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ADVANTAGE SERIES

WPV14502W-01
VOLUMETRA

De VOLUMETRA Advantage is samengesteld uit een tank van 14 500 liter en Pendislide PRO verspreidingsboom van 15 meter. De talrijke opties (Hydro-Tandem, 
hydraulisch systeem dat het vullen automatisch stopt, lastafhankelijk luchtremsysteem, enz.) op de twee machines zorgen voor een bijzonder efficiënte combi-
natie tegen een voordelige prijs. De positie van de sleufkouters van de verspreidingsboom, die oneffenheden van het terrein volgen, zorgt voor een nauwkeurige 

en homogene verspreiding.

 ✓ VOLUMETRA mengmesttank van 14 500 l 

 ✓ Structuur met geïntegreerd chassis uit speciaal staal, binnen en buiten ge-
galvaniseerd 

 ✓ ADR assen  130 en 406 x 120 mm remmen 

 ✓ Wielen 750/60R26.5 (Super Steel Belted BKT) 180 D (Ø 1  574 x 754  mm, 
6 750/10 880 kg per wiel bij 40 km/u) 

 ✓ Hydro-Tandem: hydraulische vering van de assen

 ✓ Lastafhankelijk luchtremsysteem 

 ✓ JOSKIN Ø 80 mm 4t kogelscharnieroog (grote schroefplaat) 

 ✓ 2 LED achterwerklampen (met bedieningskastje in de cabine)

 ✓ 1-zijdige groothoekaftakas (Walterscheid) 

 ✓ W130 volumetrische wormpomp (5  000  l/min) - 600  omw/min –  
geschikt voor een Ø 8’’ aanzuigcircuit met geïntegreerde stenenvanger

 ✓ Hydraulisch systeem dat het vullen automatisch stopt 

 ✓ Vlotterpijlwijzer

 ✓ Bovendeur (Ø 520 mm) met hydraulische opening

 ✓ Voorafuitrusting voor niet-ingebouwde Ø 200 mm front-JUMBO zuigarm 
(beschikbaar als optie) 

 ✓ Pendislide PRO 150/60PS2 verspreidingsboom met hydraulische inklapfunctie 

 ✓ SCALPER© verticale snijverdelers met 6’’ handbediende doseerafsluiters,  
stenenvanger en HARDOX tegenmes 

 ✓ Automatisering van de handelingen aan het einde van de lijnen (Automaat)
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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!


