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ADVANTAGE SERIES

WPM11013V-01

MODULO2
WPM11013V-01

MODULO2

3 MODULO2 mengmesttank van 11 000 l 

3 Monocoque structuur uit speciaal staal, binnen en buiten gegalvani-
seerd 

3 ADR 150 as met 420 x 180 mm remmen 

3 Wielen 800/60R32 Flotation Trac (Vredestein) 185 D (Ø 1  800 x 800 
mm, 12 600 kg per wiel bij 40 km/u en 4 bar) 

3 Lastafhankelijk luchtremsysteem 

3 Geveerde dissel (dwarsbladveren) voor maximum comfort en stabili-
teit bij het rijden 

3 2 LED werklampen aan de achterzijde (met bedieningskastje in de ca-
bine), breedtemaatlichten (4 stuks) en LED zijlichten 

3 Pomp type JUROP PN 106 (11  000 l/min bij atmosferische druk - 
10 000 l/min bij 60% vacuüm) - 1 000 omw/min - versnellingskast 

3 Zel� edigende vochtvanger (30 l)

3 ECOPUMP: speciale uitlaatpot met grote inhoud, olie-opvanger, hoog-
geplaatste luchtaanzuig en geluidsdemping 

3 Ø 6” (150 mm) communicerende kijkbuis (doorzichtige buis uit plexi-
glas) 

3 Voorafuitrusting voor niet-ingebouwde Ø 200 mm front-JUMBO zui-
garm (beschikbaar als optie) en turbovuller

3 Voorafuitrusting voor Solodisc



Modulo2

Trans-CAP

Drakkar

Tornado3

Volumetra

Trans-KTP

Trans-SPACE
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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 � nanciële 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 grondsto� en, een betere benutting van de werknemers en een grotere 
e�  ciëntie 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!


