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AMBITION. PASSION. VISION.

APV SKIVESPREDER
DEN BESTE KLASSIKEREN



VEKST ER VEIEN Å GÅ. MÅLET.

Jürgen Schöls er en lidenskapelig landbruksek-
spert. I 1997 bygde den bonden og oppfinneren sin 
første maskin, en spreder. Siden den gang har han 
utviklet landbruksutstyr „for fagfolk, av fagfolk“. Jür-
gen Schöls, som selv er Demeter-sertifisert bonde, 
utvikler hver maskin i dialog med brukerne, før den 
blir profesjonelt forbedret av designavdelingen.
Som et innovativt selskap ønsker APV naturligvis 
å spille en viktig rolle på markedet med sine pro-
dukter. Sammen med kunder over hele verden vi-
dereutvikler APV produktene sine kontinuerlig.

På anlegget i Dallein i Waldviertel i Niederöster-
reich bidrar rundt 170 ansatte i betydelig grad til å 
bevare miljøet og forbedre dyrking og jordbearbei-

ding. Hos APV har jobbsikkerhet høy prioritet. Alle 
aktiviteter er innrettet mot økonomisk suksess og 
vekst.

I VEKST SIDEN 1997 VEKST KJENNER INGEN GRENSER

EN LIDENSKAP FOR VEKST

Gjennom årene har APV-teamet fremmet en kon-
sekvent, ubrutt drivkraft for prestasjoner; i dag er 
bedriften til stede på det internasjonale markedet. 
Vi har APV-filialer og egne salgsselskaper i Polen, 
Romania, Russland, Tyskland, Brasil, Tyrkia og USA. 

Vårt nettverk av APV-kontraktspartnere i over 50 
land sikrer våre kunder det høyeste nivået av ser-
vicekompetanse.

I dag er APV et familieeid selskap som er stolt av 
sine ansatte. Mange av våre ansatte har vært invol-
vert i landbruket siden barndommen og vet nøyak-
tig hva som betyr noe og hva som er viktig for bøn-
der når det gjelder moderne redskaper. En overflod 
av positive tilbakemeldinger fra mange, mange 
fornøyde kunder bekrefter denne tilnærmingen.
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SLIK FUNGERER SKIVESPREDEREN 

Plastbeholderen sikrer at hele sprederen er lett i vekt. Med spredemateriale i beholderen og en omrører,
justeres mengden materiale som skal ut på spredeskiven, av et utmatingsspjeld som styres elektronisk 
fra styremodulen. Spredematerialet faller på spredeskiven og fordeles jevnt over arbeidsbredden. 
Hastigheten på spredeskiven, og dermed arbeidsbredden, styres enkelt fra førersetet via styremodulen.

LETT OG ALLSIDIG

• Rask og enkel montering
• Optimalt forhold mellom pris og ytelse
• Lett forståelig betjening gjør den brukervennlig
• Klar til bruk ved levering: omfattende standardlevering (kabler, styremodul, deler for påbygg osv.)
• Jevn fordeling av såvaren over hele arbeidsbredden
• Komfortabelt arbeid:
  − RPM-måling, regulering og styring via styremodul
  − Innstilling av arbeidsbredden via styremodulen
  − Takket være startautomatikken, er det ingen problemer med nedrenning av spredemateriale
• Kan kombineres med nesten alle redskaper for jordbearbeiding − og du sparer tid og penger!

ANVENDELSESOMRÅDER

Du kan benytte skivesprederen til følgende bruksområder:

 Slugpellets
 Ettersåing av gress
 Fangvekst

BRUKEROPPLEVELSE

En fornøyd bonde fra Østerrike rapporterer:

„Såing av fangvekster og pløying i én operasjon 
takket være APV. Jeg kan ikke forestille meg å 
jobbe uten sprederen.“

Vi ser frem til dine bruksrapporter! Send bruksrap-
portene dine til marketing@apv.at. 
Som takk for hvert bidrag med bilde sender vi deg 
en APV-overraskelsespakke.

SKIVESPREDER
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Den kompakte minisprederen 
KS 40 M2 er allsidig på grunn 
av den lave vekten. Beholderen 
tar 40 liter for påføring av små 
mengder spredemateriale. Du 
kan bruke KS til spredning av 
små frø, for eksempel såing av 
plen, spredning av fangvekster 
(f.eks.: sennep) eller til spredning 
av slugpellets

Leveringsomfanget inkluderer:

  Elektrisk styremodul 2.10 med 
stålbrakett for montering i 
førerhuset

  Komplett spreder med 
elektrisk drevet spredeskive 
og justerbare kasteskovler

  Styreplate, 
toppfestemontering, motplate 
og omrørerforlengelse

  3 m kabel til strømforsyning 
fra batteriet til styremodulen, 
6 m kabel fra sprederen til 
styremodulen

Enskivesprederen ES 100 M1 
Classic er ideell til bruk for 
fangvekster (f.eks. sennep), 
grasfrø, underlag, slugpellets 
og lignende granulater. 
Arbeidsbredden kan justeres 
via førersetets styremodul. 
Såfrømengden kan raskt og 
enkelt stilles inn ved hjelp av et 
utmatingsspjeld.

Leveringsomfanget inkluderer:

  Elektrisk styremodul 2.10 med 
stålbrakett for montering i 
førerhuset

  Komplett spreder med 
elektrisk drevet spredeskive 
og justerbare kasteskovler

  Adapterhylser til 
omrørerforlengelse for gras

  3 styreplater, 
toppfestemontering og 
motplate

  3 m kabel til strømforsyning 
fra batteriet til styremodulen, 
6 m kabel fra sprederen til 
styremodulen

KS 40 M2

ES 100 M1 CLASSIC

KOMPAKTE LØSNINGER
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Funksjonene til kontrollboksen 2.10:

• RPM-måling, regulering og styring
• Startautomatikk når spredemateriale
begynner å renne ned
• Enkel justering av arbeidsbredden fra
førersetet
• Styring av spredeskive og
utmatingsmekanisme

KONTROLLBOKS 2.10

1  For å oppnå jevn fordeling for en arbeidsbredde under 4 m anbefaler vi å bruke en presisjonsspredningsplate (se tilbehør).

KS 40 M2 ES 100 M1 Classic

Arbeidsbredde 1–12 m 2–24 m1

Dimensjoner i cm (H x B x D) 60 x 45 x 60 90 x 52 x 60

Kapasitet beholder 40 l plastbeholder 105 l plastbeholder

Netto vekt 19 kg 29 kg

Strømdata 12 V / 25 A 12 V / 25 A

Valgfritt tilbehør

Monteringssett for tilhengerfeste x x

Quad (ATV) monteringssett for brakett x x

Høydejusterbart monteringsbrakett for quad 
(ATV)

x x

Monteringsbrakett for bakluke x x

Presisjonsspredningsplate 1-4 m arbeidsbredde x
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TILBEHØR
KALIBRERINGSBEHOLDER
Din fordel: Samle opp all såvaren under kalibreringstest. 
Kan brukes med
• ES 100 M1 Classic

MONTERINGSSETT TREKKROK BIL
Din fordel: Med dette monteringssettet kan du montere APV skives-
preder på en bil med trekkrok. 
Kan brukes med
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

MONTERINGSSETT QUADBRAKETT
Din fordel: Med dette monteringssettet kan du montere APV skives-
preder på en Quad.
Kan brukes med
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

MONTERINGSSETT QUADBRAKETT HØYDE-
JUSTERING
Din fordel: Monter skivespreder i optimal høyde på din Quad. 
Kan brukes med
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

LASTEPLANBRAKETT
Din fordel: Monter skivespreder på kjøretøyets baklem.
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

PRESISJONS SPREDEPLATE 1–4 M ARBEIDS-
BREDDE
Din fordel: Begrens arbeidsbredden til skivespreder med 1 til 4 me-
ter. 
Kan brukes med
• ES 100 M1 Classic

FORLENGELSESKABEL ES SS 5 M
Din fordel: Forleng enhetskabelen for å koble skivespreder til styre-
modulen.
Kan brukes med
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic
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APV - Technische Produkte GmbH
ZENTRALE
Dallein 15
3753 Hötzelsdorf
Austria

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

Brigitte KODATSCH
Tel.: +43 2913 8001-432
brigitte.kodatsch@apv.at

Besøk oss også på Facebook,  
YouTube, LinkedIn og Instagram. 
 
Det tas forbehold om trykkfeil, 
informasjonen garanteres ikke. 
 
Alle bilder er symbolske bilder. 
Fotokreditter © APV, 
Christian Postl 
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