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ADVANTAGE SERIES

WPM11013V-01

MODULO2

Zdjęcie przykładowe

 3 Wóz asenizacyjny MODULO2 11 000 litrów 

 3  Konstrukcja ze zintegrowaną ramą, wykonana ze specjalnej stali i 
dwustronnie ocynkowana 

 3  Oś ADR 150 x 2000 i hamulce 420 x 180 mm 

 3 Koła 800/60R32 Flotation Trac (Vredestein) 185 D (Ø 1.800 x 800 mm, 
12.600 kg na koło przy 40 km/h i 4 barach)  

 3  Układ hamulcowy pneumatyczny proporcjonalny do ładunku 

 3  Dyszel resorowany (poprzeczne pióra) zapewniający maksymalny 
komfort i stabilność podczas jazdy 

 3  2 reflektory pracy LED z tyłu (ze sterownikiem w kabinie), 
światła obrysowe (4 szt.) i światła boczne z żarówkami LED 

 3 Pompa typu JUROP PN 106 (11 000 l/min przy ciśnieniu atmosferycznym 
- 10 000 l/min przy 60% próżni) - 1000 obr./min - multiplikator 

 3  Filtr samoczyszczący 30 l «zero konserwacji»

 3  ECOPUMP: specjalny tłumik o dużej  pojemności z odzyskiem oleju, 
podwyższonym poborem powietrza i redukcją hałasu 

 3  Wskaźnik połączony Ø 6’’ (150 mm) (przezroczysta rura z pleksiglasu) 

 3  Przygotowanie do czołowego ramienia pompującego JUMBO bez 
wbudowania Ø 200 mm (dostępne w opcji) i turbonapełniacza

 3  Przygotowanie do Solodisc



Modulo2

Trans-CAP

Drakkar

Tornado3

Volumetra

Trans-KTP

Trans-SPACE
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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!


