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ADVANTAGE SERIES

WPM20001V-01

MODULO2 
XXL

Gezien het succes van de MODULO Advantage, die de prijs van machine van het jaar 2019 heeft gewonnen, wordt het Advantage gamma verder uitgebreid met 
de aankomst van een XXL uitvoering van dit product. Met een inhoud van 20 000 l, wielen met een grote diameter en talrijke topklasse opties en voorafuit- 
rustingen zal deze nieuwe MODULO2 uitvoering de talrijke gebruikers ervan blij maken gezien zijn grote hanteerbaarheid, gebruiksgemak en aantrekkelijke prijs! 

 3 MODULO2  mengmesttank van 20 000 l

 3 Monocoque structuur uit speciaal staal, binnen en buiten gegalvaniseerd

 3 Vastgebout en verschuifbaar Roll-Over bogie onderstel

 3 ADR 150 assen en 420 x 180 mm remmen

 3 Naloopas met hydraulische blokkering (DW) en schokbrekers

 3 Wielen 650/65R26.5 Agriterra 02 (Mitas) 174 D (Ø 1 510 x 680 mm, 9 110 kg 
per wiel bij 40 km/u en 4 bar)

 3 Spatborden met slangbeugels

 3 Lastafhankelijk luchtremsysteem

 3 Geveerde dissel (parabolische dwarsbladveren) voor maximum rijcomfort en 
stabiliteit bij het rijden

 3 JUROP PN 155 pomp (15 200 l/min bij atmosferische druk - 13 217 l/min bij 
60 % vacuüm) - 1 000 omw/min - directe aansluiting - m.i.v.: automatische 
smering, Ø 100 mm leidingen en JOSKIN Ø 150 mm overdrukventiel

 3 ECOPUMP: speciale uitlaatpot met grote inhoud, olie-opvanger, hoog- 
geplaatste luchtaanzuig en geluidsdemping

 3 Zelfledigende vochtvanger (60 l/min)

 3 Voorafuitrusting voor hydraulische roerinrichting

 3 Voorafuitrusting voor hydraulische schuifdeur (500 x 600 mm) - m.i.v. vooraf- 
uitrusting voor binnen- en buitenladders
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Met het “Advantage” concept heeft JOSKIN willen bewijzen dat het mogelijk was om de prijs van de landbouwmachines te vermin-
deren zonder in te boeten op de kwaliteit. Om de financiële impact op het budget te beperken, heeft JOSKIN volledig ingezet op een 
“lijnproductie” die tot nu toe ongezien was in de productie van de landbouwaanhangers. Deze betrokken modellen worden immers 
op speciaal aan hen toegewijde montagelijnen gemonteerd, om zo seriematig te produceren. Een grote hoeveelheid van één model 
produceren betekent immers lagere inkoopprijzen van de grondstoffen, een betere benutting van de werknemers en een grotere 
efficiëntie van de geautomatiseerde industriële machines. De gerealiseerde bezuinigingen kunnen dus rechtstreeks verhaald worden 

op de verkoopprijs en maken het mogelijk om een topklasse product te leveren aan de prijs van een standaard product.

Geniet van onze voordelige prijzen 
op onze serieproductie!


