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ADVANTAGE SERIES

TORNADO3
WPTO5513-15-01

TORNADO Advantage jest rozrzutnikiem z pionowym adapterem, którego ładowność wynosi 14 m³. Charakteryzując się wąską, obniżoną ramą modelu 
TORNADO3 oraz kołami o dużej średnicy, ta limitowana edycja została opracowana specjalnie pod kątem oczekiwań rynku francuskiego, a dzięki licznym opcjom 

(centrala hydrauliczna itd.) stanowi idealną inwestycję. 

 ✓ Wąska skorupowa skrzynia na dużych kołach wykonana ze specjalnej stali 
HLE 550 i HARDOX (blacha stołu rozrzucającego)

 ✓ Ładowność konstrukcyjna 13 t, pojemność 14 m³

 ✓ Farba przemysłowa 2K i lakier nawierzchniowy (ogółem 100 µ)

 ✓ Oś ADR  150 z hamulcami 420 x 180 mm 

 ✓ Koła 650/75R32 (Mitas AC70G) 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 6 300 kg na koło przy 
40 km/h)

 ✓ Układ jezdny przykręcany (przestawny), dyszel przykręcany (regulowany)

 ✓ Pneumatyczny układ hamulcowy 

 ✓ Zawieszenie dyszla, z poprzecznymi parabolicznymi piórami, zapewniające mak-
symalny komfort i stabilność podczas jazdy

 ✓ Zęby odwracalne i demontowane ze stali HB400 (80 x 12 mm)

 ✓ Napęd 1000 obr./min z szerokokątnego wałka Walterscheid z zabezpieczeniem 
krzywkowym (prędkość obrotowa wałków adaptera: 423 obr./min)

 ✓ 2 łańcuchy pierścieniowe Ø 16 mm z napinaczem i przykręcane wymienne listwy

 ✓ Centrala hydrauliczna przemysłowa D60 1000 obr./min - wydajność 60 l/min

 ✓ System DPA do Ferti-CONTROL 4000 umożliwiający regulację prędkości przenośni-
ka zależnie od prędkości jazdy

 ✓ Elektroniczny wskaźnik otwarcia klapy, licznik rozładunków i zabezpieczenie roz-
ruchu przenośnika

 ✓ Zabezpieczone światła samochowające

 ✓ Spoiler przedni zabezpieczający przed odrzutami, z okratowanym wziernikiem
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Skorzystaj z niskich cen na nasz 
sprzęt produkowany seryjnie!

Za sprawą projektu «Advantage» JOSKIN chciał udowodnić, że obniżenie cen maszyn rolniczych jest całkowicie możliwe bez inge-
rowania w ich jakość. W celu wyeliminowania ograniczeń kosztowych JOSKIN wdrożył proces produkcji seryjnej, dotychczas nie-
stosowany przy wytwarzaniu przyczep rolniczych. 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 zautomatyzowanych 
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.


