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ADVANTAGE SERIES

TRANS-CAP
WPTC6532-01

Przyczepa Trans-CAP jest uniwersalną wywrotką doskonale dostosowaną do wszystkich prac rolnych. Jej rama z profilowanych rur i skrzynia ładunkowa ze 
specjalnej stali HLE sprawiają, że jest wyjątkowo solidna. Poza standardowym wyposażeniem, które sprawdziło się pod względem wydajności, przyczepa 
Trans-CAP, z limitowanej serii Advantage, posiada dodatkowe opcje wysokiej klasy. System wózka jezdnego Roll-Over z przykręcanym stołem i mechanizm 

pneumatycznego hamulca proporcjonalnego do ładunku z pewnością przyczyniają się do zwiększenia jej efektywności.

 ✓ Stożkowa skrzynia skorupowa, wykonana ze stali specjalnej HLE 420   
o grubości 4 mm (burty i podłoga)

 ✓ Wymiary skrzyni ładunkowej: długość 6,39 - 6,73 m; szerokość 2,18 - 2,26 m; 
wysokość 1,50 m

 ✓ Ładowność konstrukcyjna 18 t, pojemność 21,90 m³ DIN

 ✓ Tylna klapa hydrauliczna 1-częściowa (dwukier.), z siłownikiem połączonym z 
ramieniem, spust zbożowy 500 x 500 mm i uszczelka

 ✓ 4 wzierniki przednie zamknięte pleksiglasem (szer. 21 cm; wys. 63 cm) z okra-
towaniem

 ✓ Rama 900 mm z profilowanych rur 300 x 100 x 8 mm 

 ✓ Farba przemysłowa 2K i lakier nawierzchniowy (ogółem 100 µ)

 ✓ Układ jezdny - wózek Roll-Over przykręcany przestawny 

 ✓ Osie ADR   130 i hamulce 406 x 120 mm

 ✓ Oś nadążna z amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.)

 ✓ Koła 600/55R26.5 (Mitas Agriterra 02) 165 D (Ø 1 335 x 626 mm, 7 000 kg na 
koło przy 40 km/h)

 ✓ Układ hamulcowy pneumatyczny proporcjonalny do ładunku

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

 ✓ Podpora postojowa hydrauliczna

 ✓ Przechył hydrauliczny - siłownik 33 l zamontowany na przegubie o podwójnej 
osi obrotu

 ✓ Przygotowanie do stabilizatora przechyłu, plandeki i przedniego balkonu



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!


