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Zastosowanie mają NAJNOWOCZEŚNIEJSZE, WYSOKO 
PRECYZYJNE TECHNIKI - symulacja dynamiczna w 3D, 
zautomatyzowane lasery, prasy krawędziowe, stal o wy-
sokiej granicy plastyczności, cynkowanie ogniowe, auto-
maty spawalnicze.

TECHNIKA pod kontrolą

Patrz warunki na www.joskin.com

Sprzęt godny ZAUFANIA

UTWORZONA W 1968 R. rodzinna firma JOSKIN stała się 
LIDEREM w dziedzinie projektowania i budowy maszyn 
rolniczych. ZNAJDUJĄCE SIĘ W BELGII, POLSCE I FRANCJI 
zakłady produkcyjne firmy JOSKIN, których budynki zaj-
mują powierzchnię niemal 150.000 m², EKSPORTUJĄ DO 
PONAD 60 KRAJÓW.

Siła DOŚWIADCZENIA

JAKOŚĆ FIRMY JOSKIN:
6 kluczy do sukcesu

Zakład produkcyjny (Belgia)
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KSIĄŻKA CZĘŚCI ZAMIENNYCH i INSTRUKCJA OBSŁUGI 
w języku klienta są dołączone do zakupionego sprzętu. 
Książka części zawiera rysunki i symbole komponentów 
zamontowanych w nabytej maszynie. Zatem nawet 
po upływie wielu lat możliwe jest zamówienie części  

zamiennych!

BADANIA i ROZWÓJ

Dobra OBSŁUGA klientów

Indywidualna książka CZĘŚCI 

Naszym atutem jest DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH - 
zawsze i wszędzie. Dysponując stałym zapasem części, 
wysyłamy je do klientów szybko i terminowo. Dilerzy 
firmy JOSKIN są zobowiązani do posiadania zapasu nie-

zbędnych części zamiennych do naszych maszyn.

JOSKIN ma własne biuro projektowe, które korzysta z 
trójwymiarowego programu z symulacją statyczną i dyna-

miczną. Standaryzacja produkcji ma maksymalny zakres, 
aby można było zagwarantować precyzyjne i terminowe 

wykonanie, jednocześnie proponując setki opcji! 
Ośrodki techniczne firmy zajmują się ustawicznym 

szkoleniem naszych techników i sprzedawców.

Technic Center (Polska)
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Parametry stali używanej przez firmę JOSKIN / stali tradycyjnej

Typ stali Granica plasty- 
czności (kg/mm²)

Wytrzymałość na  
zerwanie (kg/mm²)

S235 lub St 37-2 (stal tradycyjna) 23,5 40

S355 lub St 52-3 (stal tradycyjna) 35,5 48

S420 (stal HLE JOSKIN) 42 55

S550 (stal HLE JOSKIN) 55 61

S690 (stal HLE JOSKIN) 69 75

HARDOX 450 (KTP HARDOX) 120 140

Znajomość obróbki stali i dobór materiałów mają zasadnicze zna-
czenie. Specjalna stal o wysokiej granicy plastyczności pozwala 
ograniczyć - a nawet wyeliminować - zastosowanie poprzeczek 
i wzmocnień bocznych. Efekt to mniejsza masa własna, większa 
solidność, czyste i eleganckie linie. Blachy są obrabiane nowocze-
snymi narzędziami, takimi jak stoły do wypalania laserem 8 m, ste-
rowana komputerowo prasa krawędziowa 8,2 m z urządzeniem do 
automatycznej korekty kąta gięcia (gwarantującym jednakowe gię-
cie na całej długości blachy), roboty spawalnicze, itd.   

Wytwarzanie wywrotek JOSKIN odbywa się zgodnie z ogólnymi zało-
żeniami produkcyjnymi firmy. Liczne automaty gwarantują niezmien-
ną precyzję wykonania.

Równie dokładne jest łączenie i montaż pospawanych elementów, 
wykonywane na wzornikach. Wszystkie części składowe, ze skrzynią 
ładunkową włącznie, są spawane spawem ciągłym. Obróbka po-
wierzchni stali jest również bardzo staranna: najpierw wykonuje się 
czyszczenie materiału poprzez śrutowanie (obrzucanie stalowym 
śrutem - 2500 kg/min), następnie pokrywa się go ochronną warstwą 
podkładu epoksydowego i dwuskładnikową farbą wykończeniową. 
Proces ten obejmuje również suszenie farby w temperaturze 60 °C .

Cyfrowa tokarka Robot spawalniczy

Cyfrowa prasa krawędziowaStół do cięcia laserem

Zastosowanie stali specjalnej i o wysokiej gra-
nicy plastyczności

Staranne wykonanieZaawansowana technika

Poniższa tabela pozwala porównać ogólne cechy różnych gatunków 
stali używanej przez firmę JOSKIN:

Maszyny JOSKIN są w całości wykonane ze specjalnej stali o wysokiej 
granicy plastyczności, takiej jak stal HARDOX®. Nieustanne poszuki-
wanie najkorzystniejszego połączenia dobrej jakości i niewielkiego 
ciężaru prowadzi do zmniejszania masy własnej maszyn JOSKIN przy 
jednoczesnym zwiększaniu ich wytrzymałości, co daje możliwość 
przewożenia coraz większych ładunków.

Gama  
Przyczep Budowlanych
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PRODUKCJA 
JOSKIN

Chcąc połączyć wysoką jakość produkcji i krótkie terminy do-
staw, JOSKIN proponuje maszyny WIN PACK:
• Niezawodne i wysokiej jakości, dzięki standaryzacji produkcji;
• Dostosowane do każdego gospodarstwa i w przystępnej cenie;
• Dostępne z zapasów lub w krótkim terminie;
• Z wyposażeniem przetestowanym w warunkach rzeczywistej pracy;
• Modułowe, dzięki licznym opcjom.

System podnoszenia przedniej osi w standardzie do Hydro-Tridem

Zalety programu Winpack
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Pojemność 
DIN (m³)

Ładowność  
konstrukcyjna

Wewnętrzne wymiary skrzyni (m) Oś (osie):  (mm) -
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce 
(mm)

Siłownik 
(l)Dł. dolna Dł. górna Szer. przednia Szer. tylna Wysokość

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) Dwie pierwsze cyfry oznaczają ładowność w tonach, a dwie następne - długość skrzyni. DMC zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju.

MODEL

INFORMACJE OGÓLNEBUDOWA
Wywrotki Trans-KTP 11 i 15 T są, w gamie przyczep budowlanych 
JOSKIN, modelami o małej pojemności.

Dzięki zwartej i solidnej budowie (burty i podłoga ze stali 
HARDOX) stanowią one idealne rozwiązanie do drobnych robót 
ziemnych, ale także dla usługodawców wykonujących prace w 
parkach i ogrodach czy inne usługi komunalne.

Są one przygotowane do zamocowania w opcji dwóch aluminiowych 
najazdów pozwalających na załadunek  i transport małej koparki.

TRANS-KTP 
9, 11 i 15 T

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

Skrzynia 
Skorupowa 
Burty i podłoga: 
• 4 mm HARDOX 450 do 9/45 i 11/45
• 5 mm HARDOX 450 do 15/45

Układ jezdny JOSKIN Roll-Over
Zawieszenie dyszla na resorach parabolicznych 

Maks. wymiary 
kół (mm)  Ø 890 - 1 248 mm / szer. 645 mm

CHARAKTERYSTYKA

Rama przyczep JOSKIN Trans-KTP 9, 11 i 15 T ma szerokość 900 mm, 
co umożliwia wyposażenie ich w szerokie koła. Zbudowana jest z 
profilowanych rur o wymiarach 250 x 100 x 6 mm do modeli 9/45 i 
11/45 oraz 300 x 100 x 8 mm do modelu 15/45. Zawieszenie dyszla 
z resorem poprzecznym zapewnia duży komfort jazdy z przyczepą.

PODŁĄCZANIE
Przyczepy Trans-KTP 9, 11 i 15 T są wyposażone w dyszel otwarty, 
którego budowa zapewnia doskonały stosunek masy do wytrzy-
małości. Szeroka płaszczyzna mocowania (równa szerokości ramy) 
nadaje dużą zwrotność.

To rozwiązanie zapewnia sztywną linię trakcji i duże ugięcie pionowe 
na oczku, a więc znaczące neutralizowanie wstrząsów.

Pewność 
wielofunkcyjności 
i wytrzymałości
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TRANS-KTP 
17, 22 i 27 T

Połączenie 
zwrotności 

i wydajności

Ładowność 
konstrukcyjna

Pojemność 
DIN
(m3)

Wewnętrzne wymiary skrzyni (m)
Oś (osie):  (mm) -

rozstaw (mm) - szpilki
Hamulce 

(mm)
Siłownik 

(l) Długość 
dolna

Długość 
górna

Szerokość
przednia

Szerokość 
tylna

Wyso-
kość

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) Dwie pierwsze cyfry oznaczają ładowność w tonach, a dwie następne - długość skrzyni.
(2) Do Francji: opcja 310 (pióra wózka 1.820 mm) jest konieczna, aby dopuszczalna masa całkowita wynosiła 29 t w 22/50.
(3) Do Francji: DMC wyłącznie 24 t.  (4) W trakcie homologacji do Francji.  DMC zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju.

MODEL

WĄSKA RAMAINFORMACJE OGÓLNE
Modele wywrotek Trans-KTP 17, 22 i 27 T zostały zaprojektowane 
do najtrudniejszych prac! Dzięki solidnej budowie - burty, podłoga 
i klapa tylna są ze stali HARDOX 450 o grubości 6 mm (5 mm w 
modelu 17/50) - wytrzymałość przyczepy jest gwarantowana.

Modele dwuosiowe są standardowo wyposażone w wózek jezdny, 
JOSKIN Cross-Over, a model 27/65 TRM w zawieszenie hydrauliczne 
Hydro-Tridem. Te układy jezdne gwarantują duży komfort jazdy na 
nierównym terenie.

Ponadto model 27/65 TRM jest wyposażony standardowo w dwie 
osie skrętne wymuszające (oś przednia i tylna), co zwiększa dodat-
kowo jego zwrotność.

W wyposażeniu standardowym do wszystkich modeli znajduje się 
zderzak tylny chowany hydraulicznie podczas otwierania klapy.

CHARAKTERYSTYKA

JOSKIN opracował wąskie podwozie, które umożliwia wyposażenie 
wywrotki Trans-KTP w szerokie koła (dochodzące do 666 mm), 
przy czym całkowita szerokość pojazdu nie przekracza 2.550 mm. 
Zapewnia ono również większy kąt skrętu i pozwala zamontować 
wydajniejsze urządzenie hamulcowe. 

Siłownik umiejscowiony z przodu zapewnia w takim samym stopniu 
bezpieczeństwo i stabilność jak w położeniu standardowym.

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

Skrzynia 
Skorupowa 
Burty i podłoga:
• 5 mm HARDOX 450 do 17/50 
• 6 mm HARDOX 450 do 22/50, 27/55 i 27/65

Układ jezdny

• JOSKIN Cross-over do 17/50 - 22/50 - 27/55
• Hydro-Tridem do 27/65
• Opcje: JOSKIN - wahacz, Hydro-Pendul lub  

Hydro-Tandem

Maks. wymiary 
kół (mm)

 Ø 890 - 1 450 mm / szer. 666 mm
 Ø 890 - 1 400 mm / szer. 800 mm
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WYWROTKI BUDOWLANE
Informacje ogólne i opcje

Skrzynia stożkowa, lekka i solidna

Przechył
Teleskopowy siłownik, zapewniający przechył, montowany jest 
na przegubie o podwójnej osi obrotu ze smarowanymi łożyskami, 
umieszczonym z przodu ramy. Taki system pochłania naprężenia 
wynikające z obciążeń przy przechyle i skutecznie chroni siłownik 
i skrzynię przed wszelkimi odkształceniami. Skrzynia przechyla się 
na dwóch solidnych zawiasach z przykręconymi sworzniami o du-
żej średnicy. Cofnięta i podniesiona pozycja tych zawiasów zwiększa 
wysokość wyładunku.

Zawór bezpieczeństwa, umieszczony bezpośrednio na siłowniku 
przechyłu zabezpiecza przed przypadkowym opadnięciem skrzyni, 
szczególnie w razie awarii układu hydraulicznego.

Skrzynie wywrotek Joskin Trans-KTP są w całości wykonane ze stali 
o wysokiej granicy plastyczności typu HARDOX 450, która charakte-
ryzuje się bardzo korzystną plastycznością, tzn., że po odkształceniu 
wraca do poprzedniej formy. Granica jej plastyczności jest 4 - 5 razy 
większa niż stali tradycyjnej.

Skrzynie, w tym drzwi, zbudowane są z dwóch arkuszy blachy bez 
poprzecznego spawu łączącego. Pozwala to na produkcję lekkich 
wywrotek umożliwiających przewożenie większych ładunków, za-
chowując jednocześnie wysoką wytrzymałość.

Stożkowy kształt skrzyni ładunkowej zapewnia niezwykle płynny i 
szybki wyładunek, ułatwiony dzięki odpowiedniemu profilowaniu 
burt pozbawionych ostrych krawędzi.

Akcesoria do systemu przechyłu

Przemysłowa pompa hydrauliczna (150 l/min), z elektrycznym ste-
rownikiem przechyłu i opuszczania (1.000 obr./min), może zastą-
pić przechył zasilany bezpośrednio z ciągnika. Pompa ma funkcję 
opuszczania szybkiego wywrotki i jest standardowo montowana 
w modelu 27/65 TRM.

Do modeli 9, 11 i 15 T dostępne są dwie pompy hydrauliczne o po-
jemności 55 litrów (PR660: 53 l/min przy 1.000 obr./min i PR980: 
70 l/min przy 1.000 obr./min). Pompy mogą mieć, w opcji, sterow-
nik elektryczny lub hydrauliczny.

WYWROTKA JOSKIN

Poziom obciążeńPoziom obciążeń

NiskiNiski

WysokiWysoki

INNA

Do modeli 22/50 (36 l), 27/55 (49 l) i 27/65 (76 l) można również 
wybrać siłownik do przedniego przechyłu zamiast siłownika 
w pozycji wysuniętej pod skrzynią. Przy tej opcji konieczny jest 
przedni ocynkowany spoiler osłaniający siłownik.

Punkt mocowania
 siłownika na skrzyni

Przegub o podwójnej osi obrotu, 
w którym osadzony jest siłownik
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Drzwi hydrauliczne

Podpora postojowa

Płynność i łatwość przechyłu są zapewnione dzięki hydraulicznej 
klapie (w standardzie, całkowicie ze stali HARDOX 450 do 17, 22 i 
27 T) o maksymalnym otwarciu. Drzwi są w trzech punktach połą-
czone z ramionami, które pracują na solidnej osi o dużej średnicy. 
Natomiast siłowniki zamontowano pod ramionami, aby je lepiej 
zabezpieczyć.

Drzwi wywrotek JOSKIN są wyposażone w dwa urządzenia zabez-
pieczające:

-  zawór ciśnieniowy, który włącza się i reguluje ciśnienie oleju, za-
pobiegając uszkodzeniu systemu, gdy całkowite zamknięcie jest 
niemożliwe - na przykład podczas pojawienia się przeszkody;

-  podwójny sterowany zawór klapowy, zamontowany na każ-
dym siłowniku drzwi, utrzymuje je w danej pozycji w razie 
awarii układu hydraulicznego lub wyłączenia ciągnika.

Podpora rozkłada się hydraulicznie i chowa się całkowicie w dysz-
lu, co zapewnia większy prześwit.

Możliwości przykrycia przyczepy
Istnieją trzy rozwiązania do przy-
krywania wywrotek Trans-KTP: 
sztywna, dzielona osłona VAKO 
z hydraulicznym zamykaniem, 
osłona siatkowa, także z hydrau-
licznym zamykaniem, Flip-Tarp 
oraz plandeka zwijana ręcznie 
lub hydraulicznie.

Spoiler przedni

Osłona górnej listwy z PCV jest proponowana w opcji. Zapobiega 
ona uszkodzeniu skrzyni przez sprzęt do ładowania.

Drzwi dwuskrzydłowe (całkowi-
cie ze stali o dużej plastyczności, 
w standardzie do 17, 22, 27 T - w 
opcji do modeli 9, 11, 15 T) ze 
spustem zbożowym (400 x 400 
mm) są dostępne w opcji.

Wśród opcji skrzyni jest całkowicie ocynkowany przedni spoiler, 
który zabezpiecza zaczep, ciągnik oraz siłownik przechyłu, kiedy 
znajduje się on w pozycji przedniej, przed ewentualnym wypada-
niem ładunku.

Osłona VAKO

Flip-Tarp

Plandeka typu cabriolé

Nadstawki z aluminium
Montaż aluminiowych 
nadstawek 250 lub 500 mm 
może zwiększyć pojemność 
skrzyni. Można także dodać 
spust zbożowy, na jednym ze 
skrzydeł drzwi.

Reflektory pracy
Tylne reflektory pracy mocowane na ramie i lampa sygnalizacyjna 
(lub flash LED) są dostępne w opcji.

Listwa zabezpieczająca
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Układy jezdne na każde warunki 5 typów układów jezdnych do wyboru:

WYWROTKI BUDOWLANE
Układy jezdne JOSKIN -  
wzór w swojej klasie!

Wahacz jest dostępny w opcji do modeli 22 i 27 T z osią podwójną. 
Są to dwie duże skrzynki utworzone z profili rurowych o wymia-
rach 300 x 300 x 12,5 mm, przy 
czym do każdej z nich zamo-
cowane są dwie półosie. Po-
łączone są one przegubowo z 
centralną osią (zamontowaną 
na tulejach ze smarownicami) 
i jednoczęściowym stołem 
przykręconym do ramy.

WÓZEK ROLL-OVER

WAHACZ

Wywrotki Trans-KTP 17, 22 i 27 T są standardowo wyposażone 
w wózek JOSKIN Cross-Over. Jego budowa zapewnia pojazdowi 
jak najlepsze przyleganie do podłoża połączone z łatwością jaz-
dy, dzięki czemu sprawdzi się on nawet w najtrudniejszych wa-
runkach. Wózek Cross-Over, 
podobnie jak Roll-Over©, ma 
punkt obrotowy pod piórami 
resorów, które ze względu na 
doskonałą wytrzymałość, za-
pewniają jeszcze lepszą jakość 
zawieszenia.

WÓZEK CROSS-OVER  

Wózek, w wyposażeniu modeli 11 i 15 T, składa się z 2 osi, połączo-
nych parabolicznymi piórami resorów, zamontowanych na ramie 
w środkowym punkcie. Taka budowa umożliwia zniwelowanie 
nierówności terenu (do +/- 250 mm). Dzięki położeniu linii osio-
wej (pod resorami) i podwyż-
szonemu ułożeniu osi  na koń-
cach piór, otrzymuje się linię 
uciągu, która popycha przed-
nią oś nad przeszkodą. Dzięki 
temu potrzebna jest mniejsza 
siła napędowa.

Układy jezdne firmy JOSKIN zostały tak zaprojektowane, aby w każ-
dej sytuacji i bez względu na rodzaj pojazdu, spełniały kryteria nie-
zawodności, stabilności, komfortu i bezpieczeństwa na drodze i na 
polu.

Do układu hamulcowego są liczne opcje. Układ pneumatyczny moż-
na zastąpić hydraulicznym, możliwe jest również ich połączenie. 
Poza tym układ hamulcowy proporcjonalny do ładunku może za-
pewnić większy komfort jazdy i bezpieczeństwo.

Aby zwiększyć zwrotność i zapewnić optymalny komfort jazdy,  
JOSKIN stosuje dwa typy osi skrętnej: nadążną lub wymuszającą.

Zwrotność

Zabezpieczenie

3 czujniki ciśnienia

Dynamiczny system ważenia na zawieszeniu 
hydraulicznym
W to urządzenie mogą być wyposażone pojazdy z hydraulicznym 
zawieszeniem dyszla i z hydraulicznym układem jezdnym.

Dwa czujniki ciśnienia umieszczone na układzie hydraulicznym 
układu jezdnego oraz jeden czujnik ciśnienia na zawieszeniu dyszla 
są połączone z kalkulatorem na układzie jezdnym.  Te czujniki wysy-
łają sygnał za pomocą przewodu, co umożliwia wyświetlenie wagi 
na ekranie znajdującym się w kabinie ciągnika. Drugi ekran można 
zainstalować na ładowaczu lub w pojeździe, tak by w każdej chwili 
możliwy był odczyt wagi ładunku. System jest dostosowany do ste-
rownika Isobus i można nim sterować za pomocą terminalu Isobus, 
który zastąpi wtedy osobny ekran. Jest dostępny do wywrotek, wo-
zów asenizacyjnych, rozrzutników obornika, przyczep uniwersal-
nych i objętościowych.
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W zawieszeniu hydraulicznym, Hydro-Pendul, każda oś jest mon-
towana na dwóch hydraulicznych siłownikach dwukierunkowych, 
umieszczonych z obu stron ramy. Każda oś jest połączona z pod-
woziem trójkątem z rur o dużej średnicy, którego jeden koniec jest 
przymocowany do pokaźnego 
przegubu kulowego tworzącego 
pionową oś, co ma zapewnić dużą 
stabilność układu jezdnego. 

Przy Hydro-Pendul możliwe jest 
zabezpieczenie przechyłu dzięki 
opcji "Stabilizator przechyłu". Jej 
budowa zakłada blokadę siłow-
ników hydraulicznych, tak by za-
chować ich idealnie liniowe usta-
wienie.

HYDRO-PENDULHYDRO-TANDEM I HYDRO-TRIDEM
Prostota, duże ugięcie i stabilność to 3 najważniejsze cechy układu 
jezdnego Hydro-Tandem / Hydro-Tridem. Łączy on w sobie zale-
ty systemu z osiami, które mogą być z łatwością przeciągane nad 
przeszkodami i systemu z osiami półniezależnymi. W zawiązku z 
tym możliwe jest takie duże ugięcie (do ok. 250 mm). Wiąże się to 
ze znaczną poprawą ogólnej stabilności pojazdu. Każda z osi jest 
ciągnięta przez resory połączone z elementem mocującym, znaj-
dującym się przed całością. 4 lub 6 siłowników hydraulicznych jest 
umieszczonych, po dwa 
lub po trzy, z obu stron 
ramy. Podnośnik pierwszej 
osi jest standardowo mon-
towany we wszystkich po-
jazdach Hydro-Tridem. 

Podczas jazdy do przodu oś skrętna wolna, albo nadążna, ustawia 
się zgodnie z kierunkiem jazdy ciągnika. Obszar skrętu wynosi  
+/- 15°, zależnie od rozmiaru opon.

Podczas jazdy po drodze (> 15 km/godz.) lub na biegu wstecz-
nym, urządzenie hydrauliczne zapewnia silną blokadę i doskona-
le utrzymuje tylną i przednią 
oś w jednej linii, gwarantując 
bezpieczeństwo ciągnika i ma-
szyny. Amortyzator zapewnia 
stabilność osi nadążnej, zapo-
biegając jej zbyt dużym drga-
niom.

Osie skrętne nadążne
Oś skrętna wymuszająca stanowi ważny organ zabezpieczający, 
gdyż utrzymuje pojazd w linii jazdy ciągnika. Pojazdy trójosiowe  
JOSKIN są standardowo wyposażone w dwa systemy skrętne wy-
muszające (pierwsza i ostatnia oś) do jazdy do przodu i wstecz. 

Siłownik osi jest sterowany siłownikiem odbiorczym połączonym z 
ciągnikiem za pomocą drążka sprzęgającego z zaczepem szybkim. 
Jest on mocowany do dyszla 
za pośrednictwem przegubu 
kulistego i w ten sposób ste-
ruje układem hydraulicznym 
uruchamiającym siłownik kie-
runkowy. System jest zrów-
noważony dzięki siłownikom 
wyrównawczym, które działają 
z taką samą siłą w obu kierun-
kach. Układ jest wyposażony w 
centralę regulującą, zawierającą 
manometr, akumulator z azo-
tem, zawór wyrównujący i układ 
regulujący.

Osie skrętne wymuszające

Osie skrętne wymuszające
(100 % skrętne)
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Osie nadążne 
(50% skrętne)



Rodzinne przedsiębiorstwo Derks, działające we wschodniej Holandii, jest stałym klientem firmy JOSKIN.  
„Kupiliśmy podwodzie transportowe z hakiem JOSKIN Cargo-LIFT CLX 6,80 m, na kołach Mitas 650/55R26,5, 

którego używamy do prac budowlanych, do przewozu kukurydzy i trawy na kiszonkę oraz ziarna. Wśród jego 
zalet można wymienić łatwość sterowania, możliwość jazdy z ciągnikiem 200 KM oraz uniwersalne zastosowanie. 
Jesteśmy tacy zadowoleni, że planujemy kupno nowych maszyn JOSKIN! Zanim dokonaliśmy tego zakupu, zasta-

nawialiśmy się nad wyborem między producentem niemieckim i firmą JOSKIN. Ale model, który zaproponowała 
nam ta firma miał wydajniejszą pompę i był prostszy w obsłudze. Obsługa systemu podnoszenia kontenera także 

była o wiele łatwiejsza. Pozytywne doświadczenia z pracy sprzętem JOSKIN i wydajny system kontroli ciśnienia w 
oponach również zaważyły na naszym wyborze. Poza tym cena była konkurencyjna.”

Opinia specjalisty:



2 GAMY SPRZĘTU CARGO-LIFT:
CARGO-LIFT CL 8 - 22 T 

(6 MODELI: 5 Z DWIEMA OSIAMI I 1 Z TRZEMA)

CARGO-LIFT CLX 20 - 30 T 
(6 MODELI: 3 Z DWIEMA OSIAMI I 3 Z TRZEMA)
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CHARAKTERYSTYKA

D8-D12-D14

Podwójne światła typu 
samochodowego

Błotniki 
termoplastyczne

Budowa ramienia teleskopo-
wego ze spoiną po przekątnej i 

wzmocnieniem sprawia, że jest 
ono bardziej solidne.

System hakowy

CL
8 - 22 T
Zwarta, solidna i doskonale dostosowana 
budowa. Hak podnoszący, idealnie połą-
czony z rolniczym układem jezdnym.

Siłownik wspomagający 
przechył

• Zawieszenie dyszla przez  
silentbloki

•    Sterowniki hydrauliczne zasi-
lane bezpośrednio z ciągnika 
(3xdwukier.):

 - wywrót kontenera, 
- ramię teleskopowe, 
- mocowanie kontenera.

• Tandem z resorami parabo-
licznymi i rozstawem:

 - 1.160 mm w D8 
- 1.350 mm w D12 
- 1.550 mm w D14

Obsługa i kontrola Bezpośrednio / aluminiowa skrzynka sterowników elektrohydr.

Rama Rurowa

Stabilizator przechyłu Blokada w Hydro-Tandem i Hydro-Tridem (opcja do TUZ)

Hak
System z przednim wysięgnikiem teleskopowym (przegubowy 
w modelu D8)

Hamulce
Hydrauliczne lub pneumatyczne w zależności od kraju, 
w T22 pneumatyczne

Niezbędna hydraulika
W standardzie min. 180 barów bezpośrednio z ciągnika
W opcji: 230 barów z pompą

System z przednim wysięgnikiem te-
leskopowym (oprócz przegubowego 
modelu D8) obejmujący PRZYKRĘCANY 
hak podnoszący ze stali nieulegają-
cej odkształceniom (wysokość haka:  
1450 mm, 1430 mm lub 1570 mm)

•  Siłowniki hydrauliczne wbudowane 
w podwozie

• Blokada hydrauliczna standardo-
wych kontenerów od wewnątrz do 
zewnątrz

•   Siłownik wspomagający przechył
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D18

Oczko pociągowe przykręcane Ø 50 mm 
(model zależnie od kraju) 

Podwozie rurowe z hakiem

Śrutowanie przed malowaniem, podkład 
epoksydowy (2 K) i lakier wykończeniowy

Hydrauliczna blokada 
skrzyni ładunkowej 

Hamulce hydrauliczne lub 
pneumatyczne w zależności 
od kraju Gumowe bloki zapewniają odpo-

wiednią elastyczność utrzymując 
linię trakcyjną pojazdu. 

JOSKIN proponuje dyszel zapewniający optymalną 
ergonomię maszyny.

Silentbloki 
D8-D12-D14

Dyszel

Montaż na siłowniku z jed-
nym lub dwoma zbiorni-
kami azotu (na pusto i z 
ładunkiem) zapewnia 
wyjątkową sprężystość. 
Regulacja kąta nachyle-
nia ramy pozwala zwięk-
szyć siłę podnoszenia. 

Zawieszenie oleopneuma-
tyczne (dyszel) D18-D22-T22

•   Zawieszenie dyszla oleopneumatyczne

• Tandem z resorami parabolicznymi i rozstawem 1.550 mm

• Całkowita obsługa elektrohydrauliczna maszyny (blok hydrau-
liczny, sterowanie wywrotem kontenera, ramieniem telesko-
powym, mocowaniem kontenera i dyszlem, za pomocą alumi-
niowej skrzynki sterującej jednokier.+ powrót wolny)

T22

D22 • Jak wyżej w D18
• Stabilizator przechyłu
• Hydro-Tandem

• Jak wyżej w D22
• 2 osie skrętne wymuszające (pierw-

sza i ostatnia) z widełkowym uchwy-
tem sprzęgu - w tym zaczep szybki 
do ciągnika i centrala regulacyjna za-
wierająca: 2 zbiorniki azotu, zbiornik 
oleju, pompę ręczną i manometr 

• Hydro-Tridem

•     Hamulce pneumatyczne
•     Podnośnik osi przedniej
• Elektrohydrauliczna obsługa całego 

systemu hakowego obejmująca:  
- sterowanie wywrotem skrzyni,
- ramię teleskopowe,
- mocowanie skrzyni ładunkowej za 

pomocą aluminiowej skrzynki ste-
rującej (jednokier.+ powrót wolny)

- dyszl oleopneumatyczny osi przed-
niej.
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VACU-CARGO LIFT

MODELE VACU-CARGO LIFT

* Długość wzmocnienia ramy: 6,8 m do 16.000 i 18.000 l, 7 m  do 20.000 - 24.000 l.
Zbiorniki o mniejszej pojemności dostępne na zamówienie.

Możliwości
zależnie od ramy 5,5 m 5,9 m 6,4 m 6,6 m 6,8 m

Zbiornik na gnojowicę / / Vacu 16.000, 18.000, 20.000, 
22.500 lub 24.000 *

Obecnie JOSKIN proponuje 
zbiorniki na gnojowicę  dostoso-
wane do systemu Cargo-LIFT.

CHARAKTERYSTYKA
Obsługa i kontrola Aluminiowa skrzynka sterowników elektrohydr.

Rama
Rama rurowa i wzmocnienie ze stali specjalnej DOMEX 

690 - 8 mm

Stabilizator przechyłu Blokada Hydro-Tandem/Hydro-Tridem

Hak System z przednim wysięgnikiem teleskopowym

Hamulce Opony

Pompa
140 l / 300 barów (3 elektrozawory do dużego przepły-
wu w standardzie)

Chłodnica jest zamontowana obok centrali hydraulicznej umożliwia-
jąc chłodzenie oleju.

Model CLX ma w opcji system szybkiego odczepiania poprzez powrót 
oleju do przeciwnego siłownika podczas ustawiania pustych skrzyń 
transportowych.

System chłodzenia

System szybki

CLX
20 - 30 T
Sprzęt przeznaczony do intensywnej, spe-
cjalistycznej pracy, gdyż jest wydajny, moc-
ny i niezawodny.

D20
5500 - 5900 - 6400

• Hydro-Tandem: zawieszenie hydrauliczne osi - 
rozstaw 1.550 mm

• System z przednim wysięgnikiem 
teleskopowym obejmujący PRZY-
SPAWANY hak podnoszący ze stali 
nieulegającej odkształceniom (wy-
sokość haka: 1.410 - 1.570 mm).

• Wzmocnienie podwozia ze stali 
specjalnej Domex 690 o grubości 
8 mm na całej długości

•   Siłowniki hydrauliczne wbudowa-
ne w podwozie

• Blokada hydrauliczna standardowych kontenerów od wewnątrz 
do zewnątrz

System hakowy

W modelach CLX system jest zasilany niezależną pompą hydrauliczną, 
Load Sensing, o wydajności 140 l/min przy 300 barach. Sterowanie 
3 funkcjami haka odbywa się za pośrednictwem 3 elektrozaworów o 
dużej wydajności. 

System hydrauliczny przemysłowy

Pompa hydrauliczna Centrala hydrauliczna
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T30
6400 - 6600 - 6800

•   2 osie skrętne wymuszające (pierwsza i ostat-
nia) z widełkowym uchwytem sprzęgu i cen-
tralą regulacyjną zawierającą: 2 zbiorniki azo-
tu, zbiornik oleju, pompę ręczną i manometr

• Podnośnik osi przedniej

• Hydro-Tridem: zawieszenie hydrauliczne (jed-
nokier. + powrót wolny) osi (ugięcie 25 cm) 
z rozstawem 1550 mm i automatycznym po-
wrotem do poziomu

Dyszel

Podwójne światła typu 
samochodowego

Oczko pociągowe przykręcane 
(model zależnie od kraju)  

Wałek szerokokątny z za-
bezpieczeniem śrubowym

Śrutowanie przed malowaniem, podkład 
epoksydowy (2 K) i lakier wykończeniowy

Hamulce 
pneumatyczne

Błotniki 
termoplastyczne

Montaż na siłowniku z dwoma zbior-
nikami azotu zapewnia wyjątkową 
sprężystość.

Zawieszenie 
oleopneumatyczne 
dyszla

Hydrauliczna blokada 
kontenerów

Zawieszenie osi hydrauliczne

JOSKIN proponuje dyszel  dostosowany do 
olepneumatycznego zawieszenia, zapewnia-

jący optymalną ergonomię maszyny.
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CARGO-LIFT
Opcje
Ta, dostosowana do przewozów drogowych i rolnych, wersja sys-
temu kontenerowego z hakiem na samochodzie ciężarowym 
uwzględnia zapotrzebowanie usługodawców rolnych, którzy są co-
raz bardziej zainteresowani transportem drogowym.

System Cargo-LIFT pozwala znacznie zwiększyć wydajność pracow-
ników obsługi i maszyn - dzięki szybkiej wymianie osprzętu, można 
bez problemu zaplanować zostawienie oprzyrządowania ciężarówki 
na skraju pola, załadowanie go na Cargo-LIFT na czas pracy w polu, a 
następnie przełożenie oprzyrządowania na samochód, żeby szybko 
przewieźć je do miejsca przeznaczenia, zależnie od dziennego planu 
pracy kierowców i pojazdów.

System Cargo-LIFT umożliwia za-
montowanie różnego osprzętu, jak 
zbiornik na gnojowicę lub skrzynia 
przyczepy objętościowej.  

Osprzęt

Tylna oś Cargo-LIFT z podwójną osią może, w opcji, być zamontowana 
jako nadążna (z blokadą hydrauliczną powyżej 15 km/h) lub jako skrętna 
wymuszająca do obu kierunków jazdy.
Trzyosiowe Cargo-LIFT są natomiast standardowo wyposażone w 2 osie 
skrętne wymuszające (przednia i tylna oś).

Osie skrętne

Oś nadążna (w 50 % skrętna)

Wolna

Wolna

Zablokowana

Wolna

Oś skrętna wymuszająca (w 100 % skrętna)

Solidna aluminiowa skrzynka 
sterownika o zwartej budowie 
pozwala kontrolować hydraulicz-
ne funkcje maszyny.

Aluminiowy błotnik chroni przed odrzutami podczas jazdy.

W modelach wyposażonych w hydrauliczny dyszel i zawieszenie, 
system ważenia z bezprzewodową skrzynką sterowniczą (czujniki 
na zawieszeniu osi i dyszla) może być zamontowany w opcji.

3 czujniki ciśnienia przy każdym układzie hydraulicznym

Obsługa i kontrola

Błotnik z aluminium

Dynamiczny system ważenia 
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CARGO-LIFT
Tabele i schematy

(1) 2 pierwsze litery oznaczają gamę Cargo-LIFT CLX, 4 cyfry za nimi określają długość ramy «LIFT» (w mm), litera na końcu oznacza liczbę osi, a 2 ostatnie cyfry oznaczają ładowność konstrukcyjną (w t). (2) Wymiary standardowej maszyny bez osi 
skrętnej (chyba że została ona uwzględniona w standardowym wyposażeniu maszyny). (3) Z osią skrętną, szerokość max.  720 mm. (4) Podwójna podpora hydrauliczna zasilana bezpośrednio z ciągnika (dwukier.). (5) Podpora hydr. zasilana bezpośrednio 
z ciągnika (dwukier.)

Informacje mają charakter przykładowy

Długość kontenera 
min – max

(mm)

Kąt 
podnoszenia

Max. wymiary 
kół (mm) (2)

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

Hamulce 
(mm)

Podpora

Ø Szerokość

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

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

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

OŚ POTRÓJNA
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)

MODELE CLX

Ładowność konstrukcyjna różni się od siły podnoszenia. Siła ta jest 
uzależniona od różnych czynników mających wpływ na tylną wyso-
kość ramy - im jest ona niższa, tym większa będzie siła podnoszenia. 
Na przykład średnica opon, typ zawieszenia układu jezdnego i 
ukształtowanie terenu są elementami, które mają wpływ 
na moc układu . Typ zawieszenia sprzęgu (silen-
tbloki lub oleopneumatyczne) również 
odgrywa pewną rolę, ponieważ za-
wieszenie oleopneumatyczne 
umożliwia nachylenie ramy 
do dołu.

Model

DŁUGOŚĆ KONTENERA (MM) MIN – MAX
3.000 
4.000

4.000 
5.000

5.000 
6.000

6.000 
7.000

7.000 
7.500

LICZBA OSI
Cargo-LIFT CL 2 2 2/3 3

Cargo-LIFT CLX 2 2/3 3

(1) 2 pierwsze litery oznaczają gamę Cargo-LIFT CL, 4 cyfry za nimi określają długość ramy «LIFT» (w mm), litera na końcu oznacza liczbę osi, a 2 ostatnie cyfry oznaczają ładowność konstrukcyjną (w t). (2) Wymiary standardowej maszyny bez osi skrętnej 
(chyba że została ona uwzględniona w standardowym wyposażeniu maszyny). (3) Z zawieszeniem hydraulicznym (opc. 3180): Ø kół max. 1.350 mm, a max. szerokość 700 mm. (4) Lewar hydrauliczny z zasilaniem bezpośrednim. (5) Podpora hydr. 
zasilana bezpośrednio z ciągnika (dwukier.) (6) Oś tylna zostanie maksymalnie cofnięta, żeby zapewnić wystarczające oparcie podczas ładowania kontenera. Aby uniknąć zbyt dużego nacisku na oczko pociągowe w pozycji transportowej, ograniczone 
zostanie maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite - aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z naszym przedstawicielem.

Długość kontenera 
min – max (mm)

Kąt 
podnoszenia

Max. wymiary 
kół (mm) (2)

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

Hamulce 
(mm)

Podpora

Ø Szerokość

OŚ PODWÓJNA
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 podpora (5)

CL5400D18 (1) 4.400 - 6.000 54° 1.260 (3) 620 (3) ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 podpora (5)

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

CL6500D22 (6) 5.700 - 7.500 54° 1.380 700 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 podpora (5)

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

MODELE CL

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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POLSKA: Ul. Gorzowska 62 - PL-64980 TRZCIANKA • Tel: +48 67 216 82 99 • E-mail: info.pl@joskin.com 
BELGIA: Rue de Wergifosse 39 - B-4630 SOUMAGNE • Tel: +32 (0) 43 77 35 45 • E-mail: info@joskin.com

Lokalny przedstawiciel marki JOSKIN


