Planeringsutstyr fra AP

Basic Leveller

Powerblade
Leveller

De fleste blir utrolig overrasket når de ser hvor raskt og
med hvilken presisjon planeringsarbeidet utføres med
laserstyrt planeringsutstyr fra AP.
AP Machinebouw er lokalisert i Rutten i Nederland. De har mer enn 30 års erfaring som produsent av planeringsutstyr i forskjellig typer. Alle løsningene er
beregnet for å montere på en hjullaster eller traktor (graders). Lintho Maskin er
AP sin norske importør og har levert en rekke løsninger som alle har gitt meget
positive tilbakemeldinger.
Modellene som vi har valgt å fokusere på er Basic Leveller, Leveller, Powerblade,
og Graders. Løsningene leveres ofte med lasermottakere eller 3D GPS-system. Kan
også leveres med tverrfallsensor og ultralyd. Når det gjelder laserutstyr, så leverer
vi der løsninger fra Topcon eller Leika. Eller leverandør etter kundens ønske.

Mini Leveller

Basic Leveller er som det fremgår av navnet, den enkleste Leveller-løsningen i
programmet fra AP. BLE leveres i 5 modeller, arbeidsbredde på 1400, 1600, 1800,
2000 og 2200 mm.
Leveller er en fellesbetegnelse for flere modeller. Det som er felles for alle Levellermodellene, er at er beregnet for å trekkes (i motsetning til Powerblademodellene som
er beregnet for å «skyves»). Mange alternativer, leveres i arbeidsbredder fra 1200
– 2850 mm. I tillegg kommer hydraulisk styrte sidevinger på hver side.

Powerblade

Mini-Leveller er en liten Leveller-løsning montert på et beltegående understell som
også har en dumperkasse. Leveres i arbeidsbredde 1200, i tillegg kommer hydraulisk styrte sidevinger på hver side. Fører kan betjene maskinen fra en stå-plattform.
Powerblade er bygget beregnet for å skyves. Dette er den mest vanlige planeringsløsningen fra AP. Men hva man skal velge avhenger av hva maskinen skal brukes til
og hva slags masse den skal jobbe med. Powerblade leveres i arbeidsbredder 2000,
2200 og 2500 mm. Hydraulisk styrte sidevinger kommer i tillegg. Kan også leveres
med hurtigkoblet lasteplate for supplering av masse.
Graders er en fellesbetegnelse for høvelsats som påmonteres hjullaster, minimaskin eller traktor. Har kan vi levere flere alternative løsninger som ofte skredersys
kundens behov.
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Tornado Grader
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