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NU este permis  
 
 

Apare inconvenabil şi inutil s ă citi ţi 

instruc ţiunile de folosire şi s ă v ă orienta ţi 

după acestea deoarece nu este suficient s ă 

auzi ţi de la al ţii şi s ă vede ţi c ă maşina este 

bună, apoi s ă o cump ăra ţi şi s ă crede ţi c ă 

totul va merge de la sine. Cel în cauz ă nu î şi 

va aduce doar sine însu şi prejudicii ci va face 

şi gre şeala de a atribui eventualele nereu şite 

maşinii şi nu lui însu şi. Pentru a fi sigur de 

reu şit ă trebuie s ă p ătrunde ţi în spiritul 

lucrurilor, respectiv s ă v ă instrui ţi asupra 

scopului fiec ărei instala ţii de pe ma şin ă şi s ă 

câştiga ţi experien ţă în manevrare. Abia atunci 

veţi fi mul ţumit de ma şin ă şi de dumneavoastr ă 

în şiv ă. Ob ţinerea acestui lucru este scopul 

acestor instruc ţiuni de utilizare. 

 

 

Leipzig-Plagwitz 1872 
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1 Declara ţie de conformitate CE 
 
în conformitate cu Directiva 2006/42/CE 
 
Producătorul, soc. APV - Technische Produkte GmbH, 
Dallein 15, AT 3753 Hötzelsdorf, declară prin prezenta că produsul 
 
 
Aparat de însămânţare pneumatic  
„PS 300 M1 D TWIN” 
 

denumirea modelului maşinii/nr. fab. (vezi declaraţia de predare şi foaia de titlu) 

 
la care face referinţă această declaraţie de conformitate, corespunde cerinţelor 
fundamentale relevante de securitate şi de sănătate ale Directivei CE 2006/42/CE, 
precum şi cerinţelor celorlalte Directive CE relevante. 
 
 
2006/42/CE Directiva Maşini 
2004/108/CE Directiva CEM 
 

Dacă este aplicabil: Titlul / Numărul / Stadiul ediţiei celorlalte Directive CE 

 
Pentru implementarea corespunzătoare a cerinţelor de securitate şi sănătate ale 
Directivelor CE menţionate au fost aplicate următoarele standarde şi/sau specificaţii 
tehnice: 
 
EN 14018 Maşini agricole şi pentru exploatare forestieră – Maşini de semănat – Securitate 
EN 349 Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii părţilor corpului uman 
EN 60204-1 Securitatea maşinilor; echipamente electrice 
EN 953 Securitatea mașinilor – Dispozitive de protecţie separabile  
ISO 12100 Securitatea maşinilor – Principii generale de configurare – 
      Evaluarea şi reducerea riscurilor 
ISO 13857 Securitatea maşinilor, distanţe de securitate. 
 

Dacă este aplicabil: Titlul / Numărul / Stadiul ediţiei 
 
 
Persoana dumneavoastră de contact în CE a societăţii APV este domnul ing. Jürgen Schöls. 
Acesta poate fi contactat la numărul de telefon +43 (0)2913-8001. 
 
 
 

 
Dallein, 08/2016 
Localitate; dată            
   
  
 
 Semnătură 

 
 Ing. Jürgen Schöls 
 Conducerea întreprinderii 
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2  Preciz ări 
 

Stimate client, 
 

Ne bucurăm şi vă felicităm pentru decizia dumneavoastră de cumpărare şi vă dorim 
să utilizați cu multă plăcere acest aparat! 
 
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi obligatoriu toate indicaţiile cuprinse în acest 
manual cu instrucţiuni de exploatare! 
 
 

3 Garan ţie 
 

Imediat la preluare vă rugăm să verificaţi aparatul de eventuale daune cauzate în 
timpul transportului. Reclamaţiile ulterioare referitoare la daunele cauzate în timpul 
transportului nu mai pot fi luate în considerare. 
Noi acordăm o garanţie de fabrică de un an de la data livrării (factura dumneavoastră 
sau avizul de expediţie sunt valabile ca şi certificat de garanţie). 
Această garanţie este valabilă în cazul defectelor de material sau construcţie şi nu se 
extinde asupra pieselor care sunt deteriorate datorită uzurii normale sau excesive. 
 
Garanţia este anulată 

− dacă survin daune din cauza aplicării forței din exterior. 
− dacă există o eroare de operare. 
− dacă cerinţele prescrise nu sunt îndeplinite. 
− dacă aparatul este modificat, extins sau echipat cu piese de schimb de la alţi 

producători, în lipsa aprobării noastre. 
− dacă aparatul este curăţat cu apă. 
− dacă distribuitorul este utilizat în serviciul de deszăpezire. 
 
 

4 Instruc ţiuni de siguran ţă pentru prevenirea accidentelor 
 
 

Trebuie respectate prescripţiile privind prevenirea accidentelor ale respectivei ţări. 
Este permisă utilizarea aparatului numai de către persoane care sunt informate 
despre locurile de pericol.  
Înainte de pornire şi punere în funcţiune, controlaţi zonele de pericol! (copii!) Acordaţi 
atenţie unei vizibilităţi suficiente! 
Autocolantele indicatoare şi de avertizare aplicate pe aparat vă oferă indicaţii 
importante pentru o exploatare fără pericole: respectarea lor foloseşte siguranţei 
dumneavoastră! 
 
Înainte de începerea lucrului trebuie să vă familiarizați cu toate dispozitivele şi 
elementele de acţionare, precum şi cu funcţiile lor. 
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5 Montarea PS-ului 
 

5.1 Montare şi mod de lucru 
 

Aparatul de însămânţare pneumatic este un aparat de împrăştiere şi însămânţare cu 
o capacitatea totală de 300 de litri. Ambii arbori de însămânţare sunt acţionaţi de un 
motoreductor electric de 12 V, care este reglat prin intermediul unităţii de comandă. 
Buncărul este compartimentat printr-un perete de separare 50:50 (ceea ce înseamnă 
150 de litri conţinut buncăr per arbore de însămânţare). Turaţia fiecărui arbore de 
însămânţare poate fi reglată prin intermediul unităţii de comandă, comod de la 
scaunul şoferului. 
Opţional există posibilitatea să se adapteze turaţia ambilor arbori de însămânţare la 
viteza de deplasare a tractorului, pentru care se utilizează un senzor de viteză sau la 
priza normală cu 7 pini, senzorul de roată, senzorul radar sau senzorul GPS. În plus 
mai există şi posibilitatea utilizării unui senzor al dispozitivului de ridicare (singur sau 
combinat). 
Alimentarea cu energie electrică a modulului de comandă se realizează printr-un 
conector cu 4 pini şi cablul cu 4 pini aferent, livrat, care se conectează direct la 
baterie.  

 

5.2 Montarea pe un aparat ata şat 
 

Pentru montarea aparatului de însămânţare pe aparatul de prelucrare a solului 
utilizaţi contraplaca standard livrată, pe care o puteţi înşuruba pe cele mai diferite 
aparate. 
 
Pentru fixarea aparatului de însămânţare trebuie să utilizaţi şuruburi cu un diametru 
de cel puţin 10 mm şi cu lungimea necesară, pentru a asigura o fixare sigură şi solidă 
a aparatului. 
 

Exemplu pentru montare: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Contraplacă pentru montare  
 
 
ATENŢIE: APV nu îşi asumă răspunderea pentru montajele necorespunzătoare sau 
utilizarea defectuoasă a aparatului. 

Fig.: 1  

Fig.: 2  
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5.3 Ataşarea la tractor 
 
La acest mod de ataşare vă este necesar un suport de prindere în trei puncte, 
disponibil APV ca accesoriu. Trebuie să utilizaţi şuruburi cu diametru 12 mm şi de 
calitate 8.8 sau superioară. Puteţi utiliza şi, de ex., o furcă de paleţi sau o benă în trei 
puncte (benă de transport, cupă spate). În acest caz trebuie să vă asiguraţi că aceste 
aparate prezintă o sarcină utilă de o tonă şi fixarea se poate efectua în mod 
corespunzător. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 Montarea tablelor de rico şare 
 

Tablele de ricoşare pot fi montate la aparatul de prelucrare a solului prin intermediul 
arborelui hexagonal standard, livrat sau direct (fără arborele hexagonal). 

 

La montarea pe aparatul de lucru (cultivator, afânătorul pentru buruieni etc.) trebuie 
respectate aspectele menţionate în cele ce urmează: 

 

• pentru montarea tablelor de ricoşare trebuie să îndoiţi cu un cleşte spre spate, 
„eclisele” laterale (cca. 80°, vezi fig.: 6) şi după aceea să înşurubaţi cu 
arborele hexagonal la aparatul de lucru sau să-l sudaţi fix. 

• Pentru a evita o alunecare laterală a tablelor de ricoşare pe arborele 
hexagonal, fixaţi tablele de ricoşare cu o daltă şi câteva lovituri de ciocan (vezi 
fig.: 7). 

• Tablele de ricoşare trebuie să fie distribuite uniform (max. 75 cm) pe toată 
lăţimea aparatului de lucru! 

• Tablele de ricoşare trebuie să se afle la o distanţă de cca. 40 cm faţă de solul 
prelucrat! 

• Furtunurile pentru seminţe trebuie să descarce vertical (90°) în discurile de 
ricoşare. De asemenea, tablele de ricoşare trebuie să fie montate vertical 
(90°) pe arborele hexagonal! (vezi fig.: 5) 

Fig.: 3  
Fig.: 4  

 

Fig.: 5  
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Fig.: 6  

Fig.: 7  

Fig.: 8  
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5.5 Racordul furtunului la TWIN PS 
 
Furtunurile trebuie racordate după cum urmează: 
 
Slăbiţi puţin şuruburile de fixare (nu complet)! 
Pulverizaţi furtunurile (numai la exterior!) cu puţin spray siliconic, pentru ca furtunurile 
să se poată împinge mai uşor prin garnitura de etanşare. Furtunurile trebuie împinse 
complet înăuntru (până la limita perceptibilă) pentru ca fluxul de seminţe să poată 
curge neobstrucţionat. Acum, strângeţi din nou şuruburile de fixare, până când 
garnitura de etanşare este puţin strivită şi furtunurile se strâng şi se etanşează. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Compartimentarea bunc ărului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimentarea buncărului în două camere se realizează printr-un perete de 
separare din oţel inoxidabil, care este montat în mijlocul buncărului. În consecinţă, 
repartizarea litrajului este de 50:50. 
Peretele de separare este înşurubat în buncăr pentru ca peretele să poată fi şi scos 
dacă este necesar(de ex. dacă deplasarea se efectuează mereu cu aceleaşi seminţe 
şi aparatul este utilizat numai pentru conectarea pe jumătate de latură) 

Fig.: 9  

Fig.: 10  Fig.: 11  
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5.7 Fixarea modulului de comand ă 
 
 

Fixaţi în cabină suportul standard 
livrat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suport modul  Modul de comandă  Cablu electric 
   

 

ATENŢIE:  După posibilităţii nu  rulaţi cablul într-o bobină! Pe partea inferioară a 
modulului de comandă sunt montaţi un conector cu 4 pini (= racord la tractor), şi un 
conector cu 12 pini pentru senzori (de ex.: roată de sol sau cablu pentru priză 
standardizată cu 7 pini etc.). Aceştia se pot procura la cerere, ca accesorii. Pe partea 
dreapta a modulului de comandă se găseşte o siguranţă de 40 A. 
Un alt conector, care foloseşte ca legătură între aparatul de însămânţare şi modul, se 
găseşte pe partea din spate a modulului de comandă. 
 
 
SUGESTIE: Respectaţi unghiulîn care priviţi spre modul pentru a putea citi optim 
indicaţiile de pe display. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 12  
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5.8 Racorduri electrice 
 

 
Cablul standard livrat trebuie conectat direct la bateria 
autotractorului. Celălalt capăt se conectează la modulul de 
comandă. 

(Siguranţa (40 A) se găseşte pe partea dreaptă a 
modulului de comandă.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENŢIE: Se INTERZICE conectarea pentru alimentarea cu energie electrică de 12 
volţi la priza pentru brichetă! 
 
 
ATENŢIE: După utilizarea aparatului, unitatea de comandă trebuie decuplată la loc 
(div. motive de siguranţă tehnică) 
 
 
SUGESTIE: Dacă trebuie/doriţi să exploataţi unitatea de comandă şi la un al doilea 
autotractor, atunci puteţi comanda un alt doilea cablu de alimentare electrică (cod art. 
00410-2-065)! 
 
 
ATENŢIE: Dacă bateria pe care o aveţi este încărcată cu un încărcător, care se 
găseşte în regimul de funcţionare "Start", se pot produce peak-uri de tensiune! 
Acestea pot deteriora sistemul electric al modulului de comandă dacă modulul de 
comandă este conectat de asemenea atunci când se încarcă bateria! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 13  
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6 Sistemul hidraulic de ac ţionare a suflantei sau priza de 
putere 

6.1 Conectarea suflantei hidraulice (HG) 
 
La acest aparat de însămânţare aveţi posibilitatea schimbării echipării, de la o 
suflantă electrică la o suflantă hidraulică, care este acţionată direct de la sistemul 
hidraulic al autotractorului. 

 
Sunt prevăzute două furtunuri pentru cuplarea la tractor: 
 

- Conducta de retur (marcată galben, BG4) 
trebuie introdusă depresurizată (FĂRĂ 
reducţie) în rezervorul autotractorului!!! 

- Conducta de presiune (marcată roşu, BG3) 
poate fi simplu racordată la aparatul de 
comandă al tractorului. 

- La racordarea furtunurilor hidraulice la 
sistemul hidraulic al tractorului trebuie 
acordată atenţie ca sistemele hidraulice atât 
de pe partea tractorului, cât şi de pe partea 
aparatului să fie depresurizate! 

 
ATENŢIE: înainte să puneţi în funcţiune suflanta, închideţi complet ventilul de reglare 
a debitului! 
Astfel, împiedicaţi o supraturare neintenţionată a suflantei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 1 5 

Fig.: 1 4 

Conductă de presiune 
(marcată cu roşu, cu săgeată de sens) 

Bloc hidraulic cu supapă 
de reglare 

Motor 

Conductă de presiune 
(marcată cu roşu) 

Conductă rezervor 
(marcată cu galben) 

Mufă cuplaj BG 4 
(alternativ) 
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6.2 Suflanta prizei de putere  
 
Acordaţi atenţie în permanenţă realizării deplasării la o turaţie corectă a prizei de 
putere pentru a împiedica o eventuală obturare a furtunurilor. 
În plus trebuie respectat sensul de rotire al prizei de putere. 
 
Valori de reglare: 
 
 
 
 

6.3 Valori de reglare (HG) 
 
Suflanta generează un debit de aer care 
transportă seminţele prin furtunuri, la discurile de 
ricoşare. Presiunea şi debitul necesar al aerului 
depind într-o mare măsură de seminţe (tipul şi 
greutatea), de cantitate, de lăţimea de lucru şi de 
viteză. 
O dată exactă pentru reglarea corectă a suflantei 
nu este din acest motiv posibilă şi trebuie 
determinată prin încercări pe câmp! 
 
 
ATENŢIE: debitul de aer nu este permis, în niciun caz, să fie prea scăzut deoarece 
în caz contrar seminţele rămân în furtunuri şi le obturează! Aceasta presupune 
ulterior destul de multă muncă, deoarece, în acest caz, furtunurile trebuie demontate 
şi golite manual. În plus, se poate întâmpla ca seminţele să fie măcinate în unitatea 
de dozare! 
Şi un debit de aer prea mare poate avea efecte negative asupra distribuţiei 
seminţelor. 
Ca principiu este valabil: Atât aer cât este necesar, dar cât mai pu ţin posibil !!  
 
 
Debitul de aer este limitat de mediul de împrăştiere utilizat, care nu este permis să fie 
deteriorat la aruncarea prin ricoşare de discurile de împrăştiere şi nici nu este permis 
să ricoşeze prea sus, pentru a nu greşi locul de depunere dorit!  
 
Turaţia suflantei creşte proporţional cu debitul de ulei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lăţime de lucru 1–5 m 5-12 m 
Reglare turaţie 540 rot/min 1000 rot/min 

Fig.: 1 6 
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6.4 Proces de reglare (HG) 
 
Varianta 1  (pompă constantă – cantitatea de ulei nu este reglabilă) 

• Introduceţi complet prin rotire supapa de reglare (- minus) 
• Punerea în funcţiune a suflantei (turaţia motorului tractorului ca la regimul de 

utilizare pe câmp) 
• Reglaţi turaţia suflantei cu supapa de reglare la blocul de comandă 
• Blocul de comandă asigură motorul împotriva supraturaţiei 

 

SUGESTIE: pompa hidraulică de la tractor trebuie să transporte suficient ulei pentru 
ca turaţia suflantei să nu scadă nici la scăderea turaţiei motorului tractorului sau la 
acţionarea altor funcţii hidraulice.  

Varianta 2  (pompă reglabilă sau cantitate de ulei reglabilă la tractor) 
• Desfaceţi complet prin rotire supapa de reglare (+ plus) 
• Închideţi prin rotire supapa de reglare a debitului de la tractor (setați cantitatea 

de ulei pe ZERO) 
• Puneţi în funcţiune suflanta şi aduceţi-o la turaţia dorită (creşteţi lent cantitatea 

de ulei) 
 

SFAT:  blocul de comandă este configurat la 80 l/min – dacă pompa tractorului 
produce o cantitate mai mare de ulei, sistemul se poate supraîncălzi, de asemenea, 
dacă tractorului nu deține nicio răcire cu ulei.  

 
ATENŢIE: reglarea este valabilă numai pentru autotractorul utilizat. Dacă se 
ataşează un alt autotractor, suflanta trebuie reglată din nou! 
O reglare corectă este indispensabilă pentru a preveni posibilele erori de 
însămânţare la turaţii mai mici (subturaţii), respectiv pentru a preveni deteriorările 
suflantei la supraturaţie! 
 
Tabel de reglare pentru supapa de reglare: 
(valabil la o temperatură a uleiului de cca. 50°C) 
  
 

 

 
Lăţime de lucru 

3 m 6 m 12 m 

Semin ţe Cantitate  Presiune  Tura ție Presiune  Tura ție Presiune  Tura ție 
Semin ţe 

fine 5 kg/ha 5 bar 1400 rot./min 8 bar 1700 rot./min 10 bar 1650 rot./min 

Semin ţe 
fine 30 kg/ha 15 bar 2900 rot./min 22 bar 3300 rot./min 35 bar 3300 rot./min 

Semin ţe 
grosiere  50 kg/ha 18 bar 2800 rot./min 21 bar 3800 rot./min 39 bar 3800 rot./min 

Semin ţe 
grosiere  100 kg/ha 18 bar 3100 rot./min 19 bar 4300 rot./min 41 bar 4300 rot./min 
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SFAT:  la motorul hidraulic este montată o bandă de măsurare. Dacă 
temperatura creşte într-un domeniu al scalei (de la 71 °C până la 
110 °C), atunci aceasta se colorează în negru.  
 
 
 
 
 
 
 
Mai mult de 80°C nu sunt admise!  
 
 
 
 
 
 

6.5 Schema (HG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 1 7 

A = max.  
Lungime furtun 1 m 

B = max.  
Lungime furtun  
1 m 

P = marcat ro şu  
BG3  
Ștecăr cupl ă 

T = marcat galben  
BG4  
Ștecăr cupl ă 
(sau muf ă cupl ă) 

Fig.: 1 8 

Motor  
IN 

Motor  
OUT 



16 
 CALITATE PENTRU PROFESIONIŞTI 

 

6.6 Sistem hidraulic  (HG) 
 
 

ATENŢIE: instalaţia hidraulică se află sub presiune înaltă! 
În cazul inversării racordurilor, funcţia este inversată şi/sau se produce o distrugere 
sigură a motorului hidraulic! ( de ex. ridicare/coborâre) – Pericol de accident! 
 
 

• În cazul racordării motoarelor hidraulice trebuie acordată atenţie racordului 
prescris al furtunurilor hidraulice! 

• La racordarea furtunurilor hidraulice la sistemul hidraulic al tractorului trebuie 
acordată atenţie ca sistemele hidraulice atât de pe partea tractorului, cât şi de pe 
partea aparatului să fie depresurizate! 
În cazul legăturilor funcţionale hidraulice dintre tractor şi aparat trebuie ca mufele 
şi ștecărele cuplelor să fie marcate pentru ca să fie excluse operările eronate!  

• Controlaţi conductele hidraulice de tip furtun în mod regulat şi înlocuiţi-le în caz 
de deteriorare sau îmbătrânire! Conductele înlocuitoare trebuie să corespundă 
cerinţelor tehnice ale producătorului aparatului! 

• Din cauza pericolului de vătămare în timpul depistării scurgerilor, utilizaţi 
materiale auxiliare adecvate! 

• Fluidele care ies cu presiune mare (ulei hidraulic) pot penetra pielea şi pot cauza 
grave vătămări! În caz de vătămare, consultaţi imediat un medic! (pericol de 
infecţie!) 
 
 
 
 

INDICAŢIE: înaintea lucrărilor la instalaţia hidraulică așezați aparatele, depresurizaţi 
instalaţia şi opriţi motorul! 
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7 Reglaje 
 

7.1 Alegerea corect ă a arborelui de îns ămân ţare 
 
Înainte să umpleţi buncărul cu seminţe, trebuie să acordaţi atenţie la alegerea 
arborelui de însămânţare corect (grosier, fin respectiv orb). 
Alegerea corectă se realizează în funcţie de tipul seminţelor şi de cantitatea de 
împrăştiat. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipuri de arbori de îns ămân ţare: Echiparea de serie/standard 

  
fb-f Flex20 

Muştar 
Trifoi 

Phacelia 
Microgranule 

Cereale 
Îngrăşăminte 

Hrişcă 
 

Tipuri de arbori de îns ămâm ţare: procurabile op ţional 

 
f-f 

Iarbă 
Cereale 
Creson 
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Domeniul de utilizare al arborelui de îns ămân ţare 
Flex20: 
În general pentru îngrăşăminte sub formă de granule, 
cantităţi mari, respectiv de granulaţie mare. 
Ex.: amestecuri de iarbă, secară, orz, grâu, ovăz etc. 

 
Deoarece roţile de însămânţare Flex sunt flexibile pot fi 
împiedicate deteriorările la roţile de însămânţare şi ele 
sunt adecvate şi pentru seminţe foarte mari precum 
mazăre, fasole, îngrăşăminte etc. 
 
Domeniul de utilizare a arborelui de îns ămân ţare 
danturat fin: 
În general pentru cantităţi mici, respectiv granulaţii mici, 
cum ar fi microgranulate şi seminţe mici. Ex.: rapiţă, 
trifoi, phacelia, granule contra melcilor etc. 
 
 
 

SUGESTIE: prin roţi de înşurubare oarbe sau foarte 
fine, cantitatea de împrăştiere poate fi redusă şi mai substanţial. În plus, pot fi 
combinate şi diferite tipuri de roţi de însămânţare pentru a împrăştia diferite 
seminţe/îngrăşăminte. 
 
Exemplu de înlocuire a unei jumătăţi de arbore de însămânţare de la fb-f la Flex20: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATENŢIE: Trebuie acordată atenţie selectării unei combinaţii de roţi de însămânţare 
astfel încât reglajul arborelui de însămânţare la modulul de comandă să se situeze în 
cazul ideal între 20% şi 80%. 
În acest mod se garantează o bună reajustare şi un transport omogen al seminţelor, 
şi la o împrăştiere în funcţie de viteză, la viteze foarte scăzute, respectiv foarte mari! 

Fig.: 21 

În completul de livrare standard (de serie) a 
aparatului de îns ămân ţare sunt cuprin şi 2 arbori 
de îns ămân ţare complet monta ţi 
1 arbore de însămânţare cu roţi de însămânţare fine 

Fig.: 20 

Fig.: 19 

Fig.: 22 Fig.: 23 

1. 

2. 1. 

2. 
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7.2 Demontarea (schimbarea) arborelui de îns ămân ţare  
 

La schimbarea arborelui de însămânţare procedaţi 
după cum urmează:  
 
• Goliţi complet  

buncărul 
• Îndepărtaţi capota de acoperire laterală 

 
 
 
 
 
• Deşurubaţi şi scoateţi piuliţele de fixare ale 

plăcii de acoperire laterale ale arborelui de 
însămânţare şi scoateţi placa de acoperire în 
jos (Fig.: 25, 26) 

 
• Acum, extrageţi arborele de însămânţare 
 
 
SFAT:  Dacă arborele de însămânţare permite mai 
greu să fie extras atunci înşurubaţi placa de 
acoperire pe arborele de însămânţare pentru a 
avea o prindere mai bună. (Fig.: 27) 

 
 
 
• Acum, arborele de însămânţare poate fi 

montat din nou în aparat. (Printr-o mişcare de 
rotire, hexagonul unei părţi a arborelui de 
însămânţare ajunge în roata dinţată şi 
canelura celeilalte părţi a arborelui de 
însămânţare ajunge în pana de ajustare a 
motorului) 
 

SUGESTIE: Aliniaţi deja în prealabil arborele de 
însămânţare faţă de hexagonul exterior, în funcţie 
de cum stă roata dinţată pe partea de acţionare şi 
apoi cuplaţi.  
 
• Montaţi din nou piesele dezasamblate în 

succesiunea inversă a operaţiilor  
 

• Acordaţi atenţie să fie montată la loc capota 
de acoperire 
 
 

 

Fig.: 24 

Fig.: 2 5 

Fig.: 2 6 

Fig.: 2 7 

Placa de acoperire 
răsucită 
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7.3  Clapeta de sol (ajustarea m ăturii) 
 
Peste arborii de însămânţare sunt montate 
mături. Aceste mături permit să fie reglate 
printr-o manetă de la cadru, pe o scală de 
la +4 până la -5. 
 
Atunci când mătura este presată  mai mult 
pe arborele de însămânţare, prin 
intermediul manetei (valori ale scalei -1 
până la -5), cantitatea de împrăştiere se 
micşorează nesemnificativ. Dacă mătura 
este ridicată (valori ale scalei +1 până la 
+4), puteţi împrăştia nesemnificativ mai 
multe seminţe. 
Reglarea de bază a măturii este 0. Cu această reglare au fost efectuate probele de 
calibrare pentru tabelele de însămânţare. 
 
Cu mătura, aparatul se regleazü din principiu, la seminţele împrăştiate. 
La seminţe fine care curg foarte bine, mătura trebuie să fie poziţionată puţin înăuntru, 
de cele mai multe ori, adică minus pe scală şi la seminţele mari, în afară, adică plus 
pe scală. 
 
 

7.4 Malaxor 
 
Utilizarea malaxorului este necesară numai la tipurile de seminţe, care au tendinţa de 
a forma punţi sau la seminţele care sunt foarte uşoare (de ex.: la ierburi). 
 
Malaxorul este acţionat forţat, lateral la motoarele de acţionare, printr-o roată dinţată 
pentru a preveni un blocaj în cazul seminţelor voluminoase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 2 8 

Fig.: 2 9 
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Dacă malaxorul nu este necesar, atunci poate fi deconec tat dup ă cum urmeaz ă: 
 

 
 
Îndepărtaţi inelul de siguranţă (se găseşte pe arbore, fig.: 
30) şi împingeţi arborele înăuntru. Cu o mişcare de rotire 
împingeţi ştiftul tubular prin ghidaj pe partea motorului 
(arborele trebuie să poată fi împins până la opritorul şaibei 
de adaos la batiul de oţel, fig.: 33) şi răsuciţi în sensul 
acelor de ceas. După aceea, arborele ar trebui să nu se 
mai poată extrage fără rotire (fig.: 32). Roata dinţată a 
mecanismului de malaxare funcţionează antrenat fără 
transfer de putere. 
 
 

7.5 Deflectoare 
 
Per arbore de însămânţare există un 
deflector prin intermediul căruia este reglată 
alimentarea aerului la arborele de 
însămânţare. Acestea pot fi reglate prin 
găuri de rasterare. Cu cât maneta se 
găseşte mai aproape de jgheabul de 
calibrare, cu atât mai puţin aer este suflat. 
 
 
 
 
 
 
Fig.: 34 & 35 ilustreazü deflectoarele de 
tablă în stare deschis,ă adică în poziţia în 
care ajunge cel mai mult aer la arborele de 
însămânţare. 
 
 
 

Fig.: 33 

Fig.: 34 

Fig.: 3 5 

Fig.:  30 Fig.: 31 Fig.: 32 
Ghidaj 

Opritor 
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Fig.: 35 & 36 ilustrează clapeta stânga de 
comandă aer în stare închisă, văzută din 
spate, adică poziţia în care ajunge cel mai 
puţin aer la arborele de însămânţare stânga. 
 
 
Dacă pe o parte sunt utilizate furtunuri scurte, 
în cădere, clapeta de aer poate fi puţin închisă 
şi cealaltă parte poate să aibă mai mult aer. 
 
 
Principial, deflectoarele de tablă trebuie să fie 
întotdeauna deschise. În cazul seminţelor mari 
(fasole, mazăre,…), clapeta trebuie să fie puţin 
închisă pentru a preveni o deteriorare a 
arborelui de însămânţare (distanţa dintre 
arborele de însămânţare şi deflectoare devine 
mai mare). 
 
 
 
 
SUGESTIE: Dacă pentru întreaga maşină (ambii arbori de însămânţare) este 
necesar mai puţin aer, atunci trebuie modificată turaţia suflantei de la modulul de 
comandă. 
 

SUGESTIE: Pentru seminţe mai mari recomandăm roţile de însămânţare Flex 
deoarece aceste sunt flexibile şi nu se pot rupe. (vezi la 7.1) 
 

7.6 Senzor nivel de umplere (serie) 
 

Senzorul nivelului de umplere reacţionează 
atunci când nu mai este acoperit de seminţe. 
Acesta poate fi ajustat pe înălţime în funcţie 
de ce cantitate se doreşte să mai rămână în 
buncăr, după declanşarea senzorului.  

 

Senzorul poate fi adaptat la respectivele 
seminţe şi ca intensitate. Aceasta este 
reglată prin intermediul şurubului cu fantă din 
spate, de la senzor. 
  

Atunci când se cuplează, senzorul începe să 
lumineze şi buncărul este plin. 
Puteţi încerca să acoperiţi cu mâna în faţă, senzorul şi el începe să lumineze. 
În acest mod se poate verifica uşor, imediat dacă senzorul funcţionează şi dacă 
intensitatea este adecvată. 
 
În fabricaţie de serie există un senzor de nivel de umplere per arbore de însămânţare 
(pe laterala buncărului). 
 

Fig.: 3 8 

Fig.: 3 6 

Fig.: 3 7 
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7.7 Lăţimi de lucru / Tabele de îns ămân ţare 
 
Aparatul de însămânţare este utilizabil pentru o lăţime maximă de lucru de până la 
6m (cu suflantă electrică) şi cu HG 300 M1 (suflantă hidraulică) până la 12 m.  
 
Cantitatea de împrăştiere depinde de turaţia arborelui de însămânţare şi de viteza de 
deplasare la exploatarea cu senzor. Pentru stabilirea cantităţii de împrăştiere dorite 
trebuie să efectuaţi o probă de calibrare înainte de începerea lucrului.  
 
Tabelele de însămânţare vă indică pentru tipurile de seminţe specifice cantitatea de 
împrăştiere în kilograme per minut (= cantitatea de împrăştiere a probei de calibrare) 
pentru un arbore de însămânţare . 
 
 
INDICAŢIE: valorile din aceste tabele se pot utiliza ca valori orientative, însă ele nu 
sunt totuşi utilizabile în orice situaţie, deoarece există mulţi factori care joacă un rol, 
respectiv pot surveni multe modificări (cum ar fi de ex.: greutatea boabelor la mie, 
umiditate seminţelor, modificarea comportamentului la curgere şi multe altele). 
  

 
 
 

Cantitatea de împr ăştiere se stabile şte conform formulei de mai jos: 
 
 

 
 
Exemplu: 
 
 
SUGESTIE: Tabelele de împrăştiere cu alte seminţe se găsesc pe pagina noastră de 
start „Homepage” www.apv.at . 
 
 
 
SUGESTIE: următoarele tabele cu valori de semănare sunt calculate doar pentru 8 
ieșiri. 

[kg/min] 1,2
600

[m] 12 [km/h] 12[kg/ha] 5 =××

g/min]Greutate[k
600

[m] lucru de Latimea[km/h] deplasare de Viteza [kg/ha] dorita re împrastiede Cantitatea =××
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Iarbă 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâu 
 

 

 

 
 

Orz 
 

 

 

 

Ridiche 
 

 

 

Lolium perenne Triticum Hordeum Raphanus raphanistrum 

Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min kg/min 
Arbore de 

însămân ţare f-f Flex20 
Arbore de 

însămân ţare f-f Flex20 
Arbore de 

însămân ţare f-f Flex20 
Arbore de 

însămân ţare f-f Flex20 
2 0,03 0,14 2 0,07 0,34 2 0,09 0,27 2 0,12 0,33 
5 0,11 0,31 5 0,08 0,58 5 0,24 0,44 5 0,31 0,59 
10 0,25 0,59 10 0,10 0,99 10 0,49 0,71 10 0,64 1,03 
15 0,38 0,87 15 0,12 1,39 15 0,74 0,98 15 0,96 1,46 
20 0,52 1,15 20 0,14 1,79 20 0,98 1,26 20 1,28 1,90 
25 0,65 1,43 25 0,16 2,19 25 1,23 1,53 25 1,60 2,33 
30 0,69 1,71 30 0,79 2,59 30 1,48 1,81 30 1,80   
35 0,74 1,99 35 1,43 2,99 35 1,72 2,08 35 2,15   
40 0,78 2,28 40 2,06 3,39 40 1,97 2,36 40 2,49   
45 0,82 2,56 45 2,69 3,79 45 2,22 2,63 45   
50 0,86 2,84 50 3,32 4,19 50 2,47 2,91 50     
55 0,91 3,12 55 3,48 4,59 55 2,51 3,35 55     
60 0,97 3,40 60 3,64 4,99 60 2,56 3,80 60     
65 1,02 3,68 65 3,81 5,40 65 2,61 4,24 65     
70 1,07 3,96 70 3,97 5,80 70 2,66 4,69 70     
75 1,12 4,24 75 4,13 6,20 75 2,71 5,14 75     
80 1,17 4,53 80 4,29 6,60 80 2,76 5,58 80     
85 1,22 4,81 85 4,46 7,00 85 2,81 6,03 85     
90 1,27 5,09 90 4,62 7,40 90 2,86 6,48 90     
95 1,34 5,37 95 4,93 7,80 95 2,90 6,92 95     
100 1,41 5,65 100 5,24 8,20 100 2,95 7,37 100     



  25  

  

CALITATE PENTRU PROFESIONIŞTI 

 

Măzăriche 
  

  

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hrişcă 
  
  
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nipral ă albastr ă 
  
  
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Secară furajer ă 
  
  

  

 

 

Vicia Fagopyrum Lupinus angustifolius Secale cereale 
Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min Cantitate kg/min 
Arbore de 

însămân ţare fb-f f-f 
Arbore de 

însămân ţare f-f Flex20 
Arbore de 

însămân ţare Flex20 
Arbore de 

însămân ţare Flex20 
2 0,76 1,69 2 0,05 0,27 2 0,21 2 0,23 
5 1,42 1,95 5 0,20 0,50 5 0,56 5 0,50 

10 2,51 2,38 10 0,45 0,87 10 1,13 10 0,94 
15 3,61 2,81 15 0,71 1,25 15 1,71 15 1,37 
20 4,71 3,24 20 0,96 1,62 20 2,28 20 1,81 
25 5,81 3,67 25 1,22 2,00 25 2,86 25 2,25 
30   4,00 30 1,43 2,34 30 3,44 30 2,67 
35     35 1,65 2,69 35 4,02 35 3,08 
40     40 1,87 3,04 40 4,60 40 3,49 
45     45 2,09 3,38 45 5,18 45 3,91 
50     50 2,31 3,73 50 5,76 50 4,32 
55     55 2,42   55 6,24 55 4,73 
60     60 2,53   60 6,72 60 5,14 
65     65 2,64   65 7,21 65 5,54 
70     70 2,75   70 7,69 70 5,95 
75     75 2,86   75 8,17 75 6,36 
80     80 2,97   80 8,65 80 6,72 
85     85 3,08   85 9,13 85 7,09 
90     90 3,19   90 9,62 90 7,46 
95     95     95 10,86 95 7,57 
100     100     100 12,10 100 9,05 
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Ovăz 

 

 

 

Muştar 
 

 

 

 

Lucern ă 
 

 

 

 

Trifoi ro şu 
 

 

 

Avena  Sinapis Alba Medicago Sativa Trifolium 
Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min kg/min 
Arbore de 

însămân ţare fb-f Flex20 
Arbore de 

însămân ţare fb-f f-f 
Arbore de 

însămân ţare fb-f f-f 
Arbore de 

însămân ţare fb-f f-f 
2 0,01 0,08 2 0,04 0,17 2 0,10 0,15 2 0,04 0,28 
5 0,02 0,23 5 0,15 0,38 5 0,21 0,35 5 0,15 0,69 
10 0,04 0,49 10 0,33 0,73 10 0,40 0,69 10 0,33 1,36 
15 0,06 0,75 15 0,50 1,08 15 0,60 1,03 15 0,51 2,03 
20 0,07 1,01 20 0,68 1,43 20 0,79 1,37 20 0,70 2,71 
25 0,09 1,27 25 0,86 1,78 25 0,98 1,70 25 0,88 3,38 
30 0,12 1,52 30 1,00 2,12 30 1,15 2,03 30 1,06 3,50 
35 0,14 1,76 35 1,15 2,45 35 1,32 2,36 35 1,23 3,61 
40 0,17 2,01 40 1,29 2,78 40 1,49 2,68 40 1,41 3,73 
45 0,19 2,25 45 1,43 3,11 45 1,65 3,01 45 1,58 3,84 
50 0,22 2,50 50 1,58 3,45 50 1,82 3,34 50 1,76 3,96 
55 0,23 2,71 55 1,65 3,63 55 1,86 3,52 55 1,82 4,07 
60 0,24 2,93 60 1,72 3,81 60 1,90 3,70 60 1,87 4,18 
65 0,25 3,15 65 1,79 3,99 65 1,93 3,89 65 1,93 4,30 
70 0,26 3,36 70 1,86 4,17 70 1,97 4,07 70 1,98 4,41 
75 0,27 3,58 75 1,93 4,35 75 2,01 4,25 75 2,04 4,53 
80 0,27 3,79 80 2,00 4,53 80 2,04 4,44 80 2,09 4,64 
85 0,27 4,01 85 2,07 4,71 85 2,08 4,62 85 2,15 4,76 
90 0,27 4,23 90 2,14 4,89 90 2,12 4,81 90 2,20 4,87 
95 0,28 4,37 95 2,31 5,18 95 2,24 5,17 95 2,33 5,17 
100 0,31 5,12 100 2,48 5,46 100 2,36 5,53 100 2,46 5,47 
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Phacelia 

 
 

 

Rapi ţă 

 
 

 

Mazăre 

 
 

 

Vicia faba 

 
 
 
 
 
 
 

Phacelia tanacetifolia Brassica Napus Pisum sativum Macrotyloma uniflorum 

Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min Cantitate kg/min Cantitate kg/min 
Arbore de 

însămân ţare fb-f f-f 
Arbore de 

însămân ţare fb-f 
Arbore de 

însămân ţare Flex20 
Arbore de 

însămân ţare Flex20 
2 0,14 0,17 2 0,12 2 0,46 2 0,46 
5 0,31 0,39 5 0,22 5 0,68 5 0,66 
10 0,61 0,75 10 0,38 10 1,02 10 1,00 
15 0,90 1,11 15 0,54 15 1,38 15 1,34 
20 1,19 1,47 20 0,72 20 1,72 20 1,68 
25 1,49 1,83 25 0,88 25 2,08 25 2,02 
30 1,52 30 1,04 30 2,42 30 2,36 
35 1,56 35 1,18 35 2,78 35 2,70 
40 1,59 40 1,32 40 3,12 40 3,04 
45 1,63 45 1,48 45 3,48 45 3,38 
50 1,66 50 1,62 50 3,84 50 3,71 
55 1,75 55 1,68 55 4,18 55 4,05 
60 1,85 60 1,76 60 4,54 60 4,39 
65 1,94 65 1,82 65 4,88 65 4,73 
70 2,04 70 1,90 70 5,24 70 5,07 
75 2,13 75 1,96 75 5,58 75 5,41 
80 2,23 80 2,02 80 5,94 80 5,75 
85 2,32 85 2,10 85 6,28 85 6,09 
90 2,42 90 2,16 90 6,64 90 6,43 
95 2,52 95 2,30 95 7,00 95 6,77 
100 2,62 100 2,44 100 7,34 100 7,11 
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Chia WITHE 

  

Florex 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DC 37 vrac 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PHYSIOSTART 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Force 

Cantitate kg/min Cantitate kg/min Cantitate kg/min Cantitate kg/min kg/min Cantitate kg/min 
Arbore de 

însămân ţare fb-f 
Arbore de 

însămân ţare fb-f 
Arbore de 

însămân ţare Flex20 
Arbore de 

însămân ţare fb-f Flex20 
Arbore de 

însămân ţare fb-f 
2 0,05 2 0,00 2 0,62 2 0,21 0,61 2 0,12 
5 0,12 5 0,08 5 0,93 5 0,30 0,93 5 0,19 
10 0,24 10 0,21 10 1,43 10 0,46 1,45 10 0,30 
15 0,35 15 0,33 15 1,94 15 0,62 1,98 15 0,42 
20 0,47 20 0,46 20 2,45 20 0,78 2,51 20 0,54 
25 0,61 25 0,59 25 2,96 25 0,94 3,03 25 0,65 
30   30 0,72 30 3,46 30 1,10 3,56 30 0,77 
35   35 0,85 35 3,97 35 1,25 4,09 35 0,88 
40   40 0,98 40 4,48 40 1,41 4,61 40 1,00 
45   45 1,10 45 4,98 45 1,57 5,14 45 1,12 
50   50 1,23 50 5,49 50 1,73 5,66 50 1,23 
55   55 1,36 55 6,00 55 1,89 6,19 55 1,35 
60   60 1,49 60 6,51 60 2,05 6,72 60 1,46 
65   65 1,62 65 7,01 65 2,20 7,24 65 1,58 
70   70 1,75 70 7,52 70 2,36 7,77 70 1,69 
75   75 1,88 75 8,03 75 2,52 8,30 75 1,81 
80   80 2,00 80 8,46 80 2,65 8,83 80 1,93 
85   85 2,13 85 8,69 85 2,72 9,22 85 2,04 
90   90 2,26 90 8,93 90 2,79 9,60 90 2,16 
95   95 2,39 95 9,16 95 2,87 9,98 95 2,27 
100   100 2,52 100 9,39 100 2,99 10,52 100 2,35 
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7.8 Proba de calibrare / Reglarea cantit ăţii de îns ămân ţare 
 
Pentru determinarea cantităţii de împrăştiere dorite trebuie să efectuaţi o probă de 
calibrare. 
 

Pentru efectuarea probei de calibrare procedaţi după cum urmează: 
 

1. Îndepărtaţi acoperirea arborelui de 
însămânţare care se găseşte 
dedesubtul suflantei, deasupra tablelor 
de divizare (fig.: 39). 
 

2. Montaţi tabla de calibrare a aparatului 
de însămânţare şi fixaţi-o la cadru cu 
şurubul cu mâner în formă de stea (fig.: 
40). 

 
3. La probele de calibrare vă rugăm 

utilizaţi un sac sau un alt recipient 
pentru colectarea seminţelor.  

 
4. Începeţi acum proba de calibrare pentru 

arborele de însămânţare dorit de la 
modulul de comandă (vezi şi manualul 
cu instrucţiuni de utilizare a modulului 
de comandă 5.7). Pentru aceasta 
introduceţi valorile solicitate de modulul 
de comandă până când ajungeţi la 
punctul „Abdrehprobe starten” (pornire 
probă de calibrare). 

 
5. Acum, proba de calibrare se execută automat în timp ce seminţele se scurg 

fără pierderi prin tabla de calibrare. 
 

6. Acum trebuie să cântăriţi cantitatea de seminţe calibrată şi colectată. 
 

7. Introduceţi cantitatea cântărită în modulul de comandă. În cazul în care 
cantitatea cântărită coincide cu cantitatea calculată, proba de calibrare este 
încheiată şi finalizată. În caz contrar, vi se solicită să repetaţi calibrarea până 
când se obţine cantitatea dorită. 

 
8.  Puteţi adapta puţin cantitatea de împrăştiere şi cu ajutorul clapetei de sol 

(vezi 6.3 Clapeta de sol (ajustarea măturii)). 
 

9.  După începerea lucrului trebuie să controlaţi împrăştierea pe câmp.  În 
special necesită un control, viteza de deplasare, cantitatea de împrăştiere şi 
distribuţia tablelor de ricoşare. 

 
10. Recomandăm repetarea probei de calibrare după semănarea unei suprafețe 

de cca. 1 ha. 
 

Fig.: 3 9 

Fig.: 40 
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7.9  Folosirea pe câmp 
  
Când începeţi să însămânţaţi atunci procedaţi după cum urmează: 
 

• Porniţi maşina tractoare. 

• Conectaţi modulul de comandă cu tasta „On/Off”. 

• Porniţi suflanta la: 

- suflanta electr.: cu tasta „Gebläse” (suflantă) 

- la suflanta hidr.: cu unitatea de comandă hidr. de la tractor 

- la suflanta priză de putere: cu priza de putere de la tractor 

• Pentru ca transportul seminţelor să pornească apăsaţi tasta „Säwelle” (arbore 
de însămânţare) pentru a porni motoreductorul. 
 

 
Indica ţie:  Se renunţă la ambele următoare puncte, atunci când lucraţi cu un senzor 
mecanism de cursă (conector cu 7 pini, senzor dispozitiv de ridicare bară superioară 
/mecanism de rulare). 

 
 
• În timp ce întoarceţi la capăt de rând, apăsaţi doar tasta „Säwelle” (arbore de 

însămânţare) până când se stinge LED-ul verde. 
• La încheierea lucrului deconectaţi cu tasta „On/Off” mai întâi arborele de 

însămânţare, apoi suflanta şi la final întregul modul de comandă. 

 

În cazul regimul de funcţionare pe câmp trebuie respectate următoarele puncte: 
 

• La utilizarea pe câmp, suflanta trebuie să fie conectată întotdeauna. 
 

• Controlaţi cantitatea necesară de împrăştiere. 
 

• Verificaţi dacă divizarea lăţimilor (distanţă) este identică la tablele de ricoşare. 
 

• Verificaţi înălţimea tabelelor de ricoşare: distanţa faţă de sol cca. 40 cm. 
 

• Unghiul tablelor de ricoşare: placa de fixare pentru tablele de ricoşare montată 
cca. 90° (în unghi drept) faţă de sol. 

 
• Furtunurile de evacuare trebuie să fie înclinate uşor în jos, respectiv pozate 

orizontal faţă de aparatul de lucru. 
 

• Capacul buncărului trebuie să fie închis etanş. 
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7.10  Golirea bunc ărului  
 

 
Pentru a asigura o golire completă trebuie să 
fie îndepărtate acoperirile arborilor de 
însămânţare (vezi fig. 41), care se găsesc 
dedesubtul suflantei. După aceea împingeţi 
în sus jgheabul de calibrare astfel încât să 
angreneze sub arborele de însămânţare şi 
fixaţi-l la cadru cu şurubul cu mâner în formă 
de stea (fig.: 42) 
În continuare accesaţi punctul de meniu 
„Entleeren” (golire) de la modulul de 
comandă. La acest punct de meniu, arborele 
de însămânţare începe să se rotească 
automat, imediat ce aţi selectat arborele de 
însămânţare dorit. 
Acum lăsaţi arborele de însămânţare să 
funcţioneze atâta timp până când buncărul 
este golit complet şi roţile de însămânţare nu 
mai transportă seminţe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 41 

Fig.: 42 
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8 Între ţinere şi îngrijire 

8.1 Generalit ăţi 
Pentru a păstra aparatul într-o stare bună şi după o perioadă mai lungă de 
exploatare, trebuie să respectaţi vă rugăm următoarele indicaţii specificate: 
 

• În anexa „Pentru siguranţa dumneavoastră…”, găsiţi câteva din prescripţiile 
fundamentale de siguranţă pentru întreţinere. 

• Piesele originale şi accesoriile sunt concepute special pentru maşinile 
respectiv aparatele respective. 

• Atragem atenţie în mod explicit că piesele originale şi accesoriile care nu sunt 
livrate de către noi nu sunt nici verificate şi nici autorizate de către noi. 

• Montarea şi/sau utilizarea unor astfel de produse pot în consecinţă, în anumite 
condiţii, modifica sau afecta negativ caracteristicile indicate ale aparatului 
dumneavoastră. Pentru daune care rezultă prin utilizarea de piese şi accesorii 
neoriginale este exclusă responsabilitatea producătorului. 

• Modificările arbitrare, precum şi utilizarea de piese constructive şi de ataşare 
la maşini exclud responsabilitatea producătorului. 

• Restrângeţi toate îmbinările cu şurub după cel târziu 3 ore şi încă o dată după 
cca. 20 ore de funcţionare şi controlaţi-le ulterior în mod regulat. (şuruburile 
slăbite pot determina daune consecutive considerabile, care nu sunt acoperite 
de garanţie.) 

 
Aten ţie:  Nu este permis să pătrundă apă în buncăr sau aparat. Este permis ca în 
interior aparatul să fie suflat doar cu aer comprimat!  
 

• Prin curăţarea cu o presiune prea mare pot surveni daune la vopsea. 
• În timpul iernii, protejaţi aparatul de rugină cu agenţi ecologici. 
• Parcaţi aparatul protejat împotriva intemperiilor. 
• Nu efectuaţi curăţarea aparatului cu apă. Este recomandată curăţarea 

aparatului cu aer comprimat. 
 
 
 

8.2 Loca ţia plăcu ţei cu date tehnice 
 

Plăcuţa cu date tehnice se găseşte pe batiul de oţel la mânerul de transport, peste 
acoperirea motorului, pe partea stângă. 

 
 

În cazul întreb ărilor sau 
cazurilor de garan ţie, vă rugăm 
să ne specifica ţi întotdeauna 
numărul de fabrica ţie al  
maşinii dumneavoastr ă. 

 
 
 

Fig.: 43 
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9 Date tehnice 
 
 

 

Lăţime de împrăştiere recomandată:   1 - 6 m (cu 8 ieşiri) 
Lăţime max. împrăştiere (suflantă electr.):  6 m (cu 8 ieşiri) 
Lăţime max. împrăştiere (suflantă hidr.):   până la 12 m (cu 16 ieşiri) 
Lăţime max. împrăştiere (suflantă priză de putere): până la 12 m (cu 16 ieşiri) 
 
Alimentare curent electric:     12 V, 40 A 
Curentul absorbit de suflanta electr.:   25 A la pornire 
Categorie de ataşare: cat. I – III (numai cu accesoriu suport în trei puncte) 
 
Alimentare hidraulic ă cu HG  
Presiunea max.:     150 bar 
Debit de ulei max.:     38 l/min 
Greutate:      20 kg 
Lungimea furtunurilor hidraulice::   conducta rezervorului 6 m 
       Conductă de presiune 6 m 
       Conducte motor max. 1 m 
Dimensiuni (înălţime x lăţime x lungime): 270 x 460 x 400 mm 
 
Şablonul găurilor contraplăcii tuturor PS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unităţi în mm 
 
Suprafaţa de aşezare trebuie să prezinte o dimensiune minimă de 413 x 461 mm! 

Denumire PS 300 M1 D TWIN 

Capacitate buncăr 150/150 litri 

Greutate 100 kg 

Dimensiuni (HxBxT, în cm) 
 

110 x 77 x 100 

Fig.: 44 



34 
CALITATE PENTRU PROFESIONIŞTI 

10 Schema de racordare 

 
 

C
ablul aparatului 

 

Suflant ă / roșu 
 

Suflant ă / albastru 
 

Suflant ă/ negru 

Suflant ă / maro 

SW I / negru 
 

SW I / roșu 
 

SW II / roșu 
 

SW II / negru 
 

FS I  / maro 

FS II  / maro 

FS I  / albastru 

  DS  / albastru 

FS II / albastru 

FS I  / alb 

FS I  / alb 

   DS  / maro 

Suflant ă / roșu 
 

Suflant ă / albastru 
 

Suflant ă/ negru 

Suflant ă / maro 

SW I / negru 
 

 SW I / roșu 
 

 SW II / roșu 
 

 SW II / negru 
 

FS I  / maro 

  Suflant ă / roșu 
 

Suflant ă / albastru 
 

Suflant ă/ negru 

Suflant ă / maro 

 SW I / negru 
 

2,5 mm2 / roșu - albastru 

2,5 mm2 / roșu - albastru 

     2,5 mm2 / negru - albastru 

    2,5 mm2 / negru - albastru 

    2,5 mm2 / negru - galben 

    2,5 mm2 / roșu - galben 

   2,5 mm2 / roșu - verde 

   2,5 mm2 / negru - verde 

   1 mm2 / negru 

   1 mm2 / roșu 

   AS / negru 

   0,5 mm2 / alb - galben 

   0,5 mm2 / alb - verde 

   0,5 mm2 / albastru - galben 

   AS / maro 
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Pin 
ștecăr 

(Plug 
pin) 

Cablul aparatului PS 
Twin MCP 

(PS Twin MCP implement 
cable)  

Suflant ă 
(Blower fan)  

Motorul 
arborelui de 

însămân țare I    
[SW I] 

(Seeding shaft 
motor I)  

Motorul arborelui 
de însămân țare II 

[SW II]  
(Seeding shaft motor 

I) 

Senzor nivel de 
umplere I [FS I]  
(Fill level sensor I)  

Senzor nivel 
de umplere II 

[FS II] 
(Fill level sensor 

II) 

Întrerup ător 
manometric 

[DS]  
(Pressure 

switch)  

Comutator 
de calibrare 

[AS] 
(Calibration 

button)  

59 2,5 mm² / roșu-albastru 
(red-blue) 

2,5 mm² / roșu 
(red)       

59 2,5 mm² / roșu-albastru 
(red-blue) 

2,5mm² / albastru 
(blue)       

62 2,5mm² / roșu-negru 
(red-black) 

2,5 mm² / negru 
(black)       

62 2,5 mm² / roșu negru 
(red-black) 

2,5 mm² / maro 
(brown)       

57 2,5 mm² / roșu-galben 
(red-yellow)  

1,5 mm² / negru 
(black)      

60 2,5 mm² / negru-galben 
(black-yellow)  

1,5 mm² / roșu 
(red)      

58 2,5 mm² / roșu-verde 
(red-green)   

1,5 mm² / roșu 
(red)     

61 2,5 mm² / negru-verde 
(black-green)   

1,5 mm² / negru 
(black)     

41 1 mm² / roșu (red) 
   

0,75 mm² / maro 
(brown) 

0,75 mm² / 
maro (brown)   

49 1 mm² / negru (black) 
   

0,75 mm² / 
albastru (blue) 

0,75 mm² / 
albastru (blue) 

1,5 mm² / 
albastru 
(blue) 

0,75 mm² / 
negru (black) 

1 0,5mm² / alb-galben 
(white-yellow)    

0,75 mm² / alb 
(white)    

2 0,5 mm² / alb-verde 
(white-green)     

0,75 mm² / alb 
(white)   

5 
0,5 mm² / albastru-

galben 
(blue-yellow) 

     
1,5 mm² / 

maro (brown) 
0,75 mm² / 

maro (brown) 
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11  Accesorii  
 

• Ataşare KIT PS 120-500 trei puncte 
 
Cu suportul de prindere în trei puncte puteţi 
remorca PS 120/200/300/500 M1, PS 500 M2 la 
CAT 1 – CAT 3 trei puncte.  
 
Complet de livrare:  1 Suport de prindere în                      
                                           trei puncte  
Număr de comand ă:  Cod art: 04000-2-114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.:  45 
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12 Ideea mea 
 
Utilajul PS 300 M1 D TWIN a fost dezvoltat şi testat timp îndelungat. De la primele 
idei până la fabricaţia de serie a trecut mult timp. A fost necesară o implicare 
profundă a fiecărui angajat şi a întregii echipe. 
Am lucra împreună cu centre de verificare şi specialişti cu practică. 
 
Cu toate acestea, cea mai valoroasă experienţă este cea practică. Principiul nostru:  
 
„Inspirat de către agricultori şi realizat de către profesionişti.“ 
 
De aceea sunteţi persoana cea mai importantă în dezvoltarea unei maşini agricole 
pentru utilizare practică. 
Fără a intra în detaliile părerilor, experienţelor, entuziasmului, dorinţelor şi 
insatisfacţiilor dumneavoastră, de a ţine serios cont de ele, nu este posibilă 
dezvoltarea ulterioară şi îmbunătăţirea în permanenţă a maşinilor noastre. 
 
De aceea, vă dăm acum şansa să vă implica ţi efectiv în dezvoltarea şi 
îmbun ătăţirea ma şinilor noastre. 
 
Scrieţi-ne ce experienţe pozitive şi negative aţi avut cu maşina. 
Transmiteţi-ne propuneri de îmbunătăţire şi dorinţe! 
Faceţi fotografii sau schiţe de mână, suntem receptivi şi recunoscători pentru orice 
informaţie, sub orice formă. 
Trimiteţi aceste informaţii la meineidee@apv.at sau prin fax la +43/(0)2913/8002 sau 
expediaţi-ne o scrisoare pe adresa noastră: Parola: Ideea mea. 
Informaţiile merg direct la departamentul nostru de concepţie unde sunt discutate şi 
luate în considerare. Vă rugăm să nu uitaţi să indicaţi numărul de serie al maşinii 
dumneavoastră. 
 
Vă rugăm să aveţi înţelegere pentru faptul că nu putem prelua telefonic propuneri de 
îmbunătăţire, deoarece sunt costuri organizatorice prea mari. Dacă doriţi totuşi să 
vorbiţi cu o persoană de contact, puteţi comunica experienţele dumneavoastră 
angajaţilor noştri de la vânzări în cadrul târgurilor şi zilelor agriculturii. În cazul unor 
probleme urgente, suntem fireşte alături de dumneavoastră. Vă rugăm să ne 
telefonaţi sau să transmiteţi solicitarea partenerului nostru de vânzări, în  numele 
dumneavoastră. 
 
Ideile bune sunt importante pentru noi - de aceea sunt şi recompensate. Dacă una 
din ideile dumneavoastră este pusă în aplicare, obţineţi ca mulţumire o recunoaştere. 
 
Mulţumesc în prealabil pentru sursele de inspiraţie constructive şi rămân, 
 
Cu salutări prieteneşti 
 
 
 

Ing. Gregor Witzmann,MSc 
Dezvoltare/Inginerie 



38 
CALITATE PENTRU PROFESIONIŞTI 

13 Indica ţii de siguran ţă  

Pentru securitatea 
dumneavoastr ă... 

 
Aceast ă anexă la manualul de utilizare con ţine reguli generale de 
comportament pentru utilizarea conform ă cu destina ţia a utilajului şi indica ţii 
de tehnica securit ăţii care trebuie neap ărat respectate pentru protec ţia 
dumneavoastr ă personal ă. 
 

Enumerarea este foarte cuprinzătoare, unele indicaţii nu se referă exclusiv la utilajul 
livrat. Rezumatul indicaţiilor vă reaminteşte însă deseori de regulile de securitate 
neluate în considerare în mod inconştient la utilizarea zilnică a maşinilor şi utilajelor. 
 

13.1  Utilizarea conform ă cu destina ţia 
 

Utilajul este construit exclusiv pentru exploatarea uzuală la lucrările agricole 
(folosirea conformă cu destinaţia). 
 
Orice utilizare în afara acestui cadru este considerată ca neconformă cu destinaţia. 
Pentru pagubele astfel rezultate, producătorul nu îşi asumă răspunderea, utilizatorul 
preia singur riscul. 
 

De utilizarea conformă cu destinaţia aparţine şi respectarea condiţiilor de exploatare, 
întreţinere curentă şi generală prescrise de producător. 
 

Este permisă utilizarea, întreţinerea curentă şi generală  utilajului numai de către 
persoane instruite şi familiarizate cu pericolele. Transmiteţi instrucţiunile de 
securitate mai departe şi altor utilizatori. 
 

Se vor respecta prescripţiile de prevenire a accidentelor în vigoare, precum şi 
celelalte reguli general recunoscute de tehnica securităţii, medicina muncii şi 
legislaţie rutieră. 
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Modificările din proprie iniţiativă ale utilajului exclud răspunderea producătorului 
pentru pagubele astfel rezultate. 
 

13.2  Indica ţii generale de tehnica securit ăţii şi prescrip ţii de 
prevenire a accidentelor 

  
• Înaintea fiecărei puneri în funcţiune, verificaţi securitatea în circulaţie şi în 

funcţionare a utilajului şi tractorului! 
• Respectaţi prescripţiile general valabile de securitate şi prevenire a accidentelor! 
• Plăcuţele de avertizare şi informare aplicate pe utilaj furnizează indicaţii 

importante pentru o exploatare fără pericole; respectare lor serveşte securităţii 
dumneavoastră! 

• La utilizarea drumurilor de circulaţie publică, respectaţi dispoziţiile respective! 
• Înainte de începerea lucrului trebuie să vă familiarizaţi cu toate instalaţiile şi 

elementele de operare, precum şi cu funcţiile acestora. În timpul exploatării în 
lucru este prea târziu! 

• Îmbrăcămintea utilizatorului trebuie să fie strânsă pe corp! Evitaţi îmbrăcămintea largă! 
• Pentru evitarea pericolului de incendiu, păstraţi maşina curată! 
• Controlaţi zona învecinată înainte de pornire şi de punerea în funcţiune! (Copii!) 

Asiguraţi o vizibilitate suficientă! 
• Nu este permisă prezenţa unui însoţitor pe parcursul lucrului şi al deplasării de 

transport pe utilajul de lucru! 
• Cuplaţi utilajul în conformitate cu prescripţiile şi fixaţi-l numai de dispozitivele 

prescrise! 
• La cuplarea şi decuplarea utilajelor la şi de la tractor este necesară o precauţie 

deosebită! 
• Aplicaţi întotdeauna greutăţile în conformitate cu prescripţiile pe punctele de 

fixare prevăzute! 
• Ţineţi cont de sarcina admisibilă pe osie, masa totală şi dimensiunile pentru 

transport! 
• Verificaţi şi ataşaţi echipamentul de transport, ca de ex. sistemul de iluminare, 

instalaţiile de avertizare şi eventualele dispozitive de protecţie! 
• Piesele de decuplare pentru cuplajele rapide trebuie să atârne libere şi nu trebuie 

să se decupleze singure în poziţia de jos! 
• Nu părăsiţi niciodată scaunul şoferului în timpul deplasării! 
• Comportamentul la deplasare, capacitatea de virare şi de frânare sunt influenţate 

şi de utilajele ataşate sau remorcate. De aceea acordaţi atenţie unei capacităţi 
suficiente de virare şi de frânare. 

• La deplasarea în curbe, ţineţi cont de ieşirea în consolă la distanţă şi/sau de 
masa de rotaţie a utilajului! 

• Puneţi utilajul în funcţiune numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt 
montate şi se află în poziţia de protecţie! 

• Este interzisă staţionarea în zona de lucru! 
• Nu staţionaţi în zona de rotaţie şi de pivotare a utilajului! 
• Este permisă acţionarea cadrelor rabatabile hidraulice numai dacă nu staţionează 

persoane în zona de pivotare. 
• Pe componentele acţionate din exterior (de ex. hidraulic) se află puncte de strivire 

şi de forfecare! 
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• La utilajele cu închiderea manuală a clapelor acordaţi întotdeauna atenţie unei 
stabilităţi proprii corespunzătoare! 

• La utilajele care se deplasează cu viteză mare cu scule acţionate de sol: Pericol 
după ridicare datorită inerţiei mesei de rotaţie! Apropiaţi-vă numai după ce se 
opreşte complet! 

• Înainte de părăsirea tractorului, coborâţi utilajul pe sol, opriţi motorul şi scoateţi 
cheia de contact! 

• Nu este permisă staţionarea nimănui între tractor şi utilaj fără ca autovehiculul să 
fie asigurat împotriva deplasării necontrolate cu frâna de staţionare şi/sau cu 
pene de blocare a roţilor! 

• Asiguraţi cadrele rabatate în interior şi dispozitivele de săpat în poziţia de 
transport! 

• Rotiţi spre interior şi blocaţi braţele de prindere ale compactorului înainte de 
transportul pe drumuri! 

• Blocaţi marcatoarele de urmă în poziţia de transport! 
• La umplerea recipientului cu granulat împotriva melcilor şi alte preparate similare toxice, 

introduceţi doar cât este necesar pe termen scurt. La umplere se va purta îmbrăcăminte 
de protecţie, mănuşi de protecţie, precum şi mască şi ochelari de protecţie. 

• Acordaţi atenţie indicaţiilor de avertizare ale producătorului trecute pe ambalaj. 
Seminţele utilizate în distribuitorul dumneavoastră pot fi toxice! 

• Nu pătrundeţi niciodată cu mâinile, îmbrăcămintea etc. în zona pieselor în rotaţie! 
• Păstraţi distanţa dacă maşina este pornită! 
• Nu priviţi niciodată spre conul de dispersie! 
• Resturile produsului trebuie returnate din nou în ambalajul original. Resturile nu 

trebuie să ajungă necontrolat în mediu. 
• Nu sunt cunoscute efecte negative ale substanţelor de protecţie a plantelor 

avizate asupra materialelor utilizate. 
• Lucrările de revizie, de întreţinere curentă şi de curăţare, precum şi înlăturarea 

disfuncţionalităţilor se vor efectua sistematic numai cu sistemul de acţionare 
deconectat şi motorul oprit! 

• Aparatul are următoarele valori maxime de emisii de zgomot: 
- Nivelul presiunii acustice a emisiilor  LPA=  max. 103 dB 
- Nivelul puterii acustice   LWA= max. 109 dB 

conform principiului de bază EN ISO 3746:2005  
Imprecizia de măsurare se ridică la cca. +/- 2 dB 

• În cazul utilizării aparatului, purtaţi o protecţie auditivă. 
• Dacă este posibil, turația suflantei nu trebuie să fie selectată prea mare. 

 

13.3  Utilaje ata şate 
 
• Înainte de ataşarea şi detaşarea utilajelor pe dispozitivul  de prindere în trei 

puncte, aduceţi instalaţiile de operare în poziţia în care ridicarea sau coborârea 
accidentală să fie excluse! 

• La ataşare în trei puncte, trebuie să coincidă sau să fie corelate categoriile de 
ataşare pentru tractor şi utilaj! 

• În zona sistemului de tije cu prindere în trei puncte există pericol de vătămare 
datorită punctelor de strivire şi de forfecare! 
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• La acţionarea sistemului de operare extern, nu intraţi între tractor şi utilaj pentru 
ataşarea dispozitivului cu prindere în trei puncte! 

• În poziţia de transport a utilajului, acordaţi întotdeauna atenţie unei blocări laterale 
suficiente a sistemului de tije cu prindere în trei puncte! 

• La deplasarea pe drumuri cu utilajul ridicat, maneta de operare trebuie să fie 
blocată împotriva coborârii. 

 
 
 

13.4  Între ţinerea curent ă 
 
• Lucrările de revizie, de întreţinere curentă şi de curăţare, precum şi înlăturarea 

disfuncţionalităţilor se vor efectua sistematic numai cu sistemul de acţionare 
deconectat şi motorul oprit! – Scoateţi cheia de contact! – Deconectaţi utilajul! 

• Verificaţi regulat poziţia strânsă a piuliţelor şi şuruburilor şi, dacă este cazul, 
corectaţi strângerea! 

• La lucrările de întreţinere curentă la utilajul ridicat, asiguraţi-vă în permanenţă cu 
elemente de sprijin adecvate! 

• La schimbarea uneltelor de lucru cu muchii tăietoare, folosiţi scule adecvate şi 
mănuşi! 

• Eliminaţi ca deşeu uleiurile, unsorile şi filtrele în conformitate cu prescripţiile! 
• Înaintea lucrărilor la instalaţia electrică, întrerupeţi întotdeauna alimentarea 

electrică! 
• La executarea lucrărilor de sudură electrică la tractor şi utilajul ataşat, desfaceţi 

cablurile de la generator şi de la baterie! 
• Piesele de schimb trebuie să corespundă cel puţin cerinţelor tehnice stabilite de 

producătorul utilajului! Acest lucru este asigurat de piesele originale! 
• Depozitaţi utilajul protejat împotriva intemperiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aten ţie:  Ne rezervăm erorile de tipar, toate datele fără garantare. 
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14 Panouri de securitate 
 

Vă rugăm să acorda ţi aten ţie acestor etichete adezive de pe 
aparat! 
Acestea indic ă pericole deosebite! 
 
 
 
 
 
 
Înainte de punerea în funcţiune    În timpul deplasării  
citiţi manualul de exploatare    nu staţi pe  
şi respectaţi-l!!!      maşină!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înaintea lucrărilor de întreţinere     Nu introduceţi  
curentă opriţi neapărat motorul     niciodată mâna  
şi scoateţi cheia!!!      în zona cu   
        pericol de strivire  
        cât timp acolo  
        se pot mişca piese!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
La agăţarea       Precauţie la  
şi la        fluidele care ies 
acţionarea echipamentului     cu presiune ridicată!! 
hidraulic, nu este permisă nimănui   Respectaţi  
staţionarea între maşini!!!      indicaţiile din   
        manualul  

de exploatare!!! 
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Nu vă urcaţi pe piesele 
în rotaţie, utilizaţi 
treptele prevăzute!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pericol datorită 
pieselor proiectate; 
Respectaţi distanţa de siguranţă! 
 
 
 
 
ajustare Broom  
(Funcție / operație) 
 
 
 
 
 
 
 

Menţineţi o distanţă suficientă faţă de 
piesele maşinii în rotaţie. 
 

 
 

Când motorul este în funcţiune, nu 
deschideţi sau nu îndepărtaţi niciodată 
dispozitivele de protecţie. 
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WARNING

Moving parts can 
crush and cut.

!

Keep hands clear.

Do not operate with guard 
removed.

Menţineţi o distanţă suficientă faţă de 
suprafeţele fierbinţi. 
 

 

 

Utilizaţi protecţie auditivă! 

 

Nu apucaţi cu mâna în piesele aflate în 
rotaţie.  
În timpul manipulării, deconectaţi şi 
separaţi maşina de la alimentare. 

 

Pericol de vătămare datorită pieselor în 
rotaţie. Lucraţi numai cu acoperirile 
montate. 

 

Suprafeţe fierbinţi! 
Nu atingeţi! 
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15 Noti ţe 
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Calitate pentru profesionişti 
 

Inspirat de către agricultori şi realizat de către profesionişti 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APV - Technische Produkte GmbH 
Dallein 15 

AT-3753 Hötzelsdorf 
 

Tel.: +43 / (0)2913/8001 
Fax.: +43 / (0)2913/8002 

 
www.apv.at 

office@apv.at 
 
 
 
 


