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ADVANTAGE SERIES

TRANS-KTP
WPTK2765-03

Dzięki skrzyniom ładunkowym ze stali HARDOX 450 nasze przyczepy Trans-KTP mają wytrzymałość odpowiednią do najcięższych robót. System Hydro-Pendul, 
stabilizator wywrotu i korektor przechyłu zapewniają bezpieczne manewrowanie podczas wyładunku. Liczne opcje włączone do serii Advantage, właściwe 

przyczepom 27/65, gwarantują solidną maszynę z pełnym wyposażeniem i w wyjątkowej cenie. 

 ✓ Stożkowa skrzynia skorupowa, wykonana ze stali HARDOX 450 o grubości 6 mm 
(burty i podłoga) - wzmocniona górna krawędź

 ✓ Wymiary skrzyni ładunkowej: długość 6,49 - 6,70 m; szerokość 2,18 - 2,26 m; 
wysokość 0,95 m

 ✓ Ładowność konstrukcyjna 27 t, pojemność 13,9 m³ DIN
 ✓ Klapa tylna hydrauliczna jednoczęściowa o dużym zasięgu (siłowniki osłonięte)
 ✓ Wąska rama (700 mm) z profilowanych rur 300 x 150 x 10 mm dająca szerokość 

całkowitą 2,55 m; siłownik przechyłu 64 l
 ✓ Farba przemysłowa 2K i lakier nawierzchniowy (ogółem 100 µ)
 ✓ Osie BPW   150 mm z hamulcami 410 x 180 mm 
 ✓ 2 osie skrętne wymuszające (pierwsza i ostatnia oś) z widełkowym uchwytem 

sprzęgu - w tym zaczep szybki do ciągnika i centrala regulacyjna
 ✓ Podnośnik osi przedniej (dwukier.)

 ✓ Koła 650/55R26.5 TL (Nokian CT BAS) 177 D (Ø 1 389 x 645 mm, 9 950 kg na 
koło przy 40 km/h)

 ✓ Hydro-Pendul: zawieszenie hydrauliczne osi z przegubem kulowym i korekto-
rem przechyłu

 ✓ Układ hamulcowy pneumatyczny proporcjonalny do ładunku
 ✓ Dyszel oleopneumatyczny (dwukier.) z automatycznym powrotem do poziomu
 ✓ Oczko pociągowe kuliste JOSKIN Ø 80 mm 4 t (duża płytka)
 ✓ Przechył za pomocą hydraulicznej pompy przemysłowej 150 l/min (1000 obr./

min) ze stabilizatorem wywrotu sterowanym elektrycznie 
 ✓ Elektrohydrauliczna obsługa maszyny (klapa hydrauliczna, dyszel oleopneuma-

tyczny, drogowy podnośnik osi)
 ✓ Drabinka i spoiler przedni ocynkowane
 ✓ Przygotowanie do smarowania automatycznego (61 punktów)
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Za sprawą projektu «Advantage» JOSKIN chciał udowodnić, że obniżenie cen maszyn rolniczych jest całkowicie możliwe bez 
ingerowania w ich jakość. W celu wyeliminowania ograniczeń kosztowych JOSKIN wdrożył proces produkcji seryjnej, dotychc-
zas niestosowany przy wytwarzaniu wozów asenizacyjnych. 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 zauto-
matyzowanych 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!


