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ADVANTAGE SERIES

DRAKKAR
WPDR8603-01

DRAKKAR Advantage to przyczepa optymalnie dostosowana do transportu ładunków o dużej objętości (do 48,8 lub 53 m³ ze stertą). Z uwagi na całkowicie 
uszczelniony przenośnik taśmowy umożliwia ona wyładowanie bez wywrotu każdego typu materiału (zielonka, ziarno, wytłoki, buraki, ziemniaki itd.), gwaran-
tując jego dobry stan i zapewniając doskonałą stabilność skrzyni ładunkowej podczas tej operacji. Dzięki licznym opcjom (regulowane nadstawki itp.) i bardzo 

korzystnej cenie, ta limitowana wersja przyczepy DRAKKAR spodoba się każdemu, kto poszukuje wielozadaniowości w dużym zakresie.

 ✓ Skrzynia stożkowa ze słupkami ze stali i burtami bocznymi z płyt Polyfont 
zabezpieczonych przeciwko promieniom UV

 ✓ Wymiary skrzyni ładunkowej: długość 8,30 - 8,70 m; szerokość 2,38 m; 
wysokość 1,50 m

 ✓ Ładowność konstrukcyjna 28 t, a pojemność 48,8 m³ DIN
 ✓ Tylna klapa hydrauliczna z 3 spustami zbożowymi (600 x 270 mm)
 ✓ Burta przednia nachylona ze słupkami ze stali i poszyciem z pleksiglasu
 ✓ Przenośnik podłogowy napędzany 2 silnikami hydraulicznymi ze wspomaga-

niem przy rozładunku zapobiegającym naciągnięciu taśmy
 ✓ Osie BPW  150 i hamulce 410 x 180 mm
 ✓ 2 osie skrętne wymuszające (pierwsza i ostatnia oś) z widełkowym uchwy-

tem sprzęgu - w tym zaczep szybki do ciągnika i centrala regulacyjna

 ✓ Podnośnik osi przedniej
 ✓ Koła 650/55R26.5 (Agriterra 02 MITAS) 169 D (Ø 1 389 x 645 mm, 7 890 kg 

na koło przy 40 km/h)
 ✓ Hydro-Tridem: hydrauliczne zawieszenie osi z automatycznym powrotem do 

poziomu
 ✓ Pneumatyczny układ hamulcowy proporcjonalny do ładunku
 ✓ Oleopneumatyczne zawieszenie dyszla
 ✓ Sterowniki kierujące rozładunkiem umiejscowione w kabinie oraz z tyłu pojazdu
 ✓ Pełna obsługa elektrohydrauliczna maszyny (dostosowana do load sensing)
 ✓ Nadstawki nieuszczelnione z ocynkowanej stali z regulacją ręczną 4-pozycyjną  

(0 / 250 / 400 / 550 mm) umożliwiającą uzyskanie pojemności skrzyni ładun-
kowej do 48,8 lub 53 m³ ze stertą, w przypadku materiału o mniejszej gęstości
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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, dotychc-
zas 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!


