig verstellen van de werkbreedte vanuit de 
bestuurderszitplaats
• Bediening van strooischijf en doseerschuif

CONTROLE MODULE 2.10

1  Um bei einer Arbeitsbreite unter 4 m eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen, empfehlen wir die Verwendung einer 
Präzisionsstreuplatte - als Zubehör erhältlich

KS 40 M2 ES 100 M1 Classic

Werkbreedte 1–12 m 2–24 m1

Afmetingenin in cm (H x B x T) 60 x 45 x 60 90 x 52 x 60

Zaaizaadtank
Kunststof tank met inhoud 

van 40 l
Kunststof tank met inhoud 

van 105 l

Gewicht 19 kg 29 kg

Prestatiegegevens 12 V / 25 A 12 V / 25 A

Accessoires Optioneel

Aanbouwset Quadhouder x x

Aanbouwset Quadhouder x x

Aanbouwset Quadhouder in hoogte verstel-
bare

x x

Bordwandhouder x x

Precisiestrooiplaat 1-4 m Werkbreedte x
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ACCESSOIRES
AFDRAAIZAK
Uw voordeel: Vang het zaaizaad van de afdraaiproef volledig op.
Te gebruiken met
• ES 100 M1 Classic

AANBOUWSET QUADHOUDER
Uw voordeel: Met deze aanbouwset kunt u de APV centrifugaal-
strooier monteren op uw quad. 
Te gebruiken met
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

AANBOUWSET QUADHOUDER
Uw voordeel: Met deze aanbouwset kunt u de APV centrifugaal-
strooier monteren op uw quad.
Te gebruiken met
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

AANBOUWSET QUADHOUDER IN HOOGTE 
VERSTELBAAR
Uw voordeel: Monteer uw centrifugaalstrooier op de optimale hoog-
te voor uw toepassing op uw quad.
Te gebruiken met
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

BORDWANDHOUDER
Uw voordeel: Monteer uw centrifugaalstrooier aan de bordwand van 
uw voertuig.
Te gebruiken met
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

PRECISIESTROOIPLAAT 1-4 M WERKBREEDTE
Uw voordeel: Beperk de werkbreedte van uw centrifugaalstrooier 
van een tot vier meter.
Te gebruiken met
• ES 100 M1 Classic

VERLENGKABEL ES SS 5 M
Uw voordeel: Verleng uw machinekabel om uw centrifugaalstrooier 
aan te sluiten op de computer. 
Te gebruiken met
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic
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APV - Technische Produkte GmbH
ZENTRALE
Dallein 15
3753 Hötzelsdorf
Österreich

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

Kruse OOTMARSUM
Postbus 78
NL - 7630 AB Ootmarsum

Tel.: +31 541 291756
info@kruse.nl
www.kruse.nl

Bezoek ons ook op Facebook, 
YouTube, LinkedIn en Instagram.

Informatie zonder garantie, druk-
fouten en wijzigingen voorbehou-
den!
Alle afbeeldingen zijn symbolisch.
Fotocredits © APV,
© Christian Postl 
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