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ADVANTAGE SERIES

TRANS-CAP
WPTC6532-01

De Trans-CAP is een multifunctionele kipwagen die perfect geschikt is voor de landbouwwerken. Het chassis uit profielbuizen en de laadbak uit speciaal staal 
met hoge elasticiteitsgrens maken de kipwagen bijzonder stevig. Naast de standaard uitrusting die zijn efficiëntie al heeft bewezen, zijn de Trans-CAP uit de 
Advantage beperkte serie van topklasse opties voorzien. De Roll-Over bogie met vastgeboute tafel en lastafhankelijk luchtremsysteem zorgen zeker weten voor 

betere vermogens.

 ✓ Conische monocoque laadbak uit speciaal staal met hoge elasticiteitsgrens 
(graad 420) van 4 mm (zijwanden en bodemplaat)

 ✓ Afmetingen van de laadbak: 6,39 m - 6,73 m lang; 2,18 m - 2,26 m breed; 
1,50 m hoog

 ✓ Technisch toelaatbare nuttige lading van 18 t en volume van 21,90 m³ DIN

 ✓ Eendelige hydraulische achterdeur (DW) met in de arm geïntegreerde cilin-
der, 500 x 500 mm graanschuif en afdichting

 ✓ 4 doorkijkvensters aan de voorzijde met plexiglazen (breedte: 21 cm; hoogte: 
63 cm) met spijlen

 ✓ Chassis van 900 mm uit profielbuizen (300 x 100 x 8 mm) 

 ✓ 2K industriële verf en afwerkingslak (totaal: 100 µ)

 ✓ Roll-Over bogie verschuifbaar vastgebout onderstel 

 ✓ ADR assen  130 en 406 x 120 mm remmen

 ✓ Naloopas met schokdempers en hydraulische vergrendeling (DW)

 ✓ Wielen 600/55R26.5 (Mitas Agriterra 02) 165 D (Ø 1 335 x 626 mm, 7 000 kg 
per wiel bij 40 km/u)

 ✓ Lastafhankelijk luchtremsysteem

 ✓ Geveerde dissel (parabolische dwarsbladveren) voor maximum rijcomfort en 
stabiliteit bij het rijden

 ✓ Hydraulische steunpoot

 ✓ Kippen via olieaansluiting: 33 l cilinder op dubbel schommelframe

 ✓ Voorafuitrusting voor kipstabilisator, dekzeil en loopbrug aan de voorzijde



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 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!


