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UDVALG AF GYLLESPREDERE

EN KONCENTRATION AF TEKNIK,   
SOM ER RESULTATET AF VORES STORE ERFARING
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DER ANVENDES YDERST PRÆCISE teknikker: dyna-
misk 3D-simulation, automatiske lasere, foldepres-
sere, stål med høj trækkraft, varm-neddypningsgal-
vanisering, automatisk gennemløbende svejsninger.

TEKNISKE KVALIFIKATIONER

Se betingelser og vilkår på www.joskin.com

Køb med TILLID

JOSKINs familievirksomhed, der blev GRUNDLAGT I 
1968, er blevet FØRENDE inden for design og frem-
stilling af landbrugsmaskiner. JOSKINs produktions-
anlæg LIGGER I BELGIEN, POLEN OG FRANKRIG og 
har et samlet areal på næsten 150.000 m² og  EKS-
PORTERER TIL MERE END 50 LANDE.

Styrke fra ERFARING

JOSKIN-KVALITETEN:
6 nøglepunkter til succes

 ÅRS
GARANTI

Produktionssted (Belgien)
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RESERVEDELSHÆFTET og BRUGERVEJLEDNINGEN 
leveres på dit sprog, når du køber maskinen. Reser-
vedelshæftet omfatter tegninger og referencer til 
komponenter, der er monteret på din maskine. Selv 
mange år senere kan der bestilles reservedele hur-

tigt og effektivt!

FORSKNING og UDVIKLING

Til TJENESTE for vores kunder

Individualiseret RESERVEDELSHÆFTE 

Vores store styrke: TILGÆNGELIGHEDEN AF RESER-
VEDELE  når og hvor som helst. Takket være vores 
permanente lagre kan vi sende dele, så hurtigt som 
det er muligt. JOSKIN-forhandlerne sørger altid for 
at have et lager af de vigtigste reservedele til maski-

nerne.

JOSKIN har sine egne industrielle designkontorer og 3D statisk 
og dynamisk ingeniørsoftware. Produktionen er standardiseret 

så meget, som det er muligt, for at sikre præcis fremstilling 
og overholdelse af tidsfrister, samtidig med at der tilbydes 

flere hundrede valgmuligheder inden for ekstraudstyr! 
Vores teknikere og forhandlere bliver løbende oplært 

på vores tekniske centre.

Teknisk center (Polen)
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Kendskab til stålbehandling og materialevalg er nødvendige. Spe-
cielle ståltyper med høje trækgrænser giver mulighed for at redu-
cere - eller endog helt fjerne - tværdele og sideforstærkninger. Kø-
retøjerne bliver på denne måde lettere, stærkere og kan designes 
i rene og elegante linjer. Stålpladerne bliver fremstillet med mo-
derne værktøj, såsom et 8 m laserskærebord, en 8,2 m foldepres-
ser med digital styring og automatisk foldevinkelkorrektion (der 
sørger for, at stålpladen er foldet jævnt langs hele længden), 8 m 
svejserobotter osv. 

Digitalt styret drejebænk Svejserobot

Digitalt styret kantpresse

Laserskærebord

AVANCERET TEKNIK

TEKNISK CENTER

JOSKIN tilbyder WIN PACK-maskiner for at kombinere kvali-
tetsfremstilling med kortere leveringstider. De er:
• driftssikre og i høj kvalitet takket være den standardiserede 

fremstillingsproces
• tilpasset efter dit landbrug og rimelige i pris
• på lager eller hurtigt tilgængelige
• monteret med udstyrsdele, der er blevet testet i virkelige ar-

bejdsomgivelser
• modulære takket være de mange udstyrsmuligheder

Fordelene ved "Win Pack"

JOSKIN-programmet for gyllespredere omfatter 13 serier med ikke 
mindre end i alt 75 modeller. Der er mere end 1.200 udstyrsdele til 
at opbygge din gyllevogn!

JOSKIN kan på denne måde forsyne din maskine efter dine ønsker. 
Det bliver ikke en prototype, men en samling af standardiserede 
komponenter, dvs. komponenter, der er produceret i serier, mon-
teret flere gange på køretøjer og testet i virkeligheden. JOSKINS 
mangeårige erfaring resulterer i et teknisk intelligent køretøj, der 
imødekommer dine behov. Denne standardisering garanterer for 
upåklagelig service og reservedelsforsyning.

Vores kollegaer og internationale salgsnetværk står til din rådig-
hed for at hjælpe dig med at vælge.

Tøv ikke med at besøge vores TEKNISKE CENTRE:

• BELGIEN (4.000 m²)
 Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne - BELGIEN  

• POLEN (2.400 m²)
 ul. Gorzowska 62 - 64980 Trzcianka - POLEN
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www.joskin.com

Hos JOSKIN er der ikke kun én løsning, der dur, og der er altid mere end én god løsning på enhver forespørgsel. Det er derfor, at hver tank-
vogn bliver fremstillet separat på basis af standardiserede komponenter.

Takket være de mange løsningsmuligheder i dette katalog vil du være i stand til at træffe et valg, der imødekommer dine forventninger. Din 
tankvogn bliver fremstillet på computeren efter dine ønsker, før den omhyggeligt bliver fremstillet i de forskellige etaper. Der er blevet frem-
stillet mere end 30.000 tankvogne i vores værksteder, så du vil nyde godt af vores meget store erfaring og unikke og anerkendte knowhow.  

Det er vigtigt at have det rette materiale for at kunne sikre høj effektivitet. Den aktuelle spredningsmetode 
reducerer betydeligt fordampningstabet (som kan nå helt op på 90 %, hvis redskabet ikke er passende). Den 
udspredte gylle forbliver på denne måde meget rig på organiske stoffer, såsom nitrogen, fosfor, potaske, mag-
nesium osv. 

TANKPRODUKTION

KATALOG OVER SPREDEREDSKABER

Bøjning af stålpladen (digitalt 
styret bukkemaskine)

Samling af tanksektionerne,
for- og bagvægge

Manuel svejsning 
af udstyr

Flere detaljer i vores katalog om 
Sprederedskaber

Varmt galvaniseringskar 
(indvendigt og udvendigt)

SPREDEREDSKABER
DA

FORØG GØDNINGENS EFFEKTIVITET!

SPRØJTER - SPREDEBOMME
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ALPINA2

COBRA

X-TREM

MODULO2

TETRAX2

DELTA2

KOMFORT2

VOLUMETRA

QUADRA

Pumpeudstyr - s. 14

Bevægende dele - s. 40
Udstyr til redskabstilkobling - s. 48

Pumpeudstyr - s. 50
Sekundært pumpeudstyr - s. 51

Påfyldning foroven - s. 52

Jumbo - s. 54
Leddelt påfyldningsarm - s. 56
Bagmonterede bomme - s- 58

Styring og betjening - s. 64 og 65

S.24 S.26 S.27

S. 30S. 29S. 28

S. 31
S. 32 S. 33

INDHOLDSFORTEGNELSE
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VACU-CARGOLIFT

EUROLINER Q-BIGLINER TETRALINER

Styreaksler - s. 42

Bremsesystemer - s. 44

Dæk - s. 46

Grebsystem - s. 47

Spredningssystemer - s. 60

Køreudstyr - s. 61
Tankudstyr - s. 62

S. 38 S. 39S. 37

S. 36S.35S.34

FRAGTSYSTEM
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EN PASSENDE 
STRUKTUR BASERET 
PÅ ERFARINGEN

Uafhængigt chassis

Selvbærende tankvogn

Ledforbindelse 

JOSKINs redskabstilkoblingssystemer er meget kompakte for at 
begrænse påvirkningen i siden og lodret på alle bevægende dele. 
Da redskabetilkoblingerne består af fire punkter, sikrer de en meget 
høj stabilitet for det bagmonterede redskab, samtidig med at de re-
ducerer den udhængende del.

Tankstivere
På selvbærende køretøjer kan der være monteret et forberedelses-
udstyr bagpå til fastgørelse af et forbindelsesled for at begrænse 
vægtpåvirkning af tanken.2. TANKE PÅ UNIVERSELT CHASSIS

Tankene KOMFORT2, COBRA, QUADRA, X-TREM, EUROLINER, 
Q-BIGLINER og VACU-CARGO er monteret på et universelt chassis, 
der er uafhængigt af tanken, hvilket kan have mange fordele:

• total overførsel af belastningen til chassiset

• tanken er helt beskyttet mod belastningen fra det bagerste 
redskab

• mulighed for at tilkoble et bagmonteret redskab med eller 
uden ledforbindelse

• bevægelse af de bevægende dele for at fordele lasten i forhold 
til vægten af det bagmonterede redskab

• standardisering (da alle chassis er designet på samme grund-
lag)

• kompatibilitet med alle JOSKINs spredesystemer (samt andre 
systemer, forudsat at der foretages visse tilpasninger). Alle led-
forbindelser kan monteres, da de er blevet designet efter de 
eksisterende chassisbredder.

1. SELVBÆRENDE KØRETØJER
Disse modeller har en bærende struktur i én blok, hvilket vil sige, 
at tanken er svejset til et såkaldt "integralt" stel i sin fulde længde 
og bredde. 

Dette er tilfældet for ALPINA2, MODULO2, DELTA2, TETRAX2, 
VOLUMETRA og TETRALINER.

Samtidig med at den integrerede selvbærende rørstruktur bi-
beholder en integreret forbindelse, er den også designet til at 
nedsætte totalvægten så meget som muligt. Den er desuden 
velegnet til alle spredningsteknikker. Endelig kan de selvbærende 
køretøjer være monteret med "tankstivere", der forstærker tanken 
i hele dens højde på en sådan måde, at påhængsredskabets vægt-
påvirkning overføres til hele køretøjet. 

Spredebomme på op til 18 m kan påsættes på dem, ligesom Mul-
ti-ACTION-sprøjter, SOLODISC-sprøjter op til 6 m bredde og sor-
tjordsnedfældere med op til 13 tænder.

2 STRUKTURER - 13 MODELLER JOSKIN-TANKVOGNE 

Stivere Stivere og ledforbindelse
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Storm
Garda

Vakuum

Spiralpumpe

Blade

VÆLG DEN RETTE TANKVOGN

Valg af pumpetype er det første og sandsynligvis også det vigtigste trin i konfigurationen af en gylletankvogn. JOSKIN tilbyder fem pumpe-
kategorier, som er designet til forskellig brug og forskellige forhold. På de følgende sider finder du hjælp til at gøre dit valg.  

Når pumpen er valgt, er kapaciteten, akselantallet og muligheden for valg af sprederedskab andre vigtige kriterier. 

Det brede JOSKIN-udvalg er designet til at imødekomme landmændenes behov: Fra små landbrug til store landbrugsvirksomheder med 
biogasinstallationer. 

5 pumpetyper, den RETTE løsning for dig!

SPØRGSMÅL DU SKAL STILLE: 
 ►HVILKEN PUMPETYPE?
 ►  HVILKEN PUMPEKAPACITET?
 ►  HVOR MANGE AKSLER?
 ► BRUG AF ET SPREDEREDSKAB?

Se vores udvalgsoversigt fra side 13 til 23
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HVILKEN PUMPEKAPACITET?

PRINCIP

En passende kapacitet anvendes til at skabe vakuum før start af 
påfyldningen af tanken eller til at tryksætte tanken under spred-
ningsfasen. Herefter skal pumpen "bare" holde dette vakuum el-
ler tryk.

Valg af en for stor pumpe er spild af traktortrækeffekt med risiko 
for for tidligt slid. Den effektive vakuumfaktor er altid den samme, 
uanset den valgte pumpetype.

Når pumpens kapacitet er valgt, er det muligt at vælge en given 
type af smørings- og kølesystem.

VAKUUMPUMPESYSTEM

Vakuumsystemet skaber en forskel fra det atmosfærisk tryk for at 
fylde eller tømme tanken. Når der skabes et vakuum (undertryk) i 
tanken, kan gyllen suges ind. Under spredning er princippet om-
vendt: Tanken sættes under tryk af pumpen, hvilket sprøjter gyllen 
ud. 

DIREKTE TILSLUTNING ELLER HASTIGHEDSFORØGENDE 
GEARKASSE?

KØLING

BALLAST PORT-SYSTEM

Versionen med 1000 o/min. er også mere interessant, da den i kom-
bination med traktorens PTO-omdrejningsvælger giver mulighed 
for at indstille pumpekapaciteten til det påkrævede spredeflow. 
Desuden vil en pumpe, der drives ved et lavere o/min skåne moto-
ren, hvilket giver større trækkapacitet til hele vognen.

Ud over luftflowet gennem pumpen er de fleste vakuumpumper 
også forsynet med ventiler, der fungerer som et konduktionskø-
lesystem. For at opnå en mere effektiv køling er det dog muligt at 
vælge "Ballast Port"-systemet, som er en billig løsning.

Dette system anvendes til at 
køle pumpen via indblæsning 
af frisk luft i kabinettet og ved 
at arbejde konstant ved 60 % 
vakuum. Det er monteret på 
PNR 155. 

VAKUUMPUMPE

FORDELE
• Pris/effektivitetskvotient

• Begrænset slid (ingen gylle i pumpen)

• Lave vedligeholdelsesomkostninger

• Brugervenligt system

ULEMPER
• Begrænset tryk (maks. 1 bar)

• Pumpedybde begrænset til +/- 3,5 m (gylletanksdybde ) - se 
side 51: sekundært pumpeudstyr

Hastighedsforøgende gearkasseDirekte tilslutning
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Påfyldningsproces

Tid til at "skabe et vakuum"

Bevare et vakuum

Pumpe-
kapacitet

PÅFYLDNING

Spredningsproces

SPREDNING

Pumpe-
kapacitet

Tid til at
tryksætte tanken

Bevare
trykniveauet

PRINCIP VED FYLDNING

PRINCIP VED SPREDNING

1.  Pumpeudstødning
2.  Vakuumpumpe
3. Overtryksventil
4. Udrenseindretning - sifon
5. Trykmåler (kontrollerer  

undertryk)
6. Tankventil (anti-spild)
7. Luftundertryk
8. Sugeventil
9. Påfyldningsrør

10.  Lufttryk
11. Gylle under lufttryk i  

gylletanken

1.  Pumpeindgang
2. Kompressor
3. Overtryksventil
4. Udrenseindretning - sifon
5. Trykmåler (kontrollerer 
 overtryk

6. Tankventil
 anti-spild
7. Komprimeret luft
8. Gylle under tryk
9. Sprederdyse
10. Spredningslag

Luftflow

Gylleflow

Luftflow

Gylleflow
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JOSKIN vakuumolie er blevet specielt 
udviklet til at smøre pumpevingerne. 

Der følger en dunk med hvert leverede 
køretøj.

JOSKIN installerer hovedsagligt pumper med mobile vinger, dre-
vet af en eccentrisk rotor, der altid kører i samme retning: Luft-
flowet retningsstyres af en deflekterende ventil for at sprede eller 
indsuge gylle.

Alle normale vakuumpumper skaber det samme "vakuum". Det er 
kun pumpens luftflowkapacitet, der har betydning.

Udvalget af vakuumpumper med vinger fra JOSKIN går fra 4.000 
til 15.500 l/min.  De vigtigste modeller erBATTIONI & PAGANI MEC 
og JUROP PN og PNR.

Alle vingepumper, der leveres af JOSKIN, er mindst monteret med 
et system for tvungen smøring (dråbevis), som smører pumpen 
både i indsugnings- og spredningsfasen.

JUROP DL-pumperne er vakuummodeller med høj kapacitet (fra 
14.750 til 20.850 l luft/min), der specielt anvendes i industrisekto-
ren og især på hydrorensere. 

De fungerer med to "volumetriske" bladrotorer i stedet for vinger. 
Bladenes rotation skaber derfor et undertryk inde i tanken, som 
indsuger gyllen.

Da der ikke er nogen kontakt mellem de bevægelige dele, kan 
pumpen arbejde uden at blive smurt. Den køles via luftindblæs-
ning.

Fordelen ved denne type pumpe er den høje kapacitet og den 
begrænsede størrelse. Desuden slides JUROP DL ikke, og den har 
ingen forurenende emissioner.

Den er som standard monteret med lyddæmpere på påfyldnings- 
og udstødnignsrøret.

Der findes tre modeller: JUROP DL 180 (17.600 l luft/min), JUROP 
DL 220 (21.600 l luft/min) og JUROP DL 250 (25.000 l luft/min).

PÅ DL-pumperne monterer JOSKIN en temperaturalarm og filtre, 
hvis formål det er at indsuge så meget renset luft som muligt for 
at undgå fremmedlegemer.

VAKUUMPUMPE MED SMØRING

VAKUUMPUMPE UDEN SMØRING

Luftindblæsning

VINGEPUMPE  

• Pumpesystem med mobile vinger 

• Drevet af eccentrisk rotor 

• Deflektorventil til at retningsføre luftflowet for at fylde tanken 
eller sprede.

• Nødvendig og tvungen smøring (dråbevis) på hver pumpe le-
veret af JOSKIN

BLADROTORER  

• Vakuummodel med høj kapacitet

• To volumetriske rotorer med skovlformede blade i stedet for 
vinger 

• Undertryk i tanken via rotation af bladene

• Ingen smøring, da der ikke er kontakt mellem de bevægelige 
dele

• Intet slid eller forurenende emissioner
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MODULO2 V • • • • • • • • • • •• •• •• •••• ••
ALPINA2 - • • • •

VOLUMETRA V •• •• •• •• •• •• •••••• •••
COBRA V • • •

TETRAX2 V • • • •

KOMFORT2 V • • • •• •• •• ••••
QUADRA V •• •• •• ••

X-TREM V •• •• •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Q-BIGLINER - ••• ••• •••

TETRALINER - ••• ••• ••• •••

VACU-CARGO V •• •• •• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• •••
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PUMPER MED SMØRING
PUMPER UDEN 

SMØRING

MEC 
4000

MEC 
5000

MEC 
6500

MEC 
8000

PN 
106

PN 
155

PN
130

PN 
155

PNR
155

DL 
180

DL 
220

DL 
250

O/min. 540 M / 
1000 D

540 M / 
1000 D

540 M / 
1000 D

540 M / 
1000 D

540 M / 
1.000 M

1000 D
540 M/ 
1.000 D
1.000 M

1.000 M 1.000 M 1.000 M 1.000 M 1.000 M

Flow ved atmos- 
færisk tryk (l/min.) 4.350 6.150 7.000 8.100 11.000 15.200 13.000 15.500 15.500 17.600 21.600 25.000 

Luftflow ved 60 % 
vakuum 
(l/min.)

4.000 5.000 6.500 8.000 10.000 13.217 11.400 13.850 13.850 10.900 10.550 16.383

Automatisk smøring / / ekstraudstyr ekstraudstyr std std std std std ikke relevant

JOSKIN Ø 150 mm
overtryksventil ekstraudstyr ekstraudstyr ekstraudstyr ekstraudstyr ekstraudstyr std std std std std std std

Sifon (l) 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60

Ø slanger (mm) 60 60 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100

Køling Traditionel Traditionel Traditionel Traditionel Traditionel Traditionel Traditionel Traditionel
Luftindblæs-

ning
Luftindblæs-

ning
Luftindblæs-

ning
Luftindblæs-

ning
M = Hastighedsforøgende gearkasse   D = Direkte tilslutning

• Enkelt aksel     •• Dobbelt aksel     ••• Tredobbelt aksel

S. 24-25

S. 26

S. 28

S. 29

S. 30

S. 31

S. 32

S. 33

S. 34

S. 35

S. 36

S. 39

Modeller

Mængde

Sp
rø

jte
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UDSTYR 

Pumpen er beskyttet mod det velkendte problem, hvor gyllen 
strømmer ind i pumpen takket være en anti-spildventil kombine-
ret med en selvrensende sifon. Der er også to sikkerhedsventiler i 
komprimeringskredsen: Én på pumpen og én på tanken. Da pum-
pen er hjertet i din spreder, kan det godt betale sig at give den 
stor opmærksomhed.

ØKOPUMPE
Med dette økologiske og øko-
nomiske system opsamles 
spildolien, der kommer ud af 
pumpen, for i høj grad at redu-
cere pumpens støjniveau og for 
at indsuge oven på tanken, så 
støv undgås i gyllen og pum-
pens levetid forøges.

ØKO-RENSER
Øko-renseren, der kan fås med 
en kapacitet på 30 eller 60 l, er 
en kombination af en økopu-
mpe og en sifon, og den har 
begge deres egenskaber og 
fordele. Den er yderst pladsbe-
sparende. KUGLESIKKERHED 

(ANTI-SPILD
VENTIL)
Kuglesikkerheden er baseret 
på et flydesystem, der forhin-
drer, at gyllen flyder ind i det 
samme rør som luften. Når tan-
ken er fuld, blokerer kuglen for 
røret.

SELVRENSENDE  
SIFON
Sifonen (på 30 eller 60 l i hen-
hold til pumpekapaciteten) er 
en ekstra sikkerhed mellem 
tanken og pumpen. Det ind-
vendige rør er designet på en 
sådan måde, at sifonen tøm-
mes automatisk, når luften luk-
kes ud.

TANKENS
OVERTRYKSVENTIL
Alle JOSKIN-tankvogne med en 
vakuumpumpe har monteret 
en overtrykssikkerhed på tan-
ken.

Ø 150 MM
OVERTRYKSVENTIL
Overtryksventilen med høj ka-
pacitet (Ø 150 mm) giver mu-
lighed for hurtig udtømning af 
luften og forhindrer, at pum-
pen bliver ophedet for hurtigt. 
Takket være dette ekstraudstyr, 
er det også muligt at justere 
spredningsflowet ved at påvir-
ke trykket i tanken.

  Oversigt over støjniveauer med/uden ØKOPUMPE

Sammenlignede støj-
niveauer

Standard 
pumpe-

Med 
ØKOPUMPE

I påfyldningsfasen 93,3 db 25,7 db

I spredningsfasen 53,7 db 19,5 db

EN GODT BESKYTTET PUMPE

VAKUUMPUMPE 
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PUMPEOMSKIFTER
Tankvogne med en vakuumpumpe har monteret en mekanisk 
pumpeomskifter. En hydraulisk betjening er tilgængelig afhængigt 
af modellerne. En vigtig valgmulighed er at vælge, om der skal bru-
ges en påfyldningsenhed såsom en arm eller en bagmonteret bom 
osv. Pumpeomskiftningen kan udføres, uden at føreren forlader 
traktoren for at forberede påfyldnings- eller spredningsfasen.

HYDRAULISK BLANDER
Denne enhed er en rigtig blander. Den kan anvendes både un-
der transport og spredning. Den indbyggede hydrauliske motor 
driver vingerne på 60 mm i en arbejdsdiameter på 480 mm på en 
akse, der hviler hele sin længde på et ertalon-leje.

LUFTBLANDER
Denne enhed, som kun kan anvendes ved spredning, indblæser 
luft i bunden af tanken via et rør med huller langs hele dets læng-
de. Alle hullerne er beskyttet med en gummidel for at forhindre, 
at gyllen skal strømme ind i dem.

BLANDING AF GYLLE I TANKEN

PNEUMATISK TÆLLER

Den pneumatiske tæller, der er 
monteret på sifonen, tæller antal-
let af tanke, som er blevet spredt, 
ved brug af en membran, der 
sammenlægger hvert enkelt un-
dertryk i tanken.

Omskiftning af hydrauliske pumper

Pneumatisk tæller
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Stenfanger

Rotor Gummistator

PUMPET Y PER

WANGEN W110 W120 W130 W140

Pumpe o/min. 600
o/min.

600
o/min.

600
o/min.

600
o/min.

PTO 
o/min.

540
o/min.

540
o/min.

540
o/min.

540
o/min.

1.000  o/min. som ekstraudstyr (undtagen på DELTA2)

Suge-
flow

3.000
l/min.

4.000
l/min.

5.000 
l/min.

6.700 
l/min.

Ø INDSUG-
NINGSRØR 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm

Spiralpumpesystemet gør brug af en rotor med skrue til indsug-
ning og spredning af gylle. Skruens rotation inde i statoren skaber 
en række hermetiske kamre, der bevæger sig langs med indsug-
nings-/udsugningsakserne, hvilket resulterer i indsugning og ud-
sugning. 

Fordelen ved spiralpumperne er, at de kun indsuger indtil væsken 
når dem (og ikke som vakuummodellerne, indtil væsken når den 
øverste del af tanken). Derefter sender de gyllen til tanken eller spre-
deredskabet. Indsugning og udsugning af tyk gylle gennem lange 
indsugningsrør bliver herved mulig. Gylletanke, der er mere end 3,50 
m dybe, kan tømmes på rimelig tid. Ud over påfyldnings- og ud-
tømningsfunktionerne gør en 3-vejs ventil det muligt at anvende 
blanding i lukket kreds og at overføre fra en gylletank til en anden.

Alle spiralpumper på JOSKIN-køretøjer er monteret på ergonomisk 
og kompakt måde på maskinens laveste punkt for at gøre vedlige-
holdelse og adgang så let som muligt. De ligger altid i den væske 
der skal overføres, og risikoen for kavitation er dermed betydeligt 
reduceret.

DELTA2-køretøjer er specielt designet til spiralpumper.

• Pumpe monteret under tanken

• Som standard er en stenfanger integreret i indsamleren (se ovenfor)

• Snitter kan ikke fås

• Begrænsede udstyrsdele: sidepåfyldningsarm (se s. 56)

GENERELT DELTA2

3-VEJS VENTIL

VOLUMETRISK SPIRAL- 
PUMPE

FORDELE
• Højere hastighed ved påfyldning/tømning (i forhold til pum-

peflowet)

• Mulighed for at indsuge tykkere gylle end med VAKUUMPUMPER

• Kompatibel med meget lange rør (påfyldnings- eller spred-
ningsredskab)

• Mulighed for at pumpe op fra 3,5 m's dybde

• Standardudstyr til blanding og overførsel fra gylletank til gyl-
letank

• Tryk ved udgang over 1 bar for en god fordeling ved høj ar-
bejdsbredde
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VOLUMETRA-køretøjer er specielt designet til spiralpumper. 

• Forkammer integreret i tanken

• Udvendig sidestenfanger på 200 l

• Enkeltskærs-snitter kan fås som ekstraudstyr (se side 55)

• Tilgængeligt påfyldningsredskab: Venstre/ højre JUMBO og 
leddelt arm (se side 58)

• Frontkassen fungerer både som en stenfanger og et fastgørel-
sespunkt for venstre/højre JUMBO (monteret med 8" flanger til 
8" eller 6" tilkoblingsventiler).

• Tilgængeligt påfyldningsredskab: Venstre/højre JUMBO (se s. 58)

• Pumpe monteret under tanken

• Monteret med standard stenfanger (Type DELTA2)

• Stenfanger på 200 l kan fås som ekstraudstyr

• Enkeltskærs-snitter kan fås som ekstraudstyr (se side 55)

• Tilgængelige påfyldningsredskaber: Side JUMBO, venstre/ højre 
JUMBO, leddelt arm (se side 58)

VOLUMETRA

COBRA

MODULO2 (op til 18.000 l) 

S. 27

S. 24-25

S. 29

S. 28

Modeller

Mængde

Sp
rø

jte

• Enkelt aksel     •• Dobbelt aksel     ••• Tredobbelt aksel
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VOGELSANG-pumper er forsynet med et meget effektivt og dyna-
misk sprøjtesystem, der gør det muligt at sprøjte fremmedlegemer 
direkte ind i pumpehuset for at undgå gentagne slag på de mere 
følsomme dele af bladene. Pumpens vandtæthed bliver på denne 
måde yderligere forbedret.

Alle BÖRGER-pumper, der tilbydes af JOSKIN, er forsynet med 
MIP-teknologi (Maintenance in Place), hvilket giver mulighed 
for straks at vedligeholde og udskifte enhver del, der er i direkte 
kontakt med væsken. Disse handlinger kan udføres takket være 
pumpevæggen med hurtigt lukkesystem, der giver adgang til 
den indvendige side af pumpen, uden at rør og drivsystemet skal 
afmonteres. Vedligeholdelse bliver derfor meget let og praktisk. 
Desuden tilføjer JOSKIN som standard radial kabinetbeskyttelse til 
disse pumper, som fabrikanten, BÖRGER, tilråder det.

Dynamisk 
sprøjtning

Radiale kabinetbeskyttelsesplader

Alle VOGELSANG-loberotorpumper, der tilbydes af JOSKIN, er 
også forsynet med HiFlo®-blade, der sikrer et perfekt lineært flow. 
På den måde udsættes de ikke for vibrationer, og levetiden for 
drev og koblinger forlænges. Denne unikke geometri begrænser 
kavitation og giver mulighed for højere rotationshastigheder og 
dermed højere flow for den samme pumpestørrelse. Turbulens 
ved indgangen bliver reduceret betydeligt, ligesom sliddet på 
bladene.

ROTERENDE BL ADE

VX186-260 VX186-368QD

Pumpe o/min. 600 o/min. 600 o/min.

PTO-aksel o/min. 1.000 o/min. 1.000 o/min.

Sugeflow  6.036 l 8.544 l

FL1036 EL1550

Pumpe o/min. 600 o/min. 600 o/min.

PTO-aksel o/min. 1.000 o/min. 1.000 o/min.

Sugeflow  6.000 l 9.000 l

Spiralpumpesystemet gør brug af en rotor med blade til indsug-
ning og spredning af gylle. Når de er i drift, skaber de et vakuum på 
indsugningsiden, som bestemmes af rotationsretningen, og som 
trækker gyllen ind i pumpehuset. Derefter drives gyllen af blade-
ne, går langs med rotorvæggen og spredes.  

Disse pumper optager ikke meget plads, selvom de har relativ 
høj kapacitet. Deres indsugningsprincip sikrer dem maksimal sta-
bilitet og fjerner næsten alle vibrationer. Desuden er de alle som 
standard forsynet med et automatisk stopsystem og slidringe.

GENERELT DET SÆRLIGE VED VOGELSANG 

DET SÆRLIGE VED BÖRGER

STYRKER 

VOLUMETRISK  
LOBEROTORPUMPE

FORDELE
•  Højere hastighed ved påfyldning/tømning (i forhold til pum-

peflowet)

• Mulighed for at indsuge tykkere gylle end med VAKUUMPUMPER

•  Kompatibel med meget lange rør (påfyldnings- og spred-
ningsredskab)

•  Mulighed for at pumpe op fra 3,5 m's dybde

•  Standardudstyr til blanding 

•  Perfekt lineært flow

•  Tryk ved udgang over 1 bar for en god fordeling ved høj ar-
bejdsbredde

VOGELSANG

BÖRGER
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VOLUMETRA V •• •• •• •• •• •• •••••• •••

QUADRA V •• •• •• ••

X-TREM V •• •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Q-BIGLINER - ••• ••• •••

TETRALINER - ••• ••• ••• •••
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CENTRAL PLACERING AF PUMPEN
(VOLUMETRA)

PUMPE MONTERET PÅ SIDEN  
(QUADRA, X-TREM, EUROLINER, Q-BIGLINER)

VOLUMETRA, som først blev designet til spiralpumper, kan nu også 
monteres med en loberotorpumpe. Den bliver i så fald monteret 
inde i trækstangen ligesom spiralmodellen. Det er stadig muligt at 
komme til den bag ved trækstangen for let vedligeholdelse.

• Fortank
• Pumpe og snitter i venstre side
• Venstre/højre JUMBO og leddelt arm på højre side

I dette tilfælde er pumpen lettere at vedligeholde, da den er pla-
ceret på siden og kan nås direkte. 

VIGTIGHEDEN AF EN VELPLACERET PUMPE I FORHOLD TIL TANKEN

Modeller

Mængde

Sp
rø

jte

S. 28

S. 32

S. 30

S. 34

S. 35

S. 36

• Enkelt aksel     •• Dobbelt aksel     ••• Tredobbelt aksel
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GARDA/JULIA-SYSTEM

FORDELE
•  Tømning gennem spredesprøjte for spredning i meget ujævnt 

terræn mens tankvognen forbliver på et plant område.

• Overrisling er mulig

GARDA/JULIA-system med 100 % mekanisk drev kombinerer en 
Garda eller Julia centrifugalpumpe med en vakuumpumpe (hen-
holdsvis Battioni & Pagani eller Jurop). En pumpeomskiftning gi-
ver mulighed for at vælge den ønskede pumpetype. Leveres som 
strandard med en høj-flow spredesprøjte, men det er dog stadig 
muligt at føde et bagmonteret sprederedskab eller et system med 
forsyningsledninger.

GENERELT

På alle GARDA-modeller er det med ekstraudstyr muligt at blan-
de gyllen i lukket kreds, hvilket har vist sig at være meget nyttigt 
i tilfælde med ret tyk gylle: Denne proces finder sted ved at sætte 
gyllen i bevægelse.

GARDA/JULIA-pumper kan anvendes i områder med stejle skrå-
ninger og på områder, der er vanskelige at nå. 

DET SÆRLIGE VED GARDA
Når terrænets hældning ikke gør det muligt at køre i området, er 
brug af en sprøjte den bedste løsning.

GARDA-modulet er en kombination af to pumper:  
•  en MEC-vakuumpumpe til påfyldning af tanken og traditionel 

spredning.

•  en GARDA-centrifugalpumpe til at få gyllen til at flyde mod spre-
desprøjten med et tryk, der kan komme op på næsten 6 bar. 

Det bruges også til mange overrislingsopgaver. Spredesprøjtens 
position kan som ekstraudstyr justeres lodret af en hydraulisk cy-
linder. 

SPRØJTESPREDNING

Når der spredes med sprøjte, kan spor i marken undgås, ved at rette gyllen 
mod bakkesider, som endog kan nås over hegn fra vejen.

BLANDING I LUKKET KREDS

Volumetrisk
pumpe-

Hydraulisk 3-vejs 
ventil
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DET SÆRLIGE VED JULIA

JULIA-modulet er en kombination af to pumper: 

• en PN(R) eller DL VAKUUMpumpe.
• en JULIA centrifugalpumpe på 5.000, 7.000 eller 8.000 l/min.

Med disse kombinationer kan der med 3-vejs ventiler anvendes 
bredere redskaber eller et system med forsyningsledninger.

Modeller

Mængde

Sp
rø

jte

S. 26

S. 24-25

S. 32

S. 34

• Enkelt aksel     •• Dobbelt aksel     ••• Tredobbelt aksel
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"DUAL-STORM" CENTRIFUGALPUMPER

DUAL STORM-konceptet er baseret på kombinationen af to centri-
fugalpumper: En monteret på trækstangsenden til at fylde tanken 
og den anden ved tankens forende til at sprede. Konceptet er især 
kendetegnet ved dets høje flow, omkring 9.000 til 10.000 l/min alt 
efter gyllens tilstand. Tre-blads-propellerne kræver meget lidt ved-
ligeholdelse til sammenligning med andre høj-flows volumetriske 
pumper (med blade eller spiral), da de er mindre følsomme over for 
passage af fremmedlegemer.

Som alle volumetriske systemer giver centrifugalpumpen bed-
re påfyldning af tanken, samtidig med at skumdannelse undgås 
(skummet bliver skubbet ind i tanken af overstrømsrøret).

DUAL STORM-systemet kan monteres med et mekanisk eller hy-
draulisk (Power-Pack) drev med flowmåler. 

POWER-PACK sikrer stor brugervenlighed og en effekt, der er pas-
sende til det ønskede flow. Denne enhed er ikke selvansugende, 
det er derfor nødvendigt at bruge en lille vakuumpumpe på den 
bagmonterede bom til at skabe et vakuum.

STORM-systemet sender gyllen ud af pumpen takket være centri-
fugalkraften, der skabes ved rotation af skruen omkring et eccen-
trisk pumpehus. Det er det centrifugalpumpesystem, der absolut 
opnår de højeste flows (op til 10.000 l/min.) Der tilbydes flere sy-
stemer, afhængigt af tankvognsmodellerne:

• STORMudtømmende centrifugalpumper;

• kombinationen af to højtydende centrifugalpumper: DUAL-
STORM;

• kombinationen af en centrifugalpumpe til spredning og en 
vakuumpumpe til indsugning: VACU-STORM.

STORM UDTØMMENDE CENTRIFUGALPUMPE

STORM-pumper fungerer kun under udtømning. Tanken fyldes 
derfor via tyngdekraften gennem en øvre hydraulisk adgang.

Ved 750 o/min. opnås et flow på 6.000 l. Dette er tilfældet på MO-
DULO2-tankvogne. 

Mens flowet ved 1.000 o/min. når 11.000 l, hvilket er anbefalet på 
VOLUMETRA, QUADRA, EUROLINER og Q-BIGLINER.

Pumpen drives mekanisk med direkte tilslutning til traktoren og 
er som standard forsynet med en stenfanger. Det er muligt som 
ekstraudstyr at montere en 3-vejs ventil foran på tanken til at 
blande indholdet i lukket kreds.

GENERELT

CENTRIFUGALPUMPE - 
STORM
FORDELE
•  Meget højt og lineært gylleflow

•  Begrænset slid og lave vedligeholdelsesomkostninger

•  Mulighed for at pumpe tyk gylle

•  Tryk ved udgang over 1 bar for en god fordeling ved høj ar-
bejdsbredde
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MODULO2 V
• • • • •• •• •• •••• ••

VOLUMETRA V •• •• •• •• •• •• •••••• •••

QUADRA V •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Q-BIGLINER - ••• ••• •••
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DUAL-STORM med mekanisk drev

”VACU-STORM" CENTRIFUGALPUMPER

VACU-STORM-centrifugalpumper er ideelle til brugere, som søger 
absolut fleksibilitet for påfyldning (f.eks.   hvis gylletanken er van-
skelig at komme til) og effektiv spredning med mulighed for at ind-
føde brede sprederedskaber. Dette system er det bedste kompro-
mis på dette område, da det kombinerer fordelene fra vakuum- og 
centrifugalsystemer.

Pumperne er en kombination af en vakuumpumpe (PN(R) 155 eller 
DL) til indsugning og en STORM-pumpe til spredning. Modulet om-
fatter Power-Pack hydraulisk drev og maks. flowet er derfor 10.000 l.

Begge pumper bliver drevet hydraulisk af en Power-Pack, dvs. en 
hydraulisk installation, der leverer tilstrækkeligt olieflow til at sikre 
korrekt drift af hele køretøjet. En RAMUS-ventil isolerer tanken og 
centrifugalpumpens kabinet.  

DUAL-STORM med Power-Pack hydraulisk drev

Modeller

Mængde

Sp
rø

jte

S. 24
S. 25

S. 28

S. 32

S. 34

S. 35

• Enkelt aksel     •• Dobbelt aksel     ••• Tredobbelt aksel
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MODULO2
Effektiviteten ved en
integreret struktur

ME-SERIE

DESIGN

MODULO2 kan fås med enkelt aksel med en kapacitet på 2.500 til 
11.000 l og med dobbelt aksel fra 8.400 til 18.000 l.

Tanken er lagt ned og svejset på et integralt stel (i dens bredde og 
længde), hvorpå trækpåvirkningen er fokuseret.

MODULO2 har en stiv konstruk-
tion, der bevarer et lavt tyngde-
punkt og giver et fremragende 
kvalitet/vægt-forhold.

Stivere (ekstraudstyr) giver 
mulighed for at tilkoble et red-
skab bagpå. 

Modeller Teoretisk kapacitet Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser 
(mm)

Stand Tank Ø 
(mm)

Standard Med ekstraudstyr for "indsænkning"

ENKELT AKSEL

2500 ME 2.529 / ADR 60x1500-6S 250 x 60 manuel 1.135

3250 ME 3.278 / ADR 60x1500-6S 250 x 60 manuel 1.135

4000 ME 4.262 / ADR 70x1500-6S 300 x 60 manuel 1.300

5000 ME 5.101 / ADR 90x1900-8S 350 x 60 manuel 1.300

6000 ME 6.031 5.823 ADR 90x1900-8S 350 x 60 manuel 1.400

7000 ME 7.096 6.854 ADR 90x1900-8S 350 x 90 manuel 1.500

8400 ME 8.507 8.103 ADR 100x2000-10S 400 x 80 manuel 1.600

9000 ME / 8.952 ADR 130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.800

10000 ME 10.054 9.554 ADR 130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.700

11000 ME 11.290 10.738 ADR 150x2000-10S 420 x 180 hydr. 1.800

GENERELT

SPECIFIKATIONER - ENKELT AKSEL
Strukturbredde på de bevægende dele 1.000 mm

Maks. hjulmål Ø 1.900 mm / bredde 900 mm (fast aksel) (1)

Bevægende dele Enkelt aksel 

Trækstang
Fast/tværfjedre/lyddæmperblokke/hydrop-
neumatisk (2)

Pumpesystemer Vakuum, Garda, Storm, spiralpumpe

Påfyldningsredskaber Alle typer

Påhængsredskaber
Alle typer(3): 
- sortjordsnedfælder (≤ 13 tænder)
- SOLODISC (≤ 5.16 m)

(1) Med indsænkning af hjul, hvis påkrævet - (2) Afhængigt af modellerne - (3) Tilpasset køretøjets mål 

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

MODULO2-MODELLER MED ENKELT AKSEL 

S.9
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MEB-SERIE

MODULÆR

MODULO2 med dobbelt aksel er forsynet med "bogie" bevægende 
dele (se side 26).

- Reversibel V-formet trækstang til høj eller lav tilkobling

- Speciel trækstang, der afhænger af pumpetypen (f.eks. va-
kuum, spiral osv.), designet til at få påmonteret forskellige 
affjedringsenheder (krydsfjeder, hydropneumatik osv.)

- Bevægende dele med mange positioner for optimal vægtfor-
deling

- Indsænkning til hjul med stor diameter (ekstraudstyr)

- Mulighed for at tilføje et stor antal sprederedskaber som eks-
traudstyr, da der er installeret stivere

Modeller Teoretisk kapacitet Aksel(-ler):  (mm) - 
spor (mm) - sikringsringe

Bremser
(mm)

Stand Tank Ø 
(mm)

Standard Med ekstraudstyr for "indsænkning"

DOBBELT AKSEL

8400 MEB 8.507 / ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 manuel 1.600

10000 MEB 10.054 / ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 hydr. 1.700

12000 MEB 12.119 11.713 ADR 2x100x2000-8S 350 x 60 hydr. 1.800

14000 MEB 14.499 14.011 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 hydr. 1.900

16000 MEB 16.283 15.721 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.900

18000 MEB 18.200 17.134 ADR 2x150x2000-10S 420 x 180 hydr. 2.000

GENERELT

SPECIFIKATIONER - DOBBELT AKSEL
Strukturbredde på de bevægende dele 1.000 mm

Maks. hjulmål
Ø 1.700 mm / bredde 900 mm (fast aksel) og 750 mm 
(styreaksel) (1)

Bevægende dele Bogie

Trækstang Fast/tværfjedre/lyddæmperblokke/hydropneumatisk (2)

Pumpesystemer Vakuum, Garda, Storm, spiralpumpe

Påfyldningsredskaber Alle typer

Påhængsredskaber
Alle typer(3): 
- sortjordsnedfælder (≤ 13 sidekær)
- SOLODISC (≤ 6.20 m)

(1) Med indsænkning af hjul, hvis påkrævet - (2) Afhængigt af modellerne - (3) Tilpasset køretøjets mål

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

MODULO2-MODELLER MED DOBBELT AKSEL

S.9
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(1) Med indsænkning hvis påkrævet 

Strukturbredde på de bevægende dele 850 mm

Maks. hjulmål Ø 1.500 mm / bredde 800 mm (1)

Bevægende dele Enkelt aksel

Tilkoblingsaffjedring Stiv

Pumpesystemer Vakuum / Garda

Påfyldningsredskaber Sideventil

Påhængsredskaber /

ALPINA2med GARDA-system

GENERELTLAVT TYNGDEPUNKT

Som navnet siger, er det i bjergegne, at disse køretøjer føler sig 
hjemme.

ALPINA2 kan forsynes med det specielle bjergudtømningssystem 
(eller have forberedelse til tilbehør for senere montering), som gør 
den til et multifunktionelt køretøj, uanset om du kører op eller ned 
ad skråninger. Den kan også udstyres med GARDA-spredesyste-
met.

Tankvognens lave tyngdepunkt og dens lette vægt gør den let at 
trække og giver maskinen høj stabilitet, hvilket er ideelt i områder 
med meget kuperet terræn.

Modellerne 7000 S and 8000 S er som standard forsynet med ind-
sænkede hjul. Det er derfor muligt at montere dæk, der er 800 
mm brede og med en diameter på 1.500 mm uden at totalbred-
den overstiger 2,55 m. Indsænkningen er længere end hjulet, så-
ledes at akslen kan flyttes og lasten kan blive ideelt fordelt.

S.9

ALPINA2
Konstruktion i én blok 
for maksimal
letvægt

SPECIFIKATIONER

Modeller Hjul
indsænkning

Teoretisk
kapacitet (l)

Standard
pumpe

Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser
(mm)

Stand Tank Ø
(mm)

6000 S / 6.031 MEC 5000/M ADR 90x1950-8S 350 x 90 manuel 1.400

7000 S JA 7.096 MEC 5000/M ADR 90x1950-8S 350 x 90 manuel 1.500

7100 S / 7.119 MEC 5000/M ADR 130x1750-10S 406 x 120 manuel 1.500

8000 S JA 8.043 MEC 6500/M ADR 130x1750-10S 406 x 120 manuel 1.500

ALPINA2-MODELLER

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænking i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)
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DELTA2
Specielt designet 

til spiralpumper

Model-
ler

Teoretisk
kapacitet (l)

Standard
pumpe

Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser
(mm)

Stand Tank Ø
(mm)

ENKELT AKSEL

8400S 8.590 W110 (3.000 l/min) ADR 100x2000-8S 350 x 90 manuel donkraft 1.600

10000S 10.175 W110 (3.000 l/min) ADR 130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.700

DOBBELT AKSEL

10000D 10.175 W110 (3.000 l/min) 2 x ADR 90x1900-8S 350 x 60 hydr. 1.700

12000D 12.485 W110 (3.000 l/min) 2 x ADR 100x2000-8S 350 x 60 hydr. 1.800

14000D 14.652 W110 (3.000 l/min) 2 x ADR 100x2000-10S 400 x 80 hydr. 1.900

16000D 16.092 W110 (3.000 l/min) 2 x ADR 130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.900

SELVBÆRENDE STRUKTUR

TRÆKSTANG

Tanken er forstærket af to beslag, der er svejset i hele dens læng-
de, og som giver mulighed for at fokusere på trækpåvirkningen.

Trækstangen, der er designet til at blive forsynet med en spiral-
pumpe, gør brugen og vedligeholdelsen af pumpen meget let.

DELTA2 er speciel, idet den har en diagonal tværstang på 
trækstangen, der giver mulighed for at justere tankvognens 
hældningsvinkel i tre positioner, hvilket er meget praktisk for 
lastfordelingen.

DIAGONAL TVÆRSTANG

GENERELT

DELTA2 fokuserer på spiralpumper. JOSKIN monterer som en del 
af standardudstyret kvalitets spiralpumper fra den sydtyske pro-
ducent "Wangen" og sikrer således, at den fungerer korrekt. 
Navnet DELTA (fra det græske bogstav:   ∆) henviser til den diagonale 
tværstang på trækstangen.

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele 850 mm

Maks. hjulmål Ø 1.260 mm / bredde 800 mm

Bevægende dele Enkelt aksel / dobbelt aksel

Trækstang Standard stiv eller hydropneumatisk

Pumpesystemer Spiralpumpe

Påfyldningsredskaber Ø8" sidearm (se s. 58)

Påhængsredskaber ≤12 m bomme og Multi-ACTION-sprøjter (≤ 5,16 m)  

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

DELTA2-MODELLER

S.9
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VOLUMETRA

GENERELTINTEGRERET SELVBÆRENDE RØRSTRUKTUR GIVER EN 
KOMPAKT KONSTRUKTION

BEVÆGENDE DELE MED HYDRAULISK AFFJEDRING

VOLUMETRISKE PUMPER

JOSKIN-tankvogne med volumetrisk pumpe er kompakte, intelli-
gente og lette at håndtere takket være deres lave tyngdepunkt.

VOLUMETRA er et køretøj med selvbærende struktur designet 
til at reducere totalvægten til et minimum og til at være afpas-
set til alle spredningsteknikker. Pumpeteknologien er integreret 
i trækstangen, så der opnås minimale totale mål og den direkte 
adgang til pumpen bibeholdes.

VOLUMETRA er som standard forsynet med bevægende dele 
med en boltet hydraulisk affjedring, der kan flyttes (Hydro-Tan-
dem/Hydro-Tridem), hvilket giver fremragende stabilitet på skrå-
ninger samt optimalt vejgreb, som bliver forstærket af det lave 
tyngdepunkt. 

Den tilpasser sig også perfekt efter terrænet (f.eks. ujævn grund 
osv.). Kort sagt: Den er en ren fornøjelse at køre!

VOLUMETRA er specielt udviklet til volumetriske pumper. Derfor 
kan den på effektiv måde monteres med ikke blot spiralpumper, 
men også med loberotorpumper, samtidig med at de totale mål 
begrænses (der kan også monteres en vakuumpumpe).

VOLUMETRA: Navnet siger alt. Dette køretøj blev i begyndelsen 
designet specielt til at få monteret effektive volumetriske pumper 
samtidig med at dets totale mål forblev begrænsede. Den er imid-
lertid også meget velegnet til vakuumpumper.

Kompakt tankvogn 
med stor 
volumen

Modeller Teoretisk kapacitet Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser 
(mm)

Stand Tank Ø (mm)
Standard med "indsænkning" 

ekstraudstyr
DOBBELT AKSEL

10500 D 10.640 / ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.700
12500 D 12.700 / ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.700
14500 D 14.814 13.943 ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.800
16500 D 16.632 15.697 ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.900
18000 D 18.390 17.393 ADR2x150x2100-10S 420 x 180 hydr. 2.000
20000 D 20.297 19.244 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 hydr. 2.100
18000 T 18.500 17.300 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.800
20000 T 20.700 19.400 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.900
22500 T 22.900 21.760 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 hydr. 2.000

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele 900 mm

Maks. hjulmål
Ø 1.670 mm / bredde 850 mm (fast aksel) og  
750 mm (styreaksel) (1)

Bevægende dele Hydro-Tandem / Hydro-Tridem

Trækstang Med lyddæmperblokke / hydropneumatisk

Pumpesystemer Spiral-, blad-, Storm, vakuumpumpe

Påfyldningsredskaber Alle typer 

Påhængsredskaber Alle typer(2)

(1) Med indsænkning af hjul hvis påkrævet- (2) Tilpasset køretøjets mål

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

VOLUMETRA-MODELLER

S.9
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GENERELT

COBRA
Smalt chassis designet til 

enorme lavtryks- 
Dæk

SMALT UAFHÆNGIGT CHASSIS

YDERST MANØVREDYGTIG

Den uafhængige bærende struktur er fremstillet af et smalt uni-
verselt chassis, der "læner sig op ad" tanken, som bliver mere og 
mere stabil, efterhånden som vi bevæger os væk fra støttepunk-
terne (aksel og øje). Tanken, som er forstærket i hele længden af 
svejsede beslag, er lagt ned på chassiset: Den er derfor udsat for 
mindre belastning.

Dette køretøj er meget let at manøvrere takket være den korte 
tank med stor diameter.

Modeller Teoretisk kapacitet 
(l)

Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser 
(mm)

Stand Tank Ø 
(mm)

10000 ES 10.001 ADR 130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.800

11000 ES 11.140 ADR 150x2000-10S 420 x 180 hydr. 1.900

12500 ES 12.267 ADR 150x2000-10S 420 x 180 hydr. 2.000

COBRA-sprederen er en kompakt, højkapacitets tankvogn med en-
kelt aksel, specielt designet til brug på marker. Den er velegnet til at 
blive monteret med lavtryksdæk (op til Ø 1,86 m og 1,05 m bredde) 
og indsænkede hjul for ikke at overstige 3 m. COBRA kan monteres 
med en meget kompakt ledforbindelse, der imødekommer chas-
sisets form på perfekt måde og dermed reducerer udhænget. Den 
fastgøres til chassiset med koniske akser, der sikrer optimal støtte.

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele 600 mm

Maks. hjulmål Ø 1,860 mm / bredde 1,050 mm

Bevægende dele Enkelt aksel

Tilkoblingsaffjedring
Som standard med længdegående fjederbla-
de/hydropneumatisk

Pumpesystemer Vakuum-, spiralpumpe

Påfyldningsredskaber Alle typer (1)

Påhængsredskaber Alle typer (1)

(1) Tilpasset køretøjets mål

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

COBRA-MODELLER

COBRA-ledforbindelse

S.9
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TETRAX2
4 hjul på række

GYLLETANKVOGN, DER ER IDEEL TIL GRÆSMARKER GENERELT

LET KONSTRUKTION OG VEDLIGEHOLDELSE

Meget kompakt køretøj med 4 parallelle hjul (f.eks. 650/65R42), 
der giver optimal lastfordeling for at reducere jordpakningen.

Dette koncepts succes ligger i:
- de 4 hjul på række (kontaktfladen med jorden: 2,60 m), hvilket 

reducerer jordtrykket til et minimum og bevarer jordens struktur.
- muligheden for at bruge traktorhjul (billigere), som ikke efterla-

der spor i græsmarken (med lav profil).
- de to hjulpar er monteret med en vandret udsvingsbevægelse, 

der sørger for sikkerhed og stabilitet i sving.
- den integrerede ledforbindelse.

For at gøre vedligeholdelsen af køretøjet lettere, er:
- akslerne fastgjort med brug af fire bolte, som gør det let at fjer-

ne og skifte hjulene
- alle smørepunkter centraliseret på hver side af maskinen.

Modeller Teoretisk
kapacitet (l)

Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser 
(mm)

Stand Tank Ø 
(mm)

10700 S 10.755 ADR 2x130x790-10S 406 x 120 hydr. 2.000

13000 S 12.900 ADR 2x130x790-10S 406 x 120 hydr. 2.100

14000 S 14.036 ADR 2x130x790-10S 406 x 120 hydr. 2.100

16000 S 16.000 ADR 2x130x790-10S 406 x 120 hydr. 2.100

TETRAX2, der er ideel til fugtige områder, er svejset i hele sin læng-
de til en selvbærende struktur, hvilket giver en tankvogn, der er 
let at trække med fokusering af belastningen på det integrerede 
chassis.

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele /

Maks. hjulmål Ø 1,915 mm / bredde 642 mm

Bevægende dele To aksler med kort sporvidde (790 mm)

Trækstang Som standard to tværfjedre/hydropneumatisk

Pumpesystemer Spiral-, blad-, vakuumpumpe

Påfyldningsredskaber Alle typer(1) undtagen bagmonteret bom

Påhængsredskaber
Alle typer(1) sprøjter 
TERRADISC kun på 16.000 l
Bomme ≤12 m

(1) Tilpasset køretøjets mål

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

TETRAX2-MODELLER

Centralsmøring

Integreret ledforbindelse

S.9
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KOMFORT2
Uafhængigt 

chassis

TILKOBLING

DESIGN

KOMFORT2 er monteret med et uafhængigt chassis og en tværfje-
der tilkoblingsaffjedring, der beskytter tanken mod alle trækbelast-
ninger.

Den største fordel ved KOMFORT2 er dens uafhængige chassis, 
som er helt galvaniseret (ligesom tanken og trækstangen), og 
som understøtter trækbelastningen fra påhængsredskabet. 

Trækstangens V-design - inspiret af MODULO2-serien - giver mu-
lighed for at sætte pumpen i en perfekt vandret position. Denne 
konfiguration sikrer en bedre beskyttelse mod slag og stød, samt 
perfekt og komplet smøring, og vakuumpumpen kan monteres 
på optimal måde.

Modeller Teoretisk kapacitet Standard
pumpe

Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser 
(mm)

Stand Tank Ø 
(mm)Standard Med "indsænkning" 

ekstraudstyr
ENKELT AKSEL

8400 S 8.590 8.111 MEC 6500/M ADR 100x2000-8S 400 x 80 manuel 1.600

10000 S 10.175 9.562 MEC 8000/M ADR 130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.700

11000 S 11.416 10.700 MEC 8000/M ADR 150x2000-10S 420 x 180 hydr. 1.800

DOBBELT AKSEL

10000 TS 10.175 / MEC 8000/M ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 hydr. 1.700

12000 TS 12.119 11.713 MEC 8000/M ADR 2x100x2000-8S 350 x 60 hydr. 1.800

14000 TS 14.499 14.011 MEC 8000/M ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 hydr. 1.900

16000 TS 16.283 15.721 MEC 8000/M ADR 2x130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.900

18000 TS 18.200 17.134 MEC 8000/M ADR 2x150x2000-10S 420 x 180 hydr. 2.000
NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

GENERELT

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele 1.000 mm

Maks. hjulmål
Ø 1.700 mm / bredde 850 mm (fast aksel) og 
750 mm (styreaksel) (1)

Bevægende dele Enkelt aksel, Bogie

Trækstang
Som standard med tværfjedre/hydropneu-
matisk (2)

Pumpesystemer Vakuum

Påfyldningsredskaber Alle typer

Påhængsredskaber
Alle typer(3): 
- Sortjordsnedfælder (≤ 13 tænder)
- SOLODISC (≤ 6.20 m)

(1) Med indsænkning af hjul, hvis påkrævet - (2) Afhængigt af modellerne - (3) Tilpasset køretøjets mål

KOMFORT2-MODELLER

S.9
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NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

GENERELTMANØVREDYGTIGHED

CHASSIS

Til trods for QUADRA-tankenes store kapacitet, så bevarer denne 
type køretøjer en rimelig totallængde. Selv når tankvognen er 
monteret med påhængsredskab, er den stadig let at håndtere.

Kørekomforten sikres af et overdimensioneret chassis (300 x 100 
x 10 mm) og en tværfjeder tilkoblingsaffjedring (standard). Det 
universelle chassis er forberedt til at blive monteret med en inte-
greret 4-punkts ledforbindelse, som alle typer sprederedskaber 
kan kobles til.

QUADRA er et tobullet køretøj, der er perfekt velegnet til intensive 
gyllesprednings- og transportopgaver. Chassiset er som standard 
monteret med integrerede forankringspunkter for let montering 
af eventuel ledforbindelse.

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele 900 mm

Maks. hjulmål
Ø 1.820 mm/bredde 800 mm (styreaksel) og 850 
mm (fast aksel) (1)

Bevægende dele Hydro-Tandem

Trækstang
Som standard med tværfjedre/hydropneumatisk 
(2)

Pumpesystemer Alle typer (undtagen spiralpumpe)

Påfyldningsredskaber Alle typer

Påhængsredskaber Alle typer(3)

(1) Med indsænkning af hjul, hvis påkrævet - (2) Afhængigt af modellerne - (3) Tilpasset køretøjets mål

Modeller Teoretisk kapacitet Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - 

sikringsringe

Bremser 
(mm)

Stand Tank Ø
(mm)Standard Med ekstraudstyr 

for "indsænkning"
14000 TS 14.499 14.011 ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 Hydr.

slæbesko
med direkte tilslutning til 

traktoren (1 DA)

1.900
16000 TS 16.283 15.721 ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 1.900
18000 TS 18.200 17.290 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 2.000
20000 TS 20.200 19.095 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 2.100

QUADRA
Dobbelt aksel 
Køretøjer med stor 
volumen til intensive 
opgaver

QUADRA-MODELLER

S.9

QUADRA har også som stan-
dard monteret Hydro-tandem 
bevægende dele, der sikrer 
optimal kørestabilitet samt en 
uforlignelig kørekomfort.
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X-TREM
Ingen 

kompromis

SMALT CHASSIS

X-TREM-gyllesprederen er det ideelle køretøj til maskinstationer, 
som ønsker en maskine med kort længde, stor tankdiameter og 
dæk op til Ø 1,83 m (f.eks. 800/65R32). Chassiset, som er 760 mm 
bredt ved de bevægende dele, giver mulighed for at påsætte brede 
dæk (≤ 850 mm), uden at bagakslens store styrevinkel bliver redu-
ceret.

Hydropneumatisk trækstang, selvstyrende system, Hydro-tandem 
og forberedt til bred bom er kun del del af udstyret, der gør denne 
tankvogn til det ideelle materiel til de mest krævende opgaver.

Modeller Hjul
indsænkning

Teoretisk
kapacitet (l)

Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser
(mm)

Stand  Tank Ø 
(mm)

12000 TS / 12.085 ADR 2x130x2000-10S 406 x120

Hydr. slæbesko
med direkte tilslut-

ning til traktoren 
(1 DA)

1.800

13000 TS JA 13.452 ADR 2x130x2000-10S 406 x120 1.900

14000 TS / 14.217 ADR 2x130x2000-10S 406 x120 1.900

15000 TS JA 15.375 BPW 2x150x1950-10S 410 x 180 1.900

18000 TS JA 18.633 BPW 2x150x1950-10S 410 x 180 2.100

20000 TS JA 20.432 BPW 2x150x1950-10S 410 x 180 2.100

Designet af det smalle chassis (760 mm) giver mulighed for at 
kombinere en mindre totalbredde med en maks. styrevinkel. 

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele 760 mm

Maks. hjulmål Ø 1.820 mm / bredde 850 mm (1)

Bevægende dele Hydro-Tandem

Trækstang Hydropneumatisk (2)

Pumpesystemer Vakuum-, bladpumper

Påfyldningsredskaber Alle typer

Påhængsredskaber Alle typer (3)

(1) Med indsænkning af hjul, hvis påkrævet - (2) Afhængigt af modellerne - (3) Tilpasset køretøjets mål

GENERELT

X-TREM-MODELLER

S.9
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EUROLINER
Det bedste
vej/mark-
kompromis

Den uafhængige bærende struktur er fremstillet af et smalt univer-
selt chassis, der "læner sig op ad" tanken.
EUROLINER er designet til at være praktisk både på vejen og på 
marken. I den henseende har dette køretøj et omfattende stan-
dardudstyr, der sigter mod at give høje niveauer for sikkerhed og 
kørekomfort, ligesom en dobbelt forstærket styreaksel, der giver 
enestående kørsel og overraskende adræthed i marken.

HYDRO-TRIDEM
Konceptet med den tredobbelte aksel, "Hydro-Tridem, kombine-
rer fordelene fra tredobbelt akselaffjedring med blade (aksler, der 
let kan trækkes over forhindringer) med hydraulisk affjedring (høj 
følsomhed og perfekt 250 mm afstand).

TILKOBLINGSAFFJEDRING
Den hydropneumatiske trækstang (standard) sammen med Hy-
dro-Tridem-konceptet sikrer en enestående kørekomfort.

LØFTEAKSEL FORTIL
EUROLINER er som standard forsynet med en løfteaksel fortil, der 
giver mulighed for:
- på markerne, at overføre vægten for at få mere på tilkoblings-

ringene og dermed et bedre traktorgreb;

- på vejene og kun når ubelastet, at reducere dæksliddet.

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele 900 mm

Maks. hjulmål Ø 1.820 mm / bredde 800 mm (1)

Bevægende dele Hydro-Tridem

Trækstang Hydropneumatisk

Pumpesystemer Alle typer (undtagen spiralpumpe)

Påfyldningsredskaber Alle typer

Påhængsredskaber Alle typer (2)

(1) Med indsænkning af hjul hvis påkrævet- (2) Tilpasset køretøjets mål

GENERELTOVERRASKENDE ADRÆTHED

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

Modeller Teoretisk kapacitet 
(l)

Aksel(-ler):  (mm) - 
spor (mm) - sikringsringe

Bremser
(mm)

Stand Tank Ø 
(mm)

16000 TRS 16.580 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120

Hydr.
slæbesko (DA) med 
direkte tilslutning til 

traktoren (1 DA)

1.900

18000 TRS 18.331 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120 2.000

20000 TRS 20.428 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120 2.100

22500 TRS 22.587 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 2.100

24000 TRS 24.470 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 2.100

26000 TRS 26.200 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 2.100

28000 TRS 28.331 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 2.100

EUROLINER-MODELLER

S.9
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Til Q-BIGLINER har JOSKIN besluttet at montere tanke med en dia-
meter på 2.300 mm på et EUROLINER-chassis. Dens store volumen 
bliver på den måde meget kompakt, hvilket giver stor manøvredyg-
tighed.

Disse køretøjer er designet til intensiv transport på veje og marker, og 
er derfor udstyret med forberedelse til sprøjter eller spredebomme.

Skvulpeskot

Q-BIGLINER er som standard udstyret med JOSKIN Hydro-Tri-
dem-affjedring samt med den hydropneumatiske trækstangs-
affjedring. På den måde opfører køretøjet sig eksemplarisk på 
vejen takket være dens store stabilitet.

Q-BIGLINER-tankvognene er som alle JOSKIN-spredere fremstil-
let iht. EN707 sikkerhedsstandarden. De er naturligvis forsynet 
med skvulpeskotter for at forhindre ukontrolleret bevægelse af 
den transporterede væske.

GENERELT STABILITET OG KOMFORT

Q-BIGLINER
Stor men 
kompakt

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.)

Modeller Teoretisk kapacitet 
(l)

Aksel(-ler):  (mm) - 
spor (mm) - sikringsringe

Bremser
(mm)

Stand Tank Ø 
(mm)

28000 T 28.611 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 Hydr. slæbesko (DA) med 
direkte tilslutning til 

traktoren (1 DA)

2.300

30000 T 30.255 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 2.300

32000 T 31.900 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 2.300

Q-BIGLINER-MODELLER

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele 900 mm

Maks. hjulmål Ø 1.670 mm / bredde 750 mm

Bevægende dele Hydro-Tridem

Trækstang Hydropneumatisk

Pumpesystemer Vakuum-, blad-, Storm pumper

Påfyldningsredskaber Alle typer 

Påhængsredskaber /

S.9
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TETRALINER
Konkurrencedygtig 
levering

GENNEMTÆNKT TIL TRANSPORT

Med TETRALINER kan der transporteres store mængder fra gård til 
mark for at levere gylle til spredetankvognene.

HJUL
Monteringen med landbrugshjul giver mulighed for at køre til mar-
kerne, hvor der skal spredes, via stier, hvor lastbiler ikke kan køre.

PUMPNING
Det er muligt at pumpe på venstre eller højre side, da turbopåfyl-
deren sidder under tanken (ekstraudstyr).

TETRALINER kan forsynes med et vakuum fra loberotorpumper og 
kan suppleres med overførselsteknikker, såsom en Ø 8" aflæsser-
arm.

TETRALINER 21000, 23500 og 26000 kan være udstyret med en 
Dolly, der består af en aksel på en drejelig plade (Ø 974mm), som 
er direkte integreret i tankvognen.

Dette modul giver en vægtoverførsel til tilkoblingspunktet. Dette 
medfører at en større maksimal vægt er tilladt i sammenligning 
med standardmodellen, hvilket er gældende i flere lande (Tysk-
land, Belgien m.fl.).

Modeller Teoretisk
kapacitet (l)

Standard
Pumpe-

Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser
(mm)

Tank Ø
(mm)

18000 T 18.000 MEC 8000/D ADR 3x130x1950-10S 406 x 120 1.900

21000 T (1) 21.000 MEC 8000/D ADR 3x150x1950-10S 420 x 180 1.900

23500 T (1) 23.500 MEC 8000/D ADR 3x150x1950-10S 420 x 180 2.000

26000 T (1) 26.000 MEC 8000/D ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 2.100

NB: Kapaciteten kan variere i forhold til ekstraudstyret (indsænkning i tilfælde af brede eller store hjul, påfyldningsarm osv.) (1) Vær opmærksom på den maksimalt tilladte vægt for et lastet køretøj iht. lovgivningen i brugslandet.

SPECIFIKATIONER
Strukturbredde på de bevægende dele 1.100 mm

Maks. hjulmål Ø 1.250 mm / bredde 600 mm

Bevægende dele Drejelig + tandem

Tilkoblingsaffjedring /

Pumpesystem Vakuum-, loberotorpumpe

Påfyldningsværktøj JUMBO

Påhængsredskab /

"DOLLY"-SYSTEM

TETRALINER-MODELLER

S.9
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HURTIGT SKIFT

FAST STRUKTUR

MANGE FORSKELLIGE UDSTYRSMULIGHEDER

VACU-CARGO-LIFTer designet til hurtig og let af- og pålæsning 
af redskaber. De forskellige hydrauliske og elektriske udstyrsen-
heder monteres faktisk alle med quick-koblinger for at undgå 
spildtid, når der skiftes redskaber.

Underrammen på VACU-CARGO- 
LIFT-tankvogne er fremstillet af 
stål af typen QST 690 HLE. De to 
stålhjul med en diameter på 200 
mm i bagenden (standard) gør 
af- og pålæsning problemfri og 
let, selv når den er fuldt lastet. 
Underrammens struktur er tilpas-
set efter kroge fra 1,43 til 1,57 m's 
højde (standard: 1,45 m).

Et VACU-CARGO-LIFT-system er 
næsten lige så alsidigt som de 
specifikke tankvogne af typen 
"gylle/vand-tankvogne". Det kan 
også være uden påfyldnings-
pumpe eller overførselsværktøj 
for brug til transport af store 
mængder væske, eller kan have 
en spredetank, f.eks. kombineret 
med en spredebom.

VACU-CARGO-LIFT

VACU-CARGO LIFT-MODELLER

VACU-CARGO-LIFT er en tank, der kan monteres på CARGO-LIFT 
krogløfter-traileren, og den giver på denne måde endnu et alterna-
tiv til modulariteten. Med denne type køretøj kan det transportere-
de redskab virkeligt skiftes meget hurtigt.

Flere oplysninger om Vacu-CARGO 
LIFT i vores Heavy duty-katalog

GENERELT

* Længde på underramme: 6,8 m til 16.000 l og 18.000 l, 7 m fra 20.000 l til 24,000 l
Mindre tanke fås på anmodning

Muligheder i forhold
til chassiset 5,5 m 5,9 m 6,4 m 6,6 m 6,8 m

Gylletank / / VACU 16.000, 18.000, 20.000, 
22.500 eller 24.000 *

S.9

VELEGNET TIL DET HÅRDESTE ARBEJDE!

HEAVY DUTY-SERIE
DA
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CARGO-konceptet maksimerer brugen af dine landbrugsredskaber 
takket være ét enkelt basischassis til 5 typer redskaber! Det er en 
fleksibel og økonomisk løsning. 

Ud over en gylletankvogn med eller uden sprederedskab kan chas-
siset monteres med andre redskaber, såsom udstyr til gødning, en-
silage, ensilagespreder, Drakkar eller landbrugsvipperedskaber i én 
blok.

MODULÆRT KONCEPT

For at et modulært koncept skal være så praktisk som muligt, er det 
vigtigt, at basisredskaberne kan monteres/afmonteres med få midler 
og meget hurtigt. Styringer, der også tjener som en beskyttelse af 
de hydrauliske cylindere i hydraulikaffjedringen, medvirker til at gøre 
det lettere at placere redskabet på chassiset. Redskaber fastgøres på 
chassiset med brug af 2 x 3 "drejelåse" placeret i hele chassisets 
længde. 

CARGO er forsynet med bagkroge, der understøtter belastningen fra 
redskabet. Kombinationen af disse velgennemtænkte systemer 
sikrer høj komfort i brug og god udnyttelse.

MONTERING/AFMONTERING AF BASISREDSKABER

Drejelås Guider

Chassislængde (m) Stand Aksel(-ler):  (Mm) - spor (mm) - sikringsringe Bremser (mm)

CARGO TSM (6.6) 6,60 Hydraulisk slæbesko
direkte tilslut. til traktor

(DA)

ADR 2x150x2000-10S 420 x 180
CARGO TRM (6.6) 6,60 ADR3x150x2000-10S 420 x 180
CARGO TRM (7.5) 7,55 ADR3x150x2000-10S 420 x 180

MODELLER

TSM-SERIE

CARGO-CHASSIS
Universelt chassis

TRM-SERIE

BEVÆGENDE DELE

Maskiner, der er forsynet med elektroventiler samlet på basis af en 
monoblok, er beskyttet af en galvaniseret boks. Denne hydrauli-
ske fordelingsinstallation omfatter en indgangsblok (kapacitet: 60 
l/min eller 120 l/min.). 

Et stort antal af køretøjernes hydrauliske funktioner kræver et lavt 
flow, men det er også vigtigt at vide, hvilke funktioner, der kræver 
højt flow, som f.eks. de hydrauliske motorer i turbo-påfylderen, 
kværn(e) osv.

STYRING OG BETJENING

HydraulikboksHurtig-koblinger

CARGO-chassiset er som standard forsynet med Hydro-Tandem 
(CARGO TSM) eller Hydro-Tridem (CARGO TRM) hydraulisk akselaf-
fjedring. 

Denne type af bevægende dele kombinerer fordelene fra aksler, 
der let kan trækkes over forhindringer, med de halv-uafhængige 
aksler, der tilbyder stor frihøjde. Denne affjedringen fungerer i 
lukket kreds iht. princippet for de forbundne 
kar. Rør med stor diameter anvendes til at 
forbedre de hydrauliske cylinderes reaktivi-
tet, som er yderst nyt-
tig i tilfælde af betyde-
lige ujævnheder i ter-
rænet. 

Endelig sikrer deres 
250 mm's frihøjde per-
fekt lastfordeling under 
alle omstændigheder.

Hydropneumatisk  
affjedring
Monteret på en hy-
draulisk cylinder med 
to nitrogen-akkumu-
latorer giver den høj 
fleksibilitet.
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S. 8

PUMPE KOMBINERET MED TANKEN

BAGSTIVERE

DREJELÅS

Pumpen, som kan drives meka-
nisk eller hydraulisk, fastgøres til 
en sideholder, der er svejset på 
tanken. Alle tankens specifikke 
redskaber forbliver således for-
bundet til den.

Den bagerste ledforbindelse 
er boltet til de to stivere, der 
er svejset bag på tanken. De 
har et støttepunkt på chassiset 
gennem støttekrogene. Belast-
ningspåvirkningen fra det bag-
monterede redskab bliver derfor 
ligeligt overført til hele køretø-
jet. Og påhængsredskabet for-
bliver fastgjort til tanken.

"Drejelås"-koblingerne låser red-
skabet fast på chassiset.

VACU-CARGO

VACU-CARGO er blevet udtænkt for at forbedre modulariteten. Det 
er en aftagelig gylletank, der kan sættes på et CARGO-chassis. Den 
er kompatibel med hele serien af bagmonterede sprederedskaber 
(bomme og sprøjter).

GENERELT

Modeller Teoretisk 
kapacitet (l)

Standard 
pumpe

Tank Ø
(mm)

VACU 16.000 16.450 PN130/D JUROP 1.800

VACU 18.000 18.615 PN130/D JUROP 1.900

VACU 20.000 20.465 PN130/D JUROP 2.000

VACU 21.000 21.274 PN130/D JUROP 1.900

VACU 22.500 22.587 PN130/D JUROP 2.100

VACU 23.500 23.414 PN130/D JUROP 2.000

VACU 24.500 24.800 PN130/D JUROP 2.200

VACU 25.500 26.000 PN130/D JUROP 2.100

VACU-CARGO-MODELLER

(1) Tilpasset køretøjets mål

SPECIFIKATIONER
Pumpesystem Vakuum

Påfyldningsredskaber Alle typer

Påhængsredskaber Alle typer (1)

CARGO-SYSTEM 
Redskaber
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Kontinuerlig aksel i én del med selv-
smørende lejer

Maksimal frihøjde for 
hjulene

Hærdede U-bolte

BEVÆGENDE DELE
UDSTYR 

SKAL UNDGÅS

DENS HEMMELIGHED

JOSKIN ROLL-OVER BOGIEBEVÆGENDE DELE

JOSKIN-DESIGN
JOSKIN samler selv sine bogies og kan derfor tilbyde personligt til-
passede bogies, der passer til dit køretøj. Afstanden mellem blade-
ne og firkantakslen er elementer, der kan tilpasses på hver enkelt 
maskine. 

BOLTEDE OG AFTAGELIGE
Alle JOSKIN-bogies er boltede og kan tages af for god vægtforde-
ling i forhold til påhængsredskabet og mulige fremtidige udsstyrs-
dele. 

ROLL-OVER
Bogien består af 2 aksler, der er forbundet af paraboliske blade og 
fastgjort til chassiset via et centralt punkt. Dette koncept gør det 
muligt at modvirke ujævnheder i terrænet (op til +/- 240 mm).

Takket være tværaksens position (under bladene) og akslernes 
øvre position for enden af bladene skubber træklinjen forakslen 
over forhindringerne. Den nødvendige trækkraft reduceres der-
med. Det er derfor, at dette system er nødvendigt ved intensivt 
brug i ujævnt terræn.

JOSKIN's bevægende dele er designet til at imødekomme kriterier 
for driftssikkerhed, komfort og sikkerhed i alle situationer og uan-
set køretøjet både på vejen og på marken.

Der findes flere typer:

• traditionel tandem med stænger (standard på DELTA2 og TE-
TRALINER);

• Roll-Over bogie (standard på MODULO2 og KOMFORT2);

• Hydro-Tandem (standard på VOLUMETRA, QUADRA og X-TREM);

• Hydro-Tridem (standard på VOLUMETRA,EUROLINER og Q-BIG-
LINER).
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JOSKINS HYDRAULISKE BEVÆGENDE DELE: 
HYDRO-TANDEM / HYDRO-TRIDEM

TRADITIONEL TANDEM MED STÆNGER

Det traditionelle tandemsystem med stænger er et let og effektivt 
system til transport monteret på TETRALINER og DELTA2. Dets for-
dele er den lave pris og det lave tyngdepunkt. Men dets potentiale 
for at komme over forhindringer er lavt pga. dets beskedne frihøjde 
(+/- 80 mm). Trækket skal være større og kræver mere effekt, hvilket 
vil øge brændstofforbruget. For at lette virkningen af disse forhold 
har JOSKIN udviklet sine egne bevægende dele: Hydro-Tandem og 
Hydro-Tridem.

Enkelhed, frihøjde og stabilitet: Dette er de tre nøglespecifikationer 
for de bevægende dele på Hydro-Tandem/Tridem. De kombinerer 
følgende fordele: Akslerne kan let trækkes over forhindringer, og de 
er halv-uafhængige. Det er grunden til, at de giver mulighed for en 
betydelig frihøjde (op til +/- 250 mm).

Takket være designet af JOSKIN Hydro-Tandem/Hydro-Tridem bli-
ver jordtrykket perfekt fordelt over alle hjul. Jorden bliver derfor 
mindre sammentrykt, hvilket skåner dens struktur. Køretøjets sta-
bilitet bliver også betydeligt forbedret. Hver aksel trækkes af blade, 
der er fastgjort til et fastgørelseselement, der sidder foran modulet.

Fire eller seks hydrauliske cylindere er placeret to og to eller tre og 
tre på begge sider af chassiset. Dem i samme side er forbundet til 
hinanden i lukket kreds, og olieflowet finder sted i følge princippet 
for de forbundne kar. Kredsenes uafhængighed i hver side af køre-
tøjet kombineret med oliens usammentrykkelighed sikrer perfekt 
sidestabilitet og forhindrer slingren. Dette forklarer, hvorfor der er 
mindre risiko for, at køretøjet vælter, når der køres i sving eller på 
bakker.

Den første løfteaksel er som standard monteret på alle Hydro- 
Tridem-køretøjer.

DYNAMISK VEJESYSTEM PÅ HYDRAULIKAFFJEDRING

Køretøjer med hydraulisk tilkoblingsaffjedring og hydrauliske be-
vægende dele kan få denne anordning monteret.

To tryksensorer, der sidder på hydraulikkredsen på de bevægen-
de dele samt en på tilkoblingsaffjedringen, er forbundet til en 
computer på de bevægende dele. Disse sensorer sender kabel-
signaler, så vægten kan vises på skærmen i traktorens førerhus. 
Der kan installeres endnu en skærm på en læsser eller på køre-
tøjet, så lastvægten kan aflæses når som helst. Systemet er også 
kompatibelt med Isobus og kan styres via Isobus-terminalen, der 
i dette tilfælde vil erstatte den separate skærm. Den kan fås på 
trailere med tipvogn, gødnings- og gyllespredere, universelle og 
ensilage-trailere.

3 x tryksensorer
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Styreaksler 
BEVÆGENDE DELE

Fri styreaksel (50 % styring)

Dobbelt fri styreaksel

Den frie styreaksel følger retningen, der bestemmes af traktoren. 
Udsvingsområdet er +/- 15° afhængigt af dækstørrelsen.

For kørsel på vej (> 15 km/t) eller når der bakkes, sikrer en hydrau-
lisk anordning en kraftfuld lukning og perfekt tilpasning mellem 
bagakslen og forakslen, som igen sørger for undervognens sikker-
hed. En støddæmper sørger for stabiliteten af den frie styreaksel 
ved at forhindre for store vibrationer.

FRI STYREAKSEL 
(STYRING NÅR DER KØRES FREMAD)

DOBBELT FRI STYREAKSEL 
(STYRING NÅR DER BAKKES OG KØRES FREMAD)
Den selvsporende frie styreaksel, der tilbydes af JOSKIN, giver mu-
lighed for at bevare fordelene ved den klassiske frie styreaksel, både 
når der køres fremad og bakkes!

Den automatiske selvsporende aksel er monteret med to elektro-
nisk styrede hydrauliske cylindere til dens lukning og afpasning. 

En sensor på akslen detekterer køretøjets køreretning og giver sy-
stemet mulighed for at låse en af de hydrauliske cylindere for at 
sikre, at akslen fungerer korrekt. Med denne konfiguration behøver 
brugeren ikke at gribe ind. Den automatiske frie styreaksel fungerer 
automatisk både ved fremad kørsel og bak.

For at forbedre komforten og sikkerheden, er det muligt at vælge 
mellem et frit eller et selvstyrende akselsystem.

TILKOBLINGSBESLAG

MODULO2 og KOMFORT2 
(standard)

MODULO2 og KOMFORT2 
(ekstraudstyr)

QUADRA, X-TREM, CARGO, 
EUROLINER, Q-BIGLINER 

og VOLUMETRA

Fri Låst
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Den selvstyrende aksel er en vigtig sikkerhedskomponent, da den 
holder køretøjet i traktorens kørelinje. JOSKIN-køretøjer med tre-
dobbelt aksel er som standard forsynet med et dobbelt selvstyrende 
system (første og sidste aksel), der fungerer i begge retninger (frem 
og bak).

Den hydrauliske aksel drives af en sensorcylinder, der er forbundet 
til traktoren via en tilkoblingsstang med hurtig-tilkobling. Denne er 
forankret på trækstangen med brug af en knæsamling, og den styrer 
hydraulikkredsen, der driver styrecylinderen. Systemet er afbalance-
ret af en de kompenserende hydrauliske cylindere, der påfører den 
samme styrke i begge retninger. Kredsen er monteret med en op-
sætningsenhed i én del, der omfatter en trykmåler, to nitrogen-ak-
kumulatorer, en tilpasningsventil og et kalibreringskredsløb. 

Takket være dens enhed, der automatisk korrigerer køretøjets posi-
tion til at tage det ud af sporkøringer, viser det selvstyrende system 
sig at være den mest sikre og nemmeste løsning. En elektrisk gentil-
pasning kan også fås som ekstraudstyr.

SELVSTYRENDE AKSEL(-LER) (STYRING NÅR DER KØRES 
FREMAD OG BAKKES)

De elektroniske styresystemer bruger også hydrauliske cylindere 
på akslerne og beholder det samme tilkoblingspunkt til traktoren 
som det traditionelle system, men de styres af en mikrocomputer 
via en vinkelsensor på trækstangen. I modsætning til de andre sy-
stemer tilpasser de elektroniske styresystemer vinklen for låsning 
af styringen i forhold til hastigheden. Køretøjet bliver derfor sta-
bilt under transport på vej og forbliver især let at håndtere under 
manøvrering.

Fordelene ved det kompakte elektroniske system er:

- manøvredygtighed og stabilitet (i tilfælde af øget hastighed, 
formindskelse af styrevinklen og låsning ved 50 km/t).

- ingen mekanisk forbindelse mellem traktoren og styreaksler-
ne, hvilket reducerer styresystemets anstrengelser under eks-
treme forhold.

- mulighed for at manøvrere køretøjet uafhængigt af traktoren, 
som for eksempel for at komme ud af komplicerede situatio-
ner, takket være styreboksen i førerhuset (ekstraudstyr).

ELEKTRONISK SELVSTYRENDE SYSTEMER (STYRING 
NÅR DER BAKKES OG KØRES FREMAD)

Selvstyrende aksel (100 % styring)

Selvstyrende Selvstyrende
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BREMSESYSTEMER

Bremsetypen, der bliver monteret på din spreder, vil naturligvis 
afhænge af udstyret på din traktor. JOSKIN kan udstyre sine gylle-
tankvogne med følgende systemer:

De mekaniske bremser hører under det manuelle system. Det er 
en parkeringsbremse, dvs. at køretøjet kun kan stoppes af trak-
toren. Derfor er dette bremsesystem kun tilgængeligt på spre-
dere på op til maks. 4.000 l.

MEKANISK BREMSE

Den hydrauliske bremse forbliver den mest almindelige. Den er 
en del af standardudstyret på tankvognene MODULO2, KOM-
FORT2, DELTA2  og COBRA.

HYDRAULIKBREMSER

Den automatiske reverse påløbsbremse er hovedsageligt mon-
teret i Tyskland på køretøjer op til 7.000 l. Princippet i dette 
system ligner princippet, der anvendes på små vejtrailere: Når 
traileren "kører hurtigere end" traktoren, indkobler systemet 
bremsen. Denne enhed er både sikker og behagelig. Akslen er 
af typen "auto reverse", hvilket vil sige, at bremsen ikke skal blo-
kere, når der bakkes.

AUTOMATISK REVERSE PÅLØBSBREMSE

UDSTYR 
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Da den transporterede last bliver stadigt større, er det absolut 
nødvendigt at have det mest effektive bremsesystem. Luftenhe-
den er i øjeblikket den, der giver den bedste fleksibilitet og styrke. 
Sprederne QUADRA, X-TREM, VOLUMETRA, EUROLINER, Q-BIG-
LINER, TETRALINER og Vacu-CARGO har som standard denne 
bremsetype monteret.

LUFTBREMSE

Til maskiner, der kan kobles til flere traktorer, foreslås det dob-
belte bremsesystem (bestående af hydraulik- og luftbremse) som 
ekstraudstyr på hele udvalget af gylletankvogne.

DOBBELT BREMSE

Sprederne, der har luftbremser monteret, er som standard forsy-
net med en 3-positions manuel bremseregulator (fuld last, halv 
last, ingen last). Den kan som ekstraudstyr erstattes af en enhed, 
der regulerer bremsestyrken i forhold til lasten, som måles af en 
niveaumåler med flyder. Når din spreder er monteret med hydrau-
lisk affjedring, kan bremsesystemet i proportionelt forhold til la-
sten blive drevet af en proportionel regulator, der er forbundet 
til hydraulikkredsen på denne akselaffjedring. Trykket i hydraulik-
kredsløbet giver mulighed for at justere lufttrykket i luftbremse-
systemet.

BREMSEREGULERING



46

UD
ST

YR

DÆK

4 bar på vejen og op til 1 bar på marken, dette er muligt med dæk 
med fjernoppumpningsstyring, og det har kun fordele.

På vejen sikrer et veloppumpet dæk: 

• reduktion af dækmodstanden
• længere levetid af dækkene
• nedsættelse af brændstofforbruget
• nedsættelse af nødvendig trækkraft
• større sikkerhed
• automatisk korrektion af evt. trykforskelle mellem hjulene

På marken vil et mindre oppumpet dæk forhindre jordpakning, 
fordi den øgede kontaktflade beskytter agerjorden og mar-
ken.  

JOSKIN tilbyder et stort udvalg af dæk, både med hensyn til stør-
relser og profiler. De kommer fra de største mærker, som leverer 
deres knowhow til konkurrencedygtige priser.

Når der vælges dæk, skal der indgås et kompromis mellem sam-
menpakning, sikkerhed og let træk. Lavtryk-modeller med radial-
dæk giver generelt en bedre beskyttelse af jordstrukturen, takket 
være den større kontaktflade med jorden: Det giver et bedre for-
delt tryk og køresporene er mindredybe.

FJERNKONTROL AF DÆKS OPPUMPNINGVALG AF DÆK

RADIALDÆK

DIAGONALDÆK

Traditionelt dæk Brede lavtryks-
dæk

Lavere kontaktflade
på jorden

Ujævnt tryk
på jorden

Højere kontaktflade
med jorden: dækket 
rulles ud som et spor

Bedre tryk- 
fordeling 
på jorden

UDSTYR 
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GREB- OG KØRESYSTEMER

PÅFYLDNINGSFASE
Mængderne foran og bag skvulpeskottet bliver sat samtidigt un-
der vakuum for at fylde tanken helt.

TØMNINGSFASE
Mængden bag skvulpeskottet bliver tryksat (bagerste mængde) 
for at beholde forenden fyldt.

Når gylleniveauet når den nederste kant af skvulpeskottet, ska-
bes et lufttræk indad mod forenden for at tømme den.

Dette vægtoverførselssystem er især velegnet til tankvogne, der 
har bagmonteret sprederedskab.

SKVULPESKOT TIL VÆGTOVERFØRSEL

Køretøjer med tredobbelt aksel har monteret løfteakslen fortil, 
hvilket giver det nødvendige træk på marken og sikrer reduktion af 
dæksliddet, når der køres uden last på vejen.

LØFTEAKSEL FORTIL

Struktur, der fordeler  belastningen 
til en  stor del af trækstangen

UDSTYR 

Systemet, der overfører belastningen ved brug af en hydraulisk 
cylinder, kan fås som ekstraudstyr. Det fungerer i kombination 
med en elektrisk styret hydraulisk cylinder, der er forbundet til 
traktorens toplink. Når cylinderen er udstrakt, skubber den trak-
torens forende mod jorden, hvilket øger trækket på forhjulene og 
dermed sikrer en ideel fremdrift, når der arbejdes på marken. På 
vejen derimod, er trykket i cylinderen i "flydeposition", så det ikke 
belaster traktorakslen yderligere.

LASTOVERFØRSEL

Et indvendigt skvulpeskot er boltet fast i forenden af tanken (1/3), 
og det bibeholder så meget af vægten som muligt på tilkoblings-
ringen, når der spredes, og forbedrer dermed fastspændingen og 
drevet.
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Fast S S S

Længdegående fjederblade S

Tværaffjedring S S/● S S

Lyddæmperblokke S ●  S/●

Hydropneumatisk ● ● ● ● ● ● S S S S

TILKOBLINGSUDSTYR

Til sikring af optimal kørekomfort tilbyder JOSKIN 4 typer tilkob-
lingsaffjedringer til trækstænger på gylletanke.

TVÆRAFFJEDRING
Denne affjedring, der består af et bladbundt, giver maskinen 
en god frihøjde ved tilkoblingsringen uden at vride køretøjets 
træklinje.

LYDDÆMPERBLOKKE
Disse gummiblokke giver maskinen god frihøjde uden at vride kø-
retøjets træklinje. De anvendes sædvanligvis på tankvogne, der 
har monteret et Garda-system eller en spiralpumpe.

HYDROPNEUMATISK AFFJEDRING
Den er monteret på en hydraulisk cylinder med en eller to nitro-
genakkumulatorer og giver enestående fleksibilitet. Desuden på-
virker den også maskinens hældningsvinkel aktivt.

LÆNGDEGÅENDE AFFJEDRING
De længdegående bladfjedre bag ved trækstangen sikrer, at mo-
dulet er strømlinet. Kun COBRA har disse monteret.

TILKOBLINGSAFFJEDRING

S Standard (medfølger standardudstyret) ● Ekstraudstyr (kan fås, men medfølger ikke basisudstyret)

Tværaffjedring Lyddæmperblokke

Længdegående affjedringHydropneumatisk  affjedring

UDSTYR 

AFFJEDRINGSMODELLER FOR HVER MASKINE
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STØTTEBEN

FASTBOLTEDE TILKOBLINGSRINGE

Støttebenet understøtter køretøjet, når det ikke er tilkoblet, men det skal trækkes ind under kørsel, så maskinen kan bevæge sig frit. Her er 
de forskellige støtteben til JOSKINs "gylletankvogne":

MANUELT STØTTEBEN
Dette system er monteret på køretøjer med lille til mellem kapacitet 
(fra 2.490 l til 8.590 l).

MEDE TIL "HITCH"-KOBLING
Denne enhed er designet til traktorer, der har monteret "Hitch"-løf-
tekrog (fås som ekstraudstyr).

OPTRÆKKELIGT HYDRAULISK STØTTEBEN (kun én funk-
tion)
Dette system er som standard monteret på tankvogne fra 9.000 
l på serierne MODULO2, KOMFORT2, TETRAX2 og COBRA. 
Håndpumpen er ekstraudstyr.

HYDRAULISK MEDE
Hydraulisk mede med direkte forbindelse til traktoren er desig-
net til at være et godt kompromis mellem parkeringsstabilitet og 
frihøjde under kørsel.

Den er som standard monteret på QUADRA, X-TREM, Vacu-CAR-
GO, EUROLINER, Q-BIGLINER og VOLUMETRA.

HYDRAULISKE STØTTEBEN
De to hydrauliske støtteben monteres på tankvogne, der er forsy-
net med en V1000 trækstang (ekstraudstyr).

JOSKIN tilbyder 3 typer tilkoblingsringe:  fast, med svirvel eller med knæsamling, der understøtter fra 2 til 4 t ved 40 km/t i henhold til mo-
dellerne.

JOSKIN fast
Ø 50 mm

JOSKIN svirvel
Ø 50 mm

Rockinger fast
Ø 40 mm

JOSKIN knæsamling
K 80

Scharmüller knæsamling
K 80

Manuelt 
støtteben

Mede til 
"Hitch"-  kobling

Optrækkeligt 
hydraulisk støtteben

Hydraulisk 
mede

Hydraulisk 
støtteben
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UDSTYR TIL PUMPNING

INDSUGNINGSRØR MANUELLE SUGEVENTILER

JOSKIN tilbyder et bredt udvalg af slanger og galvaniserede, stive 
rør (lige eller bøjede) til at forbinde din tankvogn med gylletan-
ken.

Der kan også anvendes forskellige modeller af galvaniserede og 
stive 90° albuer for at gøre det lettere at komme til gylletanken. 
Det er bedst, at du holder afstanden mellem tanken og gylletan-
ken så kort som muligt: Standard 4 m slangen giver et godt kom-
promis mellem afstand/vægt/lasttab.

6", 8" ELLER 10"? DET SKAL FLYDE GODT!

Pumpningens lethed og hastighed påvirkes af diameteren på rør, 
åbninger og ventiler. Hvis vi f.eks. har et lasttab på 15 mm (materi-
alet "stoppet" langs med rørvæggen), så er nytteudgangen for Ø 
8" røret to gange større end for Ø 6" røret. Nytteudgangen for et 
Ø 10" rør er 1,6 gange større end for et Ø 8" rør.

Indsugning af "tykkere" gylle er også meget lettere med større 
diameter.

Ø 6" åbningsdiameteren er den mest almindelige type, den der er 
lettest at håndtere og den mest økonomiske.

Ø 8" gør det muligt at øge flowet selv ved et lavere undertryk.

På den anden side, så giver Ø 10" mulighed for meget højere flow. 
Den kan kun fås til tankvogne med høj kapacitet, der er forsynet 
med kraftfulde pumper. Det er vigtigt at bemærke, at der kun kan 
arbejdes med denne diameter ved brug af en Ø 250 mm påfyld-
ningsarm (ekstraudstyr).

Ø 250 mm (10")

Ø 200 mm (8")

Ø 150 mm (6")

JOSKIN anvender to koblingstyper: "Italy" og "Perrot" (standard). Den første er ret 
let, men dens runde hoved kan kompensere for ikke perfekte tilpasninger. Den 
anden er stærkere, men de to dele skal sættes i en mere eller mindre lige linje.

ITALY PERROT

JOSKIN anvender fire forskellige slags manuelle ventiler med 
forskellig diameter (6" eller 8"), klemmetangslukninger ("Perrot" 
eller "Italy") og tilkoblingssystemer ("vippe" eller "glide") til på-
fydningsrøret.

Åbningsvinklen på vippetan-
gen gør det let at sætte slangen 
i koblingen.

Klemmetangslukningerne er 
mekanisk mere modstandsdyg-
tige og skubber røret fladt på 
studsen, hvilket betyder en nøj-
agtig tilkobling (kun 6" Perrot 
og 8" Italy).

Alle vores manuelle ventiler har 
monteret et luftindtagnings-
punkt, som forhindrer enhver 
risiko for spild af gylle.

Luftindtag

Lukket ventil (tank 
fuld)

Gylle

Gylle

Betjeningsgreb med 
plastikhåndtag

Rørende

Klemmetang

Betjeningsgreb med 
plastikhåndtag

Rørende

Klemmetang

Kugleformet 
han-ende

Fleksibel ring

UDSTYR 
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SEKUNDÆRT 
PUMPEUDSTYR UDSTYR

ÉT-SKÆRS-SNITTER

Ét-skærs-snitteren er baseret på den patenterede teknik for Scal-
per©-kværne. Alle fremmedlegemer i gyllen bliver snittet af tre 
selvslibende cirkulære blade, der drejer mod et modblad monte-
ret med koniske åbninger.

På den måde bliver gyllen ensartet fordelt i det bagmonterede 
sprederedskab, samtidig med at det kontrolleres, at eventuelle 
fremmedlegemer eller sten ikke forhindrer kværnen i at fungere 
korrekt. Disse samles i en opfanger, som det er let at komme til, 
og som skal tømmes jævnligt. Denne handling er gjort nem via et 
hurtigt åbningssystem.

Ét-skærs-snitteren giver sammen med volumetriske pumper en 
ekstra beskyttelse af pumpen mod fremmedlegemer.

Propeller

Hydraulisk motor

Gylleindgang

Turbo på JUMBO-arm Neddyppet turbo

Turbo på artikuleret sidearm Turbo på bagmonteret bom

UDSTYR 

TURBO-PÅFYLDER

Turbo-påfylderen gør det muligt at pumpe og skubbe en større 
mængde hurtigere og uden at overbelaste pumpen.

I kombination med en vakuumpumpe giver den bedre fyldning 
af spredere med accelereret påfyldningsproces.

Gyllen bliver, ud over at blive indsuget af vakuumpumpen, også 
"skubbet" ind i tanken. Så mængden af opsuget gylle er større. 
Der kan også pumpes med et mindre vakuumniveau takket være 
turbinen. Dermed udvider gyllen sig mindre (gyllens naturlige 
egenskab) og skaber mindre skum. 

Som en konsekvens heraf er den opsugede mængde meget tæt 
på den stillestående, hvilket giver en bedre påfyldning. 
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Støtte med 
smørenippel

Komprimeringsrulle
Komprimeringslåg

Beslag-
styr

Lukket

Mobil plade, der skubber
beslagstyret ind

Bliver lukket 

Blød
gummipakning

Håndtag med stor
løfteeffekt

Hængsel

Hængslet 
dør

PÅFYLDNING OVENPÅ
UDSTYR 

Tyngdekrafts-påfyldningssystemet giver det højeste flow. Bruge-
ren kan derefter vælge den pumpetype, der er bedst egnet til det 
ønskede spredningsflow (stor spredningsvinkel osv.)

JOSKIN tilbyder forskellige systemer, som kan anbringes efter 
kundens ønsker oven på tanken eller bag på tanken.

Denne adgang er en stor åbning, hvor påfyldningsarmen anbrin-
ges, og som er let at nå. Den er hermetisk lukket af rullere, der tryk-
ker den mod gummipakningen. Takket være dens lave højde er 
den ideel til tanke med stor diameter.

GENERELT HYDRAULISK SKYDEDØR 500 X 600 MM
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Tragt
Åndehul

Luft

Gylle

Denne tragt, som er monteret oven på eller bag på tanken, giver 
let påfyldning af transport- eller spredetanke. Når monteret med 
et dykrør (ekstraudstyr), kan de også anvendes til at udtømme 
tanken.

Påfyldningstragten lader gyllen flyde gennem en Ø 8" åbning 
(200 mm). Dens store højde (388 mm) giver gyllen tilstrækkelig 
buffertid til at flyde tilbage i tanken. For et bedre luftflow ud af 
tanken kan der som ekstraudstyr fås et åndehul med synkronise-
ret hydrauliske ventil.

Udstyret til dette mandehul omfatter også en indvendig og udven-
dig stige, der giver hurtig adgang til tanken. Dens dæksel trykker på 
en pakning, så systemet gøres tæt.

Denne model er inspireret af det ovenfor omtalte tætte mandehul. 
Denne variant er en billigere løsning til tanke uden vakuum. Den 
kan betjenes manuelt eller ved brug af en dobbelt-virkende hy-
draulisk cylinder.

TRAGT 200 ELLER 250 mm (8'' eller 10'')

PÅFYLDNINGSTRAGT PÅ 600 x 600 MM

Ø 600 MM MANDEHUL MED HÅNDSVINGSÅBNING

Ø 520 MM MANDEHUL (IKKE-TÆT)

INDBYGGET 10" TRAGT (250 MM)

Mandehul med hurtig åbning Tragt
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IKKE LEDDELT 
PÅFYLDNINGSARM
- SIDE JUMBO
- VENSTRE/HØJRE JUMBO

Tragtens og armens hoveder er bevægelige for at sikre en permanent tæthed 
af koblingen under påfyldningen.

SIDE JUMBO

UDSTYR 

GENERELT

Nogle brugere vælger nogle gange mere forenklede og lettere, 
men stadig effektive, systemer. Med en diameter på 6" giver denne 
arm en god pumpekapacitet, samtidig med at den kan monteres 
til venstre i højre side i køreretningen. Takket være dens lette og 
solide design er det et billigt aktiv under påfyldning. En dobbelt-
virkende hydraulisk cylinder sænker og løfter den fra traktoren. I 
transportposition holdes armen af en sikkerhedskrog, ligesom på 
JUMBO-armen.

JUMBO er en ikke-ledledt påfyldningarm med drejning til siden, 
der indsuger gyllen via en tragt, der skal forbindes til gylletanken. 
Den er velegnet til tanke både under og over jorden.

Det er en overkommelig investering for at undgå det til tider me-
get møjsommelige arbejde med at forbinde rørene (især hvis det 
er et Ø 200 mm rør).

Hvis pumpning i den ene side ikke passer dig, er det med ven-
stre/højre-versionen meget let at omstille til den anden side. In-
gen tidskrævende håndtering af rørene er påkrævet. Den ideelle 
pumpeposition kan derfor meget let opnås.
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ELEKTRISK TRAGTRØR (EKSTRAUDSTYR)

TRAGTHOLDER PÅ JUMBO VENSTRE/HØJRE JUMBO

For at reducere de samlede mål er det muligt at montere JUM-
BO-armen med en tragtholder (ekstraudstyr). Der er som stan-
dard monteret en holder på tankvognens chassis.

For at skifte side skal grunddelen af den hydrauliske cylinder
kun flyttes fra højre til venstre

JUMBOMATIC

Takket være denne sikkerhedsanordning er det meget let at skifte 
armens position og at låse den i lodret position.

JUMBOMATIC er som standard monteret på venstre/højre JUMBO 
og som ekstraudstyr på side JUMBO.

Påfyldningsarmene til venstre/højre JUMBO er monteret med 
"JUMBOMATIC" sekvensblokken. Der kræves kun én dobbelt-vir-
kende funktion til at betjene armen. Sekvensblokken betjener i 
rækkefølge de forskellige hydrauliske funktioner (pumpeskift, løft/
sænk arm, transportsikkerhed, ventil- og indsugningsstyring).

Funktionen "pumpeskift" kan isoleres med en elektrisk kontakt. Va-
kuummet i tanken bliver derefter skabt, mens armen stadig er i lod-
ret position, hvilket er praktisk, hvis du bruger en tankvogn uden 
JUMBO-arm til påfyldningen, eller hvis du allerede ønsker at skabe 
et undertryk, f.eks. når du forlader marken uden at have flyttet på-
fyldningsarmen til transportstilling.

Et tragtrør med elektrisk lukning og fjernstyring kan anvendes i 
tilfælde af en opbevaringstank over jorden. Dette nyttige ekstra-
udstyr lukker en elektrisk ventil, der er direkte placeret på trag-
ten, for at forhindre at gyllen flyder ud, når der ikke pumpes.

På den måde behøver føreren ikke mere at forlade førersædet 
for at lukke gylletankens ventil 
manuelt.

Denne tragt er også monteret 
med en sekundær elektrisk ven-
til, der tillader gyllen at flyde 
tilbage i fortanken under luftud-
tømningen af påfyldningsarmen. 
Og endelig er den monteret med 
en trepunktslift (hunpart), desig-
net til traktorens ledforbindelse.

Tragtholder på JUMBO-arm Holder på chassis
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Indbygget Selvunderstøttende

JOSKIN tilbyder for øjeblikket 4 typer leddelte påfyldningsarme 
(se modellerne ovenfor): 

1- Lige uden turbo-påfylder
2- Lige med turbo-påfylder 
3- Vinklet uden turbo-påfylder
4- Vinklet med turbo-påfylder  

Disse modeller er tilgængelige med en diameter på 200 mm (8") 
eller 250 mm (10"). Takket være de to dobbeltvirkende hydraulik-
hængsler kan påfyldningsarmen nå de fleste gylleopbevarings-
tanke.

For at opnå mere driftssikkerhed er alle armens hydraulikrør stive 
og vandtætheden mellem armen og tanken er sikret af en dob-
beltvirkende industriventil.

JOSKINS leddelte påfyldningsarme kan fås i selvunderstøttende 
version eller som indbygget. De indbyggede versioner vælges 
ofte ifølge tankkapaciteten (tvungen på EUROLINER, Q-BIGLINER 
og CARGO). Den giver mulighed for at begrænse de samlede mål 
og giver den nødvendige sikkerhed, når der køres på offentlige 
veje.

JOSKIN tilbyder to typer leddelinger:

- en knæsamling aktiveret af en hydraulisk cylinder (standard).
- en knæsamling drevet af en hydraulisk motor.

Den væsentligste forskel mellem de to er armens åbningsvinkel, 
som er meget større med den hydrauliske motor.

Med en indbygget påfyldningsarm er åbningsvinklen mellem tanken og 
første armleddeling maks. 119°, mens den med en ikke-indbygget arm er 

maks. 132°.

LEDDELDT PÅFYLDNINGSARM
UDSTYR 

GENERELT

SPECIFIKATIONER

FØRSTE LEDDELING

INDBYGGET

IKKE INDBYGGET

Turbo-påfylder Nedsænket turbo på leddelt arm

Modellen med Ø 250 mm kan også monteres med en turbo-påfyl-
der (lavere pumpeundertryk og mindre påfyldningstid). Se side 51 
for flere oplysninger.

Maks. vinklen for den anden ledde-
ling (med knæsamling drevet af en 

hydraulisk cylinder) er 123°.

Maks. vinklen for den anden ledde-
ling (med knæsamling drevet af en 

hydraulisk motor) er 180°.

ANDEN LEDDELING
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Leddelte påfyldningsarme kan 
påmonteres med ekstraudstyret 
for teleskopisk forlængelse (1,80 
m), så pumpen let kan nå ned i 
selv meget dybe gylletanke (+/- 
4,5 m). Den kan fås med en dia-
meter på 8" eller 10".

TELESKOPISK FORLÆNGELSE

JOSKINS leddelte arm monteret 
på traktorens forreste ledforbin-
delse er en kompakt, komfortabel 
og alsidig påfyldningsløsning. 

Takket være en pumpnings-
højde op til 4,5 m og en anden 
del på 3 m's længde kan der med 
lethed pumpes på marken samt 
fra en gylletankvogn, en trans-
porttankvogn eller en container 
monteret med en tragt og/eller 
fra en tårntank med tragt.

DA-cylinderen, der forbinder de 
2 dele af armen, driver hældnin-
gen af den bevægelige del. (100° 
maks.)

Føreren har et perfekt udsyn 
under påfyldningen.

LEDDELT ARM MONTERET PÅ FORRESTE LEDFORBINDELSE
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De galvaniserede bagmonterede bomme fra JOSKIN er designe-
de til at kunne nå alle typer gylletanke: Over jorden, under jorden 
osv. Et indstukket indvendigt rør giver mulighed for at "reducere" 
indsugningshøjden (forbundne kar) og til at tvinge gyllen tilbage 
gennem den bagmonterede bom, hvis det skulle være nødven-
digt (overførsel fra gylletank til gylletank).

Den bagmonterede bom fra JOSKIN kan anvendes med forskelli-
ge udstyrsdele og i forskellige situationer: vakuumpumpe, centri-
fugalpumpe, indsugningtragt osv.

For at imødekomme brugernes forskellige forventninger tilbyder 
JOSKIN flere former for ekstraudstyr til montering på deres bag-
monterede bom, såsom:

GALVANISEREDE 
BAGMONTERE DE BOMME

Den industrielle knæsamling giver mulighed 
for at absorbere sidebelastningerne.

UDSTYR 

GENERELT SPECIFIKATIONER

Centrifugal Indsugningsslange

Standard Med hydraulisk 
leddeling

Med 
turbo-påfylder

Med leddeling og 
nedsænket turbo

Indsugning på tragt
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For ikke at skulle håndtere den bagmonterede bom for længe, kan 
den sættes fast (ekstraudstyr) på den ene side af sprederen (ven-
stre/højre) takket være de to støtteholdere.

I sammenligning med den leddelte arm er det en stor fordel, at 
den bagmonterede bom kan retningsbestemmes i en cirkel for 
let pumpning på begge sider af sprederen. 

Sprederedskaber kan begrænse rotationsvinklen for den bag-
monterede bom.

Af indlysende sikkerhedsgrunde 
kan bommen ikke passere over 
traktoren (førerens sikkerhed, 
beskyttelse af sprederens front-
komponenter osv).

Kassen med 4 elektroventiler og 
joysticket sikrer en nem og kom-
fortabel håndtering. 

Med ISOBUS kan der også fås et 
joystick.

JOSKINs bagmonterede bom-
me kan som ekstraudstyr 
monteres med en teleskopisk 
forlængelse. Denne anordning 
er meget interessant, når der 
skal nås større dybder!

TELESKOPISK FORLÆNGELSEALLE TYPER AF GRUBER

OPBEVARING

RETNING OG STYRING

Betjeningsjoystick

ISOBUS-terminalKasse
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Bestemmelser og lovgivning angående sprederedskaber er for-
skellige fra land til land. De skal naturligvis overholdes.

Nu om dage bliver gyllen spredt tættere ved jorden og luftmod-
standen er betydeligt reduceret takket være de mere "nøjagtige" 
spredere, der sender gyllen nedad. De er en del af standardudsty-
ret på JOSKIN gylletankvognene.
Modellerne med "Perrot"-kobling er monteret på hængsel for at 
gøre pumpningen i bagenden af tanken lettere og for at begræn-
se køretøjets totallængde.

Den nøjagtige dobbeltspreder kan fås som ekstraudstyr. Den for-
dobler dosen pr. hektar med samme hastighed.

Denne spreder retter gylleflowet lodret mod jorden, som om det 
var en væg: Det er meget nyttig tæt ved veje. Dens højde kan ju-
steres, hvilket betyder at arbejdsbredden kan tilpasses.

Denne spreder spreder gyllen i en svingende bevægelse fra ven-
stre til højre og omvendt. Den kan sprede "store dråber" ved lavt 
tryk. Der kan fås flere varianter (flow/bredde).

SPREDESYSTEMER

1. NØJAGTIGE SPREDERDYSE

2. NØJAGTIG DOBBELTSPREDER

3. SVANEHALS-SPREDER

4. "MÖSCHA" SVINGENDE SPREDER

5. MÖSCHA DOBBELT SPREDER

7. ”BJERG”-SYSTEM (SE GARDA PUMPE S. 9)

UDSTYR 

Svanehals-sprederNøjagtig dobbeltspreder

''Bjerg''-system

Svingende spreder MÖSCHA dobbelt spreder

Eisele dobbelt spreder

6. EISELE DOBBELT SPREDER

Flere detaljer i vores katalog om 
Sprederedskaber

SPREDEREDSKABER
DA

FORØG GØDNINGENS EFFEKTIVITET!

SPRØJTER - SPREDEBOMME
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KØREUDSTYR

MUDDERSKÆRME

Alle JOSKIN gylletankvogne kan monteres med galvaniserede 
mudderskærme (standard på køretøjer med dobbelte og tredob-
belte aksler).

De er designet til modulær anvendelse, så de kan tilpasses efter 
hjulstørrelsen og de bevægende deles placering. På den måde kan 
maskiner med mulig hjulindsænkning altid have en mudderskærm 
boltet til tanken, både på enkelt og dobbelt aksel. 

Modeller uden hjulindsænkning vil have mudderskærme boltet 
på et beslag på stellet (for MODULO2), tanken (EUROLINER og 
Vacu-CARGO) eller chassiset (for andre modeller).

Det skal bemærkes, at mudderskærme på modeller med dobbelt 
eller tredobbelt aksel også anvendes til at bære slangeanordninger. 
De er derfor forsynet med kroge.

Mudderskærme på enkelt aksel 
UDEN hjulindsænkning

Mudderskærme på enkelt aksel 
MED hjulindsænkning

Mudderskærme på dobbelt aksel 
UDEN hjulindsænkning

Mudderskærme på Vacu-CARGO
med uafhængige klapper

UDSTYR 

Alle JOSKIN køretøjer kan mon-
teres med et centraliseret eller 
automatisk smøresystem, også 
de store køretøjer med komplekst 
udstyr.
Dette system er ensbetydende 
med en betydelige tidsbesparel-
se under vedligeholdelsen.

AUTOMATISK SMØRING

Roterende blinklys

Lille lygte + refleks

Positionslygte

Lygte af "lastbil"-typen

LED arbejdslygte

Sidelygte
LYGTER

Alle JOSKIN gylletankvogne er forsynet med et elektrisk belysningssy-
stem i overensstemmelse med bestemmelserne (lyskasser). 

Som ekstraudstyr kan holdere på tanken forsynes med ekstra lyg-
ter, såsom roterende blinklys og arbejdslygter bagtil. 
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NIVEAUMÅLERE

Når der anvendes injektor har føreren ikke mulighed for at holde 
øje med gyllen, der strømmer ud af tanken. Derfor har JOSKIN, før 
nogen anden producent, besluttet at udstyre alle deres gylletank-
vogne med niveaumålere.

Standard halvcirkulære indikator(ere) på din JOSKIN-tankvogn 
kan udskiftes med et af følgende ekstraudstyr: Ø 150 mm gen-
nemsigtig aflæsningsmåler (Ø 6"), niveaumåler med flyder 8 x 30 
cm aflang indikator(ere), der kan monteres, hvor du ønsker det på 
tanken.

Tanken på en gyllespreder skal rengøres jævnligt. 

JOSKIN tilbyder flere løsninger til at komme ind i tanken, især op-
pefra og især når en spreder er monteret bag på tankvognen.

Ø850 mm mandehul på 
hængsel (på MODULO2

uden stivere)

Ø 150 mm gennemsigtig 
aflæsningsmåler

2" halv-cirkulær indikator

Ø 600 mm mandehul 
oven på tank på hængsel

Aflang indikator (8 x 30 cm)

Niveaumåler med flyder

Standard mandehul
Ø 600 mm

Mandehul oven på tank
(Ø 600mm)

MANDEHULLER

TANKUDSTYR OG 
FORBEREDELSE TIL UDSTYR

UDSTYR 
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1. Hydraulisk blander
2. Specielt 'bjerg'' udtømningssystem
3. Udvendig stige
4. Luftblander
5. Leddelt hydraulisk arm

6. Ikke-indbygget front JUMBO
7. Niveaumåler med flyder
8. Indsugningsventil
9. Bagmonteret bom
10. Roterende blinklys/arbejdslygte

11. Kværnindføring
12. Turbo-påfylder til venstre
13. Ét-skærs-snitter

I sit program tilbyder JOSKIN også en lang række dele til forbe-
redelse af eftermonteret udstyr, der gør det muligt at udsætte 
valget af forskellige påhængsredskaber og udstyr, såsom påfyld-
ningsarm eller bom, hydraulisk låge oven på, tankblander osv. 
Serieproduktion og reservedelshæftet vil altid give dig mulighed 
for at tilføje til din maskine i fremtiden.

OG MEGET ANDET
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STYRING OG BETJENING
UDSTYR 

For en let betjening af det stigende antal hydrauliske funktioner 
på landbrugsmaskiner, samtidig med at materiellet og græsmar-
ken beskyttes, er et automatisk styresystem en absolut nødven-
dighed.

AUTOMATISK STYRING

Der findes også en manuel til-
stand til at gribe ind på visse 
funktioner under sekvensen.

I automatisk tilstand starter START-nøglen den registrerede se-
kvens: Åbning af indfødningsventil, start af kværn, løft af redskab 
osv.

STYRING AF REDSKAB

Automaton, som er en del af standardudstyret på hele udvalget, 
styrer de forskellige elektrohydrauliske funktioner via en pro-
grammeret sekvens, der af-
hænger af det valgte redskab. 
Touch-Control styreboksen er 
en ergonomisk og effektiv løs-
ning til let styring af en kom-
bination af hydrauliske funk-
tioner for et sprederedskab. 
Denne berøringsskærm instal-
leres i traktorens førerhus.

Spredesekvenser er forskellige fra redskab til redskab. Derfor er de 
alle gemt i computerens hukommelse. Redskabet, der er koblet til 
køretøjet, skal så blot vælges, og nem brug og skift af redskab er 
mulig. 

A. ELEKTRONISK STYRING: AUTOMATON 

Takket være denne installation 
er det muligt at forsyne fle-
re hydrauliske funktioner ved 
hjælp af én enkelt hydraulisk 
styreventil på traktoren eller via 
Load Sensing.

De betjenes med kontakter, der 
er samlet i en enkelt styreboks i 
traktorens førerhus.

HYDRAULISK STYRING: 
JOSKIN STYREBOKS
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Isobus-programmet kan styre "Sektionsbetjeningen" til automa-
tisk at åbne/lukke forskellige sektioner af gyllenedfælderen eller 
spredebommen, der er kombineret til selve sprederen. En ud-
vendig GPS-antenne modtager positionen i forhold til sektions-
styringens standard og Isobus-programmet sammenligner med 
tidligere optagede positioner for at lukke sektioner på områder, 
der allerede er blevet gødet.

Alle sortjordsnedfældere (TERRASOC, TERRADISC, TERRAFLEX/2 
og TERRAFLEX/3) og græsnedfældere (MULTI-ACTION og SOLO-
DISC) med sekvensblok omfatter som standard eller som ekstra-
udstyr, afhængigt af modellen, et system, der løfter sprøjten på 
våde steder. Denne enhed består af en ventil, der muliggør løft 
af det bagmonterede redskab, når du 
går fra et tørt til et vådt område, mens 
indfødningsventilen og kværne for-
bliver aktive.

ANORDNING TIL REGISTRERING AF VÅDE STEDER

SEKTIONSPILOT

Den betjener de hydrauliske funktioner, der er forbundet til driften 
af sprederedskabet. Deres automatiske sekvens giver føreren mu-
lighed for kun at skulle tage sig af sænkning og løft og udfoldning 
af sprederedskabet.

Eksempel: (afhængigt af den valgte sekvensblok):  

• løfte - sænke redskabet (fører) 

• sænke hastigheden dobbelt så hurtigt i forhold til traktorens olie-
forsyning 

• åbne gylleindfødningsventilen 

• starte gyllekværnen(-nene) 

• betjene kværnens automatiske reverse 

• åbne-lukke hydrauliske anti-dryp-lukkeklemmer på SOLODISC 
græsnedfældere 

• konstant jordtryk iht. til højdeforskelle 

• osv.

B. SEKVENSBLOK

Easymatic Polymatic
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ISOBUS-traktorterminal

STYRING OG BETJENING
UDSTYR 

C. ISOBUS
Brugerfladen på JOSKIN-styreboksen kan, nøjagtig ligesom auto-
maton-styreboksen, udskiftes med ISOBUS-terminalen, der allere-
de findes i traktorens førerhus. Hvis der endnu ikke er nogen, kan 
JOSKIN-terminalen leveres. Målet er at sikre kommunikation mel-
lem forskellige traktorer og de mange redskaber (og omvendt) via 
et standardiseret sprog. Denne internationale standard anvendes 
mere end nogensinde før og giver mulighed for hurtig og let for-
bindelse ("plug & play") mellem forskellige mærker. Én enkelt styre-
boks i førerhuset erstatter flere andre: den direkte vej til high-tech 
landbrug. Hos JOSKIN giver ISOBUS f.eks. mulighed for at centrali-
sere de elektrohydrauliske betjeninger, flowmåleren, tryksensorer-
ne, sektionspiloten, GPS osv. 

De fleste traktorproducenter bruger denne teknologi. Tøv ikke med 
at kontakte os i tilfælde af tvivl angående kompatibilitet. ISOBUS 
kan erstatte dine andre brugerflader delvist (kombineret brug af 
ISO-terminal og en JOSKIN-styreboks) eller helt (komplet ISOBUS).

For at sprede med nøjagtighed skal man have en perfekt flowha-
stighed! For at opnå dette har JOSKIN derfor udviklet en elektro-
nisk flowmåler (Ø 150 eller 200 mm), der oplyser om det nøjagtige 
flow når som helst. Uanset hastigheden forbliver spredemønste-
ret ensartet takket være systemet, der justerer flowet i forhold til 
kørehastigheden (DPA).

Flowmåleren måler konstant gyllesprøjtningsflowet, mens senso-
rer monteret i hjulene måler kørehastigheden.

En computer fortolker disse data og regulerer automatisk gylle-
flowet i forhold til kørehastigheden via en elektrisk ventil. Denne 
anordning kræver en ISO-terminal.

ELEKTRONISK FLOWMÅLER

EKSTRA PROGRAMMER

TRACK-LEADER - Giver mulighed for pa-
rallelle spor med forskellige køreindstil-
linger. Vejledningsretningen og bypass-styr-
ken vises på skærmen. Softwaren giver også 
oplysning om det spredte område og note-
rer spor og markkanter i hukommelsen.

SEKTION-STYRING - Muliggør automatisk 
aktivering og deaktivering af maskiner og en 
automatisk delvis breddeændring. Så snart en 
sektion spreder på et areal, der allerede er blevet 
sprøjtet på, deaktiveres den.

VARIABEL HASTIGHEDS-STYRING -  - Gi-
ver mulighed for at behandle geografiske 
kort i Shape-format. Op til 5 forskellige 
flowrater er mulige. De specificeres ved 
hjælp af kort med teoretiske værdier. Anven-
delserne er specifikt tilpasset til stedet ifølge 
bestemmelserne.

TRACK-LEADER TOP - Udfører automatisk vej-
ledning via TRACK-LEADER-funktionerne. Ud 
over App'en omfatter systemet en ekstra vejled-
ningscomputer og GPS-modtager. Den automa-
tiske vejledning gør det lettere for føreren, øger 
udbytteydelsen pr. areal og reducerer dieselfor-
bruget.

STYRING AF TANKVOGN OG REDSKAB
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Funktioner Redskaber Flowmåler TILGÆNGELIGE STYRINGER

Enkel / / Direkte tilslut. til traktor

Mange / /

Mange ja /

                sekvensblok

Mange ja ja

JOSKIN ISOBUS-terminalISOBUS-traktorterminal

FIND DIN STYRING I FORHOLD TIL DINE BEHOV

TILGÆNGELIGE TERMINALER

ISO CONTROL • 5,6'' skærm

ISO CONTROL 
TOUCH 800

• 10,4'' skærm
• Berøringsskærm
• Multigrafisk vindue
• Videoindgang (ekstraudstyr)

ISO CONTROL 
TOUCH 1200

• 12,1'' skærm
• Berøringsskærm
• Multigrafisk vindue
• Videoindgang (ekstraudstyr)

PRINTER GPS JOYSTICK
ISOBUS

EKSTRAUDSTYR
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