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PERSINFO

HYDRAULISCHE ZIJLADDERS
OP GETROKKEN BALENWAGEN

Het is vanaf nu mogelijk om de getrokken WAGO balenwagens met 
hydraulisch bediende zijladders (2 EW) uit te rusten die voor meer 
veiligheid en snelheid bij het gebruik zullen zorgen. 

Door ze te heffen, via een hydraulische bediening, kan de lading beveiligd 
worden. Ze worden op hun plaats gehouden door terugslagkleppen. Het 
menselijke ingrijpen is zo beperkt. Het bevestigen door spanbanden en 
de regelmatige controle van hun spanning zijn zo niet meer nodig. 

De ladders kunnen aan weerszijden neergelaten worden, waardoor er 
naar keuze aan de linker- of rechterzijde geladen kan worden. Structuur geschikt voor alle types balen

Heffen en neerlaten d.m.v. hydraulische cilinder Verstevigde ladder aan de voorzijde
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Niet contractuele data die kunnen evolueren.

PERSINFO

Deze hydraulische ladders zijn speciaal ontwikkeld voor het 
gebruik met balen met de meest gangbare afmetingen: een 
dubbele rij van 3 opgestapelde vierkante balen van 90 cm 
hoog, 4 opgestapelde vierkante balen van 70 cm hoog of 
2 of 3 opgestapelde ronde balen met een diameter van 
120 cm tot 200 cm. 
De structuur is gemaakt van ronde buizen om de balen niet 
te beschadigen.

CONTEXT:

JOSKIN biedt verschillende modellen van balenwagens aan:
• getrokken balenwagens met draaikrans, bladvering en stabilisatieveer voor de dissel;
• half-gedragen balenwagens met verstevigde vaste dissel.
Ze zijn verkrijgbaar met 1, 2 of 3 assen, een lengte van 6 tot 12 m en een nuttige lading van 7 tot 20 t. 
Hun breedte van 2,5 m maakt het mogelijk om de balen of Pallox eenvoudig te plaatsen tussen de zijranden.

Voordelen:
• bescherming van de gehele lading, zowel voor de bestuurder als bij het transport;
• aanzienlijke tijdswinst bij het laden en lossen door de menselijke ingreep te beperken en vergemakkelijken d.m.v. 

de activering van het ventiel in de trekker om de zijladders te heffen of neerlaten (het gebruik van spanbanden en 
de ontrole van hun spanning zijn zo niet meer nodig);

• multifunctionaliteit gezien de mogelijkheid om alle balen met gangbare afmetingen te kunnen laden.


