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ADVANTAGE SERIES
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MODULO2

Zdjęcie przykładowe

3 Wóz asenizacyjny MODULO2 18 000 litrów 
3 Jednolita konstrukcja wykonana ze specjalnej stali i dwustronnie 

ocynkowana 
3 Homologacja europejska dmc maks. 21 t (18 t osie + 3 t oczko pocią-

gowe) przy 40 km/h
3 Układ jezdny Boggie Roll-Over, przykręcany (przestawny) i dyszel 

przykręcany (regulowany)
3 Dyszel resorowany (poprzeczne pióra) zapewniający maksymalny 

komfort i stabilność podczas jazdy 
3 Osie ADR 150 z hamulcami 420 x 180 mm 
3 Oś tylna nadążna z amortyzatorem i blokadą hydrauliczną (dwukier.)
3 Układ hamulcowy pneumatyczny proporcjonalny do ładunku z siłow-

nikiem sprężynowym
3 Koła 710/50R26.5 FL 693 M Ridemax 170 D (BKT) (Ø 1383 x 727 mm, 

8160 kg na koło przy 40 km/h i 4 barach)

3 Pompa typu PN 155 JUROP – 1000 obr./min (15 200 l/min) 
3 Wałek szerokokątny 1-stronny (Walterscheid) 
3 ECOPUMP: specjalny tłumik o dużej  pojemności z odzyskiem oleju, 

podwyższonym poborem powietrza i redukcją hałasu 
3 Filtr samoczyszczący (60 l) 
3 Połączony wskaźnik poziomu Ø 6’’ (150 mm) (przezroczysta rura z 

pleksiglasu) 
3 Zawór ssący Ø 6’’ (150 mm) z ruchomą szczęką Perrot
3 Przygotowanie do ramienia pompującego JUMBO (Ø 200 mm)
3 Przygotowanie do turbonapełniacza, mieszadła hydraulicznego i po-

krywy hydraulicznej 500 x 600 mm
3 Rama tylna (przygotowanie do osprzętu tylnego) 
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Trans-CAP

Drakkar
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Volumetra
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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!


