
Sinds zijn aankomst in het JOSKIN gamma heeft de TORNADO stalmeststrooier zijn publiek heel snel kunnen vinden. 
Vandaag is hij zelfs één van de meeste verkochte modellen ter wereld geworden! Zelfs als dit succes door het concept 
van het product zelf verklaard kan worden, is het duidelijk dat het ook aan de constante ontwikkelingen op de machine 
te wijten is. Het jaar 2019 is geen uitzondering. Laten we de enkele recente nieuwigheden van het product doornemen.  

Het concept van de TORNADO3 is eenvoudig. Zijn eerste sterke punt is het design zelf. Het gaat om een stalmeststrooier met 
verlaagde smalle laadbak uit staal met hoge elasticiteitsgrens en wielen met een grote diameter. Deze kenmerken zorgen voor 
een compact werktuig, met een uitstekende stabiliteit, een verlaagd gewicht en een uitstekende hanteerbaarheid.

TORNADO: DE ONTWIKKELING GAAT DOOR

Ondanks zijn specifieke formaat kan de laadbak van de TORNADO3 een grote inhoud hebben. Naargelang het model en 
met een bakhoogte van 1 130 tot 1 570 mm kan de stalmestrooier immers een inhoud van 8,6 tot 25,8 m³ hebben! Naast 
zijn afmetingen is een ander sterk punt van dit product zijn buitengewone stevigheid. Deze is altijd gebaseerd op een 
geoptimaliseerd vouwen, wat één van de “JOSKIN geheimen van de kwaliteit” vormt. Hierdoor gesterkt heeft het merk net 
aangekondigd dat het vouwen volledig herzien werd om voor een betere doorstroom van het materiaal naar de strooiwalsen 
te zorgen.

Geoptimaliseerde laadbak



Het is niet de enige verandering. Naast de originele strooi-
inrichting met verticale strooiwalsen bestaat de TORNADO3 
ook al 2 jaar als “Horizon” uitvoering: 3 modellen met 
horizontale strooiwalsen zijn beschikbaar en ze werden 
ook geüpgraded. Hun strooischijven hebben nu hetzelfde 
design als de strooischijven op de Ferti-SPACE2. Met een 
diameter van 1 040 mm zorgen deze nieuwe schijven voor 
een verbeterde verdeling van het materiaal over grotere 
afstanden alsook voor een betere verkruimeling.  
Om mensen te helpen een keuze te maken, heeft JOSKIN 
ook de laadbakken van zijn TORNADO3 van 1,37 m hoog 
herzien (T5513/14V, T6013/16V et T6013/16BV). Ze zijn nu 
gestandaardiseerd om van strooi-inrichting eenvoudig te 
kunnen veranderen (keuze tussen verticale of horizontale 
uitvoering).

De facelift is niet over. Vanaf nu is er ook een nieuwe 
disselvering. De bladgeveerde dissel van de TORNADO3 
werd immers door een hydropneumatische dissel met 
gesloten circuit vervangen. Hiermee worden de schokken 
beter opgevangen en gecompenseerd. Hierdoor wordt 
de stalmeststrooier comfortabeler en er wordt ook 
nauwkeuriger gestrooid. Het strooibeeld is ook homogener, 
zelfs op oneven terrein.

Verschillende kleine verbeteringen werden door het merk nog aangekondigd. Zelfs als ze op het eerste zicht niet opgemerkt 
kunnen worden, zorgen ze echter voor de legendarische stevigheid van de TORNADO3. Onder deze nieuwigheden vinden we 
latten van 80 x 40 mm op bodemketting in plaats van latten van 60 x 40 mm, wat voor een hogere buigweerstand zorgt. De 
overbrengingsas werd ook herzien. Zijn diameter is nu 1”3/4 in plaats van 1”3/8. Hierdoor is de as steviger en het toerental van 
de strooiwalsen kan verhoogd worden. Ten slotte werden de gevouwen profielen, welke als geleiders voor de deur dienden, 
door verticale buizen vervangen.  Hierdoor is de machine steviger en het algemene onderhoud van het voertuig is eenvoudiger.

Gezien deze nieuwe lijst van nieuwigheden aangeboden door JOSKIN is het gewoon niet verwonderlijk dat de TORNADO een 
bestseller sinds meer dan 20 jaar is! Zeker is dat als JOSKIN zo verder gaat, is het succes nog niet af!

Efficiëntere schijven

Top vering!

Steeds hogere stevigheid


