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ADVANTAGE SERIES
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VOLUMETRA 

3 VOLUMETRA mengmesttank van 20 000 l

3 Structuur met geïntegreerd chassis uit speciaal staal, binnen en buiten ge-

galvaniseerd 

3 Hydro-Tandem met ADR 150 assen en 420 x 180 mm remmen 

3 Nalopende achteras met schokbreker en hydraulische blokkering (DW)

3 Lastafhankelijke luchtremmen met veercilinder

3 Wielen 710/50R30.5 FL 693 M (BKT) 173 D (Ø 1 485 x 727 mm, 8 840 kg per 

wiel bij 40 km/u en 4 bar)

3 Hydropneumatische disselvering

3 JOSKIN Ø 80 mm 3 T vastgebout kogelscharnieroog (grote schroefplaat)

3 Europese keuring max. 23 t MTM (20 t op assen + 3 t op trekoog) bij 40 km/u

3 JUROP PN 155 pomp - 1 000 omw/min (15 200 l/min) 

3 1-zijdige groothoekaftakas (Walterscheid) 

3 Hydraulische bediening van de pompomschakeling (DW) 

3 ECOPUMP: speciale uitlaatpot met grote inhoud, olie-opvanger, hoogge-

plaatste luchtaanzuig en geluidsdemping 

3 Ø 6” (150 mm) communicerende kijkbuis (doorzichtige buis uit plexiglas) 

3 Voorafuitrustingen voor niet-ingebouwde front-JUMBO (Ø 200 mm), hydrau-

lische roerinrichting en 500 x 600 mm hydraulisch bovenluik

3 Voorafuitrusting voor achterwerktuigen met automaat 2+4 (automatisering 

van de handelingen aan het einde van de lijn) 

3 Breedtemaatlichten (4 stuks) en zijlichten met LED lampen

Niet-contractuele foto
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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!


