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ADVANTAGE SERIES

WPV14502W-01
VOLUMETRA

Model VOLUMETRA Advantage składa się z wozu asenizacyjnego o pojemności 14 500 litrów i z rampy Pendislide PRO o szerokości 15 metrów. Liczne opcje 
(Hydro-Tandem, automatyczne hydrauliczne wyłączanie napełniania, hamulec pneumatyczny proporcjonalny do ładunku itd.), w które obie maszyny mogą 
być wyposażone, dają wyjątkowo wydajne połączenie w korzystnej cenie. Położenie płóz rampy, dzięki którym dostosowuje się ona do nierówności terenu w 

każdych warunkach, umożliwia precyzyjne i jednolite nawożenie.

 ✓ Wóz asenizacyjny VOLUMETRA 14 500 litrów 

 ✓ Konstrukcja ze zintegrowaną ramą, wykonana ze specjalnej stali i dwustron-
nie ocynkowana 

 ✓ Osie ADR   130 i hamulce 406 x 120 mm 

 ✓ Koła 750/60R26.5 (Super Steel Belted BKT) 180 D (Ø 1 574 x 754 mm, 6 750 / 
10 880 kg na koło przy 40 km/h) 

 ✓ Hydro-Tandem: hydrauliczne zawieszenie osi

 ✓ Układ hamulcowy pneumatyczny proporcjonalny do ładunku 

 ✓ Oczko pociągowe kuliste JOSKIN Ø 80 mm 4 t (duża płytka) 

 ✓ 2 reflektory pracy LED z tyłu (ze sterownikiem w kabinie)

 ✓ Wałek szerokokątny 1-stronny (Walterscheid) 

 ✓ Pompa przepływowa typu ślimakowego W130 (5 000 l/min) - 600 obr./min –  
do układu pompowania Ø 8'' (200 mm) ze zintegrowanym zbierakiem kamieni 

 ✓ Automatyczne hydrauliczne wyłączanie napełniania (dwukier.)  

 ✓ Pływakowy wskaźnik poziomu

 ✓ Pokrywa górna Ø 520 mm z otwieraniem hydraulicznym

 ✓ Przygotowanie do czołowego ramienia pompującego JUMBO bez wbudowa-
nia Ø 200 mm (dostępne w opcji) 

 ✓ Rampa rozlewająca Pendislide PRO 150/60PS2 ze składaniem hydraulicznym 

 ✓ Rozdzielacze pionowe SCALPER z zaworami dozującymi 6” sterowanymi 
ręcznie, zbierakiem kamieni i przeciwnożami HARDOX 

 ✓ Sekwencja końca linii przejazdu (Automate)
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Za sprawą projektu «Advantage» JOSKIN chciał udowodnić, że obniżenie cen maszyn rolniczych jest całkowicie możliwe bez 
ingerowania w ich jakość. W celu wyeliminowania ograniczeń kosztowych JOSKIN wdrożył proces produkcji seryjnej, dotychc-
zas niestosowany przy wytwarzaniu wozów asenizacyjnych. 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 zauto-
matyzowanych 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!


