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ADVANTAGE SERIES

WPSCA960-01

SCARIFLEX
R6S5 960

3 Grote werkbreedte (9,6 m)

3 Frame uit 5 secties (1,20 m + 2,40 m + 2,40 m + 2,40 m + 1,20 m) 
met dubbele hydraulische inklapfunctie

3 Structuur en werktuigen volledig uit gegalvaniseerd speciaal staal. 
Gekorrelstraalde en dan geverfde (2K) bladen uit bewerkt staal 

3 6 rijen van werktuigen voor een intensieve en nauwkeurige werking:
•  1 rij van sleepschrapers van de 60 cm op half-soepele bladen;
•  5 rijen van Ø 8 mm � exibele tanden.

3 Onafhankelijke instelling van de werkkracht van ieder type werktuig:
• d.m.v. de dieptewielen (schrapers);
• d.m.v. een hendel op de rijen van � exibele tanden voor eenzelfde helling 
 van ieder element.

3 Flexibele koppeling voor een uitstekende bodemaanpassing en om 
trillingen te beperken

3 Automatische vergrendeling in transportpositie (kan mechanisch ont-
grendeld worden via een koord vanuit de cabine)

3 2 paren rubberen wielen (Ø 375 x 150 mm)

3 DELIMBE pneumatische zaaimachine van 300 l: turbine met hydrauli-
sche aandrijving, bedieningskastje en “groot-debiet” verdeler (aanbe-
volen voor granen, gras en wikke) 

3 Compatibel met trekkers van 60 PK of meer
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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!


