
www.joskin.com 1

SIMA 2017

0

0

CONTACT : Etn. JOSKIN N.V. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIË
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax: +32 4 377 10 15 - E-mail: info@joskin.com

NIEUWE RUGZUIKARM 
INGEKLAPT OP DE DRAAIPUNT 
BOVEN VOORAAN OP DE TANK

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

Om de complexe pompbehoeften te beantwoorden en een efficiënte oplossing voor iedere situatie te bieden, breidt JOSKIN zijn 
gamma uit en presenteert een nieuwe rugzuigarm met een draaipunt boven op de tank. Zelfs als een brede sleepslangboom 
op de tank gemonteerd is, maakt deze uitvoering het mogelijk de pompdiepte te verhogen. De belemmering op de tank is ook  
verminderd, omdat de zuigarm integraal bovenop de tank wordt geplaatst. 

De afmetingen van de elementen die de zuigarm samenstellen - bijzonder de geometrie van het eerste deel van het chassis - zijn 
systematisch aangepast aan de uitvoering van de machine om de prestaties en de bediening  beter te optimaliseren. 
De kinematica is geoptimaliseerd voor :
 
• een maximale opheffingshoek voor een aanzuiging in 

een container;
• een maximale opheffingshoek in het geval van aanzuiging 

in een ondergrondse mestopslag;
• aanzuigen in een vultrechter dankzij een ontwerp die de 

laterale uitslag beperkt;
• een aan de boom geïntegreerde turbo of een 

dompelturbo van de laatste generatie.

Rugzuikarm ingeklapt op de draaipunt boven vooraan op de tank

Rugzuikarm ingeklapt op de draaipunt boven vooraan op de tank (de waarden variëren naargelang van de gekozen configuratie)
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Dit ontwerp in drie geledingen brengt flexibiliteit, snelheid en veiligheid dankzij deze uitrusting bestemd voor het 
aanzuigen in alle omstandigheden. Zijn 320° rotatie maakt er een multifunctionele pompwerktuig. 

Technische details : 
• Industriële kogel; 
• Ø 200 mm industriële anti-verstoppingsafsluiter (DW);
• rioleringskast met hydraulisch aftapventiel; 
• veiligheidsschakelaar die voorkomt dat de arm meermaals rond draait in dezelfde richting;
• joystick voor elektrohydraulische bediening;
• 3 hydraulische geledingen; 
• centrale smering op manhoogte.

Benaming

Rugzuigarm met draaipunt boven op de tank, met inbegrip van:
- steun aan de voorzijde van de tank;
- Ø 200 mm industriële anti-verstoppingsafsluiter (DW);
- veiligheidsschakelaar die voorkomt dat de arm meermaals rond draait in dezelfde richting;
- joystick voor elektrohydraulische bediening;
- 3 hydraulische geledingen (3de geleding door hydraulische motor ingebouwd in de kogel);
- Kastje voor rugzuigarm met hydraulisch aftapventiel (afsluiting tegelijkertijd als de achterafsluiter);
- 5 klein-debiet elektrohydraulische ventielen (5 x 1782);
- centrale smering met een balk met smeerpunten op manhoogte (CE standaard).

Context : 

JOSKIN biedt veel zuigarmen aan. Naast dit nieuwe model worden zuigarmen met draaipunt achteraan, elektrisch 
componenten, turbo-vuller of dompelturbo als opties aangeboden.  
Een oplossing voor iedere situatie.

Zuigarm boven met dompelturbo Zuigarm gemonteerd op de trechter


