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ADVANTAGE SERIES

DRAKKAR
WPDR8603-01

De DRAKKAR Advantage is een uitdraaiwagen die speciaal werd geoptimaliseerd om grote volumes te vervoeren (tot 48,8 m³ of 53 m³ met koepel). Dankzij de volledig 
hermetische afvoerband is het mogelijk om alle types materiaal (voeder, granen, pulp, bieten, aardappelen, enz.) vlak te lossen, waardoor het beschermd wordt. De 
laadbak blijft ook perfect stabiel tijdens deze behandeling. Dankzij de talrijke opties (instelbare opzetschotten, enz.) en de zeer voordelige prijs zal deze beperkte editie 

van de DRAKKAR alle mensen blij maken die op zoek zijn naar een hoge multifunctionaliteit.

 ✓ Conische laadbak met stalen stijlen en zijwanden met UV-bestendige Poly-
font panelen

 ✓ Afmetingen van de laadbak: 8,30 m - 8,70 m lang; 2,38 m breed; 1,50 m hoog
 ✓ Technisch toelaatbare nuttige lading van 28 t en volume van 48,8 m³ DIN
 ✓  Hydraulische achterdeur met 3 graanschuiven (600 x 270 mm)
 ✓ Bewegende schuine wand met stalen stijlen en plexiglazen venster
 ✓  Afvoerband aangedreven door 2 hydraulische motoren met hulpsysteem bij 

het lossen
 ✓  BPW assen  150 en 410 x 180 mm remmen
 ✓ Dubbele gedwongen besturing (eerste en laatste assen) met koppelpunt, 

inclusief snelkoppeling aan de trekker en regeleenheid voor de uitlijning
 ✓  Voorliftas

 ✓ Wielen 650/55R26.5 (Agriterra 02 MITAS) 169 D (Ø 1 389 x 645 mm, 7 890 kg 
per wiel bij 40 km/u)

 ✓  Hydro-Tridem: hydraulische vering van de assen met automatische hoog-
te-instelling

 ✓  Lastafhankelijk luchtremsysteem
 ✓  Hydropneumatische disselvering
 ✓ Bedieningen voor het lossen in de cabine en aan de achterzijde van het voer-

tuig
 ✓  Volledig elektrohydraulische bediening van de machine (compatibel met 

load sensing)
 ✓  Niet hermetische gegalvaniseerde stalen opzetschotten met manuele instel-

ling op 4 posities (0 /250 / 400 / 500 mm) om een bakinhoud tot 48,8 m³ of 
53 m³ met koepel te krijgen voor materiaal met een lage dichtheid
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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!


