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Informacje ogólne 

Wycinaki AP to sprawdzone rozwiązanie wykorzystywane w mleczarniach od ponad 30 lat. Asortyment tych 
urządzeń obejmuje 4 typy oraz 44 wersje, z których wszystkie można stosować w ładowarkach kołowych, 
miniładowarkach oraz ciągnikach wyposażonych (lub nie) w 
Ładowacz czołowy 
Hartowane noże klinowe z możliwością demontażu umieszczone z 
przodu urządzenia zapewniają odpowiednie odcinanie kiszonki, 
zapobiegające podgrzewaniu paszy. Noże nachodzą na zęby w 
zakresie umożliwiającym całkowite odcięcie bloku. Urządzenie jest 
praktycznie bezobsługowe i ma długi okres trwałości użytkowej. 
Przeguby są wyposażone w wymieniane tuleje z brązu (tuleje 
łożysk), które można smarować smarowniczkami od zewnątrz. 
 

 
 
 
 
Wszystkie modele są dostępne z zębami oraz zamkniętym spodem. 
Wyjątkową cechą zamkniętego spodu jest jego wykonanie obejmujące 
dwie ścianki, zapewniające w ten sposób jego całkowitą płaskość. Dzięki 
temu w urządzeniu nie pozostają żadne resztki paszy. Ułatwia to także 
wsunięcie elementu dolnego w kiszonkę. Wycinaki AP można wyposażyć 
we wszystkie standardowe szybko wymienne mocowania, ponadto są 
one fabrycznie wyposażone w węże i szybkozłączki hydrauliczne. 
 
 
 

Typy urządzeń 

Seria FL została opracowana specjalnie do montażu na Ładowaczach  czołowych i miniładowarkach kołowych. 
Wersja FL jest szersza od ciągnika czy miniładowarki, na co pozwala zmniejszenie masy urządzenia. Ponadto 
umożliwia ona dokładne cięcie wzdłuż ścian silosu. Regulacja wysokości i głębokości bloku pozwala także na 
oddzielanie szerokich bloków ładowarką. Blok kiszonki oddziela się szybciej, ponieważ ma on mniej 
kwadratowy kształt, co także przyspiesza jego mieszanie w paszowozie. Szerokość bloku wynosi 100–240 cm, 
głębokość 65 cm oraz wysokość 70 cm. Pojemność kształtuje się w zakresie od 0,46 m3 do 1,09 m3. 
 
 

Urządzenia serii NP można stosować na Ładowaczach czołowych ciągnika,ładowarkach kołowych i 
Ładowarkach teleskopowych . Szerokość bloku wynosi 160–240 cm, głębokość 85 cm oraz wysokość 86 cm. 
Pojemność kształtuje się w zakresie od 1,20 m3 do 1,80 m3. 

 

Wytrzymałe wycinaki kiszonki serii NT można stosować w większych ładowarkach kołowych, Ładowarkach  
teleskopowych oraz 3-punktowych układach zawieszenia narzędzi cięższych ciągników. Szerokość bloku 
wynosi 180–240 cm, głębokość 106 cm oraz wysokość 102 cm. Pojemność kształtuje się w zakresie od 1,9 m3 
do 2,55 m3. 
 

 

 



Wycinaki do  kiszonki FL 

Typ Szerokość bloku 
(cm) 

Głębokość 
bloku 

Wysokość bloku Pojemność 
 (m3) 

Masa (kg) 
z widłami 

Masa (kg) 
z Łyżką 

FL 1000 100 65 70 0,46 480 510 

FL 1200 120 65 70 0,55 540 560 

FL 1400 140 65 70 0,64 600 610 

FL 1600 160 65 70 0,73 650 660 

FL 1800 180 65 70 0,82 700 710 

FL 2000 200 65 70 0,91 705 760 

FL 2200 220 65 70 1,00 750 810 

FL 2400 240 65 70 1,09 860 860 

Wszystkie modele są dostępne z widłami lub Łyżką (DB). 

Wymagana wydajność pompy  = 25 I/min – 180 barów (maks. 50 l/min – 200 barów). 
 

 

Wyposażenie dodatkowe FL: 

■ Hydrauliczny układ spychający (nie dotyczy 
DB) 

■ Hydrauliczny układ spychający ze składaną 
podstawą (nie dotyczy DB) 

■ Elektryczne sterowanie układem hydraulicznym 
■ Mocowania do wszystkich typów maszyn 

 
 

 

Wycinaki do  kiszonki NP 

Typ Szerokość bloku 
(cm) 

Głębokość 
bloku 

Wysokość bloku Pojemność (m3) Masa (kg) 
z widłami 

Masa (kg)  
z Łyżką 

NP 1600 160 85 86 1,20 705 760 

NP 1800 180 85 86 1,35 749 804 

NP 2000 200 85 86 1,50 793 843 

NP 2200 220 85 86 1,65 835 892 

NP 2400 240 85 86 1,80 936 936 

Wszystkie modele są dostępne z widłami lub Łyżką (DB). 

Wymagana wydajnośc pompy = 25 I/min – 180 barów (maks. 50 l/min – 200 barów). 
 

 

Wyposażenie dodatkowe NP: 

■ Hydrauliczny układ spychający (nie dotyczy DB) 
■ Hydrauliczny układ spychający ze składaną podstawą (nie dotyczy DB) 
■ Perforowana płyta tylna (nie dotyczy DB) 
■ Hydrauliczny układ spychający z demontowanym wkładem (nie dotyczy DB) 

■ Elektryczne sterowanie układem hydraulicznym 
■ Mocowania do wszystkich typów maszyn 

 
   



Wycinaki do  kiszonki NT 

Typ Szerokość bloku 
(cm) 

Głębokość 
bloku (cm) 

Wysokość bloku 
(cm) 

Pojemność (m3) Masa (kg), 
z widłami 

Masa (kg), 
z Łyżką (DB) 

NT 1800 180 106 102 1,9 1 215 1 335 

NT 2000 200 106 102 2,1 1 350 1 470 

NT 2200 220 106 102 2,3 1 485 1 605 

NT 2400 240 106 102 2,55 1 620 1 740 

Wszystkie modele są dostępne z widłami lub Łyżką (DB). 

Wymagana wydajność pompy = 50 I/min – 180 barów (maks. 80 l/min – 200 barów). 
 

 

Wyposażenie dodatkowe NT: 

■ Hydrauliczny układ spychający (nie dotyczy DB) 

■ Hydrauliczny układ spychający z demontowanym wkładem (nie dotyczy DB) 

 

 

Wycinaki do  kiszonki NR 

Typ Szerokość bloku 
(cm) 

Głębokość 
bloku 

Wysokość bloku Pojemność(m3) Masa (kg) 
z widłami 

Masa (kg) 
z łyżką 

NR 1800 180 115 142 2,8 1 636 1 774 

NR 2000 200 115 142 3,1 1 737 1 875 

NR 2200 220 115 142 3,4 1 806 1 975 

NR 2400 240 115 142 3,7 1 875 2 044 

NR 2800 280 115 142 4,3 2 335 2 390 

Wszystkie modele są dostępne z widłami lub Łyżką (DB). 

Wymagana wydajność pompy = 50 I/min – 180 barów (maks. 80 l/min – 220 barów). 
 

 

Wyposażenie dodatkowe NR: 

■ Hydrauliczny układ spychający (nie dotyczy DB) 
■ Hydrauliczny układ spychający z demontowanym wkładem (nie dotyczy DB) 
■ Elektryczne sterowanie układem hydraulicznym 

■ Mocowania do wszystkich typów maszyn 

 
   



Wyposażenie dodatkowe 

Układ spychający i wkład 

Odcięte bloki kiszonki z trawy i kukurydzy   można rozładowywać za pomocą hydraulicznego układu spychającego. 
Wkładu można używać jak łyżki do obsługi luźnej paszy. Ponadto można go wciągnąć do urządzenia lub odłożyć za 
pomocą układu spychającego, który umożliwia kierowcy wykonanie tej czynności bez wychodzenia z kabiny. Po 
umieszczeniu wkładu w wycinaku  można go całkowicie zamknąć . Powoduje to maksymalne ograniczenie strat 
paszy.  
 
 
Układ spychający ze składaną podstawą 
 
Umożliwia spychanie bloków trawy, gdy Łyżka jest zdjęta. Jeśli łyżka  jest założona, do dołu na palce, można nią 
zbierać luźne produkty. 

 

   

Hydrauliczny układ spychający Hydrauliczny układ spychający i wkład Urządzenie do oddzielania bloków 
kiszonki z palcami i składaną podstawą 

 

 
Jeśli ładowarka przednia, ciągnik itd. nie obsługują dodatkowego dwukierunkowego przepływu (wymaganego do 
wykorzystania układu spychającego), wycinak do  kiszonki można wyposażyć w (elektrycznie sterowany) zawór 
6/2-drożny lub sterujący. 
 
 
Perforowana płyta tylna 

Wszystkie modele NP z palcami można wyposażyć w perforowaną płytę tylną, 
która zapobiega stratom produktu. Perforacja powoduje, że pole widzenia 
operatora nie jest ograniczone. 

 

Perforowana płyta tylna 

Widły lub Łyżka 

Wszystkie modele są dostępne z widłami lub zamkniętym spodem( Łyżką) . Płaski spód ma podwójne ścianki, 
czyli tzw. konstrukcję warstwową. Dzięki temu straty produktów są ograniczone do minimum, nie ma potrzeby 
stosowania wkładu oraz zapewniany jest minimalny opór elementu dolnego podczas wsuwania go w kiszonkę. 
Modele z zamkniętym spodem są dodatkowo wyposażone w nóż Hardox 200 x 20 mm. 
 
 

 

 

 

 

Urządzenie do rozdziału bloków kiszonki z 
palcami (chwytak ścinający) 

 Urządzenie do rozdziału bloków kiszonki z 
zamkniętym spodem (łyżka ścinająca DB) 
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Łyżki do zadawania paszy  Zgarniarki  Maszyny odwadniające  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Koparki do rowów   Ścielarki  Równiarki  

  

 

   

  Wycinaki do Kiszonki    
 

 
  DYSTRYBUTOR 
AP Machinebouw B.V. Tel.: 0031 527 618 246 

 

Ambachtstraat 21 Faks: 0031 527 698 760 

8313 AV RUTTEN E info@apmb.nl 

Holandia 
 
Importer na Polskę: 
 
Agri-MaPa 
Łodziska  
07-402 Lelis 

www.apmb.nl 
 
 
 
+ 48 885-855-886 
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