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ADVANTAGE SERIES

ADV26000VS/2-01

VOLUMETRA 

3 VOLUMETRA mengmesttank van 26 000 l 

3 Structuur met geïntegreerd chassis uit speciaal staal, binnen en buiten gegal-
vaniseerd, speciale coating

3 Tussenschot voor de gewichtsoverdracht (hydraulische sluiting van de luch-
tinlaat) en bovenmangat met binnen- en buitenladders

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

3 Lastafhankelijk luchtremsysteem 

3 Dubbele gedwongen besturing (eerste en laatste as) 

3 Wielen 750/60R30.5 Trelleborg 181 D / 178 E Twin Radial (Ø 1 675 x 790 mm, 
4 500/11 200 kg per wiel bij 40 km/u)

3 Jurop PNR 155 vacuümpomp – 1 000 omw/min (15 500 l/min) en STORM 10 
000 centrifugaalpomp (10 000 l/min)

3 Hydropneumatische dissel met automatische hoogte-instelling

3 Rugzuigarm met draaipunt vooraan op de tank

3 Ø 8’’ (200 mm) groot-debiet onderdompelbare turbo-vuller met automati-
sche uitschakeling, zuigermotor (100 l/min bij 180 bar) en manometer

3 Joskin bandendrukwisselsysteem op drieasser met 4 500 l/min compressor

3 Complete ISOBUS met debietmeter en NIR voorafuitrusting

3 Voorafuitrusting voor achterwerktuig met automaat 2+4 (automatisering 
van de handelingen aan het einde van de lijnen)

3 Pendislide PRO sleepslangenboom van 18 m met dieptewielen, automatische 
hellingsverstelling en hydraulische dubbele inklapfunctie 

3 Gepatenteerde JOSKIN SCALPER verticale snijverdelers met 6’’ handbediende 
doseerafsluiters, stenenvanger en HARDOX tegenmes 
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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!


