
 

Hemmemaweg 20  
9076 PH St. Annaparochie 
tel. 0518 – 403208 
fax. 0518 - 402292 

   

     UITNODIGING 
 

Avondbijeenkomst / workshop poottechniek 
 
Wanneer:       Maandagavond 14 mei aanstaande van 18 tot 21 uur.   
 
Waar:               Frjentsjerterdyk te Sexbierum (tussen Franeker en S exbierum). 
 
 
 
 
 
 
  
 
                      
             SEXBIERUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   FRANEKER 
 
 
 De APH machines die wij graag onder uw aandacht zo uden willen brengen, vindt u op  
het 2 e blad van deze uitnodiging. 
 
NB:   Mocht de demonstratie in verband met het weersoms tandigheden niet door gaan,  
of naar een ander tijdstip worden verschoven, dan w ordt u daarvan door middel van 
e-mail maandag aanstaande voor 12.00 uur van op de hoogte gesteld.  
 

Graag zien wij u de 14e mei op onze avondbijeenkomst! De koffie staat klaar! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
APH Noord B.V. 
 



 
Wij tonen u:  
 

• De Koning miniknollen planter
Met deze nieuwe ontwikkelde machines is het
mogelijk om miniknollen snel en nauwkeurig te 
planten. Tevens is de machine uitge
een 10 pootelementen om ter bestrijding van 
aardappelmoeheid een z.g. vang
planten. (Klik ook op: 
 http://www.akkerwijzer.nl/akkervideos.html
  
 
 

• De Baselier / Cramer  
Deze machine is het resultaat van een samenwerking
tussen machinefabriek Adriaanse en pootmachine
-fabrikant Cramer. In één werkgang worden aardappelen 
gepoot en de rug in één keer opgebouwd. 
Gecombineerde werkgangen spa
(Klik ook op: 
 http://www.youtube.com/watch?v=bGjT3HvUPm4
 
 
 
 
 
 

• De nieuwe Cramer Sirius H met PPC
Een nieuwe ontwikkeling die verleden jaar samen
met APH-Noord is ingezet en 
resultaten heeft geleid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De nieuwe Baselier 8
Ook Baselier speelt in op de niet te stoppen 
schaalvergroting in binnen- en buitenland.
 
 
 
 
 
 
 
 

• De Gemtec rijenbemester
Deze bemestingsunit, speelt in op 
meststoffen snel, nauwkeurig en dicht bij de poter te
brengen. De machine kan met een eenvoudig pomp
systeem en rug-injectors, fosfaat of andere vloeibare
meststoffen, tijdens of direct na het poten toe
(Klik ook op:  
 http://www.youtube.com/watch?v=io9LAFTe9mk
 
 

De Koning miniknollen planter  
ze nieuwe ontwikkelde machines is het 

om miniknollen snel en nauwkeurig te  
planten. Tevens is de machine uitgerust met  
een 10 pootelementen om ter bestrijding van  
aardappelmoeheid een z.g. vang-gewas te  

http://www.akkerwijzer.nl/akkervideos.html) 

 4-rijige pootcombinatie  
Deze machine is het resultaat van een samenwerking 
tussen machinefabriek Adriaanse en pootmachine- 

abrikant Cramer. In één werkgang worden aardappelen  
gepoot en de rug in één keer opgebouwd. U weet:  
Gecombineerde werkgangen sparen brandstof én tijd! 

http://www.youtube.com/watch?v=bGjT3HvUPm4) 

De nieuwe Cramer Sirius H met PPC  
Een nieuwe ontwikkeling die verleden jaar samen 

Noord is ingezet en dit jaar al tot tastbare  

e nieuwe Baselier 8 -rijige rijenfrees  
Ook Baselier speelt in op de niet te stoppen  

en buitenland. 

De Gemtec rijenbemester  
Deze bemestingsunit, speelt in op de actualiteit om  

stoffen snel, nauwkeurig en dicht bij de poter te 
De machine kan met een eenvoudig pomp- 

injectors, fosfaat of andere vloeibare 
of direct na het poten toe dienen.  

http://www.youtube.com/watch?v=io9LAFTe9mk) 


