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VOLUMETRA 

Zdjęcie przykładowe

 3 Wóz asenizacyjny VOLUMETRA 26 000 litrów 

 3 Konstrukcja ze zintegrowaną ramą, wykonana ze specjalnej stali i dwustron-
nie ocynkowana, pokryta specjalną farbą

 3 Przegroda z przeniesieniem ciężaru (hydrauliczne zamykanie wlotu powie-
trza) i właz górny wyposażony w drabinkę wewnętrzną i zewnętrzną

 3 Hydro-tridem z podwójną osią skrętną wymuszającą ADR 150 i hamulcami 
pneumatycznymi proporcjonalnymi do ładunku 420 x 180 mm 

 3 Koła 750/60R30.5 Trelleborg 181 D / 178 E Twin Radial (Ø 1.675 x 790 mm, 
4.500 / 11.200 kg na koło przy 40 km/h)

 3 Pompa próżniowa Jurop PNR 155 – 1000 obr./min (15 500 l/min) i pompa 
odśrodkowa STORM 10 000 (10 000 l/min)

 3 Dyszel oleopneumatyczny z automatycznym powrotem do poziomu

 3 Wysięgnik z punktem obrotowym z przodu zbiornika

 3 Turbonapełniacz zanurzany dużego przepływu Ø 8" (200 mm) z automatycz-
nym wyłączaniem i silnikiem tłokowym (100 l/min przy 180 barach) oraz 
manometrem

 3 System kontroli ciśnienia w oponach Joskin do potrójnej osi ze sprężarką  
4500 l/min

 3 ISOBUS komplet z systemem DPA i przygotowaniem do systemu NIR

 3 Przygotowanie do osprzętu tylnego z systemem automate 2+4 (sekwencja 
końca linii przejazdu)

 3 Rampa rozlewająca z płozami Pendislide PRO 18 m z kołami kopiującymi, 
automatycznym korektorem przechyłu i podwójnym składaniem hydrau-
licznym 

 3 Rozdzielacze pionowe SCALPER z zaworami dozującymi 6” sterowanymi  
ręcznie, zbierakiem kamieni i przeciwnożami HARDOX 
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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 nies-
tosowany 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.

Skorzystaj z niskich cen na nasz 
sprzęt produkowany seryjnie!


