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SIROKO

Zdjęcie przykładowe

 3 Wąski rozrzutnik skorupowy na dużych kołach, wykonany ze stali  
HLE 550.

 3 Ładowność konstrukcyjna 12 t, pojemność 13 m³

 3  Skrzynia i dyszel ocynkowane na gorąco. Inne elementy pokryte farbą 
podkładową 2K i lakierem nawierzchniowym (ogółem 100 µ)

 3  Oś ADR 130 z hamulcami 406x120 mm

 3  Koła 650/75R32 (Mitas) AC70G 172 A8 (Ø 1.795 x 650 mm, 6.300 kg na 
koło przy 40 km/h)

 3  Układ jezdny przykręcany (przestawny), dyszel przykręcany  
(regulowany)

 3  Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy

 3  Zawieszenie dyszla, z poprzecznymi parabolicznymi piórami, zapew-
niające maksymalny komfort i stabilność podczas jazdy

 3  Zęby odwracalne i demontowane ze stali HARDOX 450 (70 x 10 mm)

 3  Napęd 1000 obr./min z szerokokątnego wałka Walterscheid z  
zabezpieczeniem krzywkowym (prędkość obrotowa wałków adaptera: 
423 obr./min)

 3  2 łańcuchy ogniwowe Ø 14 mm z napinaczem 

 3  Adapter z 2 pionowymi wałkami Ø 900 mm z trzonem Ø 194 mm

 3  Szczelna hydrauliczna zasuwa gilotynowa

 3  Elektryczne sterowanie posuwem taśmy (Ferti-Control 300)

 3  Światła sygnalizacyjne wbudowane i samochowające oraz światła 
boczne z żarówkami LED

 3  Spoiler przedni zabezpieczający przed odrzutami z okratowanym 
wziernikiem
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Za sprawą projektu «Advantage» JOSKIN chciał udowodnić, że obniżenie cen maszyn rolniczych jest całkowicie możliwe bez inge-
rowania w ich jakość. W celu wyeliminowania ograniczeń kosztowych JOSKIN wdrożył proces produkcji seryjnej, dotychczas nies-
tosowany przy wytwarzaniu przyczep rolniczych. 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 zautomatyzowanych 
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!


