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ADVANTAGE SERIES
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SCARIFLEX
R6S5 600 

Przedstawiciel firmy JOSKIN

Ta wersja modelu SCARIFLEX Advantage powstała na bazie chwastownika, zoptymalizowanego pod kątem warunków występujących w hodowli. Zgarniarki, 
stanowiące pierwszy rząd elementów roboczych tej spulchniarki łąkowej, zapewniają rozgarnianie kretowisk i bronowanie, co przygotowuje podłoże, ułatwiając 
pracę 5 rzędów zębów sprężynowych. Jest to doskonałe narzędzie dla hodowców, którym zależy na utrzymaniu gęstej, wartościowej runi dla swojego bydła, 

niezależnie od ukształtowania terenu.

 ✓ Duża szerokość robocza (6 m)
 ✓ Rama z 3 odcinków (1,80 m + 2,40 m + 1,80 m) ze składaniem hydrau-

licznym
 ✓ Konstrukcja i elementy robocze wykonane całkowicie z ocynkowanej 

specjalnej stali. Listwy ze stali obrabianej cieplnie, piaskowanej i poma-
lowanej (2K)

 ✓ 6 rzędów elementów roboczych działających intensywnie i precyzyjnie
•  1 rząd zgarniarek 60 cm na listwach półelastycznych
•  5 rzędów zębów sprężynowych Ø 8 mm

 ✓ Niezależna regulacja intensywności pracy każdego elementu roboczego:
• za pomocą kół kopiujących (zgarniarki)
• dźwignią znajdującą się przy rzędach zębów sprężynowych, by  
 zapewnić jednakowe nachylenie wszystkich elementów

 ✓ Zaczep elastyczny zapewniający lepsze przyleganie do terenu i ograni-
czający drgania

 ✓ Automatyczne blokowanie w pozycji transportowej
 ✓ 2 pary kół gumowych (Ø 375 x 150 mm)
 ✓ Dostosowane do ciągników o mocy od 60 KM
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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!


