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VELEGNET TIL DET HÅRDESTE ARBEJDE!

HEAVY DUTY-SERIEDK
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DER ANVENDES YDERST PRÆCISE teknikker: dyna-

misk 3D-simulation, automatiske lasere, foldepres-

sere, stål med høj trækkraft, varm-neddypningsgal-

vanisering, automatisk gennemløbende svejsninger.

TEKNISKE KVALIFIKATIONER

Se betingelser og vilkår på www.joskin.com

Køb med TILLID

JOSKINs familievirksomhed, der blev GRUNDLAGT I 

1968, er blevet FØRENDE inden for design og frem-

stilling af landbrugsmaskiner. JOSKINs produktions-

anlæg LIGGER I BELGIEN, POLEN OG FRANKRIG og 

har et samlet areal på næsten 150.000 m² og  EKS-

PORTERER TIL MERE END 50 LANDE.

Styrke fra ERFARING

JOSKIN-KVALITETEN:

6 nøglepunkter til succes

 ÅRS
GARANTI

Produktionssted (Belgien)
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RESERVEDELSHÆFTET og BRUGERVEJLEDNINGEN 

leveres på dit sprog, når du køber maskinen. Reser-

vedelshæftet omfatter tegninger og referencer til 

komponenter, der er monteret på din maskine. Selv 

mange år senere kan der bestilles reservedele hur-

tigt og eff ektivt!

FORSKNING og  UDVIKLING

Til TJENESTE for vores kunder

Individualiseret RESERVEDELSHÆFTE 

Vores store styrke:  TILGÆNGELIGHEDEN AF RESER-

VEDELE når og hvor som helst. Takket være vores 

permanente lagre kan vi sende dele, så hurtigt som 

det er muligt. JOSKIN-forhandlerne sørger altid for 

at have et lager af de vigtigste reservedele til maski-

nerne.

JOSKIN har sine egne industrielle designkontorer og 3D statisk 

og dynamisk ingeniørsoftware. Produktionen er standardiseret 

så meget, som det er muligt, for at sikre præcis fremstilling 

og overholdelse af tidsfrister, samtidig med at der tilbydes 

fl ere hundrede valgmuligheder inden for ekstraudstyr! 

Vores teknikere og forhandlere bliver løbende oplært 

på vores tekniske centre.

Teknisk center (Polen)
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Specifikationer for ståltyper, der anvendes af JOSKIN: 

kontra traditionelt stål

Ståltype
Trækstyrkegrænse 

(kg/mm²)

Ultimativ belastning

(kg/mm²)

S235 eller St 37-2 (traditionelt stål) 23,5 40

S355 eller St 52-3 (traditionelt stål) 35,5 48

S420 (JOSKIN-højstyrkestål) 42 55

S550 (JOSKIN-højstyrkestål) 55 61

S690 (JOSKIN-højstyrkestål) 69 75

HARDOX 450 (KTP HARDOX) 120 140

Kendskab til stålbehandling og materialevalg er nødvendigt. Speciel-
le ståltyper med høje trækgrænser giver mulighed for at reducere - 
eller endog helt fjerne - tværdele og sideforstærkninger. Køretøjerne 
bliver på denne måde lettere, stærkere og kan designes i rene og ele-
gante linjer. Stålpladerne bliver fremstillet med moderne værktøj, så-
som et 8 m laserskærebord, en 8,2 m foldepresser med digital styring 
og automatisk foldevinkelkorrektion (der sørger for, at stålpladen er 
foldet jævnt langs hele længden), 8 m svejserobotter osv.   

JOSKINs tipvogne er fremstillet i overensstemmelse med virksomhe-
dens produktionsfilosofi. De mange automatiserede værktøjer sikrer 
uendelig præcision.

På samme måde bliver modulerne udelukkende monteret og svejset 
på opspændingsværktøj. Alle komponenter, inklusive karrosseriet, bli-
ver svejset med gennemløbende sømsvejsninger. Overfladebehand-
lingen udføres meget omhyggeligt: Elementet bliver først renset med 
stålsand (projektion af 2.500 kg stålkugler/minut) og derefter dækket 
af en ester-epoxyprimer og til sidst med en 2-komponents finishbe-
lægning. Som en del af processen bliver malingen derefter tørret ved 
60 °C.

Digitalt styret drejebænk Svejserobot

Digitalt styret foldemaskineLaserskærebord

Tilpasset til special stål og højstyrkestål

Omhyggelig produktionAvanceret teknik

Følgende oversigt har til formål at sammenligne de generelle specifi-
kationer for de ståltyper, der anvendes af JOSKIN:

JOSKIN-maskiner er helt igennem fremstillet af højstyrkestål, såsom 
HARDOX®. Den konstante søgen efter en ståltype med det bedste 
kvalitet/vægt-forhold har ført til et betydeligt fald i JOSKIN-maski-
nernes egenvægt, samtidig med at deres robusthed er blevet for-
øget. Det er derfor muligt at transportere endnu større nyttelast.

Heavy duty-serie
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JOSKIN 

FREMSTILLING 

JOSKIN tilbyder WIN PACK-maskiner for at kombinere kvalitets-

fremstilling med kortere leveringstider. De er:

• driftssikre og i høj kvalitet takket være den standardiserede frem-
stillingsproces

• tilpasset efter dit landbrug og rimelige i pris
• på lager eller hurtigt tilgængelige
• monteret med udstyrsdele, der er blevet testet i virkelige ar-

bejdsomgivelser
• modulære takket være de mange udstyrsmuligheder

Løfteaksel fortil - standard på Hydro-Tridem

Fordelene ved "Win Pack"
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DIN-kapaci-

tet (m³)

Teknisk tilladt 

nyttelast

Indvendige ladmål (m) Aksel(-ler):  (mm) -

spor (mm) - sikringsringe

Bremser 

(mm)

Cylin-

der (l)Længde under Længde over Bredde fortil Bredde bagtil Højde

9/45 (1) 5,10 9 t 4,50 4,60 2,18 2,26 0,50 ADR 130x2000-10S 406 x 120 19
11/45 (1) 5,10 11 t 4,50 4,60 2,18 2,26 0,50 ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 19
15/45 (1) 7,60 15 t 4,50 4,60 2,18 2,26 0,75 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 27

(1) De første 2 henviser til bærekapaciteten i ton og de næste 2 tal til ladets længde. Den tilladte totale maks. last afhænger af gældende lovgivning i hvert land.

MODELLER

GENERELTDESIGN

JOSKIN Trans-KTP 9, 11 og 15 T tipvogne til byggeri er "lav-
kapacitets"-modellerne i JOSKINs heavy duty-udvalg.

Takket være deres kompakte og robuste design (sidevægge 
og bund i HARDOX-stål) er de en ideel løsning til mindre 
jordfl ytningsopgaver, virksomheder for anlæggelse af haver og 
parkanlæg, eller tilmed til opgaver for det off entlige.

De er forberedt til at blive monteret med to aluminiumsramper 
(ekstraudstyr) og giver dermed mulighed for at læsse og transportere 
en lille gravemaskine.

TRANS-KTP 

9, 11 og 15 T

Chassis 

Bredde 900 mm 
• 9/45 - 11/45: 250 x 100 x 6 mm
• 15/45: 300 x 100 x 8mm

Karrosseri 
I én blok 
Bund og sidevægge: 
• 4 mm HARDOX 450 til 9/45 og 11/45
• 5 mm HARDOX 450 til 15/45

Bevægende dele
JOSKIN Roll-Over
Trækstang med parabolske affj  edringsblade 

Maks. hjulmål  Ø 1.248 mm / bredde 645 mm

SPECIFIKATIONER

Chassiset på JOSKIN Trans-KTP 9. 11 og 15 T tipvogne er 900 mm 
bredt, og det kan derfor forsynes med brede hjul. Det er fremstillet 
af 250 x 100 x 6 mm profi lrør på modellerne 9/45 og 11/45, og af 
300 x 100 x 8 mm profi lrør på model 15/45. Kørekomforten, der leve-
res af hele undervognen, sikres af tilkoblingsafj edringen med tvær-
fj eder.

TILKOBLING

Trans-KTP 9, 11 og 15 T er forsynet med en åben trækstang, der alt 
efter dens struktur sikrer et meget godt vægt/modstand-forhold. 
Dens brede fastgørelsespunkter (samme bredde som chassiset) 
giver endvidere forbedret manøvredygtighed.

Denne løsning tilbyder en lige skub/træk-linje og en stor lodret 
frihøjde ved tilkoblingsøjet og absorberer derfor stød godt.

Valg af 

multi-funktionalitet 

og robusthed
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TRANS-KTP 

17, 22 og 27 T

Kombinerer 

adræthed og 

høj kapacitet

Teknisk tilladt 

nyttelast

DIN- 

kapacitet

(m3)

Indvendige ladmål (m) Aksel(-ler):  (mm) -

spor (mm) - sikringsringe

Bremser 

(mm)

Cylin-

der 

(l) 
Længde 

under

Længde 

over

Bredde

fortil

Bredde 

bagtil

Højde

17/50 (1 + 4) 17 t 8,6 5,06 5,28 2,18 2,26 0,75 ADR 2x130x1950-10S 406 x 120 26
22/50 (1) 22 t (2) 10,9 5,06 5,28 2,18 2,26 0,95 BPW 2x150x1950-10S 410 x 180 36
27/55 (1 + 3) 27 t 11,9 5,54 5,75 2,18 2,26 0,95 BPW 2x150x1950-10S 410 x 180 42
27/65TRM (1 + 3) 27 t 13,9 6,49 6,70 2,18 2,26 0,95 BPW 3x150x2100-10S 410 x 180 70

(1) De første 2 henviser til bærekapaciteten i ton og de næste 2 tal til ladets længde.
(2) For Frankrig: Ekstraudstyr 310 (1.820 mm bogieblade) skal opnå tilladelse for maksimalvægt på et belastet køretøj på 29 t for 22/50.
(3) For Frankrig: Kun maks. totalbelastning på 24 t.  (4) Er under godkendelse i Frankrig.  Den tilladte totale maks. last afhænger af gældende lovgivning i hvert land.

MODELLER

SMALT CHASSISGENERELT

Trans-KTP 17, 22 og 27 T tipvognsmodeller er udviklet og designet 
til de hårdeste arbejdsopgaver. Deres lad med sidevægge, gulv og 
klap er fremstillet helt i 6 mm HARDOX 450 (5 mm for 17/50), der 
sikrer deres lange levetid.

Modellerne med dobbelt aksel er som standard forsynet med 
JOSKIN Cross-Over bogie og 27/65 TRM med Hydro-Tridem 
hydraulisk affj  edring. Disse bevægende dele sikrer en høj 
kørekomfort på ujævnt terræn.

27/65 TRM er desuden som standard forsynet med et dobbelt selv-
styrende system (første og sidste aksel), som forbedrer manøvre-
dygtigheden yderligere.

Alle disse modeller er også som standard forsynet med en 
kofanger, der trækkes ind hydraulisk, når klappen åbnes.

SPECIFIKATIONER

JOSKIN har udviklet et smalt chassis, der giver mulighed for at 
montere brede hjul (op til 666 mm) på Trans-KTP, uden at overskride 
totalbredden på 2.550 mm. Det giver også større styrevinkel og kan 
monteres med et mere eff ektivt bremsesystem.

Med hensyn til køretøjets sikkerhed og stabilitet så er frontcylinderen 
lige så eff ektiv som en cylinder i standardposition.

Chassis 

Bredde 900 mm
• 17/50 - 22/50 - 27/55: 300 x 150 x 8 mm
• 27/65 TRM: 300 x 150 x 10 mm

Karrosseri 
I én blok 
Bund og sidevægge:
• 5 mm HARDOX 450 til 17/50 
• 6 mm HARDOX 450 til 22/50 - 27/55 - 27/65

Bevægende dele

• JOSKIN Cross-over på 17/50 - 22/50 - 27/55
• Hydro-Tridem på 27/65
• Ekstraudstyr: JOSKIN vippebom, Hydro-Pendul 

eller Hydro-Tandem

Maks. hjulmål Ø 1.450 mm / bredde 666 mm
Ø 1.400 mm / bredde 800 mm
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TIPVOGNE TIL BYGGERI

Generel beskrivelse 

og ekstraudstyr

Tilspidset, let og stærkt karrosseri

Tipning

Den teleskopiske tippecylinder er monteret på en dobbelt vipperam-
me, der er forsynet med smurte lejer og integreret i chassiset ved en 
mere fremadrettet position. Dette system kompenserer for vridnin-
gerne, der kommer fra tipningsbelastningen og beskytter effektivt 
cylinderen og ladet mod forvridninger. Ladtipningen er også sikret af 
de to robuste hængsler, der omfatter boltet akse med stor diameter. 
Hængslernes tilbage- og opad-position øger aflæsserhøjden.

Den som standard monterede sikkerhedsventil, der er placeret direkte 
på tippecylinderen, forhindrer, at ladet falder uventet ned (f.eks. hvis 
en hydraulikslange brister).

Ladene på JOSKIN TRANS-KTP vogne til byggeri er fremstillet helt 
af stål med stærk trækstyrke af typen HARDOX 450, som har meget 
interessante trækegenskaber, da det genfinder sin oprindelige form 
efter deformering. Sammenlignet med traditionelt stål er dets træk-
styrkegrænser helt op til 4 eller 5 gange større.

Alle lad, inklusive klappen, er fremstillet med 2 stålplader, uden no-
gen forbindende tværsvejsning. Takket være denne fremstillings-
proces er disse tipvognes egenvægt betydeligt lavere, og de kan 
derfor anvendes til transport af større nyttelast uden at udsætte 
robustheden.

Ladets tilspidsede form sikrer, at indholdet i vognen aflæsses uden 
forhindringer. Denne enestående egenskab er yderligere forstærket 
af de på hinanden følgende folder, der har til formål at udglatte 
ladets kanter.

Aflæsningsudstyr

En industriel hydraulikpumpe (150 l/min.) med elektrisk tipning 
og sænkestyring (1.000 o/min.) kan erstatte tippefunktionen, 
der er direkte forbundet til traktorens hydrauliske system. 
Denne pumpe har en "hurtig-sænk"-funktion, og er en del af 
standardudstyret på modellen 27/65 TRM.

Til modellerne 9, 11 og 15 T kan der fås to hydraulikpumper med 
en kapacitet på 55 l (PR660: 53 l/min ved 1.000 o/min. og PR980: 
70 l/min ved 1.000 o/min.) De kan som ekstraudstyr forsynes med 
en elektrisk eller hydraulisk styring.

JOSKIN-PRINCIPPET

BelastningsniveauBelastningsniveau

DårligDårlig

HøjHøj

ANDET

Det er også muligt at vælge en tippecylinder fortil i stedet for 
en under ladet for modellerne 22/50 (36 l), 27/55 (49 l) og 27/65 
(76  l). Dette ekstraudstyr kræver en galvaniseret forsmæk til at 
beskytte cylinderen.

Forankringspunkt for
 cylinderen på ladet

Dobbelt vipperamme  
hvori cylinderen er placeret
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Hydraulisk klap

Støtteben

Selve tipningen gøres lettere og hurtigere takket være den 
hydrauliske klap med maksimal åbningsvinkel (der er helt fremstillet 
af HARDOX 450 på 17, 22 og 27 T som en del af standardudstyret.) 
Klappen er forbundet via tre fastgørelsespunkter til armene, 
der vipper på en robust akse med en stor diameter. Desuden er 
cylinderne monteret under armene af hensyn til beskyttelsen.

Klapperne på JOSKIN-tipvogne er forsynet med to sikkerheds-
anordninger:

- For at forhindre skade på systemet reguleres olietrykket af en 
overtryksventil, hvis klappen ikke kan lukkes helt, f.eks. pga. en 
forhindring.

- En sikkerhedsventil på hver klapcylinder holder klappen på 
plads, hvis en hydraulikslange skulle briste, eller hvis traktoren 
stopper.

Støttebenet bliver hydraulisk foldet ud og kan være helt integreret 
i trækstangen for at sikre en større frihøjde.

Overdækningssystemer

På Trans-KTP tipvogne er der 
to løsninger for overdækning 
af ladet: VAKO fast tildækning 
fremstillet af to klapper med hy-
draulisk lukning eller et net med 
hydraulisk lukning kaldet Flip-
Tarp.

Forsmæk

En PVC-beskyttelse til øverste ladkant tilbydes som ekstraudstyr for 
at reducere risikoen for potentiel beskadigelse af læsseredskaberne.

En 2-delt bagklap (også frem-
stillet i højstyrkestål er stan-
dard på 17, 22, 27 T - som eks-
traudstyr på 9, 11, 15 T) med 
400 x 400 mm kornudløb som 
ekstraudstyr.

Ladet kan som ekstraudstyr forsynes med en helt galvaniseret for-
smæk for at beskytte tilkoblingsdelene, traktoren og tippecylinde-
ren mod skade fra faldende elementer.

VAKO overdækningssystem

Flip-Tarp

Aluminiumsforlængelser

250 eller 500 mm aluminiumsforlængelser kan monteres for at øge 
lastkapaciteten. Et kornudløb kan monteres på en af siderne på 
bagklappen.

Arbejdslygter

Arbejdslygter bagtil integreret i chassiset og et roterende blinklys 
(eller LED-blinklys) kan fås som ekstraudstyr.

Beskyttelseskant
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Bevægende dele solide som en klippe Et udvalg med 5 slags bevægende dele:

TIPVOGNE TIL BYGGERI

JOSKINS bevægende dele, 

en reference!

Vippebommen kan fås som ekstraudstyr på 22 og 27 T modeller 
med dobbelt aksel. Den består af to store kabinetter fremstillet af 
profi lrør (300 x 300 x 12,5 mm),
der hver bærer to halvaksler. 
De er hængslet på en centra-
laksel (monteret på lejer med 
smørenipler) og et monoblok-
bord, der er boltet på chas-
siset.

ROLL-OVER BOGIE

VIPPEBOM

Trans-KTP 17, 22 og 27 T tipvogne er som standard forsynet med 
JOSKIN Cross-Over bogien. Den er specielt designet til at give 
køretøjet det bedste kompromis mellem frihøjde til jorden og 
trækevne samt til at imødekomme de specifi kke krav for de mest 
krævende arbejdsopgaver. 
Vippepunktet på Cross-Over 
og Roll-Over bogier ligger un-
der bladene, hvilket giver en 
endnu bedre affj  edringskvali-
tet takket være deres enestå-
ende vridningsmodstand.

CROSS-OVER BOGIE  

Takket være tværaksens position (under bladene) og akslernes 
øvre position for enden af bladene skubber træklinjen forakslen 
over forhindringerne. 

Den nødvendige trækkraft 
reduceres dermed. Den bety-
delige frihøjde (± 250 mm) er 
ideel, selv i det mest vanskeli-
ge terræn.

JOSKINS bevægende dele er designet til at imødekomme kriterier 
for driftsikkerhed, komfort og sikkerhed i alle situationer og uanset 
køretøjet både på vejen og på marken.

Der er mange muligheder for bremsesystemer. Luftbremsesystemet 
kan erstatte det hydrauliske system, og de kan også kombineres. 
Desuden sikrer det last-proportionelle bremsesystem en forbedret 
sikkerhed og kørekomfort.

For forbedret manøvredygtighed og optimal kørekomfort tilbyder 
JOSKIN to typer styreaksler: Den frie styreaksel og den selvstyrende 
aksel.

Manøvredygtighed

Sikkerhed

3 x tryksensorer

Dynamisk vejesystem på hydraulisk affj  edring
Køretøjer med hydraulisk tilkoblingsaffj  edring og hydrauliske be-
vægende dele kan få denne anordning monteret.

To tryksensorer, der sidder på hydraulikkredsen på de bevægende 
dele samt en på tilkoblingsaffj  edringen, er forbundet til en com-
puter på de bevægende dele. Disse sensorer sender kabelsignaler, 
så vægten kan vises på skærmen i traktorens førerhus. Der kan in-
stalleres endnu en skærm på en læsser eller på køretøjet, så last-
vægten kan afl æses når som helst. Systemet er også kompatibelt 
med Isobus og kan styres via Isobus-terminalen, der i dette tilfælde 
vil erstatte den separate skærm. Den kan fås på vogne med tiplad, 
gødnings- og gyllespredere, universelle og ensilagevogne.
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På Hydro-Pendul hydraulisk affj  edring er hver aksel monteret på to 
dobbeltvirkende hydrauliske cylindere (en på hver side af chassiset) 
og forbundet til chassiset af en trekantet struktur af rør med stor 
diameter. Enden af disse rør er fastgjort til en udskydnings knæsam-
ling, som har en lodret aksel for at 
gøre de bevægende dele yderst 
stabile. 

På Hydro-Pendul kan du sikre 
dine tippeoperationer med eks-
traudstyret "Tippestabilisator". 
Den har til formål at låse de hy-
drauliske cylindere for at holde 
dem perfekt afpasset.

HYDRO-PENDULHYDRO-TANDEM OG HYDRO-TRIDEM
Enkelhed, frihøjde og stabilitet: Dette er de tre nøglespecifi kationer for de bevæ-
gende dele på Hydro-Tandem/Tridem. De kombinerer følgende fordele: Akslerne 
kan let trækkes over forhindringer, og de er halv-uafhængige. Det er grunden til, at 
de giver mulighed for en betydelig frihøjde (op til +/- 250 mm). Takket være desig-
net af JOSKIN Hydro-Tandem/Hydro-Tridem bliver jordtrykket perfekt fordelt over 
alle hjul. Jorden bliver derfor mindre sammentrykt, hvilket skåner dens struktur. 
Køretøjets stabilitet bliver også betydeligt forbedret. Hver aksel trækkes af blade, 
der er fastgjort til et fastgørelseselement, der sidder foran modulet. Fire eller seks 
hydrauliske cylindere er placeret to og to eller tre og tre på begge sider af chassiset. 
Dem i samme side er forbundet til hinanden i lukket kreds, og oliefl owet fi nder 
sted i følge princippet for de forbundne kar. Kredsenes uafhængighed i hver side af 
køretøjet kombineret med oliens 
usammentrykkelighed sikrer per-
fekt sidestabilitet og forhindrer 
slingren. Dette forklarer, hvorfor 
der er mindre risiko for, at køre-
tøjet vælter, når der køres i sving 
eller på bakker.

Den første løfteaksel er som stan-
dard monteret på alle Hydro-Tri-
dem-køretøjer.

Den frie styreaksel følger retningen, der bestemmes af traktoren. 
Udsvingsområdet er +/- 15° afhængigt af dækstørrelsen

For kørsel på vej (> 15 km/t) eller når der bakkes, sikrer en hydrau-
lisk anordning en kraftfuld lukning og perfekt tilpasning mellem 
bagakslen og forakslen, som igen sørger for undervognens sik-
kerhed. En støddæmper sørger 
for stabiliteten af den frie styre-
aksel ved at forhindre for store 
vibrationer.

Frie styreaksler
Den selvstyrende aksel er en vigtig sikkerhedskomponent, da den 
holder køretøjet i traktorens kørelinje. JOSKIN-køretøjer med tre-
dobbelt aksel er som standard forsynet med et dobbelt selvstyren-
de system (første og sidste aksel), der fungerer i begge retninger 
(frem og bak). 

Akselcylinderen drives af en sensorcylinder, der er forbundet til trak-
toren via en tilkoblingsstang 
med hurtig-tilkobling. Denne er 
forankret på trækstangen med 
brug af en knæsamling, og den 
styrer hydraulikkredsen, der dri-
ver styrecylinderen. Systemet er 
afbalanceret af en de kompen-
serende cylindere, der påfører 
den samme styrke i begge ret-
ninger. Kredsen er monteret 
med en monoblok-opsætnings-
enhed, der omfatter en trykmå-
ler, en nitrogen-akkumulator, en 
tilpasningsventil og et kalibre-
ringskredsløb.

Selvstyrende aksler

Styreaksler 

(100 % selvstyrende)
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Frie styreaksler 

(50 % styring)



Familievirksomheden Derks, beliggende i den vestlige del af Holland, er en loyal kunde hos JOSKIN. “Vi har købt 

et JOSKIN CARGO-LIFT CLX krogløftesystem på 6,80 m med Mitas 650/55R26.5-hjul, som vi bruger til opgaver 

inden for byggeri og ensilage (majs og græs) samt til korntransport. Som stærke punkter kan vi nævne dens 

brugervenlighed, dens mulighed for at køre med en 200 hk traktor og dens alsidighed. Vi er så glade for den, at vi 

har planer om at købe nye JOSKIN-maskiner! Før vi anskaffede den, vaklede vi mellem et tysk mærke og JOSKIN. 

Men JOSKIN-modellen havde større pumpekapacitet og højere brugshastighed. Den var også lettere at betjene. 

Vores gode erfaringer med JOSKIN, såsom den effektive og testede fjernstyring af dækoppumpning, gjorde udslaget 

til JOSKINS fordel. Desuden var prisen også meget konkurrencedygtig."

Udtalelse fra en professionel 



2 CARGO-LIFT UDVALG:

CARGO-LIFT CL fra 8 til 22 T (6 MODELLER: 5 DOBBELT-AKSEL OG 1 TREDOBBELT AKSEL)

CARGO-LIFT CLX fra 20 til 30 T (6 MODELLER: 3 DOBBELT-AKSEL OG 3 TREDOBBELT AKSEL)
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SPECIFIKATIONER

D8-D12-D14

Styring og betjening
Direkte forbindelse/alu styreboks med elektrohydrauliske 

styringer

Chassis Af rør

Tippestabilisator
Låsning på Hydro-Tandem og Hydro-Tridem 

(ekstraudstyr på 3. punkt)

Krog Teleskopisk forbomssystem (leddelt på D8)

Bremser
Hydrauliske og/eller luftbremser kan fås, 

luftbremser på T22

Påkrævet hydrauliksystem
Standard: Min. 180 bar med direkte tilslutning til traktoren

Som ekstraudstyr: 230 bar med pumpe

Dobbeltlygte af lastbiltypen

Termoplast 
mudderskærme

• Teleskopisk frontbomsystem (und-
tagen på D8: leddelt model), der 
omfatter den BOLTEDE løftekrog i ik-
ke-deformerende stål (kroghøjde: 
1.450 mm, 1.430 mm eller 1.570 mm)

• Hydrauliske cylindere integreret i 
chassiset.

• Standard hydraulisk containerlås-
ning fra indvendig side til udvendig 
side.

• Servotipning via hydraulisk cylinder

Design af teleskoparm med 
diagonalsvejsning og for-

stærkning, som gør den meget 
stærkere.

Krog-løft system

CL
Fra 8 til 22 T
Perfekt passende kompakt og robust de-

sign. Krog-løft, der er ideelt integreret på 

bevægende dele for landbrug.

Servotipning via 
hydraulisk cylinder

• Trækstangsaffj  edring 
 med dæmperblokke

• Hydrauliske betjeninger 
med direkte tilslutning til 
traktoren (3xDA)

 - containertipning
- teleskoparm
- containerlåsning

• Dobbelt aksel med parabol-
ske blade og akselafstand på:

 - 1.160 mm på D8
- 1.350 mm på D12
- 1.550 mm på D14
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D18

Ø 50 mm boltet fl adt øje (model 
afhænger af landet)  

Chassis af rør, udformet 
af krogen

Stålsandblæsning før lakering, primer 
Ester epoxy (2K) og afsluttende lak

Hydraulisk låsning af 
containeren

Luft- og/eller hydrauliske 
bremser kan fås Disse gummiblokke sikrer en jævn 

kørsel samtidig med at køretøjets 
træklinje bibeholdes. 

For optimal ergonomisk betjening af maskinen 
foreslår JOSKIN trækstangen af typen "pil".

Dæmperblokke 

D8-D12-D14

Trækstang

Monteret på en hydraulisk 
cylinder med en eller to 
nitrogen-akkumulatorer 
(belastet eller ikke-bela-
stet position), giver den 
enestående fl eksibilitet. 
Den justerbare chassis-
hældning giver forøget 
skruetvingestyrke.

Hydropneumatisk 

affj  edring D18-D22-T22

• Hydropneumatisk tilkoblingsaffj  edring

• Dobbelt aksel med parabolske blade og 1.555 mm akselafstand

• Komplet elektrohydraulisk styring af maskinen (indgangsblok, 
styring af containertipning, teleskoparm, containerlåsning og 
trækstang med alu styreboks SA + FR)

T22

D22 • Samme som D18
• Tippestabilisator
• Hydro-Tandem

• Samme som D22
• Dobbelt selvstyrende system (første 

og sidste aksel) med tilkoblingsstik, 
inklusive hurtig-kobling til traktor og 
tilpasnings opsætningsenhed, der 
omfatter: 2 nitrogen-akkumulatorer, 
olietank, håndpumpe og trykmåler 

• Hydro-Tridem

• Luftbremser
• Løfteaksel fortil
• Komplet elektrohydraulisk styring:  
- styring af containertipning
- teleskoparm
- containerlåsning med alu styre-

boks (SA+FR)
- hydropneumatisk trækstang - 

frontaksel
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VACU-CARGO LIFT

VACU-CARGO LIFT-MODELLER

* Længde på underramme: 6,8 m til 16.000 l og 18.000 l, 7 m fra 20.000 l til 24,000 l.
Mindre tanke fås på anmodning

Muligheder i forhold

til chassiset
5,5 m 5,9 m 6,4 m 6,6 m 6,8 m

GYLLESPREDERE / / VACU 16.000, 18.000, 20.000, 
22.500 eller 24.000 *

JOSKIN tilbyder i øjeblikket gyl-
lespredere, der kan tilpasses til 
CARGO-LIFT systemet.

SPECIFIKATIONER

Styring og betjening Alu styreboks med elektrohydrauliske styringer

Chassis Rørchassis med forstærkninger i special DOMEX 690 stål - 8 mm

Tippestabilisator Låsning på Hydro-Tandem/Hydro-Tridem

Krog System med teleskopisk bom fortil

Bremser Luftbremser

Pumpe 140 l / 300 bar (standard: 3 høj-fl ows elektromagnetventiler)

En køler er installeret tæt ved den hydrauliske installation for at ned-
køle olien.

Som ekstraudstyr kan der til CLX-modellen fås et hurtigt afl æssersy-
stem med olieretur til modstående tank, når en tom container fl yttes.

Kølesystem

Hurtig-system

CLX
Fra 20 til 30 T
Dette eff ektive redskab, der er designet til 

intensivt erhvervsbrug, tilbyder styrke og 

driftsikkerhed.

D20
5500 - 5900 - 6400

• Hydro-Tandem: Hydraulisk akselaffj  edring med 
1.550 mm akselafstand

• System med teleskopisk bom for-
til, der omfatter den SVEJSEDE løf-
tekrog i stål, der ikke deformeres 
(højde på svejset krog: fra 1.410 til 
1.570 mm).

• Forstærket chassis i Domex 690 
stål i 8 mm's tykkelse i hele læng-
den.

• Hydraulikcylindere integreret i 
chassiset.

• Standard hydraulisk containerlåsning fra indvendig side til udven-
dig side.

Krog-løft system

På CLX-modellerne indfødes systemet af en uafhængig Load Sensing 
hydraulikpumpe med 140 l/min. ved 300 bar. Krogens tre funktioner 
bliver styret vha. 3 høj-fl ow elektromagnetventiler. 

Industrielt hydrauliksystem

Hydraulikpumpe Hydraulisk installation
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T30
6400 - 6600 - 6800

• Dobbelt selvstyrende system (første og sidste 
aksel) med tilkoblingsstik og en tilpassen-
de opsætningsenhed, der omfatter: 2 nitro-
gen-akkumulatorer, olietank, håndpumpe og 
trykmåler

• Løfteaksel fortil

• Hydro-Tridem: Hydraulisk akselaffj  edring (SA 
+ FR) (25 cm frihøjde) med 1.550 mm akselaf-
stand og automatisk højdejustering

Trækstang

Dobbeltlygte af 
lastbiltypen

Boltet øje (model 
afhænger af landet)   

Bredvinklet PTO-aksel 
med knækbolt

Stålsandblæsning før lakering, primer 
Ester epoxy (2K) og afsluttende lak

Luftbremser

Termoplast 
mudderskærme

Når den er monteret på en hydrau-
lisk cylinder med to nitrogen-akku-
mulatorer, giver den enestående 
fl eksibilitet.

Hydropneumatisk 
tilkoblings- 
affj  edring

Hydraulisk låsning af 
containeren

Hydraulisk akselaffj  edring

For optimal ergonomisk betjening af maskinen 
foreslår JOSKIN en trækstang med hydropneu-

matisk affj  edring.



18

CARGO-LIFT

Udstyr
Denne version af krogsystemet, der anvendes på lastbiler, og som 
er velegnet til kørsel på vej eller til landbrugsmæssig transport, imø-
dekommer maskinstationers og entreprenørers mere alsidige trans-
portbehov.

Cargo-LIFT øger betydeligt produktiviteten for både personel og 
maskiner: Takket være dets hurtige redskabsskift, er det muligt at 
fj erne redskabet fra lastbilen og sætte det ned i vejsiden, før det 
læsses på CARGO-LIFT for brug på markerne. Derefter kan det igen 
sættes på lastbilen, så det kan blive transporteret hurtigt til destina-
tionen, til rette tid, ifølge førerens og køretøjets tidsplaner.

Din Cargo-LIFT kan monteres med 
fl ere redskaber såsom tanke og en-
silageenheder. 

Redskaber

Bagakslen på Cargo-LIFT med dobbelt aksel kan som ekstraudstyr monte-
res som en fri styreaksel (med hydraulisk låsning over 15 km/t) eller som 
en selvstyrende aksel i begge køreretninger.
Cargo-LIFT med tre aksler er som standard forsynet med 2 selvstyrende 
aksler (foraksel og bagaksel).

Selvstyrende aksel/aksler

Fri styreaksel (50 % styring)

Fri styring

Selvstyrende

Låst

Selvstyrende

Selvstyrende aksel (100 % styring)

Kompakt og stærk alu styreboks 
til styring af maskinens hydrau-
likfunktioner.

Aluminiumsmudderskærme begrænser sprøjt under kørslen. 

På modeller forsynet med en dynamisk trækstang og affj  edring kan 
der som ekstraudstyr monteres et vejesystem med trådløs styreboks 
(sensorer på akslen og trækstangsaffj  edringerne).

3 tryksensorer på hver hydraulikkreds

Styring og betjening

Aluminiums-mudderskærme

Dynamisk vejesystem
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CARGO-LIFT

Skemaer og diagrammer

(1) De første 2 bogstaver angiver Cargo-LIFT CL udvalget, de 4 tal længden af "LIFT"-chassiset (i mm), bogstavet angiver antallet af aksler og de sidste to tal den tekniske tilladte nyttelast (i t). (2) Målene for en standardmaskine uden styreaksel (und-

tagen hvis styreakslen er en del af maskinens standardudstyr). (3) Med styreaksel er maks. bredden 720 mm. (4) Dobbelt hydraulisk støtteben med direkte tilslutning til traktoren (DA). (5) Hydraulisk støtteben med direkte tilslutning til traktoren (DA).

Ikke-bindende data.

Min./Max. 
containerlængde 

(mm)

Løfte- 
vinkel

Maks. hjulmål 
(mm) (2)

Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser 
(mm)

Støtteben

Ø Bredde

DOBBELT AKSEL

CLX5500D20 (1) 4.000 - 6.200 55° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 støtteben (5)

CLX5900D20 (1) 4.400 - 6.600 49° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 støtteben (5)

CLX6400D20 (1) 4.900 - 7.100 49° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 støtteben (5)

TREDOBBELT AKSEL

CLX6400T30 (1) 4.900 - 7.100 51° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 hydr. (4)

CLX6600T30 (1) 5.100 - 7.300 48° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 hydr. (4)

CLX6800T30 (1) 5.300 - 7.500 47° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 hydr. (4)

CLX-MODELLER

Den teknisk tilladelige nyttelast er forskellig fra skruetvingestyr-
ken. Det afhænger af mange faktorer, der påvirker chassisets 
højde bagtil: jo lavere højde, jo større skruetvingestyrke. F.eks. er 
dækdiameteren, affjedringstypen på de bevægende dele og 
terrænets profil elementer, der kan påvirke systemets 
effekt. Typen af tilkoblingsaffjedring (dæmper-
blokke eller hydro-pneumatik) spiller også 
en vis rolle, da hydro-pneumatisk 
affjedring giver mulighed for at 
vippe chassiset nedad.

Modeller

MIN./MAX. CONTAINERLÆNGDE (MM)

3.000 
4.000

4.000 
5.000

5.000 
6.000

6.000 
7.000

7.000 
7.500

ANTAL AKSLER

Cargo-LIFT CL 2 2 2/3 3
Cargo-LIFT CLX 2 2/3 3

(1) De første 2 bogstaver angiver CARGO-LIFT CL udvalget, de 4 tal længden af "LIFT"-chassiset (i mm), bogstavet angiver antallet af aksler og de sidste to tal den tekniske tilladte nyttelast (i t). (2) Målene for en standardmaskine uden styreaksel 

(undtagen hvis styreakslen er en del af maskinens standardudstyr). (3) Med hydraulisk affj  edring (ref. 3180): maks. hjul Ø på 1.350 mm og maks. bredde på 700 mm. (4) Hydraulisk støtteben med direkte tilslutning. (5) Hydraulisk støtteben med direkte 

tilslutning til traktoren (DA). (6) Bagakslen bliver sat i den næst bagerste position for at sikre tilstrækkelig støtte, når containeren fyldes. For at undgå for stor belastning på øjet i transportposition, er den tilladte totale belastning begrænset - yderligere 

oplysninger kan fås ved at kontakte repræsentanten.

Min./Max. 
containerlængde 

(mm)

Løfte- 
vinkel

Maks. hjulmål 
(mm) (2)

Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - sikringsringe

Bremser 
(mm)

Støtteben

Ø Bredde

DOBBELT AKSEL

CL3600D8 (1) 3.000 - 4.200 41° 930 400 ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 hydr. (4)

CL4600D12 (1) 3.200 - 5.000 49° 1.140 500 ADR 2x100x2000-10S 350 x 60 hydr. (4)

CL5000D14 (1) 4.200 - 5.500 47° 1.260 620 ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 støtteben (5)

CL5400D18 (1) 4.400 - 6.000 54° 1,260 (3) 620 (3) ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 støtteben (5)

CL5800D22 (1) 4.700 - 6.500 55° 1.380 700 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 støtteben (5)

CL6500D22 (6) 5,700 - 7,500 54° 1,380 700 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 støtteben (5)

TREDOBBELT AKSEL

CL6500T22 (1) 5.700 - 7.500 54° 1.380 700 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120 støtteben (5)

CL-MODELLER

CLX5500D20 CLX5900D20 CLX6400D20 CLX6400T30 CLX6600T30 CLX6800T30

A 3.972 mm 4.372 mm 4.622 mm 4.622 mm 5.150 mm 5.150 mm
B 1.200 mm 1.200 mm 1.450 mm 1.450 mm 1.450 mm 1.650 mm
C 1.252 mm 852 mm 1.081 mm 1.081 mm 858 mm 1.269 mm
D 5.500 mm 5.900 mm 6.400 mm 6.400 mm 6.600 mm 6.800 mm
E 1.600 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.300 mm 2.100 mm

CL3600D8 CL4600D12 CL5000D14 CL5400D18 CL5800D22 CL6500D22 CL6500T22

A 3.780 mm 3.335 mm 3.847 mm 4.074 mm 4.273 mm 5,063 mm 5.063 mm
B / 1.020 mm 1.020 mm 1.140 mm 1.300 mm 1,300 mm 1.300 mm
C 400 mm 864 mm 916 mm 1.109 mm 904 mm 568 mm 904 mm
D 3.900 mm 4.800 mm 5.300 mm 5.580 mm 5.780 mm 6,545 mm 6.577 mm
E 1.577 mm 1.670 mm 1.870 mm 1.873 mm 2.073 mm 2,662 mm 2.073 mm
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rue de Wergifosse, 39    •    B-4630 Soumagne - BELGIEN    •    E-mail: info@joskin.com    •    Tlf.: +32 (0) 43 77 35 45

Din lokale JOSKIN-partner


