
SETÍ A ROZMETÁNÍ, PÉČE O POROSTY, LOUKY A PASTVINY, ZIMNÍ ÚDRŽBA
APV PŘEHLED PRODUKTŮ
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MALÉ ROZMETADLO KS
Malé rozmetadlo je vhodné především pro malé až 
střední pracovní šířky. Rozmetadlo KS se vyznačuje 
zejména nízkou hmotností a kompaktními rozměry, 
díky nimž může být velmi všestranně využíváno.
Jedná se o optimální stroj pro menší firmy k výsevu 
travního semena a meziplodin, k aplikaci přípravků 
pro hubení slimáků atd.

ROZMETÁNÍ

JEDNOKOTOUČOVÉ  
ROZMETADLO ES
Jednokotoučové rozmetadlo ES 100 M1 Classic je 
ideální pro rozmetání meziplodin (např. hořčice), 
travního osiva, podsevů, granulí proti slimákům 
a podobných granulí. Pracovní šířku lze nastavit 
podle příslušných požadavků pomocí ovládacího 
modulu ze sedadla řidiče. Dávku výsevku lze 
snadno a rychle nastavit pomocí posuvníku na 
jednotce.

ROZMETADLA PRO ZIMNÍ  
ÚDRŽBU WD/UDW
Tyto univerzální dávkovače jsou vybaveny 
dávkovací jednotkou z ušlechtilé oceli a jsou 
vhodné pro rozmetání soli, drti, nebo směsi. Díky 
přesnému dávkování pomocí výsevního hřídele 
jsou tato rozmetadla spolehlivými pracovními stroji 
pro profesionální zimní údržbu.
Pro soukromé použití a péči o malé plochy nabízí 
společnost APV rozmetadla pro zimní údržbu, 
která lze namontovat na čtyřkolku.

MULTIDÁVKOVAČE MD
Multidávkovače kombinují výhody pneumatických 
secích zařízení a kotoučových rozmetadel. Hlavní 
prioritou je zde kompaktnost stroje a přesné 
dávkování. Díky modulární konstrukci stroje lze 
multidávkovač MD vybavit rozmetacím talířem, ale 
i dávkovacími vývody včetně hadic a ventilátoru.
Jednoduchá nástavba a přestavba na různé 
stroje pro zpracování půdy umožňují využití 
multidávkovače pro nejrůznější aplikace  
několikrát za rok.

PNEUMATICKÁ SECÍ ZAŘÍZENÍ PS
Pneumatická secí zařízení pokrývají téměř 
všechny aplikace v moderním zemědělství. Přesné 
dávkování zajišťuje výsevní hřídel. Vynášení 
materiálu pomocí hadic a odrážecích plechů 
těsně nad půdním povrchem umožňuje přesnou 
aplikaci meziplodin, podsevů, travních dosevů atd. 
K dispozici je několik velkostí zásobníků. Můžete si 
individuálně vybrat jeden z našich řídicích modulů, 
který bude odpovídat vašim požadavkům.
Kombinace zpracování půdy a aplikace osiva 
v jedné pracovní operaci šetří čas i peníze.

NOSIČ STROJŮ MT2
Montáž pneumatického secího zařízení na nosič 
strojů zaručuje flexibilní použití. Jelikož secí 
zařízení nemusí být namontováno přímo na tažené 
stroje pro zpracování půdy, dochází k optimálnímu 
rozložení hmotnosti.

SETÍ
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EDICE PS PRO HNOJENÍ PS D
Naše pneumatická secí zařízení jsou k dispozici 
rovněž ve speciálním provedení. Edice pro 
hnojení se uplatní při dávkování hnojiv, aplikaci 
mikrogranulátů a granulátů na ochranu rostlin a při 
výsevu meziplodin. Provedení odolné proti korozi 
nabízí výhody při rozmetání hnojiv a zaručuje 
snadnou manipulaci. K dispozici je několik velkostí 
zásobníků.

SETÍ A HNOJENÍ

PNEUMATICKÉ SECÍ ZAŘÍZENÍ TWIN
Pneumatické secí zařízení TWIN má zásobník 
uprostřed rozdělený přepážkou. Umožňuje 
dávkování dvou druhů osiva, hnojiv nebo granulátů 
nezávisle na sobě. Každá strana výsevního 
hřídele může být ovládána samostatně pomocí 
vhodného řídicího modulu, čímž lze zajistit přesné 
dodržení aplikovaného množství. Problémy 
s různými velikostmi zrn, aplikovanými množstvími 
a hloubkami uložení jsou proto minulostí.

LIQUID FERTILIZER LF
Stroj Liquid Fertilizer umožňuje aplikaci kapalného 
hnojiva během výsevu. Rozsáhlé možnosti 
využití lze nalézt rovněž v oblastech efektivních 
mikroorganismů, silážních prostředků, stabilizace 
rostlin a zlepšování půdy. Použití snímačů zaručuje 
precizní a bodově přesnou aplikaci.
Stroj Liquid Fertilizer disponuje velkým výběrem 
hadicových vývodů a trysek.

POLNÍ BRÁNY AS
Polní brány jsou univerzální stroj pro využití na poli. 
Díky samostatnému zavěšení polí bran a volbě 
různých tlouštěk prstů se brány AS přizpůsobí 
různým typům půdy. V kombinaci s hydraulickým 
přenastavením prstů bude nastavení ještě 
komfortnější. 
Hlavní pozornost je u polních bran zaměřena na 
regulaci nežádoucích plevelů.
Použitím polních bran lze zlikvidovat přibližně 90 % 
vyklíčeného plevele v porostu.

VARIO BRÁNY VS
Vario brány jsou se svým jedinečným systémem 
s odpruženými prsty vhodné pro téměř všechny 
porosty, protože půdě se přizpůsobuje každý 
jednotlivý prst. Díky tomu je možné rovněž vláčení 
hrůbkových kultur, při kterém si hrůbek zachová 
svůj tvar. Speciálně tvarované prsty zůstávají ve 
své stopě a nevychylují se doprava ani doleva. 
Díky tomu je zaručeno plnoplošné zpracování!
Systém s odpruženými prsty rovněž umožňuje 
vláčení v citlivých stadiích rostlin.
Vario brány nabízejí optimální výsledky vláčení 
šetrné vůči porostům.

HVĚZDICOVÝ KULTIVÁTOR RH
Hvězdicový kultivátor je vhodný zejména pro 
polní porosty s množstvím organické hmoty na 
povrchu půdy. Díky rotujícím kypřicím kotoučům je 
vyloučeno ucpávání. Velkou zvláštností je šikmá 
poloha kypřicích kotoučů, která zaručuje maximální 
flexibilitu!
Při použití hvězdicového kultivátoru s rotujícími 
kypřicími kotouči dochází k zasypání nebo 
vykořenění plevele, podpoře tvorby výhonů 
a obohacení půdy kyslíkem.

PÉČE O POROSTY
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LUČNÍ BRÁNY GS
S lučními bránami je trávník zpracován tak, aby 
mohlo dojít k současnému výsevu semen. Vše 
v jedné pracovní operaci! Odpružený zarovnávací 
plech vyrovná krtiny a hrboly. Čtyři řady prstů 
následně vytrhají nežádoucí traviny a plevely 
a zapracují aplikované osivo mělce do půdy – 
optimální předpoklady pro klíčení. Díky různé 
tloušťce prstů 8 mm a 10 mm je dosahováno téměř 
dokonalého výsledku práce. Luční brány jsou 
v zemědělské technice jedinečné.

PÉČE O TRAVNÍ POROSTY / 
PŮDNÍ ROZBOR

PROFI LUČNÍ BRÁNY GP
Vláčení, setí a zpětné utužení v jedné pracovní 
operaci. To je velkou výhodou profi lučních bran, 
které zaručují efektivní péči o louky a pastviny.
Zarovnávací plech odstraňuje hrubé nerovnosti, 
například krtiny nebo rozryté brázdy od zvěře. 
Po něm následují 2 řady bran s 12mm prsty 
a 2 řady bran s 8mm prsty. Tato kombinace 
umožňuje intenzivní vláčení. Profi luční brány 
nabízejí rozsáhlé možnosti individuálního  
nastavení pracovních nástrojů a staly se 
neodmyslitelnou součástí péče o zatravněné 
plochy.

LUČNÍ KOMBINACE GK
Luční kombinace je ideální pro dosev luk 
v kopcovitém terénu. Velkou výhodou je, že 
umožňuje použití nejen na zádi, ale lze ji rovněž 
rozdělit (brány na čele, válec na zádi). Může být 
individuálně přizpůsobena terénu. Zvyšuje se 
tak flexibilita při péči o louky a pastviny a jejich 
obnově. Luční kombinace může být volitelně 
kombinována s pneumatickým secím zařízením 
nebo multidávkovačem. Pro vytvoření optimálních 
podmínek pro klíčení je osivo nakonec ještě 
přitlačeno válcem.

LUČNÍ VÁLEC GW
Luční válec může být všestranně využit například 
pro přitužení půdy po výsevu. Lze tak cíleně 
podpořit vzcházení osiva. Volit můžete mezi 
Cambridge válcem nebo ozubeným válcem. Oba 
válce lze optimálně využít na polích i trvalých 
travních porostech a vytvářejí dobrou drolivou 
strukturu seťového lože a optimální zpětné utužení.
V praxi se při péči o louky a pastviny osvědčil 
současný dosev travního semena pomocí 
secích zařízení APV (pneumatické secí zařízení 
a multidávkovač).

LUČNÍ BRÁNY WS
Luční brány jsou lehký a kompaktní přístroj ideální 
pro čelní montáž. V případě potřeby mohou být 
zkombinovány se stávajícím válcem pro dosažení 
optimálního přitužení půdy po výsevu.
Brány mohou být vybaveny 10mm nebo 12mm 
prsty pro zpracování lučních porostů tak 
intenzivně, jak je zapotřebí. Zarovnávací plech 
zarovná krtiny a hrboly. Pro nový výsev nebo 
dosev může být volitelně namontováno secí 
zařízení APV (multidávkovač nebo pneumatické 
secí zařízení).

SADA PRO PŮDNÍ ROZBOR
Se sadou pro půdní rozbor Full Edition můžete 
snadno a rychle zkontrolovat půdu pro zjištění 
důležitých charakteristik, jako jsou: hodnota 
pH, obsah dusitanů, obsah uhličitanů, agregát 
a humusová stabilita, půdní infiltrace, půdní teplota, 
celkové utěsnění, půdní zóny, typ půdy a rozdíly 
v typech půd. Lze tak zjistit stav a potřeby půdy. 
Je-li to třeba, může být následně přizpůsoben 
způsob obdělávání.



Údaje jsou bez záruky, tiskové chyby a změny vyhrazeny! Všechny obrázky jsou ilustrační. Fotografie: © APV, © Christian Postl

INFORMUJTE SE PRÁVĚ TEĎ!

Produkt Pracovní šířky / kapacita

Malé rozmetadlo 40 l
Jednokotoučové rozmetadlo 105 l

Rozmetadlo pro zimní údržbu 40 l / 105 l / 250 l

Multidávkovač 40 l / 105 l

Pneumatická secí zařízení 120 l / 200 l / 300 l / 500 l / 800 l / 1 600 l

Pneumatická secí zařízení, edice pro hnojení 120 l / 200 l / 300 l / 500 l / 800 l

Pneumatické secí zařízení TWIN 300 l

Nosič strojů PS 120 – PS 1600 

Liquid Fertilizer 600 l

Polní brány 3 m / 6 m / 9 m / 12 m

Vario brány 1,7 m / 3,2 m / 4,9 m / 6,2 m / 7,6 m / 9,2 m / 12,2 m

Hvězdicový kultivátor 6 m

Luční brány 3 m / 6 m

Profi luční brány 3 m / 6 m

Luční kombinace 2,4 m / 3 m / 4 m

Luční válce 2,4 m / 3 m / 4 m

Luční brány WS 2,4 m / 3 m

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bohdana BAČÁKOVÁ
Tel.: +43 2913 8001-436
bohdana.bacakova@apv.at
cz.apv.at 

APV - Technische Produkte GmbH
Zentrale: Dallein 15
3753 Hötzelsdorf 
Rakousko
Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at


