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XXL

Przedstawiciel firmy JOSKIN

Po sukcesie wozu MODULO Advantage, wybranego maszyną roku 2019, seria Advantage nadal się poszerza, gdyż do oferty wprowadzono wersję XXL tego produktu. Posiadając
pojemność 20 000 litrów, koła o dużej średnicy i szeroki wachlarz opcji i przygotowań wysokiej klasy, nowa wersja MODULO2 spodoba się wielu użytkownikom dzięki dużej 
zwrotności, prostej obsłudze i bardzo atrakcyjnej cenie! Ta wersja wozu MODULO2, szczególnie dobrze dostosowana do potrzeb polskiego rynku, z pewnością okaże się również 

wyjątkowo wydajna w każdym dużym gospodarstwie lub na każdym placu budowy zarówno w Polsce, jak i poza nią.

 3 Wóz asenizacyjny MODULO2 20 000 l
 3 Jednolita konstrukcja wykonana ze specjalnej stali i dwustronnie 

ocynkowana
 3 Układ jezdny - wózek Roll-Over przykręcany i przestawny
 3 Osie ADR 150 i hamulce 420 x 180 mm
 3 Oś nadążna z blokadą hydrauliczną (dwukier.) i amortyzatorami
 3 Koła 650/65R26.5 Agriterra 02 (Mitas) 174 D (Ø 1 510 x 680 mm, 9 110 kg na 

koło przy 40 km/h i 4 barach)
 3 Błotnik z mocowaniem do węży
 3 Układ hamulcowy pneumatyczny proporcjonalny do ładunku
 3 Dyszel resorowany (poprzeczne paraboliczne pióra) zapewniający 

maksymalny komfort i stabilność podczas jazdy

 3 Pompa typu  JUROP PN 155 (15  200 l/min przy ciśnieniu atmosferycznym 
- 13.217 l/min przy 60% próżni) - 1000 obr./min - zasilanie bezpośrednie, 
zawiera: smarowanie automatyczne, przewody Ø 100 mm i zawór 
ciśnieniowy JOSKIN Ø 150 mm 

 3 ECOPUMP: specjalny tłumik o dużej  pojemności z odzyskiem oleju, 
podwyższonym poborem powietrza i redukcją hałasu

 3 Filtr samoczyszczący 60 l/min
 3 Przygotowanie do mieszadła hydraulicznego
 3 Przygotowanie do pokrywy hydraulicznej 500 x 600 mm - w tym 

przygotowanie do drabinki  wewnętrznej i zewnętrznej
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Za sprawą projektu «Advantage» JOSKIN chciał udowodnić, że obniżenie cen maszyn rolniczych jest całkowicie możliwe bez 
ingerowania w ich jakość. W celu wyeliminowania ograniczeń kosztowych JOSKIN wdrożył proces produkcji seryjnej, dotych- 
czas niestosowany przy wytwarzaniu wozów asenizacyjnych. W efekcie modele należące do takich serii są składane na liniach 
montażowych przygotowanych specjalnie pod nie  i powstają w identycznych seriach. Produkcja danego modelu w dużej ilości 
umożliwia zakup surowców w korzystniejszej cenie, bardziej efektywne wykorzystanie siły roboczej i większą wydajność zauto-
matyzowanych maszyn produkcyjnych. Oszczędności uzyskane w ten sposób mogą przełożyć się bezpośrednio na cenę sprzedaży 

i umożliwić dostarczenie odbiorcy maszyny wysokiej klasy w cenie standardowego produktu.

Skorzystaj z niskich cen na nasz 
sprzęt produkowany seryjnie!


