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2018, EEN JAAR VOL ONTWIKKELINGEN VOOR 
JOSKIN
Naast een eerste halve eeuw bestaan voor de JOSKIN Groep is het jaar 2018 ook door een tweede belangrijke 
verjaardag gemarkeerd. 30 jaar geleden werd de Scalper snijverdeler ontwikkeld en gepatenteerd. De hoeksteen 
van de injectiewerktuigen die vandaag nog steeds aanwezig is op de machines. Sindsdien is het gamma bemes-
ters en verspreidingsbomen dat door het bedrijf aangeboden wordt constant blijven evolueren, waardoor JOS-
KIN met enige zekerheid kan zeggen dat ze het meest uitgebreide programma kan aanbieden aan alle spelers 
binnen de landbouwwereld en -sector.

In dit gamma werden 2 nieuwe concepten recentelijk ontwikkeld: ten eerste de Pendislide Pro. Verkrijgbaar in 
4 verschillende breedtes (12, 13,5, 15 en 18 m) heeft deze boom zijn waarde bewezen bij de meest veeleisende 
klanten. Hij is uitgerust met sleufkouters om de bladeren niet te bevuilen. Hij vereist ook geen hefinrichting op 
de tanks met wielen met een diameter kleiner dan 1,67 m. Zijn grote voordeel is zijn pendelframe met zowel het 
Twist systeem (antidrupsysteem dat de buizen inklapt zodat de mengmest niet onverwacht uitvloeit) als een hel-
lingsverstelling, waardoor de helling van de boom onafhankelijk van die van de tank is. Dieptewielen vervolledigen 
de uitrusting om voor een perfecte bodemaanpassing te zorgen.

Meer recentelijk nog werden de Penditwist en Pendislide Basic modellen ontworpen om op bestaande tanks 
eenvoudig gemonteerd te kunnen worden. Verkrijgbaar met een lengte van 6 of 7,5 m vereisen deze bomen 
geen bijzondere voorafuitrusting op de tank. Ze worden rechtstreeks op het achtermangat gemonteerd. De 
enige beperking is dat het mangat een diameter van 600 mm moet hebben. Deze verspreidingsbomen worden 
door een automaat bediend die de handelingen door de chauffeur vergemakkelijkt. Het woord “Basic” 
kenmerkt dus zijn montage en niet zijn uitrusting.  Naast de montage op bestaande tanks zijn deze nieuwe 
modellen dus de perfecte uitrusting voor de aankoop van een kleinere mengmesttank.
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Op weg naar de toekomst

De nieuwe producten vormen echter pas een klein gedeelte van de ontwikkelingen voor het jaar 2018. Tijdens 
deze laatste maanden heeft JOSKIN het accent vooral op zijn productieprocessen gelegd. Sommige montagezones 
zijn nu uitsluitend bestemd voor de productie van grote seriën van machines (min. 20 stk.). Deze ontwikkeling, 
die oorspronkelijk geïmplementeerd werd voor de machines van de actie ‘50ste verjaardag”, is nu volledig geïnte-
greerd in het productieproces. De machines die in seriën vervaardigd worden, hebben dus een echt voordeel voor 
de klanten: ze zorgen voor een complete uitrusting, een standaardisering van de onderdelen, een snelle beschik-
baarheid alsook een maximale betrouwbaarheid. Tegenwoordig zijn meerdere seriën al geboren: Tornado 3, Trans-
Space 8000, Drakkar 8600 en Volumetra 18000 uitgerust met Pendislide Pro 15 m. Met de seriefabricage worden 
sommige complexe uitrustingen standaard uitrustingen. De klant beschikt zo over een ultramoderne uitrusting 
tegen een concurrerende prijs.

Dankzij de aankomst van nieuwe producten en van de ontwikkeling van het productieproces wilt de JOSKIN Groep 
zijn marktaandelen in de toekomstige jaren vergroten. Naar verluidt wordt trouwens een speciale aanbieding 
gepland voor de Sima 2019... JOSKIN zal immers een mengmesttank met een achterwerktuig aanbieden tegen een 
nooit eerder aangeboden prijs, noch door JOSKIN, noch door zijn concurrenten.


