
www.joskin.com 1

SIMA 2017

0

KONTAKT: Dział Handlowy - ul. Gorzowska 62 - PL-64980 Trzcianka
Tel: +48 67 216 82 90 - Fax: +48 67 216 83 22 - E-mail: handlowy@joskin.com

NOWY WYSIĘGNIK MOCOWANY 
NA PUNKCIE OBROTOWYM Z 

PRZODU

Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie

Aby spełnić wymagania w zakresie kompleksowego pompowania i zaproponować wydajne rozwiązanie do każdej 
sytuacji, Joskin rozszerza swoją ofertę i proponuje nowy ocynkowany wysięgnik z punktem obrotowym z przodu 
zbiornika. Nawet gdy na wozie asenizacyjnym jest zamontowana  szeroka rampa rozlewająca z wężami wleczonymi, 
taka konfiguracja pozwala zwiększyć  głębokość pompowania i nie wejść w kolizję ze złożoną rampą. Wymiary 
maszyny również się znacznie nie zwiększają, gdyż złożony wysięgnik jest mocowany na  zbiorniku.

Wymiary elementów składowych wysięgnika, a w szczególności budowa pierwszej części ramy, są dostosowane do 
konfiguracji maszyny, tak by zoptymalizować jej wydajność i obsługę. 

Zakres pracy wysięgnika zoptymalizowano w celu:

 

• uzyskania maksymalnego kąta podnoszenia w 
przypadku pompowania z kontenera lub zbiornika 
naziemnego;

• umożliwienia zanurzenia pod maksymalnym 
kątem w przypadku pompowania ze zbiornika  
gruntowego;

• ułatwienia pompowania podczas napełniania 
przez lejek, dzięki konstrukcji ograniczającej 
rozpryskiwanie na boki; 

• zastosowania turbo zintegrowanego z wysięgnikiem 
lub turbo zanurzanego najnowszej generacji.

Wysięgnik mocowany na punkcie obrotowym z przodu - po złożeniu

Wysięgnik z punktem obrotowym z przodu, po rozłożeniu (wartości zmieniają się w zależności od wybranej 
konfiguracji)
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Konstrukcja z trzema przegubami umożliwia sprawną, szybką i bezpieczną obsługę, dzięki wyposażeniu ułatwiającemu 
pompowanie w każdych warunkach.  Obrót o 320° sprawia, że wysięgnik jest uniwersalnym urządzeniem do 
pompowania 

Dane techniczne: 

• przegub przemysłowy;
• przemysłowy zawór przeciw zapychaniu Ø 200 mm (dwukier.);
• ociekacz z hydraulicznym zaworem spustowym;
• wyłącznik bezpieczeństwa, zapobiegający kilkakrotnemu obrotowi wysięgnika w jedną stronę;
• joystick sterujący elektrohydrauliką;
• 3 przeguby hydrauliczne; 
• smarowanie centralne z łatwym dostępem.

Nazwa

Wysięgnik z punktem obrotowym z przodu zbiornika, obejmujący:
- wspornik z przodu zbiornika;
- przemysłowy zawór przeciw zapychaniu Ø 200 mm (dwukier.)
- wyłącznik bezpieczeństwa, zapobiegający kilkakrotnemu obrotowi wysięgnika w jedną stronę;
- joystick sterujący elektrohydrauliką;
- 3 przeguby hydrauliczne (3. przegub napędzany silnikiem hydraulicznym przy przegubie kulowym);
-  wspornik do wysięgnika z hydraulicznym zaworem spustowym (zamykanym równocześnie z zaworem tylnym);
- 5 rozdzielaczy elektrohydraulicznych małego przepływu;
- smarowanie centralne z listwą rozdzielającą, z łatwym dostępem (norma WE).

  Wysięgnik przedni z zanurzanym 
turbo

Komentarz: 

JOSKIN proponuje wysięgniki różnego typu. Poza nowym modelem, w ofercie są również wysięgniki z tylnym 
punktem obrotowym, z urządzeniami teleskopowymi, opcjami turbonapełniacza i turbo zanurzanego. 
Oferujemy rozwiązanie do każdej sytuacji.

Wysięgnik na lejku


