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„TROSENJE V ŠIROKEM SMISLU“

SLO TROSILNIKI HLEVSKEGA GNOJA
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Uporabljajo se VEDNO BOLJ MODERNE IN NATANČNE 
TEHNOLOGIJE: dinamične 3D simulacije, avtomatski 
laserski rezalni stroji, upogibalni stroji, jeklo z visoko 
mejo elastičnosti, cinkanje v ognju in varilni roboti

Moderna tehnologija

Pogoje najdete na www.joskin.com

NAKUPUJTE Z ZAUPANJEM

Leta 1968 ustanovljeno družinsko podjetje JOSKIN 
je postalo vodilno na tržišču v razvoju in proizvod-
nji kmetijskih strojev. Proizvodne enote JOSKIN v  
BELGIJI, na POLJSKEM in v FRANCIJI na površini sko-
raj 150.000 m² izvažajo V VEČ KOT 60 DRŽAV PO CELEM 
SVETU.

MOČ IZKUŠENJ

Kakovost JOSKIN
6 ključnih parametrov za 
uspeh

Proizvodnja (Belgija)
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KNJIŽICA REZERVNIH DELOV in NAVODILA ZA UPORABO 
v svojem jeziku prejmete pri nakupu stroja. Knjižica 
vsebuje načrte in reference sestavnih delov posame-
znega stroja. Naročanje rezervnih delov je možno 

celo leta kasneje! 

RAZISKAVE IN RAZVOJ

V SLUŽBI naših strank

OSEBNA knjižica rezervnih delov

Naša prednost: RAZPOLOŽLJIVOST REZERVNIH DELOV 
stalno in povsod. Zaradi skladiščnih zalog vam rezer-
vne dele pošljemo v najkrajšem možnem času. Pogo-
dbeni prodajalci JOSKIN imajo vse najpomembnejše 

rezervne dele vašega stroja vedno na zalogi.

JOSKIN ima lastne razvojne pisarne in statično ter din-
amično 3D programsko opremo za inženiring. Za zago-

tavljanje najvišje možne natančnosti ter upoštevanje 
proizvodnih rokov je proizvodnja v veliki meri stan-

dardizirana. Naši tehniki in prodajalci se nenehno 
izobražujejo v naših tehničnih centrih.

Tehnični center (Poljska)
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JOSKIN ima prav toliko optimalnih rešitev kot je povpraševanj, 
vsi trosilniki hlevskega gnoja pa so sestavljeni iz standardiziranih 
delov.

Proizvodnja strojev je zelo skrbna. Kot pri vseh izdelkih JOSKIN, 
je tudi površina trosilnikov hlevskega gnoja optimalno obdelana: 
čiščenje z mikrokovanjem, končno lakiranje z epoksi smolo in to-
plo sušenje. Za najboljšo zaščito proti jedkim tekočinam so trosil-
niki hlevskega gnoja JOSKIN vroče cinkani.

IZDELAVA TROSILNIKOV HLEVSKEGA GNOJA

Ročno varjenje

Vroče cinkanje (znotraj in zunaj)

Trosilniki hlevskega 
gnoja

Obvladanje kovinarskih del in izbira materialov sta bistvenega pomena. Po-
sebno jeklo z visoko mejo elastičnosti omogoča zmanjševanje ojačitev in 
prečnih nosilcev ali celo njihovo popolno opustitev za zniževanje celotne 
teže ter povečanje moči in zagotavljanje jasnejših in elegantnejših linij. Po-
sebno jeklo se obdeluje z modernimi stroji, kot so na primer 8 metrov dolga 
miza za lasersko rezanje, digitalno krmiljen upogibalni stroj 8,2 m in napra-
ve za samodejni popravek kota upogibanja (zagotavlja redno upogibanje 
po celotni dolžini pločevine), varilni roboti,…

Digitalno krmiljena stružnica Varilni robot

Digitalno krmiljen upogibalni stroj

Miza za lasersko rezanje

NAPREDNA TEHNOLOGIJA
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Za kombiniranje kakovostne proizvodnje in krajših dobavnih 
rokov podjetje JOSKIN priporoča stroje WIN PACK:
• zanesljivi in odlične kakovosti zaradi standardizirane izdelave;
•  prilagojeni podjetju in ugodni;
•   na zalogi ali hitro dobavljivi;
•   s testirano dodatno opremo (v resničnih delovnih pogojih);
•   spremenljivi zaradi številnih dodatkov.

Prednosti WinPack
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• SIROKO

• FERTI-CAP

• TORNADO3 - TORNADO3 HORIZON

• FERTI-SPACE 2 - FERTI-SPACE 2 HORIZON

• FERTI-CARGO

6

USTREZNA IZVEDBA
Edinstvena oblika trosilnikov 
hlevskega gnoja JOSKIN

Modeli:

Vsi trosilniki hlevskega gnoja JOSKIN imajo obsežno standardno 
opremo: 

-  trosilna valja z zavoji za intenzivno drobljenje in trosenje po veliki 
širini;

-  ročno upravljanje transportnega dna s tlačnim regulatorjem z iz-
ravnavanje tlaka;

-  transportno dno z ladijsko verigo razreda 80 (najvišji razred, ki je 
trenutno na voljo za vlečne verige);

-  enostavno dostopno napenjalo transportnega dna izven kesona;

-  vzmetenje ojnice s paraboličnimi listnatimi vzmetmi (hidravlično 
vzmetenje tandemskih modelov).

Zaradi številne standardne opreme so trosilniki hlevskega gnoja 
JOSKIN enostavni in udobni za uporabo.

MADE BY JOSKIN

Standardizacija omogoča poenotenje načrtov in uporabo ugodne-
jših proizvodnih tehnik.

Sodobna ter visokokakovostna trosilna in transportna vozila so tako 
dostopna večini.

Napenjalo transportnega dna

Ladijske verige – privito transportno 
dno

Vzmetenje ojnice s paraboličnimi 
listnatimi vzmetmi

Tovarniške šablone za natančno in hitro proizvodnjo
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PALETA TROSILNIKOV HLEVSKEGA GNOJA
Model Prostornina Slika Tehnični podatki

VERTIKALE FRÄSWALZEN
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SIROKO

8/
13
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³ • ozek keson

• nizko težišče
• velika kolesa
• serijsko vroče cinkan

FERTI-CAP

9/
12

 M
³ • širok keson

• kolesa pod kesonom
• serijsko vroče cinkan
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TORNADO3

11
/2

4 M
³ • ozek keson

• velika prostornina
• nizko težišče
• velika kolesa

FERTI-SPACE 2

15
/2

5 M
³ • širok keson

• velika prostornina 
• kolesa pod kesonom
• dvojno transportno dno

FERTI-CARGO

16
/2

5 M
³

• zamenljiv keson
• univerzalno podvozje

TROSILNI DISKI
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TORNADO3
HORIZON 14

/1
6 M

³ •  robusten, ozek keson
•  natančno trosenje
•  nizko težišče
•  velika kolesa

FERTI-SPACE 2 
HORIZON 15

/2
5 M

³

• širok keson
• natančna porazdelitev
• dvojno transportno dno

FERTI-CARGO 
HORIZON 16

/2
5 M

³

• zamenljiv keson
• univerzalno podvozje

STRAN 8

STRAN 10

STRAN 11

STRAN 17

STRAN 14

STRAN 15

STRAN 17

STRAN 9
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SIROKO

8

Ozek in nižji keson za 
kakovostno trosenje

Trosilniki hlevskega gnoja SIROKO z nizko ležečim in pocinkanim 
kesonom so edinstveni zaradi več stvari: inovativna oblika v veliki 
meri olajša vzdrževanje stroja. Prečno vzmetenje ojnice in velika 
kolesa zagotavljajo odlično stabilnost stroja tako pri delu kot tudi 
pri vožnji po cesti. Keson iz jekla z visoko mejo elastičnosti 550, 
narejen z zaporednim upogibanjem, ima zgoraj pravokotno letev. 
Višina stranic 850 mm, 1.090 mm ali 1.340 mm omogoča prostor-
nino od 5 m³ do 14,17 m³. Dva trosilna valja z zavoji gnoj drobita in 
trosita na razdalji od 7 do 10 m, odvisno od modela.  

Pogonski elementi so zaščiteni z elastično sklopko med ohišjema 
(1).

Opomba: tehnične lastnosti modela SIROKO 4008/8V se lahko razlikujejo od preostalih 
izdelkov v paleti.

Nosil-
nost na 

polju

Notranje mere kesona (m) Prostornina keso-
na pred dozirno 

loputo

Prostornina 
naloženega 

gnoja do tro-
silnih valjev

Prostornina 
naloženega 

gnoja do 
trosilnih valjev

Os:  (mm) - osna 
razdalja  (mm) - 

sornik

Zavore  
(mm)Dolžina 

pred dozir-
no loputo

Dolžina do 
trosilnih 

valjev

Širina Višina

     S4008/8V 8 t 4,15 4,65 1,45 0,85 5 m³ 7,7 m³ 8,1 m³ ADR 100x2000-10G 400 x 80
S4010/9V 9 t 4,20 4,70 1,45 1,09 6,44 m3 8,41 m3 9,40 m3 ADR 100x2000-10G 400 x 80
S5010/11V 11 t 5,20 5,70 1,45 1,09 8,10 m³ 10,56 m³ 11,55 m³ ADR 130x2100-10G 406 x 120
S5013/12V 12 t 5,10 5,60 1,45 1,34 9,43 m³ 11,78 m³ 12,96 m³ ADR 130x2100-10G 406 x 120
S5513/13V 13 t 5,50 6,00 1,45 1,34 10,40 m3 12,98 m3 14,17 m3 ADR 130x2100-10G 406 x 120

(1) Prvi 2 številki pomenita povprečno dolžino, naslednji 2 povprečno višino in zadnji prostornino naloženega gnoja pred dozirno loputo.

SPLOŠNO POGON

MODELI SIROKO(1)

TEHNIČNI PODATKI
Vzmetenje ojnice Prečno vzmetenje s paraboličnimi listnatimi vzmetmi

Transportno dno 2 ladijski verigi Ø 14 mm

Navpična trosilna valja Ø 785 mm s 4 ali 5 navoji višine 1.750 mm ali 2.000 mm

Roglji Jekleni roglji iz HARDOX-a 450 (snemljivi) (80 x 6 mm)

Diski Ø 829 mm z zložljivimi lopaticami

Pogon 1000 o/min 

Število vrtljajev trosilnih valjev 423 o/min
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TORNADO3

1 1

9

Trosilniki hlevskega gnoja z ozkim 
in nizko ležečim kesonom 

za intenzivno 
delo

Pogonski elementi so zaščiteni z elastičnimi sklopkami med 
ohišjem (1) ter med trosilnima valjema (2), saj prestrezajo udarce 
in podaljšajo življenjsko dobo ohišja.

Nosil-
nost na 

polju

Notranje mere kesona (m) Prostornina 
kesona pred 

dozirno loputo

Prostornina na-
loženega gnoja do 

trosilnih valjev

Prostornina 
naloženega  gnoja 
do trosilnih valjev

Os:  (mm) - osna 
razdalja  (mm) - 

sornik

Zavore  
(mm)Dolžina pred 

dozirno loputo
Dolžina do tro-

silnih valjev
Širina Višina

T5011/11V 12 t 5,0 5,5 1,45 1,13 8,6 m³ 10,8 m³ 12,0 m³ ADR 130x2100-10G 406 x 120
T5511/12V 12 t 5,5 6,0 1,45 1,13 9,5 m³ 11,9 m³ 13,3 m³ ADR 130x2100-10G 406 x 120
T5513/14V(H*) 13 t 5,5 6,0 1,45 1,37 11,5 m³ 14,4 m³ 16,1 m³ ADR 130x2100-10G 406 x 120
T5516/16V 14 t 5,5 6,0 1,45 1,57 13,1 m³ 16,0 m³ 17,8 m³ ADR 150x2100-10G 420 x 180
T6013/16V(H*) 15 t 6,0 6,5 1,45 1,37 12,7 m³ 15,9 m³ 17,6 m³ ADR 150x2100-10G 420 x 180
T6016/17V 15 t 6,0 6,5 1,45 1,57 14,3 m³ 17,5 m³ 19,3 m³ ADR 150x2100-10G 420 x 180
T6516/19V 16 t 6,5 7,0 1,45 1,57 15,6 m³ 19,0 m³ 20,9 m³ ADR 150x2100-10G 420 x 180
T6013/16BV(H*) 15 t 6,0 6,5 1,45 1,37 12,70 m³ 15,90 m³ 17,60 m³ ADR 2x130x2300-10G 406 x 120
T6516/19BV 18 t 6,5 7,0 1,45 1,57 15,6 m³ 19,0 m³ 20,9 m³ ADR 2x130x2300-10G 406 x 120
T7016/21BV 20 t 7,0 7,5 1,45 1,57 16,8 m³ 20,6 m³ 22,4 m³ ADR 2x150x2300-10G 420 x 180
T7018/24BV 21 t 7,0 7,5 1,45 1,57 + 0,25 20,3 m³ 23,9 m³ 25,8 m³ ADR 2x150x2300-10G 420 x 180

(1) Prvi 2 številki pomenita povprečno dolžino, naslednji 2 povprečno višino in zadnji prostornino naloženega gnoja pred dozirno loputo.
(H*) Na voljo tudi v verziji HORIZON.

Model TORNADO3 ima prav tako ozek in nizko ležeč keson iz jekla z 
visoko mejo elastičnosti in kolesa z velikim premerom. Zaradi keso-
na, izdelanega z zaporednim upogibanjem ter stranskega ojačenja 
ima TORNADO3 veliko prostornino in je zelo robusten. 

Keson višine od 1.130 mm do 1.570 mm omogoča prostornino od 
8,6 do 25,8 m³, odvisno od modela. Trosilna valja z zavoji gnoj ena-
komerno porazdelita po širini od 7 do 16 m v enem ciklu, odvisno 
od modela.

SPLOŠNOPOGON

MODELI TORNADO3(1)

TEHNIČNI PODATKI
Vzmetenje ojnice Prečno vzmetenje s paraboličnimi listnatimi vzmetmi

Transportno dno 2 ladijski verigi Ø 16 mm

Navpična trosilna valja
Ø 1.010 mm, odvisno od modela višine od 1.770 mm 
do 2.220 mm  s 4 do 7 navoji 

Roglji
Snemljivi roglji iz jekla z visoko mejo elastičnosti
HB 400 (80 x 12 mm)

Diski
Ø 1.100 mm z zložljivimi lopaticami – 
trosilni diski s 3 lopaticami opcija

Pogon 1000 o/min 

Število vrtljajev trosilnih valjev 445 o/min
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FERTI-CAP

10

1 1

Širok keson za trosenje 
in transport

Pogonski elementi so zaščiteni z elastično sklopko med ohišjema 
(1).

POGON

TEHNIČNI PODATKI
Vzmetenje ojnice Prečno vzmetenje s paraboličnimi listnatimi vzmetmi

Transportno dno 2 ladijski verigi Ø 14 mm

Navpična trosilna valja Ø 1.080 mm s 3 navoji

Roglji Jekleni roglji iz HARDOX-a 450 (snemljivi) (80 x 6 mm)

Diski Ø 1.140 mm s 3 lopaticami

Pogon 1000 o/min 

Število vrtljajev trosilnih valjev 423 o/min

JOSKIN Ferti-CAP s širokim in samonosnim kesonom iz jekla z visoko 
mejo elastičnosti HLE 550 višine 810 mm zagotavlja široko trosenje. 
Zaradi svoje prostornine od 6,91 do 13,97 m³ je Ferti-CAP zelo 
vsestranski pri trosenju in transportu najrazličnejših produktov Velik 
premer navpičnih trosilnih valjev z navoji omogoča od 8 m do 12 m 
široko trosenje v enem ciklu.

Enostavna konstrukcija trosilnih valjev omogoča, da se Ferti-CAP 
lahko uporablja tudi kot kmetijska prikolica (silaža in ostalo).

SPLOŠNO

Nosilnost 
na polju

Notranje mere kesona (m) Prostornina 
kesona pred 

dozirno 
loputo

Prostornina 
naloženega 

gnoja do tro-
silnih valjev

Prostornina na-
loženega  gnoja do 

trosilnih valjev

Os:  (mm) - osna raz-
dalja  (mm) - sornik

Zavore  
(mm)Dolžina pred 

dozirno 
loputo

Dolžina do tro-
silnih valjev

Širina Višina

FC4008/9U 8 t 4,20 4,70 2,04 0,81 6,91 m3 9,01 m3 10,25 m3 ADR 90x2000-8G 400 x 80
FC5008/10U 10 t 4,90 5,40 2,04 0,81 8,10 m³ 10,54 m³ 12,22 m³ ADR 100x2000-10G 400 x 80
FC5508/12U 12 t 5,70 6,20 2,04 0,81 9,45 m³ 12,29 m³ 13,97 m³ ADR 130x2000-10G 406 x 120
FC5508/12BU 12 t 5,70 6,20 2,04 0,81 9,45 m³ 12,29 m3 13,97 m³ ADR 2x90x2000-8G 350 x 60

(1) Prvi 2 številki pomenita povprečno dolžino, naslednji 2 povprečno višino in zadnji prostornino naloženega gnoja pred dozirno loputo.

MODELI FERTI-CAP(1)

10
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FERTI-SPACE 2

11

1 1

Trosilniki 
hlevskega gnoja 

v najširšem 
smislu

Nosilnost 
na polju

Notranje mere kesona (m) Prostornina 
kesona pred 

dozirno 
loputo

Prostornina 
naloženega 

gnoja do tro-
silnih valjev

Prostornina 
naloženega  

gnoja do trosil-
nih valjev

Os:  (mm) - osna razdalja  
(mm) - sornik

Zavore  
(mm)Dolžina pred 

dozirno loputo
Dolžina do tro-

silnih valjev
Širina Višina

FS5511/15BU(H*) 14 t 5,5 6,05 2,05 1,05 12,32 m³ 15,49 m³ 17,04 m³ ADR 100/130x2100-10G 400 x 80

FS6011/17BU(H*) 16 t 6 6,55 2,05 1,05 13,41 m³ 16,87 m³ 18,42 m³ ADR 2x130x2100-10G 406 x 120

FS6511/18BU(H*) 18 t 6,5 7,05 2,05 1,05 14,51 m³ 18,24 m³ 19,79 m³ ADR 2x130x2100-10G 406 x 120

FS7011/20BU(H*) 20 t 7 7,55 2,05 1,05 15,60 m³ 19,62 m³ 21,17 m³ ADR 2x150x2100-10G 420 x 180

FS7014/25BU(H*) 22 t 7 7,55 2,05 1,35 20 m³ 25,2 m³ 27,2 m³ ADR 2x150x2100-10G 420 x 180

FS7011/20TRU(H*) 20 t 7 7,55 2,05 1,05 15,60 m³ 19,62 m³ 21,17 m³ ADR 3x150x2100-10G 420 x 180

FS7014/25TRU(H*) 26 t 7 7,55 2,05 1,35 20 m³ 25,20 m³ 27,20 m³ ADR 3x150x2100-10G 420 x 180

Modeli FERTI-SPACE2 imajo širok in samonosni keson iz HLE jekla 
z visoko mejo elastičnosti višine 1.050 mm ali 1.350 mm za široko 
trosenje. Gre za lahek stroj z nizkim težiščem, njegova robustna 
struktura in prostornina od 12 do 21 m³ zagotavljata vsestransko in 
intenzivno uporabo. Zaradi velikega premera navpičnih trosilnih valjev 
z navoji je možno od 8 do 16 m široko trosenje.

Pri odstranitvi trosilnih valjev lahko Ferti-SPACE enostavno spremenite 
v kmetijsko prikolico.

Hidravlično vzmetenje ojnice je za prilagajanje različnim izvedbam 
privito. Kardanska gred je odlična za močne traktorje (Ø 45).

Zvarjeno dno z ojačenim transportnim dnom ima različne prednosti: 
lažje vzdrževanje zaradi privitih letev, izboljšan povratni tek, večji 
razmik med napenjaloma,boljša pogonska vretena.

Napenjalni valji so iz litine Ø 135, oba transportna dna pa imata 
centralno ločevanje. 

((1) Prvi 2 številki pomenita povprečno dolžino, naslednji 2 povprečno višino in zadnji prostornino naloženega gnoja pred dozirno loputo.
(H*) Na voljo tudi v verziji HORIZON.

SPLOŠNO

MODELI FERTI-SPACE 2(1)

Pogonski elementi so zaščiteni e elastičnimi sklopkami  med 
ohišjem ter med trosilnima valjema (1), saj prestrezajo udarce in 
podaljšajo življenjsko dobo ohišja.

POGON

Vzmetenje ojnice Prečno vzmetenje s paraboličnimi listnatimi vzmetmi

Transportno dno 4 Schiffsketten Ø14 mm

Navpična trosilna valja Ø 1.080 mm, višina 1830 mm (model 11), ali 2080 mm 
(model 14) s 4 navoji

Roglji Snemljivi roglji iz jekla z velikim uporom HB 400 
(tip HARDOX), 80 x 12 mm

Diski Ø 1.000 mm s 3 lopaticami

Pogon 1000 o/min 
Število vrtljajev trosilnih valjev 423 o/min

TEHNIČNI PODATKI
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- PVC-zaščita ogrodja kesona
- Leseni ali aluminijasti nastavki 250 mm

TROSILNIKI HLEVSKEGA GNOJA JOSKIN, NEKAJ OPREME…

NAPENJALO TRANSPORTNEGA DNA

NASTAVKI

DOZIRNA LOPUTA

HIDRAVLIČNA CENTRALA

Neprepustno dozirno loputo lahko namestite tako, da je po 
celotni višini nastavljiva. Dozirna loputa preprečuje izgubo tovora 
med transportom, doziranje pa je možno uravnavati med samim 
trosenjem.

Neodvisna hidravlična centrala je na voljo za pogon transportnega 
dna ali skupino hidravličnih elementov.

Oprema je zanimiva pri več uporabnikih trosilnika (preprečuje 
mešanje olja), ali če traktor nima zadostnega pretoka hidravličnega 
olja.

Trosilniki JOSKIN imajo serijsko mehansko napenjalo transportne-
ga dna. Kot opcija je na voljo hidravlično napenjalo transportnega 
dna na ročno črpalko.

Hidravlični sistem

Dozirna loputa Vratno vodilo za 
preprečevanje mašenja

PVC-zaščita

Aluminijast nastavek

Lesen nastavek

Dobra oprema za boljše delo!

OPREMA ZA MODELE Z NAVPIČ-
NIMA TROSILNIMA VALJEMA

Razen izjem je vsa oprema na voljo za celotno paleto trosilnikov 
hlevskega gnoja JOSKIN.
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LOPUTA ZA ROBNO TROSENJE

SREDINSKI LOČEVALNIKI POKROVI

ZADNJA ZAŠČITNA MREŽA

Loputa omogoča robno trosen-
je. Na voljo je tudi dvojna loputa 
za robno trosenje. Oba dela lah-
ko odpirate neodvisno in sta na-
menjena trosenju na robu polja 
in pokrivanju trosilnih valjev.

JOSKIN ima na voljo opremo za trosenje lažjih produktov (blato ko-
koši itd.), kot so na primer pokrovi, ki se hitro odklopijo ali hidravlič-
no odprejo. 

Za trosenje na robu polja lahko trosilnike JOSKIN opremite s hidra-
vlično in ločeno krmiljeno loputo za robno trosenje na levo in/ali 
desno stran.

Schutzgitter der Streuwalzen 
mit hydraulischer Öffnung nach 
oben (erforderlich in einigen 
Ländern). Auf manchen Model-
len kann das Schutzgitter mit 
den Randstreuklappen kombi-
niert werden.

Velik zložljiv
ločevalnik

Pokrov z loputo za robno trosenje

Loputa za robno trosenje 

Pokrov s hitrim odklopom

Majhen privit 
ločevalnik
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TORNADO3 HORIZON

14

SPLOŠNO

MODELI TORNADO3 NA STRANI 9

POGON

TEHNIČNI PODATKI
Vzmetenje ojnice Prečno vzmetenje s paraboličnimi listnatimi vzmetmi

Transportno dno 2 ladijski verigi Ø 16 mm

Vodoravna trosilna valja Ø 600 mm, hitrost vrtenja 300 o/min

Roglji Jekleni roglji iz S700MC (snemljivi) (230 x 50 mm)

Diski Ø 1.100 mm s 6 lopaticami (420 o/min)

Pogon 1.000 o/min

Skupne mere trosilnih diskov Višina 1.400 mm s 4 navoji

VODORAVNA TROSILNA VALJA Ø 600 MM

SKUPNE ZNAČILNOSTI MODELOV TORNADO3 HORIZON IN FERTI-SPACE2 HORIZON

MEHANSKI PRENOS PREKO KARDANSKE GREDI

Notranja dolžina kesona je 5,5 m in 6 m. Razdelilnik HORIZON je sestavljen 
iz dveh vodoravnih trosilnih valjev s premerom 600 mm (število obratov 
300 na minuto) in dveh trosilnih diskov s premerom 1.100 mm (število 
obratov: 420 na minuto).

Trosilni disk vse vrste materiala za trosenje (gnoj, kompost, iztrebki, ap-
nenec, blato itd.) zdrobi in raztrosi. Vodoravna trosilna valja in trosilni diski 
omogočajo natančno trosenje tudi pri majni količini materiala.

Trosilne diske lahko zaradi ozke oblike in medsebojne prepletenosti s pre-
merom 1.100 mm namestite na ozek keson.

Široka trosilna diska Ø 1.100  mm) 
s 3 nastavljivimi lopaticami omo-
gočata trosenje po širini.

Trosilna valja poganja kardans-
ka gred (1.000 o/min) s 300 
obrati na minuto. Dve zaščiti 
kardanske gredi varujeta meha-
nizem (ločevanje vrtilnega sis-
tema trosilnih valjev in trosilnih 
diskov ter ločevanje sistema in 
kardanske gredi).

Razdelilnik z dvema vodoravnima trosilnima valjema s premerom 
600 mm in dvema trosilnima diskoma z veliko močjo drobljenja.

Skupni pogon (1.000 o/min) preko 
kardanske gredi, za zagotavljanje 
varnosti in zaščite celotnega me-
hanizma.

Natančen in robusten 
trosilnik hlevskega gnoja
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FERTI-SPACE 2 HORIZON

15

SPLOŠNO

MODELI FERTI-SPACE2 NA STRANI 11

POGON

TEHNIČNI PODATKI
Vzmetenje ojnice Prečno vzmetenje s paraboličnimi listnatimi vzmetmi

Transportno dno 4 ladijske verige Ø 14 mm

Vodoravna trosilna valja Ø 600 mm, hitrost vrtenja 320 o/min

Roglji Snemljivi roglji iz jekla S700MC (230 x 50 mm)

Diski Ø 1.040 mm s 6 nastavljivimi lopaticami (500 o/min)

Pogon 1.000 o/min 

Skupne mere trosilnih diskov Višina 1.300 mm (serija 11) ali 1.550 mm (serija 14)  s 4 navoji

DOZIRNA LOPUTALOPUTA ZA ROBNO TROSENJE LEVO/DESNO

Ferti-SPACE HORIZON2 za trosenje vseh vrst materiala (gnoj, kompost, 
iztrebki, apnenec, blato itd.) po veliki širini.  Vodoravna trosilna valja  in 
trosilni disk zagotavljajo enakomerno trosenje, tudi pri majhni količi-
ni materiala. Uporaba  ISOBUS-a (preko terminala FC40000) omogoča 
zelo natančno trosenje.

Trosilna valja poganja kardanska Trosilna valja poganja kardanska 
gred (1.000 o/min) s 320 obrati gred (1.000 o/min) s 320 obrati 
na minuto.na minuto.
Odmična zaščita varuje mehani-Odmična zaščita varuje mehani-
zem z ločevanjem centralnega zem z ločevanjem centralnega 
upravljalnika ter ohišja trosilnih upravljalnika ter ohišja trosilnih 
valjev in trosilnih diskov.valjev in trosilnih diskov.

Za trosenje na robu polja lahko trosilnike JOSKIN opremite s hid-
ravlično in ločeno krmiljeno loputo za robno trosenje na levo in/
ali desno stran.

Univerzalni trosilnik 
hlevskega gnoja z 
veliko prostornino

NA 
STRANI 

12
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Prilagodljivo in za uporabo enostavno podvozje

MODULAREN KONCEPT

Dolžina podvozja (m) Opora Os(i):  (mm) - osna razdalja (mm) - sornik Zavore  (mm)
CARGO TSM (6.6) 6,60

Hidravlična smučka z direktnim 
priključkom na traktorju (DD)

ADR 2x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (6.6) 6,60 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (7.5) 7,55 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180

UPRAVLJANJE IN KONTROLA

PRIKLOP

MODELI PODVOZJA CARGO

PODVOZJE CARGO

Podvozja CARGO imajo električne ventile na konzoli, ki jih po-
cinkana omarica ščiti pred zunanjimi vplivi.

Hidravlična centrala sestoji iz vhodnega bloka z zmogljivostjo 60 
l/min ali 120 l/min. Veliko število hidravličnih funkcij stroja potre-
buje majhen pretok, vendar je zelo pomembno poznati funkcije, 
ki potrebujejo velik pretok, kot so na primer hidravlični motorji 
turbo-polnilnikov, razdelilne glave,…

Uporaba koncepta CARGO se maksimalno izplača pri kmetijskih 
strojih zaradi enega samega podvozja za 5 strojev! Gre za fleksibilno 
in ugodno rešitev. Poleg cisterne za gnojevko s priključkom ali brez 
se lahko podvozje uporablja tudi za trosilnik hlevskega gnoja, silaž-
no kmetijsko prikolico, prikolico s pomičnim dnom ter prekucnik.

Vsa podvozja CARGO imajo v serijski opremi hidravlično vzmetenje 
osi hidro-tandem (CARGO TSM) in hidro-tridem (CARGO TRM).  
Takšen tip podvozja združuje prednosti osi, ki se pri oviri povlečejo 
navzgor in koncepta s pol-neodvisnimi osmi, ki omogočajo veliko 
vzmetenje. Hidravlično vzmetenje deluje v zaprtem krogotoku v 
skladu s principom veznih cevi. Za hitro odzivanje naprave se 
uporabljajo cevi velikega premera, kar je velika prednost pri različnih 
višinskih razlikah.
Natančneje vzmetenje 250 mm zagotavlja optimalno porazdelitev 
obremenitve v vseh delovnih pogojih.
Hidropnevmatsko vzmetenje kombinacija hidravličnih cilindrov in 
dveh rezervoarjev za dušik zagotavlja veliko fleksibilnost.

SERIJA TSM

SERIJA TRM

Hidropnevmatsko vzmetenje
Kombinacija hidravličnih cilindrov in dveh 
rezervoarjev za dušik zagotavlja veliko flek-
sibilnost.
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FERTI-CARGO

DRAKKAR-CARGO

VACU-CARGO

SILO-CARGO TRANS-CARGO

17

(1) Prvi 2 številki pomenita povprečno dolžino, naslednji 2 povprečno višino in zadnji prostornino naloženega gnoja pred dozirno loputo.

Notranje mere kesona (m) Prostornina 
kesona pred 

dozirno loputo

Prostornina nalože-
nega gnoja pred 
dozirno loputo

Prostornina na-
loženega gnoja do 

trosilnih valjev
Dolžina pred 

dozirno loputo
Dolžina do 

trosilnih valjev
Širina Višina

Ferti-CARGO 6011/17 6,00 6,55 2,05 1,05 13,41 m³ 16,87 m³ 18,42 m³
Ferti-CARGO 7011/20 7,00 7,55 2,05 1,05 15,60 m³ 19,62 m³ 21,17 m³
Ferti-CARGO 7014/25 7,00 7,55 2,05 1,35 20,00 m³ 25,20 m³ 27,20 m³

Ferti-CARGO 6011/17 5,50 6,05 2,05 1,05 12,32 m³ 15,49 m³ 17,04 m³
Ferti-CARGO 7011/20 6,00 6,55 2,05 1,05 13,41 m³ 16,87 m³ 18,42 m³
Ferti-CARGO 7014/25 7,00 7,55 2,05 1,35 20,00 m³ 25,20 m³ 27,20 m³

SPLOŠNO 

MODELI FERTI-CARGO

MODELI FERTI-CARGO HORIZON

Koncept modularnega sistema transportnih vozil JOSKIN CARGO 
zajema 2 modela trosilnikov hlevskega gnoja Ferti-CARGO s širokim 
kesonom in veliko prostornino.

- Trosilnik hlevskega gnoja z dvema navpičnima trosilnima valjema 
z navoji omogoča boljšo kakovost trosenja in širino trosenja med 
8 in 16 m.

- Model HORIZON za vse vrste materiala za trosenje (gnoj, kom-
post, iztrebki, apnenec, blato itd.) na veliki širini z vodoravnima 
trosilnima valjema za enakomerno trosenje.

Vodoravna trosilna valja

CARGO SYSTEM 
Programm
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UPRAVLJANJE IN NADZOR FERTI-CONTROL
Za upravljanje in nadzor trosilnikov hlevskega gnoja JOSKIN so na 
izbiro 4 upravljalniki s posameznimi funkcijami.

• FERTI-CONTROL 200 :
 - prikaz odpiranja dozirne lopute
 - števec trosenja
 - prikaz hitrosti transportnega dna (opcija)

• FERTI-CONTROL 300 :
 - stikalo za vklop in izklop transportnega dna 
 - električno upravljanje transportnega dna
 - menjava smeri vrtenja transportnega dna z izbirno ročico  

 traktorja

• FERTI-CONTROL 500 :
 - stikalo za vklop in izklop transportnega dna
   - električno upravljanje transportnega dna
   - električen menjalnik smeri transportnega dna
   - vse dodatne elektrohidravlične funkcije (opcija)

• FERTI-CONTROL 4000 :
 - stikalo za vklop in izklop transportnega dna
 - električno upravljanje transportnega dna
 - električen menjalnik smeri transportnega dna
 - vse dodatne elektrohidravlične funkcije (opcija)
 - elektronski prikaz za odpiranje vrat proti doplačilu
 - z vozno hitrostjo sorazmeren pretok, DPF (opcija)

Ferti-CONTROL 200 Ferti-CONTROL 300

Ferti-CONTROL 4000Ferti-CONTROL 500

Upravljanje, nadzor in novosti
OPCIJE

Za trosilnike hlevskega gnoja JOSKIN so na voljo tri možnosti upra-
vljanja :

1  DIREKTNNI PRIKLOP NA TRAKTORJU (S KRMILNIM VENTI-
LOM TRAKTORJA)

2  ELEKTROHIDRAVLIČNO S FERTI-CONTROL

3  ISOBUS S FERTI-ISOCONTROL ALI ISOBUS TERMINAL 
TRAKTORJA 

3 x senzorji tlaka

DINAMIČEN SISTEM TEHTANJA NA HIDRAVLIČNEM  
VZMETENJU
S sistemom je mogoče opremiti stroje s hidravličnim vzmetenjem 
ojnice in podvozja.

Dva tlačna senzorja na podvozju in še eden na vzmetenju ojnice 
so povezani z računalnikom na podvozju. Senzorji oddajajo signa-
le ali so povezani preko kabla tako, da se teža prikaže na zaslonu 
v kabini traktorja. Drugi zaslon lahko namestite na nakladalnik ali 
stroj in tako vedno nadzorujete težo tovora. Sistem je združljiv z  
ISOBUS-om in se lahko upravlja z ISOBUS terminalom, v tem prime-
ru zamenja ločen zaslon. Na voljo za prekucnike, trosilnike hlevske-
ga gnoja, cisterne za gnojevko, prikolice z drsnim dnom in silažne 
prikolice.

Na trosilniku hlevskega gnoja dinamičen sistem tehtanja omogoča 
prilagajanje »DPA« (pretok sorazmeren s hitrostjo vožnje) in teže ter 
kolikor je mogoče natančno trosenje.
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 iso  -CONTROL 2.0

Z VOZNO HITROSTJO SORAZMEREN PRETOK (DPF)
Za natančno trosenje ima JOSKIN na voljo električno upravljanje (DPA) z  
ISOBUS in Ferti-CONTROL 4000. Voznik mora vnesti naloženo prostornino (v ce-
loti naloženo, polovično, itd.), pretok na hektar v m³/ha ali t/ha in delovno širino 
ter gostoto produkta. Pri sistemu za tehtanje mora uporabnik najprej potrditi 
tovor v kesonu (prikazano). Na podlagi tega podatka in izbrane prostornine 
(polno naloženo, polovično, …) se izračuna gostota.

Nato izbere položaj dozirne lopute v skladu s produktom za trosenje. Po vno-
su teh informacij na terminalu sistem DPA prevzame samodejno uravnavanje 
transportnega dna glede na želeno količino trosenja in hitrost vožnje trosilnika 
hlevskega gnoja.

Uravnavanje poteka v zaprtem tokokrogu. Pri tem se hitrost transportnega dna 
nenehno nadzira. Ta sistem zagotavlja enakomerno hitrost transportnega dna 
ne glede na to, ali je keson skoraj prazen ali do roba poln ter, ali vozite po strmi-
ni s spreminjajočo hitrostjo.

ISOBUS
Vmesnik za upravljalnike JOSKIN ter avtomate lahko zamenja terminal ISOBUS v traktorski kabini. V nasprotnem primeru je mogoča tudi dobava 
terminala JOSKIN. Princip: možnost povezave različnih traktorjev s številnimi stroji (in obratno). Te mednarodne smernice so vedno bolj razšir-
jene in omogočajo hitro in enostavno povezavo (« plug and play ») med različnimi znamkami. Samo en kontrolni zaslon v kabini namesto več: 
direktna pot za učinkovito kmetovanje! Pri JOSKIN-u na primer ISOBUS omogoča elektrohidravlične funkcije, tlačne senzorje, merjenje količine 
trosenja, vozno hitrost s sorazmerno količino pretoka ali centraliziranje sistema tehtanja…

Terminal je združljiv tudi s sistemom GPS za natančno vodenje pri trosenju na različnih parcelah. Takšno tehnologijo uporablja večina proizvajal-
cev traktorjev. V primeru dvoma o združljivosti nas nemudoma kontaktirajte.

ISO Control Touch 800 - zaslon  10,4’’ ISO Control Touch 1200 – 12,1’’ zaslon – dvojni zaslon
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„KAKOVOST BREZ KOMPROMISOV“
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Rue de Wergifosse, 39    •    B-4630 Soumagne - BELGIEN •    E-Mail: info@joskin.com    •    Tel: +32 (0) 43 77 35 45

Vaš najbližji prodajalec JOSKIN


