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TRANS-SPACE  9200  
NOWY SZTANDAROWY PRODUKT WŚRÓD PRZYCZEP JOSKIN

INFORMACJA PRASOWA

Inwestycja w przyczepę przeznaczoną do przewozu 
ziemniaków wiąże się z poważną decyzją, która wymaga, 
między innymi, uwzględnienia dostępnych opcji. 

Nowa przyczepa Trans-SPACE 9200 daje profesjonalnym 
odbiorcom pewność dobrego wyboru z uwagi 
na maksymalną pojemność i skrzynię ładunkową 
dostosowaną do przewozu ziemniaków.

Skrzynia o pojemności 30,8m³ (załadowana bez sterty i 
bez nadstawek) i długości 9,20 m odpowiada rosnącym 
potrzebom klientów. 

Na długości 6,5 m lewa burta, o wysokości 1,25 m, jest o 

25 cm niższa niż prawa, która, podobnie jak burta przednia 
i klapa tylna, ma wysokość 1,50 m. Takie obniżenie ma 
tę zaletę, że pozwala zmniejszyć wysokość spadania 
ziemniaków przy załadunku.

Dzięki nadstawce hydraulicznej o wys. 50 cm na lewej 
burcie i stałym nadstawkom (w opcji) o wys. 25 cm na 
pozostałych burtach, skrzynia osiąga wysokość  1,75 m i 
pojemność 36,2 m³. 

W wersji standardowej suw nadstawki hydraulicznej 
ogranicza się do 25 cm przy całkowitej wysokości skrzyni 
wynoszącej 1,50 m.

Szeroki rozstaw zawiasów przechyłu Zawieszenie hydrauliczne 
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Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie

INFORMACJA PRASOWA

KOMENTARZ 

Wszystkie wywrotki JOSKIN z gamy Trans-CAP i Trans-SPACE są 
wykonane ze stali o wysokiej granicy plastyczności i doskonale 
nadają się do przewozu ziemniaków. W związku z tym dostępne 
jest do nich specjalne wyposażenie:

• częściowa mata ochronna (mocowana do oczek wewnątrz 
przyczepy), która zmniejsza wysokość spadania zbiorów podczas 
załadunku, zapobiegając ich uszkodzeniu; 

• plandeki obsługiwane ręcznie lub hydraulicznie (np. system Te-
lecover).

Typowe atuty
• zastosowanie stali o wysokiej granicy plastyczności: podłoga 4 mm ze stali HARDOX 400, burty 4 mm ze stali 

HLE 550;
• układ jezdny Hydro-Tridem;
• podwójna oś skrętna wymuszająca;
• podnośnik osi przedniej;
• pneumatyczny układ hamulcowy;
• poprzeczne zawieszenie dyszla na resorach parabolicznych (lub zawieszenie hydrauliczne w opcji);
• szeroki rozstaw zawiasów przechyłu nadający większą stabilność;
• przygotowanie do plandeki i możliwość założenia maty ochronnej do ziemniaków.

Mata ochronna (1800 x 2500 mm)

Plandeka hydrauliczna Telecover

Model Pojem-
ność
(m³)

Ładowność 
konstrukcyj-

na (t)

Wewnętrzne wymiary skrzyni (m) Pojemność siłow-
nika (l)

Oś (osie):  (mm) -
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce

Dł. 
(dół-góra)

Szer. 
(przód-tył)

Wysokość

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

Trans-SPACE 9200 bez stałych nadstawek Trans-SPACE 9200 ze stałymi nadstawkami 25 cm


