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ADVANTAGE SERIES

TORNADO3
WPTO5513-15-01

De  TORNADO Advantage is een stalmeststrooier met verticale strooiwalsen en een laadruimte van 14 m³. Gekenmerkt door het smalle, verlaagde chassis van de 
TORNADO3 alsook door zijn wielen met een grote diameter is deze beperkte editie speciaal ontworpen om aan de behoeften van de Franse markt te beantwoor-

den en vormt, dankzij de talrijke opties (hydraulische installatie, enz.), de ideale investering. 

 ✓ Smalle monocoque laadbak met grote wielen, vervaardigd uit speciaal staal 
met hoge elasticiteitsgrens (graad 550) en HARDOX staal (strooitafel)

 ✓ Technisch toelaatbare nuttige lading van 13 t en volume van 14 m³

 ✓ 2K industriële verf en afwerkingslak (totaal: 100 µ)

 ✓ ADR as  150 met 420 x 180 mm remmen 

 ✓ Wielen 650/75R32 (Mitas AC70G) 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 6 300 kg per 
wiel bij 40 km/u)

 ✓ Verschuifbaar vastgebout onderstel en instelbare vastgeboute dissel

 ✓ Luchtremmen 

 ✓ Disselvering met parabolische dwarsbladveren voor maximum rijcomfort en 
stabiliteit bij het rijden

 ✓ Omkeerbare en afneembare beitels uit HB400 staal (80 x 12 mm)

 ✓ 1  000 omw/min aandrijving door Walterscheid groothoekaftakas met nok-
kenbeveiliging (toerental van de strooiwalsen: 423 omw/min)

 ✓ 2 Ø 16 mm scheepvaartkettingen met spanner en verwisselbare vastgeboute 
latten

 ✓ Industriële hydraulische installatie D60 (1 000 omw/min) - debiet: 60 l/min

 ✓ DPA op Ferti-CONTROL 4000 om de snelheid van de bodemketting naarge-
lang de rijsnelheid in te stellen

 ✓ Elektronische deuropeningsaanwijzer, strooier-teller en beveiliging voor het 
starten van de bodemketting

 ✓ Beschermde en inklapbare lichten

 ✓ Voorschot met beschermingsrooster
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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!


