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TRANS-SPACE 9200  
HET NIEUWE LEIDENDE KIPWAGEN-PRODUCT VAN JOSKIN

PERSINFO

In een aanhangwagen voor het transport van aardappelen 
investeren is een belangrijke beslissing waarbij de 
beschikbare opties goed geëvalueerd moeten worden. 

Met de nieuwe Trans-SPACE 9200 zijn de professionelen 
zeker om de goede keuze te maken: een maximaal volume 
en een laadbak die perfect geschikt is voor het transport 
van aardappelen.

De inhoud van 30,8m³ (zonder koepel noch opzetschotten) 
met een lengte van 9,20 m voldoet aan de groeiende 
behoeften van de klanten. 

Op 6,50 m lang is de linkerkant lager van 25 cm dan 
de rechterkant, die dus, net zoals de voorwand en de 
achterdeur, 1,50 m hoog is. Deze opbouw maakt het 
mogelijk om de valhoogte van de aardappelen bij het 
laden ter verkleinen.

Dankzij een hydraulisch opzetschot van 50 cm op de 
linkerkant en vaste opzetschotten (als optie) van 25 cm 
op de andere zijden bereikt de laadbak een hoogte van 
1,75 cm en een inhoud van 36,2 m³. 

Op de standaard uitvoering is de slag van het hydraulische 
opzetschot beperkt tot 25 cm voor een totale bakhoogte 
van 1,50 m.

Ver van elkaar geplaatste kipscharnieren Hydraulische vering 
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Niet contractuele data die kunnen evolueren.

Model Inhoud
(m³)

Technisch toe-
laatbare nuttige 

lading (t)

Binnenafmetingen van de bak (m) Cilinder-
volume 

(l)

As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen

Lengte 
(boven -on-

der)

Breedte 
(VR-AR)

Hoogte

9200/30TRC150 30,8 26 9,08 - 9,41 2,18 - 2,26 1,25 - 1,50 70 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180

CONTEXT 

Alle JOSKIN kipwagens van de Trans-CAP en Trans-SPACE gam-
ma's worden uit staal met een hoge elasticiteitsgrens vervaar-
digd en zijn perfect geschikt voor het transport van aardappelen. 
Specifieke uitrustingen zijn immers beschikbaar, zoals:

• een gedeeltelijke valbreker (bevestigd d.m.v. ringen binnen de 
laadbak), waardoor de valhoogte verlaagd wordt om beschadi-
gingen bij het laden te voorkomen, 

• manueel of hydraulisch oprolbare dekzeilen (bv. Telecover).

Telecover hydraulisch dekzeil

Valbreker (1.800 x 2.500 mm)

Trans-SPACE 9200 zonder vaste opzetschotten Trans-SPACE 9200 met vaste opzetschotten van 25 cm

Bewaarde voordelen
• gebruik van staal met hoge elasticiteitsgrens: 4 mm HARDOX 400 bodemplaat en 4 mm HLE 550 zijwanden,
• Hydro-Tridem onderstel,
• dubbele gedwongen besturing,
• voorliftas,
• luchtremsysteem,
• dwarsdisselvering door parabolische veerbladen (of hydropneumatische dissel als optie),
• ver van elkaar geplaatste kipscharnieren,
• voorafuitrusting voor dekzeil en mogelijkheid om een valbreker te monteren.


