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ADVANTAGE SERIES

TRANS-KTP
WPTK2765-03

Met een laadbak uit HARDOX 450 staal zijn onze Trans-KTP ontworpen om het hoofd te bieden aan de zwaarste werkzaamheden. De Hydro-Pendul, de kipstabilisator 
en de hoogte-instelling zorgen voor veiligheid bij het kippen. De talrijke opties op de Advantage serie van de kipwagens 27/65 zorgen voor een stevige, volledig 

uitgeruste en complete machine tegen een exclusieve prijs. 

 ✓ Conische monocoque laadbak uit HARDOX 450 staal van 6 mm (zijwanden en 
bodemplaat), verstevigde bovenstrookplaat

 ✓ Afmetingen van de laadbak: 6,49 m - 6,70 m lang; 2,18 m - 2,26 m breed; 
0,95 m hoog

 ✓ Technisch toelaatbare nuttige lading van 27 t en volume van 13,9 m³ DIN
 ✓ 1-delige hydraulische achterdeur met brede opening (beschermde cilinders)
 ✓ Smal chassis (700 mm) uit profielbuizen (300 x 150 x 10 mm) voor een totale 

breedte van 2,55 m; kipcilinder van 64 l
 ✓ 2K industriële verf en afwerkingslak (totaal: 100 µ)
 ✓ BPW assen  150 mm met 410 x 180 mm remmen 
 ✓ Dubbele gedwongen besturing (eerste en laatste as) met koppelpunt, inclu-

sief snelkoppeling aan de trekker en regeleenheid voor de uitlijning
 ✓ Ophefsysteem voor de vooras (DW)

 ✓ Wielen 650/55R26.5 TL (Nokian CT BAS) 177 D (Ø 1 389 x 645 mm, 9 950 kg 
per wiel bij 40 km/u)

 ✓ Hydro-Pendul: hydraulische vering van de assen met kogels en hoogte-instelling
 ✓ Lastafhankelijk luchtremsysteem
 ✓ Hydropneumatische dissel (DW) met automatische hoogte-instelling
 ✓ JOSKIN Ø 80 mm 4 t kogelscharnieroog (grote schroefplaat)
 ✓ Kippen via industriële hydraulische pomp van 150  l/min (1 000 omw/min) 

met kipstabilisator met elektrische bediening 
 ✓ Elektrohydraulisch beheer van de machine (hydraulische deur, hydropneu-

matische dissel, voorliftas)
 ✓ Gegalvaniseerde front-ladder en bovenstrookplaat
 ✓ Voorafuitrusting voor automatische smering (61 smeerpunten)
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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!


