
www.joskin.com

WOZY ASENIZACYJNE I OSPRZĘT ROZLEWAJĄCY

ZAAWANSOWANA TECHNIKA - 
EFEKT WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA

Pojemność 2.490 - 32.000 litrów
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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 za-

miennych!

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 trój-
wymiarowego programu z symulacją statyczną i dynamicz-

ną. 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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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 nowo-
czesnymi narzędziami, takimi jak stoły do wypalania laserem 8 m, 
sterowana komputerowo prasa krawędziowa 8,2 m z urządzeniem 
do automatycznej korekty kąta gięcia (gwarantującym jednakowe 
gięcie na całej długości blachy), roboty spawalnicze, itd. 

Cyfrowa tokarka Robot spawalniczy

Cyfrowa prasa krawędziowa

Stół do cięcia laserem

ZAAWANSOWANA TECHNIKA

TECHNIC CENTER

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 rzeczywistych warunkach 

pracy;
• modułowe, dzięki licznym opcjom.

Zalety programu Winpack

Gama wozów asenizacyjnych JOSKIN liczy 13 serii obejmujących 
ogółem niemal 75 modeli. Dostępnych jest ponad 1  200 opcji, 
dzięki którym można skompletować wóz asenizacyjny dla każde-
go klienta!

JOSKIN może więc spełnić każde życzenie dotyczące wyposaże-
nia pojazdu. Jednakże nie chodzi tu o prototyp, ale o składanie 
standardowych komponentów, tzn. produkowanych i montowa-
nych seryjnie, które sprawdziły się w praktyce.  Przy czym efek-
tem długoletniego doświadczenia firmy JOSKIN jest  dopraco-
wany technicznie pojazd, który zaspokaja potrzeby odbiorców. 
 
Standaryzacja gwarantuje efektywne serwisowanie i bezproble-
mowe zaopatrzenie w części zamienne.

Nasi współpracownicy i nasza międzynarodowa sieć sprzedaży są 
do dyspozycji klientów, aby pomóc im dokonywać trafnych wy-
borów.

Zapraszamy do naszych hal wystawowych TECHNIC CENTER:

• BELGIA (4.000 m²)
 Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne BELGIA 

• POLSKA (2.400 m²)
 ul. Gorzowska 62 - 64980 Trzcianka POLSKA



55

W ofercie firmy JOSKIN nie ma jednego najlepszego rozwiązania, gdyż każde rozwiązania jest dostosowane do określonego zapotrzebowa-
nia. W związku z tym każdy zbiornik jest produkowany indywidualnie, na podstawie standardowych komponentów.

Liczne możliwości, zaprezentowane w tym katalogu, pozwolą klientom dokonać wyboru zgodnego z oczekiwaniami. W zależności od wybo-
ru klienta, zamówiony zbiornik projektuje się komputerowo, po czym mają miejsce kolejne etapy jego wytwarzania. Wyprodukowaliśmy już 
34 tys. wozów asenizacyjnych, dzięki czemu dysponujemy solidnym doświadczeniem oraz wyjątkową i uznaną wiedzą.  

PRODUKCJA ZBIORNIKÓW

Walcowanie blachy 
(walcarką cyfrową)

Łączenie segmentów 
i dennic zbiorników

Spawanie ręczne 
akcesoriów

Cynkowanie ogniowe 
(dwustronne)

• POMPY - str. 9 → 25

• WOZY ASENIZACYJNE - str. 26 → 41

• WYPOSAŻENIE WOZÓW ASENIZACYJNYCH - str.  42 → 65

• OSPRZĘT ROZLEWAJĄCY - str. 66 → 87

• OBSŁUGA I KONTROLA - str. 88 → 91
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ALPINA2

COBRA

X-TREM

MODULO2

TETRAX2

VOLUMETRA

QUADRA

Akcesoria do pompy - str. 14

Układy jezdne - str. 42
Akcesoria do zaczepu - str. 50

Akcesoria do pompowania - str. 52
Wyposażenie wspomagające 

pompowanie - str. 53

Napełnianie i opróżnianie od góry - str. 54

Nieprzegubowe ramię
 do pompowania - str. 56

Przegubowe ramię pompujące - str. 58
Wysięgniki  - str. 60

Obsługa i kontrola - str. 88 → 91 

str. 27 str. 28 str. 30

str. 34str. 33str. 32

str. 35

SPIS TREŚCI



7

VACU-CARGOLIFT

EUROLINER Q-BIGLINER TETRALINER

Osie skrętne - str. 44

Układ hamulcowy - str. 46

Ogumienie - str. 48

Lepsza przyczepność  - str. 49

Systemy rozlewania - str. 65

Wyposażenie zbiornika - str. 62
Akcesoria ułatwiające 
jazdę - str. 64

str. 40str. 39

str. 38str. 37str. 36

SYSTEM CARGO
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EFEKTYWNA KONSTRUKCJA 
OPARTA NA DOŚWIADCZENIU

Rama niezależnaZbiornik z konstrukcją samonośną

2. WOZY ASENIZACYJNE Z UNIWERSALNĄ RAMĄ

Wozy asenizacyjne KOMFORT2, COBRA, QUADRA, X-TREM, EURO-
LINER, Q-BIGLINER i VACU-CARGO są zamontowane na uniwersal-
nej ramie, niezależnej od zbiornika, co ma wiele zalet:

• przeniesienie wszystkich obciążeń na ramę;

• całkowite zabezpieczenie zbiornika przed obciążeniami związa-
nymi z osprzętem tylnym,

• zaczepianie osprzętu tylnego z podnośnikiem lub bez niego;

• przesunięcie układu jezdnego, żeby rozłożyć obciążenia w zależ-
ności od wagi osprzętu;

• standaryzacja (ramy są zawsze budowane na takiej samej bazie);

• dostosowanie do wszystkich systemów rozlewających JOSKIN (i 
innych po adaptacji). Wszystkie podnośniki można dostosować, 
ponieważ zostały opracowane pod kątem szerokości istnieją-
cych ram.

1. POJAZDY SAMONOŚNE
Te modele mają jednolitą konstrukcję nośną, tzn. że zbiornik jest 
przyspawany na całej długości i szerokości do kołyski tworząc z 
nią zintegrowaną całość. 

Dotyczy to modeli ALPINA2, MODULO2, DELTA2, TETRAX2,  
VOLUMETRA i TETRALINER.

Przy zachowaniu zintegrowanego podnośnika, samonośna kon-
strukcja rurowa zintegrowana ze zbiornikiem ma za zadanie mak-
symalne ograniczenie masy całkowitej. Można ją dostosować do 
każdej techniki rozlewania. Pojazdy, które ją posiadają można wy-
posażyć w opcję ramy tylnej na zbiorniku, która go wzmacnia na 
całej wysokości, co ma na celu rozłożenie obciążeń związanych z 
wagą osprzętu na całość pojazdu. 

Do ramy można przymocować rampy rozlewnicze do 18 m sze-
rokości, aplikatory Multi-ACTION, aplikatory SOLODISC o maksy-
malnej szerokości 6 m oraz aplikatory doglebowe, liczące do 13 
zębów.

2 KONSTRUKCJE - 13 MODELI WOZÓW ASENIZACYJNYCH JOSKIN 
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STORM

VACU-STORM

GARDA-JULIA
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PRÓŻNIOWA

ŚLIMAKOWA

KRZYWKOWA

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WOZU ASENIZACYJNEGO

Właściwy dobór pompy jest pierwszym i niewątpliwie najważniejszym etapem przy określaniu wyposażenia wozu asenizacyjnego. JOSKIN 
proponuje kilka kategorii pomp przeznaczonych do różnego typu zastosowań i warunków użytkowania. Na następnych stronach znajdują 
się informacje ułatwiające wybór.  Po wybraniu pompy, inne ważne kryteria to litraż, liczba osi i ewentualnie dobór osprzętu do rozlewania. 

Szeroka oferta firmy JOSKIN została przygotowana pod kątem zapotrzebowania odbiorców każdego typu - począwszy od małych gospo-
darstw po usługodawców rolnych czy biogazownie.   

Nasze pompy i ich wersje łączone - ROZWIĄZANIE dla Ciebie!

PYTANIA, NA JAKIE NALEŻY ODPOWIEDZIEĆ:  
 ► JAKI TYP POMPY?
 ► JAKA POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA?
 ► ILE OSI?
 ► CZY BĘDZIE OSPRZĘT ROZLEWAJĄCY?
  Wszelkie szczegółowe informacje na temat rozlewaczy (65 stronie), 
  aplikatorów i ramp (68 stronie).

 

Patrz tabele poszczególnych gam naszych maszyn str. 13 - 25

STR.24

STR.10

STR.20

STR.16

STR.18

STR.22
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JAKĄ WYDAJNOŚĆ POMPY WYBRAĆ?

ZASADA DZIAŁANIA

Odpowiednia wydajność pompy jest konieczna do wytworzenia 
próżni przed rozpoczęciem napełniania zbiornika lub do utrzy-
mania go pod ciśnieniem podczas rozlewania. Pompa musi po-
tem  "tylko" utrzymać ten stan.

Wybór pompy o zbyt wysokich parametrach wiąże się ze strata-
mi siły napędu czy z ryzykiem przedwczesnego zużycia pompy. 
Poziom próżni jest identyczny bez względu na rodzaj wybranej 
pompy.

Po wybraniu wydajności, można jeszcze wybrać rodzaj smarowa-
nia i chłodzenia.

PRÓŻNIOWY SYSTEM POMPOWANIA

System próżniowy wytwarza różnicę ciśnienia atmosferycznego 
w celu napełnienia lub opróżnienia zbiornika wozu. Wytworzenie 
próżni (podciśnienia) w zbiorniku umożliwia zasysanie gnojowicy. 
W fazie tłoczenia (nawożenie) jest odwrotnie - pompa wytwarza w 
zbiorniku ciśnienie, co umożliwia wypchnięcie gnojowicy. 

ZASILANIE BEZPOŚREDNIE Z CIĄGNIKA CZY MULTIPLI-
KATOR?

CHŁODZENIE

SYSTEM BALLAST PORT

Wersja tysiąc obrotów jest na ogół korzystniejsza, ze względu na 
to, iż przy współdziałaniu z regulatorem obrotów wału przekaź-
nikowego, pozwala dostosować wydajność pompy do wymaga-
nego natężenia przepływu rozlewu. Ponadto pompa, pracując na 
niższych obrotach, pozwala na oszczędność mocy silnika na rzecz 
trakcji sprzęgniętego pojazdu.

Poza strumieniem powietrza przechodzącym przez pompę, 
większość pomp próżniowych ma korpus z użebrowaniem, co ma 
zapewnić chłodzenie przez przewodnictwo. Chłodzenie na wyż-
szym poziomie możne zapewnić system "Ballast Port", stanowią-
cy rozwiązanie w niskiej cenie.

System pozwala na chłodzenie 
pompy przez wprowadzenie 
chłodnego powietrza do jej 
korpusu i umożliwia prace przy 
60% próżni. Występuje w pom-
pie PNR 155. 

POMPA PRÓŻNIOWA

ZALETY
• Stosunek wydajności do ceny

• Małe zużycie (nie ma gnojowicy w pompie)

• Niskie koszty obsługi

• Uproszczona i łatwa obsługa

WADY
• Ograniczone ciśnienie (max. 1 bar)

• Możliwość pompowania ograniczona do +/- 3,5 m (głębokość 
zbiornika magazynowego) - patrz: Wspomaganie pompowania

MultiplikatorZaczep bezpośredni

Tłoczenie
Zasysanie/tłoczenie
Obieg powietrza przy tłoczeniu
Obieg powietrza przy ssaniu

Do osprzętu tylnego
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Czas napełniania

Czas wytworzenia próżni

Utrzymanie próżni

Wydajność
pompy

ZASYSANIE

Czas rozlewania

TŁOCZENIE

Wydajność
pompy

Czas wytworzenia
ciśnienia w zbiorniku

Utrzymanie poziomu
sprężania

ZASADA NAPEŁNIANIA

ZASADA NAWOŻENIA

1.  Pompa próżniowa 
2.  Wylot pompy
3. Zawór ciśnieniowy
4. Filtr czyszczący - syfon
5. Manometr kontroli  
 podciśnienia
6. Zawór zbiornika 
 (przeciw przelaniu)

7. Podciśnienie powietrza
8. Zawór zasysania
9. Przewód do napełniania
10.  Ciśnienie atmosferyczne
11. Gnojowica pod ciśnieniem  
 atmosferycznym w zbiorniku  
 stałym

1.  Pompa próżniowa 
2. Wlot pompy
3. Zawór ciśnieniowy
4. Filtr czyszczący - syfon
5. Manometr kontroli 
 ciśnienia

6. Zawór zbiornika
 (przeciw przelaniu)
7. Sprężone powietrze
8. Gnojowica pod ciśnieniem
9. Rozlewacz
10. Rozlewana gnojowica

Droga przepływu powietrza

Przepływ powietrza

Przepływ gnojowicy

Przepływ gnojowicy
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PY Olej JOSKIN Vacuumoil jest przeznaczo-
ny specjalnie do smarowania łopatek 
pompy. Pojemnik oleju jest dołączany 

do każdego wozu asenizacyjnego 
opuszczającego fabrykę.

JOSKIN montuje głównie pompy próżniowe łopatkowe napędza-
ne wirnikiem; wirnik ten kręci się zawsze w tym samym kierunku : 
strumień powietrza jest kierowany przez zawór zasuwowy uchyl-
ny , aby wykonać pompowanie lub tłoczenie.

Wszystkie typowe pompy próżniowe wytwarzają podobną próż-
nię; tak więc należy się odnieść do wydajności przepływu powie-
rza pompy.

Pompy próżniowe łopatkowe proponowane przez firmę JOSKIN 
mają wydajność  4 - 15,5 tys. l/min. Najczęściej stosowane modele to  
BATTIONI & PAGANI MEC i pompy JUROP PN i PNR.

Wszystkie pompy łopatkowe dostarczane przez firmę JOSKIN ko-
rzystają ze smarowania wymuszonego (kropelkowego), działają-
cego zarówno podczas fazy zasysania jak i tłoczenia.

Pompy JUROP DL są modelami próżniowymi o dużej wydajności 
(14.750 - 20.000 l powietrza/min), stosowanymi  np. wozach czysz-
czących. 

Funkcjonują one z krzywkami typu "przepływowego" zamiast 
łopatek. Obroty wytwarzają podciśnienie wewnątrz zbiornika i 
umożliwiają zasysanie gnojowicy.

Brak kontaktu między ruchomymi częściami umożliwia pompie  
funkcjonowanie bez smarowania. Chłodzenie obywa się strumie-
niem powietrza.

Zalety tego typu pompy opierają się na jej dużej wydajności i nie-
wielkich wymiarach. Poza tym pompa JUROP DL nie ulega zuży-
ciu i nie zagrażają jej zanieczyszczenia.

Jest ona standardowo wyposażona  w tłumik do zasysania i do 
tłoczenia.

Proponowane są trzy modele: JUROP DL 180 (17.600 l powietrza/
min), JUROP DL 220 (21.600 l powietrza/min) i JUROP DL 250 
(25.000 l powietrza/min).

JOSKIN wyposaża swoje pompy DL w system ostrzegający o prze-
grzaniu i w filtry, czego zaletą jest maksymalne zasysanie czyste-
go powietrza, aby uniknąć ciał obcych.

POMPA PRÓŻNIOWA ZE SMAROWANIEM

POMPA PRÓŻNIOWA BEZ SMAROWANIA

Powietrze

ŁOPATKOWA  

• System pompy z łopatkami 

• Napęd wirnikiem 

• Zawór uchylny sterujący strumieniem powietrza do zasysania 
i tłoczenia

• Wszystkie pompy dostarczone przez firmę JOSKIN mają sma-
rowanie  wymuszone (kropelkowe). 

WIRNIKI Z KRZYWKAMI  

• Model próżniowy o dużej wydajności

• Dwa wirniki z krzywkami typu przepływowego zamiast łopa-
tek 

• Podciśnienie w zbiorniku wytworzone przez obroty krzywek

• Brak smarowania, gdyż nie ma kontaktu między ruchomymi 
elementami

• Brak zużycia i emisji zanieczyszczeń
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ALPINA2 - • • • •

MODULO2 V • • • • • • • • • • •• •• •• •••• ••
VOLUMETRA V •• •• •• •• •• •• ••• ••• •••••• •••

TETRAX2 V • • • •

COBRA V • • •

QUADRA V •• •• •• ••

X-TREM V •• •• •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• •••

Q-BIGLINER - ••• ••• •••

TETRALINER - ••• ••• ••• ••• •••

VACU-CARGO V •• •• •• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• •••
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POMPY ZE SMAROWANIEM POMPY BEZ SMAROWANIA

MEC 
4000

MEC 
5000

MEC 
6500

MEC 
8000

PN 
106

PN 
155

PN
130

PN 
155

PNR
155

DL 
180

DL 
220

DL 
250

Prędkość obrotowa 540 M / 
1 000 D

540 M / 
1 000 D

540 M / 
1 000 D

540 M / 
1 000 D

540 M / 
1.000 M

1 000 D
540 M/ 
1.000 D
1 000 M

1 000 M 1 000 M 1 000 M 1 000 M 1 000 M

Przepływ przy ciśnieniu 
atmosferycznym (l/min) 4 350 6 150 7 000 8 100 11 000 15 200 13 000 15 500 15 500 17 600 21 600 25 000 

Przepływ powietrza 
przy 60% próżni (l/min) 4 000 5 000 6 500 8 000 10 000 13 217 11 400 13 850 13 850 10 900 10 550 16 383

Automatyczne smaro-
wanie / / opcja opcja std std std std std nie dotyczy

Zawór ciśnieniowy
JOSKIN Ø 150 mm opcja opcja opcja opcja opcja std std std std std std std

Filtr (I) 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60

Ø przewodów (mm) 60 60 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100

Chłodzenie Typowe Typowe Typowe Typowe Typowe Typowe Typowe Typowe Powietrzem Powietrzem Powietrzem Powietrzem

M = multiplikator     D = zasilanie bezpośrednie

• Oś pojedyncza     •• Oś podwójna  ••• Oś potrójna

Modele

Pojemność

Ap
lik

at
or

St
ro

na
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AKCESORIA 

Pompa jest zabezpieczona przed uderzeniem hydraulicznym 
(przedostaniem się gnojowicy do pompy), dzięki połączeniu zawo-
ru przeciw przelewaniu z filtrem samoczyszczącym. Układ spręża-
nia obejmuje również dwa zawory bezpieczeństwa : jeden na pom-
pie, a drugi na zbiorniku. Pompa, jako jeden z głównych elementów 
wozu asenizacyjnego, potrzebuje takich zabezpieczeń.

ECOPUMP
Ekologiczny i ekonomiczny 
system, który umożliwia od-
zyskiwanie zużytego oleju 
wyrzucanego przez pompę i 
zmniejszenie  hałasu przez nią 
wytwarzanego, a także zasysa 
powietrze u góry zbiornika, aby 
nie wciągać zanieczyszczeń, co 
pozwala przedłużyć okres eks-
ploatacji pompy.

ECO-FILTR
Dostępny z pojemnością 30 i 
60 l, Eco-Filtr jest połączeniem 
systemu Ecopump i filtra, przy 
czym zachowane są zalety obu 
z nich. Pozwala on zaoszczędzić 
dużo miejsca. 

ZABEZPIECZENIE KULKO-
WE (ZAWÓR PRZECIW
PRZELEWANIU)
W oparciu o system pływa-
kowy, zabezpieczenie kulo-
we uniemożliwia gnojowicy 
dostanie się do przewodu 
przepływu powietrza. Kiedy 
zbiornik jest napełniony, kula 
zamyka przewód.

FILTR SAMO- 
CZYSZCZĄCY
Filtr czyszczący (30 - 60 l, za-
leżnie od wydajności pompy) 
służy jako dodatkowe zabez-
pieczenie między zbiornikiem 
i pompą. Przewód wewnętrzny 
jest tak skonstruowany, że filtr 
opróżnia się automatycznie po 
usunięciu powietrza.

ZAWÓR
CIŚNIENIOWY ZBIORNIKA
Wszystkie wozy asenizacyjne  
JOSKIN z pompą próżniową są 
wyposażone w zabezpiecze-
nie ciśnieniowe zbiornika.

ZAWÓR
CIŚNIENIOWY Ø 150 MM
Zawór ciśnieniowy o dużej po-
jemności (Ø 150 mm), który po-
zwala szybko usunąć powietrze 
i uniknąć przegrzania pompy. 
Daje on też możliwość regula-
cji przepływu przy rozlewaniu, 
poprzez oddziaływanie na po-
ziom ciśnienia w zbiorniku.

DOBRZE ZABEZPIECZONA POMPA

POMPA PRÓŻNIOWA 
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PRZEŁĄCZANIE KIERUNKU PRACY POMPY
Wozy asenizacyjne wyposażone w pompę próżniową mają mecha-
niczny system przełączania. Sterowanie hydrauliczne jest dostęp-
ne zależnie od modelu. Jest to opcja konieczna, jeśli dysponuje 
się urządzeniem do pompowania, takim jak ramię, wysięgnik, itp. 
Zmiany można wtedy dokonać nie wysiadając z ciągnika, aby przy-
gotować się do pompowania i nawożenia.

MIESZADŁO HYDRAULICZNE
Mieszadło hydrauliczne działa jak prawdziwy mikser. Może być 
ono używane w czasie transportu, a także podczas rozlewania 
czy tłoczenia. Silnik hydrauliczny napędza łopatki 60 mm przy 
średnicy roboczej 480 mm na osi opartej na łożysku z ertalonu 
na całej długości.

MIESZADŁO PNEUMATYCZNE
System jest używany wyłącznie przy tłoczeniu i polega na wtła-
czaniu powietrza przewodem na dnie zbiornika. Ma on otwory 
na całej długości, przy czym każdy otwór jest zabezpieczony 
przed gnojowicą.

MIESZANIE GNOJOWICY W ZBIORNIKU

LICZNIK PNEUMATYCZNY

Pneumatyczny licznik, zamontowa-
ny na filtrze czyszczącym, rejestru-
je liczbę rozlanych zbiorników, za 
pomocą membrany, która dodaje 
każde podciśnienie wytworzone w 
zbiorniku.

Przełączanie pracy pompy hydr.

Licznik pneumatyczny
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Wirnik Gumowy stator

T Y P POMPY

WANGEN W110 W120 W130 W140

Prędkość obr. 
pompy 

600
obr./min

600
obr./min

600
obr./min

600
obr./min

Prędkość 
WOM

540
obr./min

540
obr./min

540
obr./min

540
obr./min

1.000 obr./min w opcji

Wydajność
zasysania

3 000
l/min

4 000
l/min

5 000 
l/min

6 700 
l/min

Ø zasysania 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm

System ślimakowy wykorzystuje mechaniczny ruch wirnika w 
kształcie śruby, w celu napełnienia i opróżnienia zbiornika. Obroty 
śruby wewnątrz statora powodują powstawanie kolejnych szczel-
nych komór, które przemieszczają się wzdłuż osi zasysania / tłocze-
nia, co daje efekt pompowania i tłoczenia. 

Zaletą pomp ślimakowych jest zasysanie cieczy tylko do momentu, 
gdy dojdzie do ich wysokości (a nie jak w modelach próżniowych, 
do najwyższego punktu zbiornika). Następnie tłoczą ją do zbiornika 
lub osprzętu rozlewającego. Po czym możliwe staje się zasysanie i 
tłoczenie gęstej gnojowicy długimi przewodami ssawnymi. Zatem 
zbiorniki do magazynowania gnojowicy, o głębokości 3,5 m, można 
opróżniać  w  niezbyt długim czasie. 

Wszystkie pompy ślimakowe w pojazdach JOSKIN są zamontowane 
w sposób ergonomiczny, w dolnej części maszyny, aby zapewnić 
łatwy dostęp i konserwację. Zawsze są one zanurzone w przepom-
powywanej cieczy, więc ryzyko kawitacji jest znacznie ograniczone.

INFORMACJE OGÓLNE

ZAWÓR 3-DROŻNY

POMPA PRZEPŁYWOWA - 
ŚLIMAKOWA

ZALETY
• Szybsze napełnianie / opróżnianie (zależnie od wydajności 

pompy)

• Możliwość pompowanie gęstszej gnojowicy niż pompą próż-
niową

• Dostosowanie do długich węży (do pompowania lub do 
osprzętu rozlewającego)

• Możliwość pompowania z głębokości ponad 3,5 m

• Standardowe wyposażenie umożliwiające mieszanie i prze-
pompowywanie między zbiornikami

• Ciśnienie wyjściowe powyżej 1 bara, co gwarantuje dobre roz-
prowadzanie na dużej szerokości roboczej

Zawór 3-drożny zapewnia, poza funkcjami napełniania i opróżnia-
nia, także mieszanie w obiegu zamkniętym i przepompowywanie 
między zbiornikami stałymi.



17

2.5
00

7.0
00

9.0
00

14
.00

0

18
.00

0

22
.50

0

30
.00

0

3.2
50

7.1
00

10
.00

0

12
.00

0

14
.50

0

23
.50

0

23
.00

0

32
.00

0

4.0
00

8.0
00

10
.50

0

12
.50

0

15
.00

0

20
.00

0

24
.50

0
25

.50
0

24
.00

0

5.0
00

10
.70

0

13
.00

0

16
.00

0

26
.00

0

6.0
00

8.4
00

11
.00

0

16
.50

0

21
.00

0

28
.00

0

MODULO2 V • • • • • • •• •• •• •••• ••
VOLUMETRA V •• •• •• •• •• •• ••• ••• •••••• •••

TETRAX2 V • • •

COBRA V • •

32

33

30
31

28
29

VOLUMETRA

PO
M

PY

Komora buforowa

Pojazdy typu VOLUMETRA  mają specjalną konstrukcję, dostoso-
waną do pomp ślimakowych. 

•  Pojemnik z przodu służący jednocześnie jako mały zbierak  
 kamieni i mocowanie ramienia JUMBO lewego / prawego z  
 króćcami 8" do mocowania zaworów 8" lub 6".

•  Dostępne oprzyrządowanie do pompowania : JUMBO lewe/ 
 prawe 

• Pompa zamontowana pod zbiornikiem

• Zbierak kamieni (typ DELTA2) montowany w standardzie

• Dostępna opcja zbieraka kamieni 200 l

• Rozdrabniacz Simple-Cut w opcji

•  Dostępny osprzęt do pompowania: JUMBO boczne, JUMBO  
 lewe / prawe i ramię przegubowe 

MODULO2 (do 18.000 l) 

Nazwa

Modele

Ap
lik

at
or

• Oś pojedyncza     •• Oś podwójna     ••• Oś potrójna

ODPOWIEDNIA LOKALIZACJA POMPY

Tłoczenie
Zasysanie/tłoczenie
Obieg powietrza przy tłoczeniu
Obieg powietrza przy ssaniu

Do osprzętu tylnego

St
ro

na
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Pompy VOGELSANG są wyposażone w wydajny system dynamicz-
nego wtrysku umożliwiający wtryskiwanie ciał obcych bezpośred-
nio do korpusu pompy, dzięki czemu nie uderzają one o krzywki. 
Przy czym wewnętrzna szczelność pompy jest jeszcze lepsza.

We wszystkich pompach BÖRGER, proponowanych przez firmę 
JOSKIN, przewidziano serwisowanie typu MIP (ang. Maintenance 
In Place) umożliwiające natychmiastową konserwację i wymianę 
wszystkich części, które mają kontakt z cieczą. Te czynności można 
wykonać dzięki tarczy z zamykaniem szybkim, która pozwala łatwo 
dostać się do pompy nie demontując węży ani napędu. Zapewnia 
to duży komfort naprawy i konserwacji. Ponadto JOSKIN daje  do 
tych pomp zestaw radialnych nakrywek zabezpieczających, zale-
canych przez producenta, firmę BÖRGER.

Dynamiczne 
wtryskiwanie

Radialne nakrywki

Pompy krzywkowe VOGELSANG, proponowane przez firmę  
JOSKIN, są również wyposażone w krzywki HiFlo® gwarantujące 
idealnie linowy przepływ. Nie podlegają one drganiom i prze-
dłużają okres eksploatacji napędów i sprzęgieł. Ich geometria 
ogranicza kawitację, umożliwiając większą prędkość obrotową, 
co skutkuje większym przepływem przy takim samym rozmiarze 
pompy. Zawirowania przy wejściu są znacznie mniejsze, podob-
nie jak zużycie krzywek.

KR Z Y WKI

VX186-260 VX186-368QD

Prędkość obr. pompy 600 obr./min 600 obr./min

Obroty WOM 1.000 obr./min 1.000 obr./min

Wydajność zasysania  6 036 l 8 544 l

FL1036 EL1550

Prędkość obr. pompy 600 obr./min 600 obr./min

Obroty WOM 1.000 obr./min 1.000 obr./min

Wydajność zasysania  6 000 l 9 000 l

System krzywkowy wykorzystuje mechaniczny ruch dwóch wir-
ników z krzywkami. Obrotowy ruch krzywek wytwarza próżnię 
od strony zasysania zależnie od kierunku obrotów, co umożliwia 
wciąganie gnojowicy do korpusu pompy. Następnie gnojowica 
jest popychana krzywkami, płynie wzdłuż ścianki pompy i ulega 
tłoczeniu.  

Te pompy mają niewielkie rozmiary przy stosunkowo dużej wy-
dajności. Przy czym zasada zasysania gwarantuje im maksymalną 
stabilność i niemal eliminuje wszelkie drgania. Ponadto wszystkie 
są standardowo wyposażone w system automatycznego wyłą-
czania i w uszczelki.

INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKA POMPY VOGELSANG 

SPECYFIKA POMPY BÖRGER

ATUTY 

POMPA PRZEPŁYWOWA - 
KRZYWKOWA

ZALETY
•  Szybsze napełnianie / opróżnianie (zależnie od wydajności 

pompy)
• Możliwość pompowanie gęstszej gnojowicy niż pompą próż-

niową
•  Dostosowanie do długich węży (do pompowania lub do 

osprzętu rozlewającego)
•  Możliwość pompowania z głębokości ponad 3,5 m
•  Wyposażenie standardowe umożliwiające mieszanie 
•  Idealnie liniowy przepływ
•  Ciśnienie wyjściowe powyżej 1 bara, co gwarantuje dobre roz-

prowadzanie na dużej szerokości roboczej

VOGELSANG

BÖRGER
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POMPA ZAMONTOWANA CENTRALNIE 
(VOLUMETRA)

MONTAŻ POMPY Z BOKU (TETRAX2, QUADRA, 
X-TREM, EUROLINER, Q-BIGLINER)

W wozie Volumetra pompa jest umieszczona wewnątrz dyszla. 
Dostęp do niej jest zapewniony od tyłu dyszla, w celu ułatwienia 
konserwacji.

• Komora buforowa
• Pompa i rozdrabniacz z lewej strony
• JUMBO lewe / prawe i ramię przegubowe z prawej strony

W takim przypadku boczne położenie pompy ułatwia konserwa-
cję, gdyż jest do niej bezpośredni dostęp. 

Nazwa

Modele

Ap
lik

at
or

• Oś pojedyncza     •• Oś podwójna     ••• Oś potrójna

ODPOWIEDNIA LOKALIZACJA POMPY

St
ro

na

Tłoczenie
Zasysanie/tłoczenie
Obieg powietrza przy tłoczeniu
Obieg powietrza przy ssaniu

Do osprzętu tylnego
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SYSTEM GARDA/JULIA

ZALETY
•  Opróżnianie za pomocą działka umożliwia rozlewanie w tere-

nie  o dużym nachyleniu, przy czym pojazd pozostaje na stabil-
nym podłożu.

• Możliwość wykonywania prac nawadniających.

System GARDA/JULIA, z napędem w 100 % mechanicznym, opiera 
się na połączeniu pompy odśrodkowej Garda lub Julia z pompą 
próżniową (odpowiednio Battioni & Pagani lub Jurop). Przełącznik 
pozwala wybrać typ pompy. Całość jest standardowo dostarczana 
z działkiem rozlewającym o dużej wydajności, przy czym możliwe 
jest zasilanie osprzętu do nawożenia lub systemu zaczepianego 
bezpośrednio do ciągnika.

INFORMACJE OGÓLNE

Przy stosunkowo gęstej gnojowicy bardzo przydatna jest możli-
wość mieszania w obiegu zamkniętym, przez wprawienie gnojowi-
cy w ruch - dostępna w opcji do każdego układu GARDA.

Pompy GARDA/JULIA  dają możliwość użytkowania w regionach 
górskich i w trudno dostępnym terenie. 

SPECYFIKA MODELU GARDA
Montaż GARDA polega na połączeniu dwóch pomp: 

•  pompa próżniowa  MEC jest używana do napełniania zbiorni-
ka i opróżniania go przy tradycyjnym rozlewaniu;

•  pompa odśrodkowa GARDA pompuje gnojowicę do działka 
pod ciśnieniem osiągającym 6 barów. 

Urządzenie ma również szerokie zastosowanie do prac nawadnia-
jących. 

Rozlewanie działkiem

MIESZANIE W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

SPECYFIKA MODELU JULIA
Montaż JULIA polega na połączeniu dwóch pomp: 

• pompy PRÓŻNIOWEJ, do wyboru PN(R) lub DL;
• pompy odśrodkowej JULIA 5.000, 7.000 lub 8.000 l/min.

Mieszanie przepływowe z powrotem do zbiornika 
przez 3-drożny zawór hydrauliczny

Montaż systemu GARDA

Poziome ustawienie działka rozlewniczego,  
za pomocą hydraulicznego siłownika (w opcji)

Montaż systemu JULIA
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Rozlewanie działkiem zapobiega powstawaniu śladów przejazdu na uprawianej ziemi i pozwala dosięgnąć  z drogi zboczy wzniesień nawet ponad żywopłotem.

Nazwa

Modele

Ap
lik

at
or

• Oś pojedyncza     •• Oś podwójna     ••• Oś potrójna

Tłoczenie
Zasysanie/tłoczenie
Obieg powietrza przy tłoczeniu
Obieg powietrza przy ssaniu

Pod zbiornikiem

Położenie pompy w modelu VOLUMETRA

St
ro

na
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POMPA ODŚRODKOWA- 
STORM

ZALETY
•  Bardzo duży, liniowy przepływ gnojowicy

•  Niewielkie zużycie i niskie koszty utrzymania

•  Możliwość rozlewania gęstej gnojowicy

•  Ciśnienie wyjściowe powyżej 1 bara, co gwarantuje dobre roz-
prowadzanie na dużej szerokości roboczej

System STORM wypycha gnojowicę poza pompę dzięki sile od-
środkowej powstałej w wyniku obrotów śruby pompy. Pompowa-
nie w trybie odśrodkowym osiąga z pewnością najwyższą wydaj-
ność (do 10.000 l/min). 

Pompy  STORM pracują tylko przy tłoczeniu. Napełnianie jest gra-
witacyjne przez górną pokrywę hydrauliczną.

Przy 750 obr./minutę osiąga się wydajność 6.000 l. Dotyczy to wo-
zów asenizacyjnych MODULO2. Natomiast przy 1000 obr./min wy-
dajność rośnie do 11.000 l, co jest zalecane w modelach VOLUMETRA,  
QUADRA, EUROLINER i Q-BIGLINER.

Pompa jest napędzana mechanicznie, z zasilaniem bezpośrednim 
z ciągnika, i jest standardowo wyposażona w zbierak kamieni. Za-
montowanie zaworu 3-drożnego z przodu zbiornika do mieszania 
w obiegu zamkniętym jest możliwe jako opcja.

POMPA ODŚRODKOWA DO OPRÓŻNIANIA - STORM

Pompa STORM

Tłoczenie
Zasysanie/tłoczenie
Obieg powietrza przy tłoczeniu

Do 
osprzętu 
tylnego

Powrót do zbiornika, 
gdy tylny zawór jest 
zamknięty
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DUAL-STORM z mechanicznym napędem pompy tłoczącej

Pompa odśrodkowa DUAL-STORM

POMPY ODŚRODKOWE DUAL-STORM
System DUAL-STORM opiera się na połączeniu dwóch pomp od-
środkowych: jednej zamontowanej na końcu wysięgnika do napeł-
niania i drugiej, z przodu zbiornika do tłoczenia. Wyróżnia się on 
szczególnie dużą wydajnością, dochodzącą do 9 lub 10 tys. l/min 
zależnie od typu gnojowicy. Jej śruba z trzema łopatkami wyma-
ga minimum konserwacji w porównaniu do innych pomp przepły-
wowych o dużej wydajności, typu krzywkowego lub ślimakowego, 
ponieważ negatywne skutki obecności ciał obcych są mniejsze. Tak 
jak wszystkie systemy przepływowe, pompa odśrodkowa umożli-
wia lepsze napełnianie zbiornika, bez powstawania piany na po-
wierzchni (wraca ona do zbiornika przez wąż przelewowy). System 
DUAL-STORM jest dostępny z napędem mechanicznym lub hy-
draulicznym (Power-Pack), obydwa z przepływomierzem. System 
POWER-PACK zapewnia łatwą obsługę i moc dostosowaną do po-
trzebnej wydajności. Ponieważ  urządzenie jest pozbawione samo-
zalewania, potrzebna jest mała pompa VACUUM do wytworzenia 
próżni w wysięgniku.

Nazwa

Modele

Ap
lik

at
or

• Oś pojedyncza     •• Oś podwójna     ••• Oś potrójna

POWER PACK STORM: NAPĘD HYDRAULICZNY
Obydwie pompy mają napęd hydrauliczny z systemu POWER-
PACK, który stanowi centrala hydrauliczna  (160 l/min przy 280 
barach) do zasilania obu silników hydraulicznych. 

Zawór RAMUS oddziela zbiornik od skrzynki pompy odśrodko-
wej. W standardzie, regulacja natężenia przepływu proporcjo-
nalnego do prędkości jazdy odpowiada za prędkość obrotową 
pompy STORM.

Do 
osprzętu 
tylnego

STORM z napędem hydraulicznym Power-Pack

St
ro

na
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Pompa PRÓŻNIOWA + STORM

SYSTEM VACU-STORM Z NAPĘDEM MECHANICZNYM

Pompy odśrodkowe VACU-STORM łączą w sobie zalety systemu 
PRÓŻNIOWEGO - przy zasysaniu i pompy odśrodkowej STORM - 
przy tłoczeniu. Są więc idealne dla użytkowników poszukujących 
uniwersalnych rozwiązań. Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką 
wydajność.

Pompa PRÓŻNIOWA (Jurop PN 130), wbudowana w dyszel, jest 
wykorzystywana do zasysania. Pompę PN 155 (opc. 5352) i PNR 
155 (opc. 2289) można zaproponować w opcji. 
Wielką zaletą systemu PRÓŻNIOWEGO  jest jego dostosowanie do 
różnych warunków pompowania (ze zbiorników magazynowych 
na różnym poziomie, przez lejek, itd.). 

Pompa jest uruchamiana mechanicznie z jednolitej, wzmocnio-
nej przekładni napędzanej wałem Kardana. 
Ponadto dodanie turbonapełniacza, w opcji, umożliwia optymali-
zację napełniania. 

UKŁAD 
VACU-STORM

Pompa odśrodkowa STORM (10.000 l/min) służy do zasilania tyl-
nego osprzętu. Umożliwia ona rozlewanie na dużej szerokości przy 
dużym, stałym przepływie gnojowicy. Zapewnia ona wydajne tło-
czenie umożliwiające zasilanie szerokiego osprzętu rozlewającego.

Napęd mechaniczny obu pomp z przekładni

Pompa odśrodkowa i jej komora zasilania

ZALETY
•   Sprawna: dostosowana do pompowania w każdych warun-

kach (nawet przy zastosowaniu dłuższych węży)

•  Wydajna: umożliwia nawożenie na dużych szerokościach

• Prosty montaż i doskonałe zintegrowanie z maszyną

• Wydajne zasilanie pompy odśrodkowej

• Duży, stały przepływ gnojowicy

• Łatwa konserwacja 
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• Oś pojedyncza     •• Oś podwójna     ••• Oś potrójna

1. Pompa PRÓŻNIOWA
2. Skrzynka przekładni
3. Pompa odśrodkowa
4. Zbierak kamieni
5. Wlot powietrza
6. Przewód zasilający osprzęt tylny
7. Zabezpieczenie przeciw przelaniu
8. Opróżniania filtra czyszczącego

Tłoczenie
Zasysanie/tłoczenie
Obieg powietrza przy tłoczeniu
Obieg powietrza przy ssaniu

Pompa odśrodkowa i komora zbieraka kamieni, idealnie wpasowa-
ne pod zbiornikiem, gwarantują sprawny i równomierny dopływ 
gnojowicy oraz ograniczają konserwację do minimum. 
Taka budowa zapewnia bezpieczny i praktyczny dostęp. 

Do osprzętu 
tylnego

Nazwa

Modele

Ap
lik

at
or

St
ro

na
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(1) W razie potrzeby z wbudowaniem kół 

Szerokość konstrukcji układu jezdnego 850 mm

Maks. wymiary kół (mm) Ø 1 500 mm / szer. 800 mm (1)

Układ jezdny Oś pojedyncza

Zawieszenie sprzęgu Stały

Systemy pompowania Vacuum / Garda

Osprzęt do pompowania Zawór boczny

Osprzęt tylny /

ALPINA2 z systemem GARDA

INFORMACJE OGÓLNE NISKO POŁOŻONY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

Jak nazwa wskazuje, pojazdy tego typu najlepiej sprawdzają się w 
górach. Wóz ALPINA2 może być wyposażony w specjalny górski 
system opróżniania (lub mieć przygotowanie do jego późniejszego 
montażu), który sprawia, że jest zdolny do pracy podczas jazdy w 
górę i w dół zbocza. Może być również wyposażony w system roz-
lewający GARDA.

Nisko położony środek ciężkości i niewielka masa zapewniają 
pojazdowi stabilność i komfort jazdy, co idealnie sprawdza się w 
terenie o dużym nachyleniu.

Modele 7000 S i 8000 S są wyposażone w standardzie w głęboko 
osadzone koła. Jest więc możliwe założenie opon o szerokości 
800 mm i średnicy 1500 mm, przy czym szerokość całkowita po-
jazdu nie przekroczy 2.55 m. Wbudowanie jest dłuższe niż koło, 
aby umożliwić przemieszczanie osi i odpowiednie rozłożenie ob-
ciążenia.

STR. 9

ALPINA2
Jednolita konstrukcja -  

minimalny ciężar

CHARAKTERYSTYKA

Modele Wbudowanie
kół

Pojemność
teoretyczna (l)

Pompa
standard

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

Hamulce
(mm)

Podpora Ø zbiornika
(mm)

6000 S / 6.031 MEC 5000/M ADR 90x1950-8S 350 x 90 lewar 1.400

7000 S TAK 7.096 MEC 5000/M ADR 90x1950-8S 350 x 90 lewar 1.500

7100 S / 7.119 MEC 5000/M ADR 130x1750-10S 406 x 120 lewar 1.500

8000 S TAK 8.043 MEC 6500/M ADR 130x1750-10S 406 x 120 lewar 1.500

MODELE ALPINA2

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)
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MODULO2
Wydajność zintegrowanej 
konstrukcji

SERIA ME

BUDOWA

Wóz MODULO2 jest dostępny z pojedynczą osią i pojemnością  
2.500 - 11.000 l oraz z podwójną osią i pojemnością 8.400 - 18.000 l.

Zbiornik spoczywa na kołysce, do której jest przyspawany (na dłu-
gości i na szerokości) i na której ogniskują się naprężenia napędu.

Wozy MODULO2 mają solidną 
budowę pozwalającą na niskie 
położenie środka ciężkości i 
zapewniającą doskonały sto-
sunek masy do jakości.

Rama tylna, w opcji, umożliwia 
podłączenie np. aplikatora. 

Modele Pojemność teoretyczna (l) Oś (osie):  (mm) -
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce 
(mm)

Podpora Ø zbiornika 
(mm)

Standard Z opcją wbudowania kół

OŚ POJEDYNCZA

2500 ME 2.529 / ADR 60x1500-6S 250 x 60 lewar 1.135

3250 ME 3.278 / ADR 60x1500-6S 250 x 60 lewar 1.135

4000 ME 4.262 / ADR 70x1500-6S 300 x 60 lewar 1.300

5000 ME 5.101 / ADR 90x1900-8S 350 x 60 lewar 1.300

6000 ME 6.031 5.823 ADR 90x1900-8S 350 x 60 lewar 1.400

7000 ME 7.096 6.854 ADR 90x1900-8S 350 x 90 lewar 1.500

8400 ME 8.507 8.103 ADR 100x2000-10S 400 x 80 lewar 1.600

9000 ME / 8.952 ADR 130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.800

10000 ME 10.054 9.554 ADR 130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.700

11000 ME 11.290 10.738 ADR 150x2000-10S 420 x 180 hydr. 1.800

INFORMACJE OGÓLNE

OŚ POJEDYNCZA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego 1 000 mm

Maks. wymiary kół (mm) Ø 1 900 mm / szer. 900 mm (oś stała) (1)

Układ jezdny Oś pojedyncza 

Zawieszenie sprzęgu
Stałe / resor poprzeczny / silentbloki / oleop-
nematyczne (2)

Systemy pompowania Próżniowa, Garda, Storm, ślimakowa

Osprzęt do pompowania Wszystkie typy

Osprzęt tylny
Wszystkie typy(3): 
- aplikator doglebowy (≤ 13 zębów)
- SOLODISC (≤ de 5,16 m)

(1) W razie potrzeby z wbudowaniem - (2) Zależnie od modelu - (3) Dostosowane do wymiarów pojazdu 

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

MODELE MODULO2 Z OSIĄ POJEDYNCZĄ 

STR. 9
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MODULO2
Modułowość na 

podwójnej osi

SERIA MEB

MODUŁOWOŚĆ

MODULO2 z podwójną osią jest wyposażone w układ jezdny typu 
boggie.

-  Dyszel w kształcie litery V jest odwracalny, co umożliwia 
sprzęg niski i wysoki.

-  Budowa dyszla jest uzależniona od typu pompy (próżniowa, 
ślimakowa, itd.) i pozwala na dopasowanie różnych akceso-
riów zawieszenia (resor poprzeczny, oleopneumatyczny, itp.).

-  Wielopozycyjny układ jezdny zapewniający optymalne rozło-
żenie obciążeń

-  Wbudowanie kół o dużej średnicy (w opcji)

-  Możliwość dodania licznych opcji osprzętu do rozlewania, 
dzięki tylnej ramie

Modele Pojemność teoretyczna (l) Oś (osie):  (mm) - 
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce
(mm)

Podpora Ø zbiorni-
ka (mm)

Standard Z opcją wbudowania kół

OŚ PODWÓJNA

8400 MEB 8.507 / ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 lewar 1.600

10000 MEB 10.054 / ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 hydr. 1.700

12000 MEB 12 119 11.713 ADR 2x100x2000-8S 350 x 60 hydr. 1.800

14000 MEB 14.499 14.011 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 hydr. 1.900

16000 MEB 16.283 15.721 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.900

18000 MEB 18.200 17.134 ADR 2x150x2000-10S 420 x 180 hydr. 2.000

INFORMACJE OGÓLNE

OŚ PODWÓJNA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego 1 000 mm

Maks. wymiary kół (mm)
Ø 1  700 mm / szer. 900 mm (oś stała) i szer.  
750 mm (oś skrętna) (1)

Układ jezdny Wózek jezdny

Zawieszenie sprzęgu
Stałe / resor poprzeczny / silentbloki / oleopnema-
tyczne (2)

Systemy pompowania Próżniowa, Garda, Storm, ślimakowa

Osprzęt do pompowania Wszystkie typy

Osprzęt tylny
Wszystkie typy(3): 
- aplikator doglebowy (≤ 13 zębów)
- SOLODISC (≤ de 6,20 m)

(1) W razie potrzeby z wbudowaniem - (2) Zależnie od modelu - (3) Dostosowane do wymiarów pojazdu

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

MODELE MODULO2 Z OSIĄ PODWÓJNĄ

STR. 9
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VOLUMETRA

KONSTRUKCJA SAMONOŚNA - RUROWA I POŁĄCZONA, 
KTÓRA DAJE ZWARTĄ BUDOWĘ

SOLIDNY PODNOŚNIK INFORMACJE OGÓLNE

Wozy asenizacyjne JOSKIN z pompą przepływową mają zwartą, 
funkcjonalną konstrukcję i są bardzo zwrotne dzięki nisko położo-
nemu środkowi ciężkości.

Wóz VOLUMETRA jest pojazdem z konstrukcją samonośną ze stali 
HLE, tak zbudowanym, by jego ciężar całkowity był jak najmniejszy 
i by pasował do każdej techniki rozlewania firmy JOSKIN. System 
pompowania jest zintegrowany z pojazdem, minimalnie wpływa-
jąc na jego wymiary i zapewniając bezpośredni dostęp do pompy.

Solidny, wbudowany podnośnik umożliwia zamontowanie każ-
dego osprzętu do nawożenia, nawet najszerszego. Połączenie 
podnośnika ze zbiornikiem nadaje modelowi VOLUMETRA zwar-
tą budowę i pozwala zachować idealny nacisk na oczko, nawet z 
bardzo szeroką rampą  rozlewającą.

W zbiorniku wykonano specjalne wgłębienia, umożliwiające za-
montowanie dużych kół, nawet na osi skrętnej, jednocześnie 
ograniczając redukcję jego pojemności.

Nowa koncepcja pozwala również zmniejszyć wysokość zbiornika 
bez konieczności jego wydłużenia. A zatem ten wóz firmy JOSKIN 
zachowuje, typowe dla tej marki, walory w zakresie zwrotności, 
komfortu i bezpieczeństwa.

W wozie  VOLUMETRA, na jednej maszynie, zgromadzono wiele 
nowych możliwości, czyniąc z niego wyjątkowy pojazd, który może 
doskonale dostosować się do wymogów nowoczesnego rolnictwa.

Przedstawiciele międzynarodowej, specjalistycznej  prasy docenili 
zalety tego wozu, nadając mu tytuł maszyny roku 2017, przy okazji 
przyznawania tej nagrody podczas targów SIMA (Paryż).

Duży zbiornik o 
zwartej budowie

Modele Pojemność teoretyczna (l) Oś (osie):  (mm) -
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce 
(mm)

Podpora 
postojowa

Ø zbiornika 
(mm)Standard Z opcją wbudowania kół

10500 D 10.640 / ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.700

12500 D 12.700 / ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.700

14500 D 14.814 13.943 ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.800

16500 D 16.632 15.697 ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.900

18000 D 18.390 17.393 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 hydr. 2.000

20000 D 20.297 19.244 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 hydr. 2.100
Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

MODELE VOLUMETRA Z PODWÓJNĄ OSIĄ

STR.9

Bez podnośnika Z podnośnikiem zintegrowanym
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HYDRAULICZNY PRZYKRĘCANY UKŁAD JEZDNYWSZYSTKIE TYPY POMP

Modele VOLUMETRA są standardowo wyposażone w hydrau-
liczny układ jezdny, przykręcany i przestawny (Hydro-Tandem / 
Hydro-Tridem - patrz str. 43), który zapewnia stabilność i dobrze 
trzyma się drogi, z uwagi na wydajny hydrauliczny system doci-
skający. 

Ponadto doskonale dostosowuje się do warunków jazdy (np. na 
nierównym terenie). Jego zalety zwiększa nisko położony środek 
ciężkości i doskonałe rozłożenie obciążeń. 

Krótko mówiąc, zapewnia komfort jazdy w każdej sytuacji!

Wóz VOLUMETRA początkowo został zaprojektowany do pracy z 
pompami przepływowymi, ślimakowymi lub krzywkowymi, tak by 
nie zwiększały one jego rozmiarów. Odpowiadając na zapotrze-
bowanie odbiorców, umożliwiono również zamontowanie na nim 
pompy VACUUM, Storm lub VACU-STORM. W ten sposób jest on w 
pełni uniwersalny.

Uniwersalność, 
stabilność i komfort 

jazdy

Modele Pojemność teoretyczna (l) Oś (osie):  (mm) -
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce 
(mm)

Podpora 
postojowa

Ø zbiornika 
(mm)Standard Z opcją wbudowania kół

18000 T 18.500 17.300 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.800

20000 T 20.700 19.400 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120 hydr. 1.900

22500 T 22.900 21.760 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 hydr. 2.000

24000 T 24.380 23.260 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 hydr. 2.000

26000 T 26.825 25.705 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 hydr. 2.100

CHARAKTERYSTYKA PODWÓJNEJ I POTRÓJNEJ OSI
Szerokość konstrukcji układu jezdnego 900 mm

Max. wymiary kół
Ø 1 670 mm / szer. 850 mm (oś stała) i szer.  
750 mm (oś skrętna) (1)

Układ jezdny Hydro-Tandem / Hydro-Tridem

Zawieszenie sprzęgu Silentbloki / oleopnematyczne

Systemy pompowania Wszelkiego typu 

Osprzęt do pompowania Wszelkiego typu 

Osprzęt tylny Wszelkiego typu(2)

(1) W razie potrzeby z wbudowaniem - (2) Dostosowane do wymiarów i pojemności pojazdu

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

MODELE VOLUMETRA Z PODWÓJNĄ OSIĄ
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TETRAX2
4 koła na 1 osi

WÓZ ASENIZACYJNY IDEALNY DO NAWOŻENIA ŁĄK INFORMACJE OGÓLNE

PROSTA BUDOWA I ŁATWA KONSERWACJA

Pojazd z 4 kołami na jednej osi (np. 650/65R42) o bardzo zwar-
tej budowie, co zapewnia optymalne rozłożenie mas, a w efekcie 
ogranicza ugniatanie powierzchni łąki.

Konstrukcja zawdzięcza swój sukces takim cechom jak:
- montaż 4 kół obok siebie (kontakt z podłożem na szer. 2,60 m), 

co pozwala zmniejszyć do minimum nacisk na podłoże, a więc 
zachować jego strukturę;

- możliwość ponownego wykorzystania zużytych kół od ciągnika  
(niewielki koszt). Ponadto nie zostawią one na łące żadnych śla-
dów (płytki bieżnik);

-   obydwie pary kół wykonują poziomy ruch wahadłowy zapew-
niający bezpieczeństwo i stabilność na zakrętach;

- podnośnik połączony.

Ułatwiona konserwacja ze względu na:
- osie mocowane 4 śrubami umożliwiającymi łatwy demontaż i 

sprawną wymianę kół;
- wszystkie punkty smarowania są zgromadzone po obu stro-

nach, aby ułatwić smarowanie.

Modele Pojemność
teoretyczna (l)

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

Hamulce 
(mm)

Podpora Ø zbiornika 
(mm)

10700 S 10.755 ADR 2x130x790-10S 406 x 120 hydr. 2.000

13000 S 12 900 ADR 2x130x790-10S 406 x 120 hydr. 2.100

14000 S 14.036 ADR 2x130x790-10S 406 x 120 hydr. 2.100

16000 S 16 000 ADR 2x130x790-10S 406 x 120 hydr. 2.100

Idealny do pracy na mokrej glebie,  TETRAX2 ma zbiornik przyspa-
wany na całej długości do samonośnej konstrukcji, dzięki czemu 
dobrze się prowadzi, a naprężenia trakcyjne ogniskują się na ramie 
połączonej ze zbiornikiem.

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego /

Maks. wymiary kół (mm) Ø 1.915 mm / szer. 642 mm

Układ jezdny Dwie osie z małym rozstawem 790 mm

Zawieszenie sprzęgu
Resor poprzeczny standardowy /  
oleopneumatyczne

Systemy pompowania Ślimakowy, krzywkowy, próżniowy

Osprzęt do pompowania Wszystkie typy (1) oprócz wysięgnika

Osprzęt tylny
Wszystkie typy aplikatorów (1) 
TERRADISC wyłącznie do 16.000 l
Rampy ≤12 m

(1) Dostosowane do wymiarów pojazdu

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

MODELE TETRAX2

Smarowanie scentralizowane

Zintegrowany podnośnik

STR. 9
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STR. 9

INFORMACJE OGÓLNE

COBRA
Wąska rama do dużych kół 

niskociśnieniowych

WĄSKA NIEZALEŻNA RAMA

DUŻA ZWROTNOŚĆ

Niezależna konstrukcja nośna składa się z wąskiej uniwersalnej 
ramy przymocowanej do zbiornika. Solidność ramy rośnie wraz 
z odległością od punktów oparcia, jakie stanowi oś i oczko pocią-
gowe. Zbiornik, wzmocniony na całej długości przyspawanymi 
kątownikami, spoczywa na ramie. W ten sposób podlega o wiele 
mniejszym naprężeniom.

Dzięki krótkiemu zbiornikowi o dużej średnicy pojazd jest bardzo  
zwrotny.

Modele Pojemność teoretyczna 
(l)

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

Hamulce 
(mm)

Podpora Ø zbiornika 
(mm)

10000 ES 10 001 ADR 130x2000-10S 406 x 120 hydr. 1.800

11000 ES 11.140 ADR 150x2000-10S 420 x 180 hydr. 1.900

12500 ES 12.267 ADR 150x2000-10S 420 x 180 hydr. 2.000

Wóz asenizacyjny COBRA jest pojazdem jednoosiowym o zwartej 
budowie i dużej pojemności, doskonałym do pracy w polu. Jego 
budowa zakłada montaż szerokich opon niskociśnieniowych (o 
średnicy do 1,86 m i szerokości 1,05 m) z głębokim wbudowaniem, 
dzięki czemu pojazd nie przekracza 3 m. Model COBRA można 
wyposażyć w zwarty podnośnik, który doskonale pasuje do ramy, 
co zmniejsza tylny zwis maszyny. Jest on montowany na ramie za 
pomocą stożkowych sworzni, które zapewniają optymalne moco-
wanie.

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego 600 mm

Maks. wymiary kół (mm) Ø 1.860 mm / szer. 1 050 mm

Układ jezdny Oś pojedyncza

Zawieszenie sprzęgu
Resor wzdłużny standardowy /  
oleopneumatyczne

Systemy pompowania Próżniowy, ślimakowy

Osprzęt do pompowania Wszystkie typy(1)

Osprzęt tylny Wszystkie typy(1)

(1) Dostosowane do wymiarów pojazdu

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

MODELE COBRA

Podnośnik COBRA
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Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

INFORMACJE OGÓLNEZWROTNOŚĆ

RAMA

Mimo że zbiornik modelu QUADRA  ma dużą pojemność, to dłu-
gość całkowita pojazdu tego typu jest dość ograniczona. Nawet z 
osprzętem tylnym, maszyna jest bardzo zwrotna.

Komfort jazdy jest zapewniony dzięki dużej ramie (300 x 100 x 10 mm) 
i dyszlowi z poprzecznymi piórami resorów (w standardzie). Uniwer-
salna rama jest przygotowana do montażu podnośnika 4-punktowe-
go umożliwiającego mocowanie wszelkiego typu oprzyrządowania 
do rozlewania.

Wóz QUADRA jest pojazdem z podwójną osią, który doskonale na-
daje się do intensywnych prac transportowych i rozlewania gnojo-
wicy. Rama jest standardowo wyposażona w punkty mocowania 
do łatwego montażu podnośnika.

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego 900 mm

Maks. wymiary kół (mm)
Ø 1 820 mm / szer. 800 mm (oś skrętna) i 850 
mm (os stała) (1)

Układ jezdny Hydro-Tandem

Zawieszenie sprzęgu
Resor poprzeczny standardowy / 
Oleopneumatyczne (2)

Systemy pompowania Wszelkiego typu (oprócz ślimakowego)

Osprzęt do pompowania Wszystkie typy

Osprzęt tylny Wszystkie typy(3)

(1) W razie potrzeby z wbudowaniem - (2) Zależnie od modelu - (3) Dostosowane do wymiarów pojazdu

Modele Pojemność teoretyczna (l) Oś (osie):  (mm) -
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce 
(mm)

Podpora Ø zbiornika
(mm)Standard Z opcją wbu-

dowania kół
14000 TS 14.499 14.011 ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 1.900
16000 TS 16.283 15.721 ADR 2x130x2100-10S 406 x 120 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 1.900
18000 TS 18.200 17.290 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 2.000
20000 TS 20.200 19.095 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 2.100

QUADRA
Duże pojemności i dwie 
osie do wszystkich 
intensywnych prac

MODELE QUADRA

STR. 9

Model QUADRA jest również 
wyposażony w standardzie w 
układ jezdny typu Hydro-Tan-
dem, który zapewnia optymal-
ną stabilność podczas jazdy. 
Hydro-Tandem gwarantuje po-
nadto wyjątkowy komfort użyt-
kowania.
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X-TREM
Pewny i wydajny

WĄSKA RAMA

Wóz asenizacyjny X-TREM jest idealny dla usługodawców rolnych, 
którym zależy na maszynie o niewielkiej długości, ze zbiornikiem 
o dużej średnicy, wyposażonej w koła o średnicy do 1,82 m (np. 
800/65R32). Rama, o szerokości 760 mm na wysokości układu jezd-
nego, umożliwia montaż szerokich kół (≤ 850 mm), przy czym nie 
zmniejsza to dużego kąta skrętu tylnej osi.

Dyszel oleopneumatyczny, oś skrętna wymuszająca, Hydro-
Tandem i przygotowanie do szerokiej rampy stanowią tylko 
część wyposażenia, które czyni z tej beczki idealne narzędzie do 
cięższych prac.

Modele Wbudowanie
kół

Pojemność
teoretyczna (l)

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

Hamulce
(mm)

Podpora  Ø zbiornika 
(mm)

12000 TS / 12.085 ADR 2x130x2100-10S 406 x120 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 1.800

13000 TS TAK 13.452 ADR 2x130x2100-10S 406 x120 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 1.900

14000 TS / 14.217 ADR 2x130x2100-10S 406 x120 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 1.900

15000 TS TAK 15.375 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 1.900

18000 TS TAK 18.633 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 2.100

20000 TS TAK 20.432 ADR 2x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) 2.100

Konstrukcja wąskiej ramy (760 mm) pozwala połączyć ograniczo-
ną szerokość całkowitą i maksymalny promień skrętu. 

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego 760 mm

Maks. wymiary kół (mm) Ø 1 820 mm / szer. 850 mm(1)

Układ jezdny Hydro-Tandem

Zawieszenie sprzęgu Oleopneumatyczny (2)

Systemy pompowania Próżniowy, krzywkowy

Osprzęt do pompowania Wszystkie typy

Osprzęt tylny Wszystkie typy(3)

(1) W razie potrzeby z wbudowaniem - (2) Zależnie od modelu - (3) Dostosowane do wymiarów pojazdu

INFORMACJE OGÓLNE

MODELE X-TREM

STR. 9
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EUROLINER
Najlepsze wozy
na drogi i pola

Struktura nośna, niezależna, składa się z wąskiej uniwersalnej ramy 
przymocowanej do zbiornika.
EUROLINER jest pojazdem, który równie sprawnie porusza się po 
drodze i po użytkach rolnych. Pojazd zawdzięcza to bogatemu 
wyposażeniu standardowemu, które ma na celu zapewnienie wy-
sokiego poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy, i obejmuje po-
dwójną oś skrętną wymuszającą, która doskonale sprawdza się na 
drodze i jest wyjątkowo zwrotna na polu.

HYDRO-TRIDEM
Koncepcja trzyosiowego podwozia ‘‘Hydro-Tridem’’, łączy zalety 
tridemu z resorami (osie ciągnięte nad przeszkodami) i  zawiesze-
nia hydraulicznego (łatwe pokonywanie przeszkód i spore ugię-
cie: 250 mm).

ZAWIESZENIE DYSZLA
Oleopnematyczne zawieszenie w standardzie połączone z syste-
mem  Hydro-Tridem daje wyjątkowy komfort jazdy.

PODNOSZENIE PIERWSZEJ OSI
W standardzie modele EUROLINER są wyposażone w podnośnik 
pierwszej osi umożliwiający:
- na polu, przeniesienie ciężaru w większym zakresie na oczko, 

co zapewnia ciągnikowi lepszą przyczepność

- na drodze, na pusto,  zmniejszenie zużycia opon.

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego 900 mm

Maks. wymiary kół (mm) Ø 1 820 mm / szer. 800 mm (1)

Układ jezdny Hydro-Tridem

Zawieszenie sprzęgu Oleopneumatyczne

Systemy pompowania Wszelkiego typu (oprócz ślimakowego)

Osprzęt do pompowania Wszystkie typy

Osprzęt tylny Wszystkie typy(2)

(1) W razie potrzeby z wbudowaniem - (2) Dostosowane do wymiarów pojazdu

INFORMACJE OGÓLNEREWELACYJNA ZWROTNOŚĆ

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

Modele Pojemność 
teoretyczna (l)

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

Hamulce
(mm)

Podpora Ø zbiornika 
(mm)

18000 TRS 18.331 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120 Podpora hydr. (dwukier.) z zasilaniem bezpośrednim 2.000

20000 TRS 20.428 ADR 3x130x2100-10S 406 x 120 Podpora hydr. (dwukier.) z zasilaniem bezpośrednim 2.100

22500 TRS 22.587 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. (dwukier.) z zasilaniem bezpośrednim 2.100

24000 TRS 24.470 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. (dwukier.) z zasilaniem bezpośrednim 2.100

26000 TRS 26.200 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. (dwukier.) z zasilaniem bezpośrednim 2.100

28000 TRS 28.331 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. (dwukier.) z zasilaniem bezpośrednim 2.100

MODELE EUROLINER

STR. 9
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W modelach Q-BIGLINER, na ramie modelu EUROLINER, JOSKIN za-
montował zbiornik o średnicy 2.300 mm. Dzięki temu, mimo dużej 
pojemności, maszyna ma zwartą budowę i jest bardzo zwrotna.

Te pojazdy są przeznaczone do intensywnego transportu na dro-
dze i na polu, nie przewiduje się zatem użytkowania ich z aplikato-
rem lub rampą rozlewającą.

Ścianka falochronu

Model Q-BIGLINER jest seryjnie wyposażony w zawieszenie  
Hydro-Tridem JOSKIN oraz w oleopneumatyczne zawieszenie dy-
szla. Dzięki temu pojazd bardzo dobrze zachowuje się na drodze, 
gdyż cechuje go duża stabilność.

INFORMACJE OGÓLNE STABILNOŚĆ I KOMFORT

Q-BIGLINER
Duża pojemność, 

ale zwarta 
budowa

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)

Modele Pojemność 
teoretyczna (l)

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

Hamulce
(mm)

Podpora Ø zbiornika 
(mm)

28000 T 28.611 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. (dwukier.) z zasilaniem bezpośrednim 2.300

30000 T 30.255 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. (dwukier.) z zasilaniem bezpośrednim 2.300

32000 T 31.900 ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 Podpora hydr. (dwukier.) z zasilaniem bezpośrednim 2.300

MODELE Q-BIGLINER

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego 900 mm

Maks. wymiary kół (mm) Ø 1 670 mm / szer. 750 mm

Układ jezdny Hydro-Tridem

Zawieszenie sprzęgu Oleopneumatyczne

Systemy pompowania Próżniowy, krzywkowy, Storm

Osprzęt do pompowania Wszystkie typy 

Osprzęt tylny /

STR. 9

Zbiorniki modeli Q-BIGLINER, podobnie jak wszystkich wozów 
asenizacyjnych JOSKIN, są zbudowane zgodnie z normą bezpie-
czeństwa EN707. Zawierają  one przegrody przeciwko wahaniom 
wzdłużnym zapobiegające niekontrolowanym ruchom przewo-
żonej cieczy.
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TETRALINER
Wydajny transport 
gnojowicy

DO PRAC TRANSPORTOWYCH

Wóz TETRALINER służy do przewożenia dużych ładunków z go-
spodarstwa na pole, aby zaopatrywać wozy asenizacyjne.

KOŁA
Montaż rolniczych kół pozwala dojechać do nawożonych pól dro-
gami niedostępnymi dla samochodów.

POMPOWANIE
Zasysanie z lewej i prawej strony jest możliwe, dzięki umieszcze-
niu turbo pod zbiornikiem (w opcji).

Wóz TETRALINER może mieć w wyposażeniu pompę próżniową 
lub krzywkową, a dodatkowo rozwiązania do przepompowywa-
nia jak ramię wyładowcze Ø 8".

Wozy TETRALINER 21000, 23500, 26000 i 28000 mogą być wyposażo-
ne w wózek DOLLY złożony z osi na obrotnicy (Ø 974 mm) połączonej 
bezpośrenio ze zbiornikiem.

Taki montaż zapewnia przeniesienie ciężaru na sprzęgu, dzięki czemu 
dopuszczalna masa całkowita może być większa niż w modelu stan-
dardowym i to w kilku krajach (Niemcy, Belgia, itd.).

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.) (1) Należy przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju.

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego 1 100 mm

Maks. wymiary kół (mm) Ø 1 250 mm / szer. 600 mm

Układ jezdny Obrotnica podwozia + tandem

Zawieszenie sprzęgu /

System pompowania Próżniowy, krzywkowy

Osprzęt do pompowania JUMBO

Osprzęt tylny /

SYSTEM "DOLLY"

MODELE TETRALINER

STR. 9

Modele Pojemność
teoretyczna (l)

Pompa
standard

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

Hamulce
(mm)

Ø zbiornika
(mm)

18000 T 18.000 MEC 8000/D ADR 3x130x1950-10S 406 x 120 1.900

21000 T (1) 21.000 MEC 8000/D ADR 3x150x1950-10S 420 x 180 1.900

23500 T (1) 23.500 MEC 8000/D ADR 3x150x1950-10S 420 x 180 2.000

26000 T (1) 26.000 MEC 8000/D ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 2.100

28000 T (1) 28.000 MEC 8000/D ADR 3x150x2100-10S 420 x 180 2.200
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SZYBKA WYMIANA

SZTYWNA KONSTRUKCJA

RÓŻNORODNE WYPOSAŻENIE

Systemy VACU-CARGO-LIFT powstały z przeznaczeniem do 
szybkiego i łatwego montażu, i demontażu. Poszczególne ak-
cesoria hydrauliczne i elektryczne wszystkich systemów Vacu- 
Cargo-LIFT są standardowo wyposażone w złącza szybkie, aby 
nie tracić czasu przy wymianie osprzętu.

Wzmocnienie ramy, w które są 
wyposażone zbiorniki VACU-
CARGO-LIFT, jest wykonane 
ze stali HLE typu QST 690. Dwa 
stalowe koła o średnicy 200 mm 
z tyłu (standard) umożliwiają 
łatwe i płynne manewrowanie 
przy załadunku i rozładunku, 
nawet przy pełnym obciążeniu! 
Konstrukcja wzmocnienia jest 
dostosowana do haków o wy-
sokości 1,43 - 1,57 m (1,45 m w 
standardzie).

System VACU-CARGO-LIFT jest 
niemal tak samo  uniwersalny 
jak zbiorniki typu "gnojowica/
woda". Ten sprzęt może równie 
dobrze mieć wyposażenie po-
zbawione pompy do napełnia-
nia i osprzętu do przepompo-
wywania, i służyć do przewozu 
dużej ilości płynów, jako zbior-
nik wozu asenizacyjnego, np. w 
połączeniu z rampą z wężami 
wleczonymi.

VACU-CARGO-LIFT

MODELE VACU-CARGO LIFT

VACU-CARGO-LIFT jest zbiornikiem mocowanym na podwoziu 
transportowym z hakiem, CARGO-LIFT, co stanowi inną możliwość 
modułowego systemu. Dysponując tego typu pojazdem, można 
szybko wymienić przewożony osprzęt.

Więcej informacji o  
Vacu-CARGO LIFT w nszym  

katalogu Przyczepy Budowlane.

INFORMACJE OGÓLNE

* 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 są 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 *

STR. 9

PRZYCZEPY STWORZONE DO 

NAJCIĘŻSZYCH PRAC!

GAMA PRZYCZEP BUDOWLANYCH
PL
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System CARGO zapewnia maksymalną rentowność osprzętu rolni-
czego, gdyż jedno podwozie służy do 5 maszyn! Jest to ekonomicz-
ne rozwiązanie do łatwej adaptacji. 

Poza wozem asenizacyjnym,  także z oprzyrządowaniem tylnym, na  
podwoziu można również zamocować inny osprzęt, np. rozrzutnik 
obornika, skrzynię przyczepy objętościowej, przyczepy uniwersalnej 
lub przyczepy skorupowej z wywrotem.

MODUŁOWA BUDOWA

Żeby system modułowy był jak najbardziej opłacalny, zakładanie i 
zdejmowanie podstawowego osprzętu powinno być jak najprostsze 
i wykonywane w minimalnym czasie. Umieszczanie oprzyrządowania 
na ramie jest ułatwione przez prowadnice, które również pełnią rolę 
osłon siłowników hydraulicznego zawieszenia. Mocowanie oprzy-
rządowania na ramie odbywa się przy pomocy 2 x 3 rygli  ‘‘Twist Lock’’ 
umieszczonych wzdłuż ramy. 

CARGO jest wyposażone w tylne haki, które są w stanie wytrzymać 
obciążenia wywierane przez osprzęt. Połączenie tych dwóch spraw-
nych systemów zapewnia wygodną obsługę i większą rentowność.

ZAKŁADANIE / ZDEJMOWANIE PODSTAWOWEGO OSPRZĘTU

Twist-Lock Prowadnice

MODELE

SERIA TSM

RAMA CARGO
Elastyczna modułowa rama

SERIA TRM

UKŁAD JEZDNY

Maszyny wyposażone w elektrozawory umieszczone na jednolitej 
podstawie są zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi ocyn-
kowaną skrzynką. Ta hydrauliczna centrala rozdzielcza  zawiera blok 
wlotowy o wydajności 60 l/min lub 120 l/min. 

Duża liczba funkcji hydraulicznych pojazdu wymaga małego przepły-
wu, ale również należy wiedzieć, które wymagają dużego przepływu, 
jak np. silniki hydrauliczne napełniacza turbo, rozdzielacz(e), itd.

OBSŁUGA I KONTROLA

Szafa hydraulicznaSzybkozłącza

Ramy CARGO są standardowo wyposażone w hydrauliczne za-
wieszenie osi Hydro-Tandem (CARGO TSM) lub Hydro-Tridem 
(CARGO TRM). Taki typ układu jezdnego łączy w sobie zalety osi 
ciągniętych nad przeszkodami i systemu osi półniezależnych 
cechujących się dużym ugięciem. To zawieszenie funkcjonuje w 
obiegu zamkniętym zgodnie z zasadą naczyń połączonych. Za-
stosowanie przewodów o dużym przekro-
ju ma zwiększyć szybkość reagowania si-
łowników, co stanowi 
dużą zaletę w przy-
padku deniwelacji.

Ugięcie wynoszące 
250 mm gwarantuje 
doskonałe rozłożenie 
obciążeń w każdej 
sytuacji. 

Zawieszenie oleop-
neumatyczne
Montaż na siłowniku 
z dwoma zbiornikami 
azotu zapewnia dużą 
sprężystość.

Długość ramy (m) Podpora Oś (osie):  (mm) - rozstaw (mm) - szpilki Hamulce (mm)

CARGO TSM (6.6) 6,60 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) ADR 2x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (6.6) 6,60 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) ADR 3x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (7.5) 7,55 Podpora hydr. z zasilaniem bezpośrednim (dwukier.) ADR 3x150x2000-10G 420 x 180



41

FERTI-CARGO

DRAKKAR-CARGO

VACU-CARGO

SILO-CARGO TRANS-CARGO

W
OZ

Y A
SE

NI
ZA

CY
JN

E

POMPA POŁĄCZONA ZE ZBIORNIKIEM

RAMA TYLNA

TWIST LOCK

Pompa, która jest napędzana 
mechanicznie lub hydraulicznie, 
jest mocowana na bocznym 
wsporniku, przyspawanym do 
zbiornika. Tak więc całe wypo-
sażenie zbiornika jest z nim po-
łączone.

Podnośnik tylny jest przykrę-
cony do dwóch podpór przy-
spawanych z tyłu zbiornika. 
Podpory te opierają się na ra-
mie za pośrednictwem haków 
oporowych. Obciążenia związa-
ne z oprzyrządowaniem tylnym 
mogą się w ten sposób rozłożyć 
równomiernie na całość pojaz-
du. W ten sposób osprzęt tylny 
zostaje zaczepiony do zbiornika.

Rygle "Twist Lock" zapewniają 
mocowanie osprzętu na ramie.

VACU-CARGO
Model Vacu-CARGO tak zaprojektowano, aby zwiększyć jego modu-
łowość. Jest to demontowany zbiornik na gnojowicę zakładany na 
podwozie Cargo. Jest on dostosowany do całości tylnego osprzętu 
do rozlewania (ramp i aplikatorów).

INFORMACJE OGÓLNE

Modele Pojemność 
teoretyczna (l)

Pompa 
standard

Ø zbiornika
(mm)

VACU 16.000 16.450 PN130/D JUROP 1.800

VACU 18.000 18.615 PN130/D JUROP 1.900

VACU 20.000 20.465 PN130/D JUROP 2.000

VACU 21.000 21.274 PN130/D JUROP 1.900

VACU 22.500 22.587 PN130/D JUROP 2.100

VACU 23.000 23.414 PN130/D JUROP 2.000

VACU 24.500 24.800 PN130/D JUROP 2.200

VACU 25.500 25.840 PN130/D JUROP 2.100

MODELE VACU-CARGO 

(1) Dostosowane do wymiarów pojazdu

CHARAKTERYSTYKA
System pompowania Próżniowy

Osprzęt do pompowania Wszystkie typy

Osprzęt tylny Wszystkie typy(1)

SYSTEM CARGO 
Osprzęt
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Oś centralna z tulejami 
samosmarującymi z obu stron

Maksymalny prześwit 
zapewniający miejsce na koła

Cybanty

UKŁAD JEZDNY
WYPOSAŻENIE 

UNIKAĆ

SEKRET WÓZKA

WÓZEK ROLL-OVER JOSKINUKŁAD JEZDNY

PROJEKT FIRMY JOSKIN
JOSKIN sam produkuje swoje wózki jezdne, co pozwala dostarczać 
klientom wózki "na miarę" do ich pojazdów. Odstęp między pióra-
mi resorów i kwadrat osi to elementy dopasowywane do każdej 
maszyny. 

PRZYKRĘCANY I PRZESTAWNY
Wszystkie wózki firmy JOSKIN są przykręcane i przestawne co ma 
zapewnić dobre rozłożenie obciążeń w zależności od osprzętu tyl-
nego, także tego który będzie używany w przyszłości. 

ROLL OVER
Wózek składa się z 2 osi połączonych parabolicznymi piórami reso-
rów, zamontowanych na ramie w środkowym punkcie. Taka budo-
wa umożliwia zniwelowanie nierówności terenu (do +/- 240 mm).

Dzięki położeniu  poprzecznej osi (pod resorami) i podwyższone-
mu ułożeniu osi  na końcach piór, otrzymuje się linię uciągu, która 
popycha przednią oś nad przeszkodą. Dzięki temu potrzebna jest 
mniejsza siła napędowa. Dlatego system ten jest konieczny w przy-
padku intensywnego użytkowania na nierównym podłożu.

Układy jezdne firmy JOSKIN zostały tak zaprojektowane, aby w 
każdej sytuacji i bez względu na rodzaj pojazdu, spełniały kryteria 
niezawodności, stabilności, komfortu i bezpieczeństwa na drodze 
i na polu.

Typy układu jezdnego:

• klasyczny tandem z widełkowym sprzęgiem (standard w mode- 
 lach TETRALINER;

• wózek Roll-Over (standard w modelach  MODULO2);

• Hydro-Tandem (standard w modelach VOLUMETRA, QUADRA i 
 X-TREM);

• Hydro-Tridem (standard w modelach VOLUMETRA, EUROLINER  
 i Q-BIGLINER).
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HYDRAULICZNE UKŁADY JEZDNE JOSKIN: 
HYDRO-TANDEM / HYDRO-TRIDEM

TANDEM Z KLASYCZNYM MOCOWANIEM WIDEŁKOWYM

Klasyczny tandem z widełkowym sprzęgiem stanowi prosty i wy-
dajny system wyposażenia transportowego modeli TETRALINER i 
DELTA2. Jego zaletą jest jego niewielki koszt i nisko położony śro-
dek ciężkości. Ma on jednak niewielkie możliwości pokonywania 
przeszkód w związku z małym ugięciem (+/- 80 mm). Trakcja bę-
dzie nieco bardziej uniesiona, co wymaga większej mocy, a więc 
zwiększonego zużycia paliwa. Aby wyeliminować te elementy,  
JOSKIN opracował własne hydrauliczne układy jezdne: Hydro- 
Tandem i Hydro-Tridem.

Prostota, duże ugięcie i stabilność to trzy najważniejsze cechy ukła-
du jezdnego Hydro-Tandem / Hydro-Tridem. Łączy on w sobie za-
lety systemu z osiami, które mogą być z łatwością przeciągane nad 
przeszkodami i systemu z osiami półniezależnymi. W zawiązku z 
tym możliwe jest tak duże ugięcie (do ok. 250 mm). Dzięki budowie 
wózków Hydro-Tandem/Hydro-Tridem JOSKIN, nacisk na podłoże 
doskonale rozkłada się na poszczególne koła. Ulega ono mniejsze-
mu ugniataniu, co pozwala oszczędzić jego strukturę. Wiąże się to 
ze znaczną poprawą ogólnej stabilności pojazdu. Każda z osi jest 
ciągnięta przez resory połączone z elementem mocującym, znajdu-
jącym się przed całością.

Cztery lub sześć siłowników hydraulicznych jest umieszczonych, po 
dwa lub po trzy, z obu stron ramy. Siłowniki po tej samej stronie są 
połączone między sobą w układ zamknięty, a przepływ oleju od-
bywa się na zasadzie naczyń połączonych. Niezależność układów 
po obu stronach pojazdu, w połączeniu z nieściśliwymi właściwo-
ściami oleju, zapewnia doskonałą stabilność boczną i zapobiega 
kołysaniu wzdłużnemu. Dzięki temu pojazd mniej się przechyla na 
zakrętach i pochyłościach. Podnośnik pierwszej osi jest standardo-
wo montowany we wszystkich pojazdach Hydro-Tridem. 

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 wysyłają sygnał za pomocą przewodu, co umożliwia wy-
świetlenie 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 sterownika Isobus i można nim sterować za 
pomocą terminalu Isobus, który zastąpi wtedy osobny ekran. Jest 
dostępny do wywrotek, wozów asenizacyjnych, rozrzutników 
obornika, przyczep uniwersalnych i objętościowych.

3 czujniki ciśnienia
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Osie skrętne 
UKŁADY JEZDNE

Oś nadążna (w 50 % skrętna)

Podwójna oś nadążna

Oś skrętna wolna lub 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 doskonale 
utrzymuje tylną i przednią oś w jednej linii, gwarantując bezpie-
czeństwo ciągnika i maszyny. Amortyzator zapewnia stabilność 
osi nadążnej, zapobiegając jej zbyt dużym drganiom.

OŚ NADĄŻNA 
(SKRĘTNA PRZY JEŹDZIE DO PRZODU)

PODWÓJNA OŚ NADĄŻNA 
(OŚ SKRĘTNA PODCZAS JAZDY NAPRZÓD I WSTECZ)
Oś nadążna samokierująca proponowana przez firmę JOSKIN daje 
możliwość zachowania zalet klasycznej osi nadążnej zarówno pod-
czas jazdy do przodu jak i do tyłu!

Automatyczna oś samokierująca jest wyposażona w dwa siłowniki 
blokujące i korygujące ustawienie sterowane elektronicznie. 

Czujnik umieszczony na osi identyfikuje kierunek jazdy pojazdu i 
umożliwia systemowi automatyczne blokowanie jednego z dwóch 
siłowników, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie osi. Przy 
takiej konfiguracji nie jest potrzebna żadna ingerencja użytkowni-
ka, gdyż oś nadążna automatycznie funkcjonuje w sposób niezależ-
ny, zarówno podczas jazdy naprzód jak i wstecz.

Aby poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy, można wybrać 
system osi  nadążnej lub skrętnej wymuszającej.

SPRZĘGANIA

MODULO2 (standard) MODULO2 (opcja)

QUADRA, X-TREM, CARGO, 
EUROLINER, Q-BIGLINER 

i VOLUMETRA

Wolna Zablokowana
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Oś skrętna wymuszająca stanowi ważny organ zabezpieczający, 
gdyż utrzymuje pojazd w linii jazdy ciągnika. Pojazdy trójosiowe 
JOSKIN są standardowo wyposażone w dwa systemy skrętne wymu-
szające (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 kuliste-
go i w ten sposób steruje układem hydraulicznym uruchamiającym 
siłownik kierunkowy. System jest zrównoważony dzięki siłownikom 
wyrównawczym, które działają z taką samą siłą w obu kierunkach. 
Układ jest wyposażony w centralę regulującą, zawierającą mano-
metr, dwa akumulatory z azotem, zawór wyrównujący i układ regu-
lujący. 
Dzięki działaniu systemu samokorygującego, automatycznie wypro-
wadzającego pojazd z koleiny, system skrętny wymuszający wydaje 
się być najpewniejszy i najbardziej zwrotny. Elektryczne ustawianie 
korygujące jest również możliwe, w opcji. 

OŚ (OSIE) SKRĘTNA WYMUSZAJĄCA (SKRĘTNA DO JAZDY 
DO PRZODU I WSTECZ)

Elektroniczne systemy osi skrętnych także wykorzystują siłowniki 
hydrauliczne na osiach i zachowują ten sam punkt zaczepiania do 
ciągnika co tradycyjny system, ale steruje nimi mikrokomputer za 
pośrednictwem kątowego czujnika na dyszlu. W przeciwieństwie 
do innych systemów, elektroniczne układy skrętne dostosowują 
kąt skrętu w sposób proporcjonalny do prędkości. W ten sposób 
pojazd jest stabilny podczas przejazdów drogowych i jest szcze-
gólnie zwrotny podczas manewrów.

Zwarty system elektroniczny ma następujące zalety:

-  zwrotność i stabilność (jeśli rośnie prędkość, zmniejsza się kąt 
skrętu i blokada przy prędkości 50 km/godz.);

- brak połączenia mechanicznego między ciągnikiem i osiami 
skrętnymi, co zmniejsza obciążenia oddziałujące na układ 
skrętny podczas trudnych manewrów;

-  możliwość kierowania pojazdem niezależnie od ciągnika, w 
celu wyprowadzenia go z trudnego położenia, dzięki sterow-
nikowi w kabinie (w opcji).

ELEKTRONICZNE SYSTEMY SKRĘTNE WYMUSZAJĄCE 
(OŚ SKRĘTNA DO JAZDY DO PRZODU I WSTECZ)

Oś skrętna wymuszająca (w 100 % skrętna)

Wymuszająca Wymuszająca
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URZĄDZENIA HAMULCOWE

Wybór układu hamulcowego, w jaki będzie wyposażony wóz ase-
nizacyjny, będzie zależał oczywiście od wyposażenia ciągnika. 
JOSKIN może wyposażyć swoje wozy asenizacyjne w następujące 
systemy:

Hamulce mechaniczne dotyczą układu ręcznego. Chodzi tu o 
hamulec postojowy, co oznacza, że hamowanie pojazdu w ru-
chu całkowicie zależy od ciągnika. Z tego względu stosowanie 
tego typu urządzenia ogranicza się do wozów asenizacyjnych o 
maksymalnej pojemności 4000 l.

HAMULCE MECHANICZNE

Hydrauliczny układ hamulcowy jest nadal stosowany najczę-
ściej. Wozy asenizacyjne MODULO2, KOMFORT2, DELTA2 i 
COBRA są w niego wyposażone w standardzie.

HAMULCE HYDRAULICZNE

Hamulec najazdowy z automatycznym cofaniem jest to sys-
tem montowany głównie w Niemczech w pojazdach do 7 tys. 
litrów. Zasada działania przypomina system używany w małych 
przyczepach: kiedy przyczepa "popycha" ciągnik, uruchamia on 
hamulce. Chodzi tu o urządzenie równocześnie bezpieczne i 
wygodne. Jest to typ osi z cofaniem automatycznym, tzn. że nie 
blokuje hamulców podczas manewru cofania.

HAMULCE NAJAZDOWE Z AUTOMATYCZNYM COFANIEM

WYPOSAŻENIE 
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Przewożone ładunki są coraz cięższe, zatem konieczne jest  wy-
posażenie pojazdów w możliwie skuteczny układ hamulcowy. 
Urządzenie pneumatyczne jest obecnie systemem, który cechu-
je największa elastyczność i siła hamowania. Wozy asenizacyjne  
typu QUADRA, X-TREM, VOLUMETRA, EUROLINER, Q-BIGLINER, 
TETRALINER i Vacu-CARGO są  w nie wyposażone standardowo.

HAMULCE PNEUMATYCZNE

Jeśli maszyny mają być zaczepiane do kilku ciągników, w opcji 
może być zaproponowany mieszany układ hamulcowy (złożony z 
hamulców hydraulicznych i pneumatycznych) do całej gamy wo-
zów asenizacyjnych.

HAMULCE MIESZANE

Wozy asenizacyjne z hamulcami pneumatycznymi są seryjnie wy-
posażone w ręczny 3-pozycyjny regulator siły hamowania (pełen, 
połowa ładunku, pusty). W opcji, można go zastąpić liniowym 
urządzeniem regulującym siłę hamowania w zależności od wiel-
kości ładunku, mierzonej wskaźnikiem pływakowym. Kiedy wóz 
asenizacyjny jest wyposażony w zawieszenie hydrauliczne, hamo-
wanie proporcjonalne do obciążenia może być zapewnione przez 
regulator proporcjonalny, podłączony do obiegu hydraulicznego 
zawieszenia osi. Ciśnienie w obiegu hydraulicznym ureguluje ci-
śnienie powietrza w pneumatycznym układzie hamulcowym.

REGULACJA HAMULCÓW
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OPONY

4 bary na drodze i do 1 bara na polu - jest to możliwe, gdy dys-
ponuje się systemem kontroli ciśnienia w oponach, który ma same 
zalety.
Na drodze prawidłowe ciśnienie w oponach zapewnia: 
• zmniejszenie oporów w czasie jazdy,
• dłuższy okres przydatności opon do użytku,
• mniejsze zużycia paliwa,
• zmniejszenie natężenia trakcji,
• większe bezpieczeństwo,
• automatyczną korektę różnic ciśnienia występujących między 
kołami.
Na polu zmniejszenie ciśnienia w oponach zapobiega ugniataniu 
gleby poprzez zwiększenie powierzchni nacisku, co pozwala chro-
nić rośliny i podłoże.  

JOSKIN proponuje szeroki wybór opon, zarówno w zakresie wy-
miarów jak i profili. Pochodzą one od najbardziej znanych produ-
centów, którzy oferują swoją technologię w konkurencyjnej cenie.

Dobór opon wymaga optymalnego połączenia zwartej budowy, 
bezpieczeństwa, wygody i łatwości jazdy! Na ogół, modele nisko-
ciśnieniowe o strukturze promienistej dobrze dopasowują się do 
struktury podłoża, dzięki dużej powierzchni kontaktu: nacisk jest 
lepiej rozłożony, a powstające koleiny płytsze.

SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACHDOBÓR OPON

BIEŻNIK RADIALNY

BIEŻNIK UKOŚNY

Opona typowa Opona szeroka
niskociśnieniowa

Ograniczona powierzchnia 
kontaktu z podłożem 

Nierównomierny
nacisk na podłoże

Większa powierzchnia
kontaktu - opona sunie 

jak gąsienica

Lepsze 
rozłożenie nacisku 

na podłoże

WYPOSAŻENIE 
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LEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ 
I SIŁA NAPĘDOWA

SEKWENCJA NAPEŁNIANIA

Poddanie gnojowicy działaniu podciśnienia, jednocześnie z obu 
stron przegrody, przenosi ciężar w celu całkowitego napełnienia 
zbiornika.

SEKWENCJA OPRÓŻNIANIA
Poddanie gnojowicy z tyłu przegrody działaniu ciśnienia, przeno-
si ciężar (część tylna), w celu utrzymania gnojowicy w przedniej 
części.

Kiedy poziom gnojowicy osiągnie dolną granicę przegrody, po-
wstaje strumień powietrza skierowany na jej przednią część, aby 
umożliwić opróżnienie.

Taki system przeniesienia ciężaru nadaje się głównie do wozów 
wyposażonych w tylny osprzęt.

PRZEGRODA DO PRZENIESIENIA CIĘŻARU

Pojazdy trzyosiowe są wyposażone w podnośnik osi przedniej za-
pewniający napęd konieczny do jazdy na polu i ograniczenie zuży-
cia opon pojazdu bez ładunku na drodze.

PODNOŚNIK OSI PRZEDNIEJ

Podpora rozkładająca obciążenia 
na dużą część dyszla

WYPOSAŻENIE 

W opcji można skorzystać z systemu przeniesienia ciężaru za 
pomocą siłownika. Działa on w połączeniu z siłownikiem hydrau-
licznym sterowanym elektrycznie i połączonym z 3-punktowym 
układem ciągnika. Kiedy siłownik jest wysunięty, dociska przód 
ciągnika do podłoża, przy czym zwiększa napęd na przednie 
koła i w ten sposób zapewnia odpowiedni zryw podczas pracy 
w polu. Natomiast na drodze ciśnienie w siłowniku jest  "na luzie", 
aby niepotrzebnie nie dociążać osi ciągnika.

PRZENIESIENIE CIĘŻARU

Wewnętrzna przegroda przykręcona z przodu zbiornika (w jednej 
trzeciej) pozwala zachować maksymalny nacisk na sprzęg podczas 
rozlewania. Przyczepność i siła napędowa również są lepsze.
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Stały S S

Resor wzdłużny S

Resor poprzeczny S S/● S

Silentbloki S ●  S/●

Oleopneumatyczne ● ● ● ● ● S S S S

WYPOSAŻENIE ZACZEPU

Aby zapewnić optymalny komfort jazdy, JOSKIN proponuje co 
najmniej 4 typy zawieszenia dyszli wozów asenizacyjnych.

ZAWIESZENIE POPRZECZNE
Zawieszenie, złożone z zestawu piór resorowych, zapewnia dobre 
ugięcie na oczku, bez deformacji linii trakcyjnej pojazdu.

SILENTBLOKI
Gumowe bloki zapewniające dobre ugięcie, bez deformacji linii 
trakcyjnej pojazdu. Na ogół występują one w wozach asenizacyj-
nych wyposażonych w montaż Garda lub w pompę ślimakową.

ZAWIESZENIE OLEOPNEUMATYCZNE
Montaż na siłowniku z jednym lub dwoma zbiornikami azotu za-
pewnia doskonałą sprężystość. Ma ono ponadto duży wpływ na 
nachylenie maszyny.

ZAWIESZENIE WZDŁUŻNE
Wzdłużne pióra resorów, umieszczone z tyłu dyszla, zapewniają 
idealne ugięcie. Tylko model COBRA jest w nie wyposażony.

ZAWIESZENIE SPRZĘGU

S  Standard (ujęty w wyposażeniu podstawowym) ● Opcja (dostępne, ale nieujęte w wyposażeniu podstawowym)

Zawieszenie poprzeczne Silentbloki

Zawieszenie wzdłużneZawieszenie oleopneumatyczne

WYPOSAŻENIE 

MODELE ZAWIESZENIA DO KAŻDEJ MASZYNY
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PODPORY POSTOJOWE

OCZKA POCIĄGOWE PRZYKRĘCANE

Podpora postojowa zapewnia stabilność pojazdu, kiedy nie jest sprzęgnięty z ciągnikiem, ale musi być ona odpowiednio chowana, aby nie 
przeszkadzała w czasie jazdy ! Program ‘‘Wozy asenizacyjne’’ firmy JOSKIN obejmuje następujące podpory:

PODPORA RĘCZNA
Taki system jest w wyposażeniu pojazdów o małej i średniej pojem-
ności (2.490 - 8.590 l).

PODPORA DO HAKA "HITCH"
Urządzenie przeznaczone do ciągników wyposażonych w hak pod-
noszący  "Hitch" (dostępne w opcji).

PODPORA HYDRAULICZNA SAMOCHOWAJĄCA 
(jednokierunkowy)
System montowany standardowo w wozach asenizacyjnych o po-
jemności od 9.000 litrów w gamie MODULO2, TETRAX2 i COBRA. 
Pompa ręczna jest dostępna w opcji.

PODPORA HYDRAULICZNA
Podpora hydrauliczna z zasilaniem bezpośrednim jest doskona-
łym połączeniem stabilności podczas postoju i odpowiedniego 
prześwitu podczas jazdy.

Montowana standardowo w modelach QUADRA, X-TREM, Vacu- 
CARGO, EUROLINER, Q-BIGLINER i VOLUMETRA.

PODPORY HYDRAULICZNE
Obydwie podpory hydrauliczne są montowane w wozach aseni-
zacyjnych wyposażonych w dyszel typu V1000 (opcja).

JOSKIN udostępnia trzy typy oczek pociągowych: stałe, obrotowe i kuliste, które możne utrzymać nacisk  2 - 4 ton przy 40 km/godz., zależnie 
od modelu.

JOSKIN stałe
Ø 50 mm

JOSKIN obrotowe
Ø 50 mm

Rockinger stałe
Ø 40 mm

JOSKIN kuliste
K 80

Scharmüller kuliste
K 80

Podpora 
ręczna

Podpora do haka 
"Hitch"

Podpora hydrauliczna 
samochowająca

Podpora 
hydrauliczna

Podpory 
hydrauliczne



52

W
YP

OS
AŻ

EN
IE

AKCESORIA DO POMPOWANIA

WĘŻE DO POMPOWANIA ZAWORY ZASYSANIA STEROWANE RĘCZNIE

JOSKIN proponuje szeroki wachlarz przewodów giętkich i sztyw-
nych (prostych lub z kolankiem) ocynkowanych rur,  przeznaczo-
nych do połączenia wozu asenizacyjnego ze zbiornikiem maga-
zynowym.

Proponuje się także różne modele kolanek  90°, sztywnych i 
ocynkowanych, aby ułatwić dostęp do zbiornika. Jest wskazane, 
aby odległość od beczki do zbiornika stałego była możliwie jak 
najmniejsza: proponowany standard (4 m węża miękkiego) jest 
optymalnym rozwiązaniem ze względu na odległość, ciężar i stra-
tę ciśnienia.

6’’, 8’’ CZY 10’’? LICZY SIĘ PŁYNNOŚĆ!

Średnica węży, króćców i zaworów ma wpływ na łatwość i szyb-
kość pompowania. Jeśli weźmie się pod uwagę, np. stratę wy-
noszącą 15 mm (gnojowica "zatrzymuje się" na ściankach węża), 
przepływ użytkowy węża Ø 8" jest 2 razy większy niż węża Ø 6", a 
w przypadku węża Ø 10" jest 1,6 raza większy niż przy Ø 8".

Zasysanie gnojowicy o większej gęstości będzie o wiele łatwiejsze 
przez węże o dużej średnicy.

Średnica 6’’ występuje najczęściej i jest najbardziej ekonomiczna i 
najłatwiejsza w obsłudze.

Średnica 8’’ pozwala zwiększyć wydajność nawet przy niższej 
wartości podciśnienia.

Natomiast Ø 10’’ zapewnia bardzo dużą wydajność. Jest ona do-
stępna w wozach asenizacyjnych o dużej pojemności, wyposażo-
nych w pompy o dużej mocy. Należy wziąć pod uwagę, że aby 
móc pracować z wężem o takiej średnicy należy wziąć opcję ra-
mienia pompującego Ø 250 mm.

Ø 250 mm (10’’)

Ø 200 mm (8’’)

Ø 150 mm (6’’)

JOSKIN stosuje dwa typy połączeń: ‘‘Italie" i ‘‘Perrot" (standard). Pierwsze jest 
stosunkowo lekkie, ale jego zaokrąglona końcówka dostosowuje się przy niedo-
skonałej współosiowości. Złącze Perrot  jest solidniejsze, ale wymaga, aby obie 
łączone części znajdowały się, mniej więcej, w linii prostej.

ITALIE PERROT

JOSKIN używa 4 typów zaworów sterowanych ręcznie, które różnią 
się średnicą (6" lub 8"), bądź typem szczęki (‘‘Perrot’’ lub ‘‘Italie’’) 
lub też typem mocowania węża pompującego ("obrotowe" lub "śli-
zgowe").

Ukośne otwieranie szczęki ob-
rotowej ułatwia mocowanie 
węża.

Szczęka ślizgowa, o większej 
wytrzymałości mechanicznej, 
pcha wąż w linii prostej do króć-
ca, co gwarantuje lepsze wy-
równanie połączenia (jedynie  
Perrot  6'' i Italie 8'').

Wszystkie nasze zawory ręcz-
ne wyposażone są seryjnie w 
zawór odpowietrzający, co po-
zwala uniknąć rozpryskiwania 
się gnojowicy.

Wlot powietrza

Zawór zamknięty 
(pełen zbiornik)

Gnojowica

Gnojo-
wica

Dźwignia sterująca z 
plastikową nakładką

Końcówka węża

Szczęka

Dźwignia sterująca z 
plastikową nakładką

Końcówka węża

Szczęka

Końcówka  
męska w  
kształcie
kuli

Pierścień 
obrotowy

WYPOSAŻENIE 
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WSPOMAGANIE POMPOWANIA

ROZDRABNIACZ SIMPLE-CUT

W rozdrabniaczu Simple-Cut wykorzystano opatentowaną techni-
kę rozdrabniaczy  SCALPER©. Tnie on każde obce ciało występują-
ce w gnojowicy dzięki dwóm tarczowym nożom  samoostrzącym, 
które obracają się poprzez tarcie o przeciwnóż ze stożkowymi 
otworami.

Umożliwia to jednolite rozdzielanie gnojowicy w tylnym oprzy-
rządowaniu do rozlewania, przy jednoczesnym unikaniu jakich-
kolwiek zakłóceń w działaniu rozdzielacza z powodu ciał obcych. 
Gromadzą się one w pojemniku zbieraka. Okresowe opróżnianie 
zbieraka do kamieni jest uproszczone dzięki szybkiemu otwiera-
niu i łatwemu dostępowi.

W połączeniu z pompami przepływowymi, rozdrabniacz Simple-
Cut zapewnia dodatkową ochronę pompy przed ciałami obcymi.

Wirnik

Silnik hydrauliczny

Wlot gnojowicy

Turbo na ramieniu JUMBO Turbo zanurzane

Turbo na bocznym ramieniu 
przegubowym

Turbo na wysięgniku

WYPOSAŻENIE 

NAPEŁNIACZ TURBO

Napełniacz turbo umożliwia pompowanie o większej wydajno-
ści, szybsze, bez przesilania pompy.

W połączaniu z pompą próżniową, zapewnia on lepsze napełnia-
nie wozu asenizacyjnego i skraca fazę napełniania.

Poza zasysaniem przez pompę próżniową, gnojowica jest rów-
nież "popychana" do zbiornika. Objętość zasysanej gnojowicy 
jest jednak większa. Turbina umożliwia pompowanie przy mniej-
szym podciśnieniu, więc gnojowica jest mniej gwałtownie mie-
szana i powstaje na niej mniej piany (zjawisko naturalne). 

W efekcie objętość zasysanej gnojowicy jest zbliżona do objęto-
ści gnojowicy stojącej, co poprawia poziom napełniania. 
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Prowadnica rolki ze 
smarownicą Rolka dociskająca

Docisk

Prowadnik
kątowy

Zamknięte

Ruchoma pokrywa przesuwająca się
w prowadnikach  kątowych

Tryb zamykania 

Giętkie
złącze gumowe

Korba działająca
jak dźwignia

Zawias

Uchylna 
pokrywa

NAPEŁNIANIE I 
OPRÓŻNIANIE OD GÓRY

WYPOSAŻENIE 

Napełnianie grawitacyjne łączy się z największym natężeniem 
przepływu. Użytkownik może więc wybrać typ pompy  najbardziej 
odpowiedni do potrzebnego typu tłoczenia (szeroki rozlew, itp.).

JOSKIN proponuje różne systemy, które można zamontować, 
zgodnie z życzeniem, u góry lub z tyłu zbiornika.

Pokrywa zapewnia duży otwór ułatwiający dostęp i ustawienie ra-
mienia napełniającego. Jej szczelność gwarantują rolki, które ją do-
ciskają do gumowej uszczelki. Ze względu na niewielką wysokość, 
pokrywa idealnie nadaje się do zbiorników o dużej średnicy.

INFORMACJE OGÓLNE POKRYWA HYDRAULICZNA ROZSUWANA 500 x 600 mm

Przy włazie jest drabinka we-
wnętrzna i zewnętrzna zapew-
niająca szybki dostęp do zbior-
nika. Pokrywa włazu spoczywa 
na uszczelce, która zapewnia 
systemowi doskonałą szczel-
ność.

Konstrukcja tego włazu jest wzorowana na uszczelnionym mo-
delu powyżej. Ten wariant stanowi ekonomiczne rozwiązanie do 
beczek niepróżniowych. Ich sterowanie może być wykonywane 
ręcznie lub za pomocą hydraulicznego siłownika dwustronnego 
działania.

WŁAZ Ø 600 mm OTWIERANY KORBĄ

WŁAZ Ø 520 (NIEUSZCZELNIONY)

Właz z szybkim otwieraniem

LEJEK DO NAPEŁNIANIA 500 x 500 mm
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Lejek, wyposażony w wąż zanurzany (opcja), służy do łatwego opróżniania wozów transportowych i asenizacyjnych. Może być również 
używany do napełniania zbiornika. Proponowany ze średnicą 200 lub 250 mm (8'' lub 10'') zależnie od modelu.

Ten system aktywnego mieszania i urządzenie do napełniania są 
dostępne wyłącznie do wozów MODULO2 o poj. 10.000 - 18.000 litrów. 

Ramię umożliwia napełnianie zbiorników przez górny otwór w ciągu 
3-4 minut.

Inna możliwość do przepompowywania gnojowicy, ramię 
wyładowcze 8", umożliwia zasilanie z wozu transportowego 
zbiornika buforowego lub wozu asenizacyjnego, przez króciec 
górny. 

LEJEK GÓRNY LUB TYLNY

RAMIĘ WYŁADOWCZE Ø 8" OCYNKOWANE LEWE LUB 
PRAWE

RAMIĘ 4'' DO PRZEPOMPOWANIA WODY DO DUŻYCH 
OPRYSKIWACZY

Lejek tylnyLejek górny
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NIEPRZEGUBOWE RAMIĘ
DO POMPOWANIA
- JUMBO BOCZNE
- JUMBO LEWE/PRAWE

Końcówki lejka i ramienia są ruchome, aby zapewnić  
szczelność połączenia podczas pompowania.

JUMBO BOCZNE

WYPOSAŻENIE 

INFORMACJE OGÓLNE

Niektórzy użytkownicy wolą czasami system prostszy i lżejszy, a 
równie wydajny. Przy średnicy 8" ramię ma dobrą wydajność pom-
powania, a jednocześnie zapewnia możliwość wyboru montażu 
z lewej lub z prawej strony. Jego prosta i solidna konstrukcja jest 
atutem, gwarantującym niezbyt kosztowne napełnianie. Dzięki si-
łownikowi dwustronnego działania można je opuszczać i podnosić 
z ciągnika. Ramię jest blokowane w pozycji transportowej hakiem 
zabezpieczającym, identycznym jak w JUMBO.

JUMBO jest nieprzegubowym ramieniem do pompowania, któ-
re wykonuje obrót prostopadle do beczki, zasysając gnojowicę 
przez lejek mocowany na zbiorniku do magazynowania gnojo-
wicy. Jest dostosowane do zbiorników gruntowych i naziemnych.

Jest to racjonalna inwestycja, która pozwala uniknąć często uciąż-
liwej konieczności mocowania węży (zwłaszcza w przypadku 
węży Ø 200 mm).

Jeśli użytkownikowi nie odpowiada pompowanie z jednej strony, 
wersję lewostronną można bardzo łatwo zamienić na prawostron-
ną i odwrotnie. Przy czym nie wymaga to żadnego uciążliwego 
manipulowania wężami, a ustawienie się w pozycji dogodnej do 
pompowania jest  bardzo proste.
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LEJEK ELEKTRYCZNY (OPCJA)

WSPORNIK LEJKA W JUMBO JUMBO LEWE/PRAWE

Aby ograniczyć jego rozmiary, można w opcji wyposażyć ramię 
JUMBO we wspornik lejka. Wspornik jest standardowo montowa-
ny na ramie wozu asenizacyjnego.

Aby zmienić stronę, wystarczy  
przenieść podstawę siłownika

JUMBOMATIC

Dzięki systemowi zabezpieczającemu, można bez trudu zmienić 
położenie ramienia i zablokować je w pionowej pozycji.

Blok JUMBOMATIC jest standardowo montowany na lewym i pra-
wym ramieniu JUMBO, a na bocznym JUMBO jest w opcji.

Ramiona pompujące typu JUMBO lewe/prawe są zamontowane z 
blokiem sekwencyjnym "JUMBOMATIC". Tylko jedna funkcja dwu-
kierunkowa wystarczy do obsługi ramienia. Blok wykonuje kolejno 
różne funkcje hydrauliczne (odwracanie kierunku pracy pompy, 
podnoszenie/opuszczanie ramienia, mocowanie zabezpieczeń do 
transportu, sterowanie zaworem i systemem napowietrzania).

Wyłącznik elektryczny zapewnia odizolowanie funkcji "przełącza-
nie pompy"; a w zbiorniku powstaje próżnia, gdy ramię jest jeszcze 
w pozycji pionowej. Jest to bardzo praktyczne, jeśli używa się wozu 
asenizacyjnego nie wykorzystując do pompowania ramienia JUM-
BO lub jeśli użytkownik chce wytworzyć podciśnienie za pomocą 
pompy, np. zjeżdżając z pola bez konieczności zmiany położenia 
ramienia będącego w pozycji transportowej.

W przypadku zbiornika naziemnego może mieć zastosowanie 
zdalnie sterowany lejek z zamykaniem elektrycznym. Ta prak-
tyczna opcja umożliwia elektryczne zamykanie zaworu znajdu-
jącego się bezpośrednio na lejku, aby gnojowica nie wypływała 
przez niego po fazie pompowania.

Operator nie musi już opusz-
czać stanowiska za kierownicą, 
aby ręcznie zamknąć  zawór na 
zbiorniku.

Lejek ma również drugi zawór 
elektryczny, umożliwiający po-
wrót do pośredniego zbiornika 
gnojowicy w czasie odpowie-
trzania ramienia pompującego. 
Poza tym lejek jest wyposażony 
w trójkąt transportowy (część 
żeńska) przeznaczony do pod-
nośnika ciągnika.

Wspornik lejka 
do ramienia JUMBO

Wspornik zamontowany 
na ramie
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Wbudowane Samonośne

Obecnie JOSKIN proponuje 4 typy przegubowego ramienia pom-
pującego (patrz modele powyżej): 
1-  Proste bez turbonapełniacza
2-  Proste z turbonapełniaczem 
3-  Zagięte bez turbonapełniacza
4-  Zagięte z turbonapełniaczem  
Te modele są dostępne ze Ø 200 mm (8") i Ø 250 mm (10"). Dzięki 
dwóm hydraulicznym przegubom dwustronnego działania, ra-
mię pompujące może dosięgnąć większości zbiorników magazy-
nowych na gnojowicę.

W trosce o niezawodność, wszystkie przewody hydrauliczne ra-
mienia są sztywne, a szczelność połączenia ramienia ze zbior-
nikiem zapewnia dwukierunkowy zawór przemysłowy. Prze-
gubowe ramiona pompujące JOSKIN mogą być niezależne lub 
wbudowane. Wbudowanie często jest związane z pojemnością 
zbiornika (konieczne w modelach EUROLINER, Q-BIGLINER i  
CARGO). Pozwala ono ograniczyć rozmiar maszyny, a zatem przy-
czynia się do bezpieczeństwa  podczas jazdy na drodze.
JOSKIN proponuje dwa typy przegubów:
- przegub kulisty uruchamiany siłownikiem (standard),
- przegub kulisty uruchamiany silnikiem hydraulicznym.
Główna różnica między tymi przegubami polega na kącie zasię-
gu ramienia, który jest o wiele większy w przypadku przegubu 
hydraulicznego.

We wbudowanym ramieniu pompującym kąt otwarcia między zbiornikiem 
i pierwszym przegubem ramienia wynosi  119°, natomiast w ramieniu nie-

wbudowanym, wynosi on maksymalnie 132°.

PRZEGUBOWE RAMIĘ 
DO POMPOWANIA

WYPOSAŻENIE 

INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA

PIERWSZY PRZEGUB

WBUDOWANE

NIEWBUDOWANE

Turbonapełniacz Turbo zanurzane na  
ramieniu przegubowym

Model Ø 250 mm może być również wyposażony w napełniacz 
turbo (mniejsze podciśnienie pompy i krótszy czas napełniania). 

Kąt  otwarcia drugiej części ramie-
nia z przegubem napędzanym 
siłownikiem wynosi maks. 95°.

Kąt  otwarcia drugiej części ramienia 
z przegubem napędzanym  silnikiem 

hydraulicznym wynosi maks. 180°.

DRUGI PRZEGUB
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Przegubowe ramiona mogą być 
w opcji wyposażone w przedłu-
żenie teleskopowe (1,80 m) uła-
twiające pompowanie ze zbior-
ników magazynowych o większej 
głębokości (+/- 4,5 m). Jest ono 
dostępne ze średnicą 8'' i 10''.

PRZEDŁUŻENIE TELESKOPOWE

Przegubowe ramię JOSKIN, 
umieszczone na przednim 
podnośniku ciągnika, jest 
rozwiązaniem do napełniania 
- zwartym, wygodnym i uniwer-
salnym. 

Dzięki wysokości pompowa-
nia, która może osiągać 4,5 m, 
oraz dzięki drugiej części ra-
mienia o długości 3 m, istnieje 
możliwość łatwego pompowa-
nia na obrzeżach pól, zarówno z 
wozu asenizacyjnego, zbiornika 
transportowego lub kontenera 
wyposażonego w lejek, jak i ze 
zbiornika naziemnego z lejkiem. 
Siłownik dwukierunkowy, łączący 
obie części ramienia, steruje 
nachyleniem ruchomej części 
(maksymalnie o 100°). Kierowca 
ma bardzo dobrą widoczność 
podczas napełniania.

PRZEGUBOWE RAMIĘ, UMIESZCZONE NA PRZEDNIM 
PODNOŚNIKU CIĄGNIKA
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Wysięgnik może być używany z różnym wyposażeniem i w różnych 
sytuacjach - przy pompie  próżniowej, pompie odśrodkowej, za-
sysaniu itd. Proponuje się różne modele - z tylnym lub przednim  
punktem obrotowym, z urządzeniami teleskopowymi, opcjami tur-
bonapełniacza i turbo zanurzanego. Jest rozwiązanie do każdej 
sytuacji.

OCYNKOWANE 
WYSIĘGNIKI

Przemysłowy przegub kulisty  
umożliwia pochłanianie naprężeń 

bocznych

WYPOSAŻENIE 

INFORMACJE OGÓLNE CHARAKTERYSTYKA

Odśrodkowa Przewód ssawny

Standard Z przegubem 
hydraulicznym

Z turbo – 
napełniaczem

Z przegubem i  
zanurzanym turbo

Zasysanie

Wysięgniki JOSKIN z pompą od-
środkową mogą być w opcji 
wyposażone w  przedłużenie 
teleskopowe. To urządzenie 
jest godne uwagi w przypadku 
większych głębokości zbiorni-
ków!

PRZEDŁUŻENIE TELESKOPOWE

Wysięgnik z punktem obrotowym z tyłu

Zakres pracy wysięgnika zoptymalizowano w celu:

•  uzyskania maksymalnego kąta podnoszenia w przypadku 
pompowania z kontenera lub zbiornika naziemnego;

• umożliwienia zanurzenia pod maksymalnym kątem w przypad-
ku pompowania ze zbiornika gruntowego;

• ułatwienia pompowania podczas napełniania przez lejek, 
dzięki konstrukcji ograniczającej rozpryskiwanie na boki;

• zastosowania turbo zintegrowanego z wysięgnikiem lub tur-
bo zanurzanego najnowszej generacji.
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Aby uniknąć zbytnich manipulacji wysięgnikiem, może być on umiesz-
czony z dowolnie wybranej strony, dzięki dwóm uchwytom (prawemu 
i lewemu) zamocowanym na wozie asenizacyjnym, w opcji.

W odróżnieniu od przegubowego ramienia, wysięgnik może być 
ustawiany obrotowo, aby zapewnić łatwe pompowanie z obu stron 
maszyny. Osprzęt rozlewający może ograniczyć kąt obrotu wysię-
gnika.

Wysięgnik nie obraca się nad 
ciągnikiem. Jest to niemożliwe z 
oczywistych względów bezpie-
czeństwa (ochrona operatora, 
ochrona przedniej części beczko-
wozu, itp.)
Sterownik z 4 elektrozaworami i 
joystickiem umożliwia użytkow-
nikowi wygodną i prostą obsługę 
urządzenia.
W systemie ISOBUS możliwe jest 
sterowanie za pomocą joysticka 
AUX-N.

WSZYSTKIE TYPY ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH

MOCOWANIE

USTAWIANIE I KONTROLA

NOWY WYSIĘGNIK MOCOWANY NA PUNKCIE OBROTO-
WYM Z PRZODU
Nawet gdy przy wozie asenizacyjnym jest zamontowana szeroka 
rampa rozlewająca z wężami wleczonymi, ta konfiguracja pozwala 
zwiększyć  głębokość pompowania i uniknąć kolizji ze złożoną 
rampą. Wymiary maszyny również się znacznie nie zwiększają, 
gdyż złożony wysięgnik jest mocowany na  zbiorniku. Wymiary ele-
mentów składowych wysięgnika, a w szczególności budowa pie-
rwszej części ramy, są dostosowane do konfiguracji maszyny, tak by 
zoptymalizować jej wydajność i obsługę. 

Wysięgnik z punktem obrotowym z przodu, po rozłożeniu 
(wartości zmieniają się w zależności od wybranej konfiguracji)

  Wysięgnik przedni 
z zanurzanym turboWysięgnik na lejku

Wysięgnik z punktem obrotowym z przodu

Wysięgnik z punktem obrotowym z tyłu

Skrzynka
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WSKAŹNIKI POZIOMU

Użycie aplikatora nie pozwala na obserwację gnojowicy wypły-
wającej z wozu asenizacyjnego. Dlatego też firma JOSKIN, jako 
pierwsza, zaproponowała wskaźnik poziomu na  wozach aseniza-
cyjnych.

W zastępstwie jednego lub kilku standardowych półkulistych wskaź-
ników poziomu, JOSKIN daje wybór między przezroczystym 
wskaźnikiem połączonym Ø 150 mm (Ø 6’’), wskaźnikiem pływa-
kowym i jednym lub kilkoma wskaźnikami podłużnymi 8 x 30 cm 
umieszczonymi w wybranym miejscu na zbiorniku.

Zbiornik wozu asenizacyjnego powinien być czyszczony na bie-
żąco. 

JOSKIN proponuje różne rozwiązania, przede wszystkim dostęp 
do zbiornika od góry, zwłaszcza jeżeli jego tył jest zablokowany 
przez osprzęt do rozlewania.

Właz z zawiasem
Ø 850 mm (w MODULO2

bez ramy tylnej)

Połączony przezroczysty wskaźnik  
poziomu Ø 150 mm

Wskaźnik półkulisty 2"

Właz górny
Ø 600 mm z zawiasem

Wskaźniki 
podłużne 8 x 30 cm

Pływakowy wskaźnik poziomu

Właz standardowy
(Ø 600 mm)

Właz górny
(Ø 600 mm)

WŁAZY

DODATKOWE WYPOSAŻENIE 
ZBIORNIKA I PRZYGOTOWANIA

WYPOSAŻENIE 
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1. Mieszadło hydrauliczne
2. System opróżniania do terenów górskich
3. Drabinka zewnętrzna
4. Mieszadło pneumatyczne
5. Hydrauliczne ramię przegubowe

6. JUMBO przednie niewbudowane
7. Pływakowy wskaźnik poziomu
8. Zawór zasysania
9. Wysięgnik
10. Lampa sygnalizacyjna/reflektor pracy

11. Zasilanie rozdzielacza gnojowicy
12. Napełniacz turbo z lewej strony
13. Rozdrabniacz Simple Cut

W swojej ofercie JOSKIN proponuje ponadto pełen wachlarz 
przygotowań, co pozwala na późniejszy dobór różnych akceso-
riów i tylnego osprzętu, jak ramię lub wysięgnik do pompowania, 
górna klapa  hydrauliczna, mieszadło do zbiornika,  itp. Seryjna 
produkcja i książka części zawsze pozwolą doposażyć maszynę 
w przyszłości.

I WIELE INNYCH...
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
DO JAZDY

BŁOTNIKI

Wszystkie wozy asenizacyjne JOSKIN mogą być wyposażone w 
ocynkowane błotniki (standard do podwójnej i potrójnej osi).

Z założenia są one modułowe, żeby można je było dopasować do 
rozmiaru kół i ustawienia układu jezdnego. W ten sposób, maszyny 
z  wbudowaniem kół mają błotniki przykręcane do zbiornika, za-
równo przy pojedynczej jak i podwójnej osi. 

Modele bez wbudowania kół mają błotnik przykręcany do kątow-
nika kołyski (MODULO2), do zbiornika (EUROLINER i Vacu-CARGO) 
lub do ramy (inne modele).

W modelach z podwójną i potrójną osią,  błotniki służą również do 
mocowania węży. W tym celu znajdują się na nich specjalne haki.

Błotnik do osi pojedynczej 
BEZ wbudowania kół

Błotnik do osi pojedynczej  
Z wbudowaniem kół

Błotnik do osi podwójnej  
BEZ wbudowania kół

Błotnik do Vacu-CARGO
z osłonami niezależnymi

WYPOSAŻENIE 

Wszystkie pojazdy JOSKIN 
mogą być wyposażone w  sys-
tem centralnego lub automa-
tycznego smarowania, nawet 
te duże, z bogatym wyposaże-
niem.
System pozwala znacznie 
oszczędzić czas podczas kon-
serwacji.

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE

Lampa sygnalizacyjna

Mała lampa + odblask

Światło obrysowe

Światła typu samochodowego

Reflektor pracy LED

Światło boczne
OŚWIETLENIE

Każdy wóz asenizacyjny JOSKIN jest wyposażony w zgodną z prze-
pisami sygnalizację elektryczną, w postaci skrzynki oświetleniowej. 

W opcji, na zbiorniku są również przewidziane wsporniki do do-
datkowego oświetlenia, jak lampa sygnalizacyjna i tylny reflektor 
pracy. 
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Przepisy dotyczące osprzętu do rozlewania różnią się w zależno-
ści od kraju, prosimy, aby ich przestrzegać.

Obecnie rozlewanie płaszczowe  odbywa się bliżej gleby, a rozwie-
wanie przez wiatr  jest znacznie mniejsze, dzięki rozlewaczom, tzw., 
"właściwym", które kierują gnojowicę w stronę podłoża. Stanowią 
one standardowe wyposażenie wozów asenizacyjnych JOSKIN.
Modele ze złączem "Perrot" są montowane na zawiasie, żeby uła-
twić pompowanie z tyłu i ograniczyć długość całkowitą pojazdu.

Podwójny rozlewacz właściwy jest dostępny w opcji. Umożliwia on 
podwojenie dawki rozlewanej na hektar przy tej samej prędkości.

Ten rozlewacz kieruje gnojowicę do gleby (pionowo)  tworząc jak-
by wstęgę - jest to bardzo praktyczne na skraju drogi. Rozlewacz 
zagięty ma regulowaną wysokość, a w konsekwencji regulowaną 
szerokość roboczą.

Ten rozlewacz  rozprowadza gnojowicę wahadłowo - raz z jednej, 
raz z drugiej strony. Umożliwia on rozlewanie deszczowe pod nie-
wielkim ciśnieniem. Dostępnych jest kilka wariantów (przepływ/
szerokość).

SYSTEMY ROZLEWANIA

1. ROZLEWACZ WŁAŚCIWY

2. PODWÓJNY ROZLEWACZ WŁAŚCIWY

3. ROZLEWACZ ZAGIĘTY

4. ROZLEWACZ ZAWIESZANY "MÖSCHA"

5. PODWÓJNY ROZLEWACZ "MÖSCHA"

7. SYSTEM GÓRSKI (str. 20)

WYPOSAŻENIE 

Rozlewacz zagiętyPodwójny rozlewacz właściwy

System "górski"

Rozlewacz zawieszany Podwójny rozlewacz MÖSCHA

Podwójny rozlewacz Eisele

6. PODWÓJNY ROZLEWACZ EISELE

8. RAMPY I APLIKATORY (str. 66)
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MULTI-ACTION SOLODISC

TERRASOC

TERRAFLEX/3
TERRAFLEX/2 XXL

TERRAFLEX/2

TERRADISC
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• Aplikator doglebowy z 2 rzędami zębów sztywnych
• Lemiesze gęsia stópka o szerokości 24 cm w odstępach 40 cm
• Zalecana głębokość robocza: 10 - 12 cm
• Szerokość 2,80 m - 5,20 m 

• Aplikatory doglebowe z 2 rzędami zębów giętkich
• Odstępy 30, 37,5 lub 40 cm
• Lemiesze proste odwracalne 6,5 cm
• Zalecana głębokość robocza: 12 - 15 cm
• Szerokość 2,70 m - 7,12 m

• Duża szerokość do ciągników o dużej mocy
• Typ TERRAFLEX/3 z trzema rzędami zębów zamiast dwóch
• Odstępy 30 lub 40 cm
• W maksymalnym stopniu pozwala uniknąć zapychania
• Szerokość 4,40 m - 5,70 m

• Aplikator płozowy
• Nacisk podczas pracy: ciężar własny
• Głębokość robocza: 0 - 3 cm w zależności od gleby
• Wielofunkcyjny na ściernisku, łąkach i młodych uprawach
• Szerokość 3,00 m - 7,74 m

• Aplikator z talerzami o dużej średnicy: 406 mm
• Układ stałego ciśnienia do regulacji głębokości
• Głębokość robocza: 1 - 6 cm, w zależności od gleby
• Wielofunkcyjny na łąkach, młodych uprawach, ściernisku i 

ziemiach po podorywce
• Szerokość 3,00 m - 8,25 m

• Aplikator doglebowy z dwoma rzędami zagiętych talerzy 
(Ø 510 mm)

• Stożki rozprowadzające za pierwszym rzędem
• Głębokość robocza do 18 cm
•  Zapewnia dobrą podorywkę 
• Szerokość 4, 5 lub 6 m

APLIKATORY DOGLEBOWE

APLIKATORY DO ŁĄK

GAMA OSPRZĘTU TYLNEGO

str.73

str. 75

str.74

str. 76

str. 78 str. 79
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PENDISLIDEPENDI-BASIC PENDISLIDE PRO

PENDITWIST VOGELSANG

TWINJET MULTITWIST RM/XXL
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• Rampa do rozlewania z wężami wleczonymi
• Szerokość robocza do 36 m
• Odstępy między liniami: 26, 28 lub 30 cm 
• Węże wyjściowe Ø 40 mm

• Rampa do rozlewania - dwudyszowa
• Rozlewanie płaszczowe na dużej szerokości
• Zasilanie bezpośrednie: bez rozdzielacza Scalper©

• Szerokość 15 m - 30 m

• Rampa do rozlewania multijet/wielodyszowa
• Szerokość rozlewania 12 - 27 m
• Rozlewanie blisko ziemi - dobre rozprowadzanie
• Zasilanie bezpośrednie: bez rozdzielacza Scalper©

• Rampa do rozlewania z wężami wleczonymi
• Liniowe rozlewanie gnojowicy  na glebie
• Różnorodna aplikacja (łąki, młode uprawy, itd.)
• Odstępy między wężami 25 lub 30 cm

• Wyposażona w płozy z Ertalonu
• Rampa do rozlewania z płozami
• Liniowe, precyzyjne rozlewanie 

gnojowicy  na glebie
• Różnorodna aplikacja (łąki, młode 

uprawy, itd.)
• Odstępy między lemieszami 25 lub 

30 cm

RAMPY ROZLEWAJĄCE

WIELODYSZOWA

WĘŻE WLECZONE

str. 80

Str. 87 Str. 87

str. 81

• Rampa do rozlewania z płozami z ertalonu
• Podnośnik zintegrowany
• Idealny model do terenu o znacznym 

nachyleniu
• Liniowe, precyzyjne rozlewanie gnojowicy  

na glebie
• Różnorodna aplikacja (łąki, młode uprawy, 

itd.)
• Odstępy między lemieszami 25 cm

• Pendislide Basic : rampa rozlewająca z płozami z erta-
lonu do nawożenia łąk 

• Penditwist Basic : rampa rozlewająca z wężami wleczo-
nymi do nawożenia pól

• Rampy niezależne i proste w obsłudze
•   Dostosowane do małych wozów asenizacyjnych
•   Szerokość rozlewu 6 - 7,5 m 

str. 86str. 84 str. 85
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Wykorzystywanie naturalnych nawozów jest konieczne, gdyż po-
zwala zagospodarować bogate i obfite zasoby, w celu zwiększenia 
wydajności upraw i łąk, przy czym kosztuje to mniej niż zakup na-
wozów sztucznych. Aby zapewnić sobie wysoką wydajność, należy 
zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Obecne metody rozlewania 
skutecznie ograniczają ulatnianie się substancji użyźniających z 
gnojowicy (straty mogą osiągnąć 90  %, jeśli stosuje się nieodpo-
wiedni sprzęt). Rozlana gnojowica zachowuje więc bogactwo sub-
stancji organicznych, azotu, fosforu, potasu, magnezu, itp. 

W ramach programu ‘‘Osprzęt do rozlewania’’ JOSKIN proponuje 
sprzęt do aplikacji  na łąkach ( talerzowy, płozowy,  z lemieszami tną-
cymi), na polach uprawnych (z zębami sztywnymi lub giętkimi, z tale-
rzami) oraz rampy rozlewające (z wężami wleczonymi, wielodyszowe 
i dwudyszowe). Szerokość robocza, zależnie od modelu, wynosi 2,80 - 
36 metrów.

Stosowanie aplikatora jest coraz częściej inwestycją, która staje się 
rentowna w krótkim czasie.

SYSTEM ZACZEPIANIA BEZPOŚREDNIO DO CIĄGNIKA

Cały osprzęt do rozlewania może być podłączany bezpośrednio 
do ciągnika (użytkowanie bez zbiornika), ponieważ  wszystkie 
narzędzia są niezależnie montowane na naszych wozach aseni-
zacyjnych lub na specjalnym wsporniku doczepianym do TUZ-u 
ciągnika.

Produkcja ramy odbywa się z dochowaniem rygorystycznych za-
sad stosowanych przez firmę JOSKIN. Zautomatyzowane maszyny 
produkcyjne używane w naszych zakładach  gwarantują precyzję 
wykonania. Kształtowniki i stalowe blachy są wypalane laserem 
lub cięte piłami cyfrowymi. Cyfrowe maszyny, jak na przykład to-
karki, obrabiarki czy prasy krawędziowe są całkowicie zautomaty-
zowane, co wyklucza ryzyko błędu.

Połączenia spoiną ciągłą zapewniają roboty, co gwarantuje jedno-
lite spawy bez odprysków.

Cynkowanie ogniowe gwaratuje trwałość sprzętu marki JOSKIN.

PRODUKCJA OSPRZĘTU TYLNEGOPROGRAM OSPRZĘT DO ROZLEWANIA

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA

MONTAŻ OSPRZĘTU DO ROZLEWANIA
Aplikatory i rampy są składane indywidualnie na stałych stanowi-
skach montażowych. Najpierw łączy się poszczególne części skła-
dowe elementów do aplikacji i rozlewania gnojowicy oraz rozdzie-
lacze, po czym są one montowane na ramie maszyny.

Następnie wykonuje się prace wykończeniowe. Wtedy osprzęt 
przechodzi testy i ostatnią kontrolę przed dostawą, już po zamon-
towaniu na wozie asenizacyjnym.
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ROZDZIELACZ SCALPER©

Do właściwego funkcjonowania aplikatora konieczny jest wydajny roz-
dzielacz, gdyż gnojowica (zwłaszcza bydlęca ) zawiera czasami sporo  
włókien i ciał obcych. Zatkany otwór powoduje zakłócenia w rozle-
waniu i przerwę w pracy.

Rozwiązaniem jest opatentowany system, JOSKIN SCALPER©, czyli 
niezwykle efektywny rozdzielacz złożony z 8 samoostrzących tar-
czowych noży obracających się swobodnie na podstawie napędza-
nej silnikiem hydraulicznym, na której są zamontowane. 

Tarczowe noże z owalnymi otworami umieszczonymi na obwodzie 
przeciwnoży skutecznie wykonują cięcie wszystkich ciał obcych 
znajdujących się w gnojowicy.

Jeśli noże natrafią na zbyt twardą przeszkodę, urządzenie ‘‘Swi-
tch-Matic’’ (w opcji) odwraca kierunek pracy rozdzielacza SCAL-
PER©, dopóki przeszkoda nie zostanie pocięta. Ponadto na każdym 
osprzęcie tylnym wyposażonym w automat zamontowany jest 
elektryczny przełącznik ze sterownikiem ręcznym w kabinie.

Wielopozycyjny zawór ręczny, zamocowany na wejściu rozdziela-
cza, umożliwia kilkustopniową regulację przepływu aplikowanej 
gnojowicy. Dokładna regulacja odbywa się za pomocą zaworu ci-
śnieniowego w zależności od wybranego modelu przeciwnoża. 
Proponowane są 3 typy: do przepływu: 7 - 20 m³/ha, 12 - 30 m³/ha 
lub 25 - 50 m³/ha. Podwójne zasilanie rozdzielacza jest możliwe do 
większego przepływu

Układ hydrauliczny jest izolowany za pomocą korka. Dren po-
zwala na wykrycie ewentualnych usterek uszczelki hydraulicznej. 
Rozdzielacze JOSKIN SCALPER© są sprzedawane także osobno, co 
umożliwia doposażenie aplikatorów.

Standardowo zasilanie rozdzielacza odbywa się za pomocą gumo-
wego węża 6’’ i zaworu regulacyjnego 6’’.

ROZPROWADZANIE GNOJOWICY

ROZDZIELACZ SCALPER© VERTICAL
Z uwagi na większą szerokość, rampy z wężami wleczonymi wy-
magają pionowego rozdzielacza zawierającego dwa układy tną-
ce, po jednym z każdej strony. Gnojowica pod ciśnieniem napły-
wa przez 6-calowe wejście do centralnej komory, po czym jest 
równomiernie rozdzielana do poszczególnych wyjść (24 lub 36 
zależnie od modelu). Aby uzyskać regularny przepływ, w rozdzie-
laczu pionowym przewidziano wewnętrzny pobór powietrza.

Jego zaletą są niewielkie wymiary i ograniczenie strat ciśnienia 
w przewodach wtryskowych (mniej krzywych linii w przebiegu 
węży) oraz bardziej równomierne rozprowadzanie gnojowicy w 
rampach z wężami wleczonymi.
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KOREK SPUSTOWY 8’’
Ułatwia czyszczenie

ROZDZIELACZ

AUTOMAT

SYSTEM 
PODNOŚNIKAODPOWIEDNIE OSIE

Aby dostosować się do 
ciężaru zwiększonego o 
osprzęt tylny

ZAWÓR STEROWANY 
RĘCZNIE DO REGULACJI

RAMAWYMAGANE WYPOSAŻENIE

Przy odpowiednim przygotowaniu, możliwe jest wyposażenie 
wszystkich wozów asenizacyjnych JOSKIN, samonośnych lub z 
ramą, w osprzęt tylny (z wyjątkiem modelu ALPINA, Q-BIGLINER, 
TETRALINER).

JOSKIN oferuje wiele możliwości adaptacji, które przedstawiono 
poniżej.

Pojazdy samonośne mogą być wyposażone w opcję ''rama tylna na 
zbiorniku'', która go wzmacnia na całej wysokości, co ma na celu roz-
łożenie obciążeń związanych z wagą osprzętu na całość pojazdu. Do 
ramy można przymocować rampy rozlewnicze do 18 m szerokości, 
aplikatory Multi-ACTION, aplikatory SOLODISC o maksymalnej sze-
rokości 6,02 m oraz aplikatory doglebowe, liczące do 11 zębów.

ODPOWIEDNIA 
KONSTRUKCJA

Rama tylna Rama tylna i podnośnik
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Systemy zaczepiania firmy JOSKIN mają zwartą konstrukcję, co minimalizuje siły boczne i pionowe oddziałujące na cały układ jezdny. Składa-
ją się one z 4 punktów i zapewniają dużą stabilność osprzętu tylnego, jednocześnie powodując zmniejszenie nacisku na tył pojazdu.

Dostępnych jest wiele opcji dotyczących podnośników:

• resorowane zawieszenie podnośnika, które umożliwia przejęcie części ciężaru aplikatora, aby nie grzązł on zbyt głęboko w wilgotnym lub 
zbyt pulchnym podłożu;

• sterowanie elektryczne z tyłu beczki, ułatwiające zaczep oprzyrządowania do rozlewania;

• przeprowadzenie rozlewacza właściwego przez podnośnik. Nawet z oprzyrządowaniem tylnym możliwe jest rozlewanie płaszczowe, dzię-
ki opcji "Rozlewacz właściwy na aplikatorze".

PODNOŚNIKI

Zintegrowany podnośnik Lift  (podnośnik całkowicie połączony z ramą) 
w modelach QUADRA, X-TREM,  TETRAX, VOLUMETRA i EUROLINER

Podnośnik zintegrowany ze zbiornikiem 
w wozie VOLUMETRA

Podnośnik Low-Lift  CARGO 
w Vacu-CARGO

Podnośnik L600 w modelu COBRA (zamocowany za pomocą 4 stożkowych osi,  
co czyni z nego solidną całość)
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KONSTRUKCJA
Aplikatory do łąk umożliwiają  doglebową aplikację gnojowicy na większej głębokości. Ich intensywne działanie zapewnia spulchnianie 
gleby.

Są one mocowane do ocynkowanej ramy  z podwójną belką ze wzmocnieniami promieniowymi. Zaletą takiej budowy jest przeniesienie 
naprężeń osprzętu na wóz asenizacyjny, który przekazuje je na ciągnik. W ten sposób siły zostają zredukowane, a zbiornik  zachowuje rów-
nowagę.

Podstawowa rama jest modułowa i służy do wszystkich modeli - wersje o dużej szerokości są budowane na bazie modeli 2,80 m z przedłu-
żeniami.

Ramy aplikatorów przekraczających 3 m szerokości są wyposażone w składanie hydrauliczne dwukierunkowe z ogranicznikiem przeciw 
skrętom. Wszystkie modele mają wymagane przepisami oświetlenie drogowe.

CHARAKTERYSTYKA

APLIKATORY DOGLEBOWE
TERRASOC  

TERRAFLEX2 

TERRAFLEX2/XXL 

TERRAFLEX3 

TERRADISC

str.73

str.74

str. 75

str. 75

str. 76
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Gnojowica płynie przez przewód aplikujący wzdłuż krzywizny zęba 
i jest wprowadzana do gleby z tyłu zęba, pod stopę lemiesza orzą-
cego ziemię. TERRASOC aplikuje gnojowicę na całej szerokości le-
miesza (15 - 25 cm, zależnie od typu gnojowicy i gleby). Tak duża 
szerokość pozwala na większe odstępy między zębami, z czym wią-
że się mniejsze zapotrzebowanie na moc ciągnika. 

Ustawienia: 

- koła kopiujące umożliwiają centralną regulację głębokości robo-
czej; 

- zęby mają indywidualną regulację głębokości (3 pozycje), którą 
ustawia się odkręcając lub dokręcając śruby w punktach ich mo-
cowania na obudowie; 

- na tej samej zasadzie zmienia się kąt nachylenia zębów, co ma  
wpływ na sposób spulchniania gleby. 

DZIAŁANIE

Aplikator doglebowy TERRASOC jest wyposażony w zęby sztyw-
ne, w odstępach 40 cm, na których znajdują się idealnie płaskie 
lemiesze gęsia stópka (szer. 24 cm) z zabezpieczeniem śrubowym. 
Kształt zębów i szerokość lemieszy zapewniają bardzo dobry prze-
pływ gnojowicy. System ma następujące zalety: 

• dobrze wzrusza glebę;

• głębokość robocza wynosi około 10 - 12 cm;

• zapewnia dobrą podorywkę (lemiesz jest 
dobrze dostosowany do mechanicznego 
odchwaszczania);

• zmniejsza zapotrzebowanie na moc ciągni-
ka (patrz poniżej).

KULTYWATOR

Aplikator jest wyposażony w mocowanie umożliwiające zacze-
pienie do znormalizowanego TUZ-u ciągnika. Dzięki temu można 
go używać jako kultywatora lub zaczepić bezpośrednio do cią-
gnika.

Model 5200/13SH może być w opcji wyposażony w dodatkową 
parę kół kopiujących. Większa szerokość zapewnia bardziej pre-
cyzyjną regulację i większą stabilność podczas pracy na polu. 

TERRASOC

OPCJE

Model Szerokość 
robocza (m)

Szerokość 
transportowa (m)

Liczba 
lemieszy

Odstęp 
(cm)

Masa 
(kg)

2800/7S 2,80 2,60 7 40 700
3600/9SH 3,60 2,70 9 40 840

4400/11SH 4,40 2,70 11 40 920
5200/13SH 5,20 2,85 13 40 1.000

MODELE TERRASOC
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Podobnie jak w TERRASOC, para dodatkowych kół kopiujących 
może być w opcji do modeli 5100 i 5200 aplikatora TERRAFLEX/2.

Aplikator TERRAFLEX/2 może być w opcji wyposażony w bronę 
niwelującą. 

Lemiesz robi bruzdę w glebie, a przewód aplikujący z tyłu lemie-
sza, wprowadza do niej gnojowicę. Sprężysta budowa zębów 
zwiększa ich wytrzymałość na kontakt z przeszkodami (kamienie, 
itp.), ale zmniejsza  zdolność utrzymania stałej głębokości robo-
czej.

Głębokość robocza jest ustawiana za pomocą regulacji na kołach 
kopiujących.

Aplikatora TERRASOC, podobnie jak TERRAFLEX, można używać 
jako kultywatora lub zaczepić go bezpośrednio do ciągnika.

Modele TERRAFLEX są wyposażone w zęby giętkie zamocowa-
ne na szerokich piórach resorów (typu Everstrong) zakończonych 
prostym lemieszem odwracalnym o szerokości  6,5 cm. 

Zęby tego typu umożliwiają:

• lepsze spulchnianie gleby dzięki sprę-
żynowaniu;

• dobre mieszanie pozostałości roślin (w 
ograniczonym zakresie);

• spulchnienie powierzchni gleby i do-
bre przygotowanie jej pod siew;

• głębokość roboczą 12 - 15 cm.

DZIAŁANIE

W celu uzyskania optymalnego dawkowania, rozprowadzania 
i przepływu  organicznego materiału, odstęp między rzędami  
TERRAFLEX/2 wynosi 30 lub 40 cm zależnie od modelu.

TERRAFLEX/2 

TRANSPORT 

TERRAFLEX/2

OPCJE

Aby nie przekroczyć dopuszczalnej szerokości transportowej i 
nie haczyć o przeszkody, aplikatory TERRAFLEX/2 (5200/13 SHK i 
5100/17 SHK) i TERRAFLEX/3 są wyposażone w zewnętrzne zęby 
samochowające.

Zęby samochowające

Koła kopiujące Brona niwelująca

Model Szerokość
robocza 

(m)

Szerokość 
transportowa 

(m)

Liczba 
zębów

Od-
stęp 
(cm)

Masa 
(kg)

2700/9SK/2 2,70 2,60 9 30 800

3900/13SHK/2 3,90 2,60 13 30 1.040
4500/15SHK/2 4,50 2,60 15 30 1.150
5100/17SHK/2 5,10 2,70 17 30 1.540

2800/7SK/2 2,80 2,60 7 40 720
4400/11SHK/2 4,40 2,70 11 40 1.080
5200/13SHK/2 5,20 2,60 13 40 1.040

MODEL TERRAFLEX/2
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Zęby z odwracalnym, wzmocnionym le-
mieszem 11 cm (typu Kongskilde Vibroflex) 
mogą zastąpić model standardowy. Są one 
tak zaprojektowane, aby wprowadzić  do 
gleby i wymieszać z nią większe ilości słomy 
i pozostałości roślinnych. Mają one następu-
jące cechy:

• dwa zagięcia umożliwiające równoczesne uniesienie warstwy 
gleby i wprowadzenie masy roślinnej,

• część pionowa (nad lemieszem) służy do lepszego wymiesza-
nia pozostałości roślin z glebą,

• szerokość 11 cm,
• większa wytrzymałość,
• są odwracalne,
• dobrze zagłębiają się w glebę,
• dobrze mechanicznie odchwaszczają (korzenie i nasiona).

OPCJE

Odstęp w aplikatorach TERRAFLEX/3 wynosi  30 lub 40 cm. Zęby są 
rozmieszczone w 3 rzędach, co umożliwia większy odstęp między 
nimi. JOSKIN opracował ten aplikator, aby wyeliminować zapycha-
nie. Stosowanie tego aplikatora jest więc szczególnie korzystne, 
kiedy na polu jest dużo pozostałości roślin. 

Należy zauważyć, że odległość między pierwszym i drugim rzędem 
jest większa niż między drugim i trzecim.

TERRAFLEX/3

TERRAFLEX/2 XXL

TERRAFLEX/2 XXL
TERRAFLEX/3

TERRAFLEX/2 XXL umożliwia pracę z większą szerokością roboczą, 
wynoszącą 5,70 - 7,12 m. Odstęp między rzędami TERRAFLEX/2XXL 
wynosi 30 lub 37,5 cm zależnie od modelu.

Model Szerokość
robocza 

(m)

Szerokość 
transpor-
towa (m)

Liczba 
zębów

Odstęp 
(cm)

Masa 
(kg)

4400/11SHK/3 4,40 2,65 11 40 1.240
5200/13SHK/3 5,20 2,65 13 40 1. 540
6000/15SHK/3 6,00 2,65 15 40 1.620
5100/17SHK/3 5,10 2,65 17 30 1.240
5700/19SHK/3 5,70 2,65 19 30 1.680

MODEL TERRAFLEX/2 XXL MODEL TERRAFLEX/3

TERRAFLEX/2 z broną niwelującą

Model Szerokość
robocza 

(m)

Szerokość 
transpor-
towa (m)

Liczba 
zębów

Od-
stęp 
(cm)

Masa 
(kg)

XXL 5700/19SHK/2 5,70 2,60 19 30 1.675
 XXL 6300/21SHK/2 6,30 2,60 21 30 1.900
 XXL 5625/15SHK/2 5,62 2,60 15 37,5 1.650
XXL 6375/17SHK/2 6,37 2,60 17 37,5 1.875
 XXL 7125/19SHK/2 7,12 2,60 19 37,5 2.075
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Talerze o średnicy 510 mm są w aplikatorze TERRADISC zamon-
towane na elementach amortyzujących, przykręconych do ramy. 

Osprzęt umożliwia: 

• wydajne wprowadzanie gnojowicy do gleby;

• regulację głębokości roboczej do 18 cm;

• bardzo dobrą podorywkę.

Aplikator TERRADISC, niedawno opracowany przez firmę JOSKIN, 
składa się, zależnie od szerokości, z 32 - 48 zagiętych, ząbkowa-
nych talerzy o średnicy 510 mm, przymocowanych do ramy w 
dwóch rzędach.

Pierwszy rząd znaczy w glebie bruzdy, w które stożki aplikujące, 
znajdujące się między talerzami, wprowadzają gnojowicę.

Talerze z drugiego rzędu, zagięte w przeciwną stronę w stosunku 
do talerzy pierwszego rzędu, przykrywają gnojowicę. 

TERRADISC ma następujące zalety:

- szybka praca umożliwiająca podniesienie wydajności,
- dokładne mieszanie gnojowicy z glebą,
- wydajna podorywka,
- niemal całkowity brak strat składników odżywczych.

Dwa wydajne siłowniki dwustronnego działania zapewniają skła-
danie obu części aplikatora do góry, dzięki czemu jego szerokość 
transportowa wynosi 2,90 m.

W efekcie,  przewożona maszyna ma zwartą budowę i niewielki 
tylny zwis.

DZIAŁANIE SKŁADANIE

TERRADISC

Model Szerokość
robocza 

(m)

Szerokość 
transportowa 

(m)

Liczba 
talerzy

Odstęp  
(cm)

Masa 
(kg)

4000/32TDH 4,00 2,90 32 12,5 1.900

5000/40TDH 5,00 2,90 40 12,5 2.160
6000/48TDH 6,00 2,90 48 12,5 2.420

MODELE TERRADISC
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Aplikatory do łąk umożliwiają  
doglebową aplikację gnojowicy 
połączoną z minimalnym niszcze-
niem podłoża. 

Są one montowane na identycz-
nych ocynkowanych ramach. 
Taka standaryzacja umożliwia 
wymienność elementów rozlewa-
jących. 

Jednobelkowe ramy są  wykona-
ne ze specjalnej stali o wysokim 
limicie plastyczności zapewniają-
cej doskonałe połączenie wytrzymałości i lekkości.

Bardzo zwarta budowa aplikatora i system składania sprawiają, że 
nacisk na tył wozu asenizacyjnego jest niewielki, co pozwala ograni-
czyć naprężenia w tej części pojazdu.

INFORMACJE OGÓLNE

Elementy wprowadzające składają się z dwóch wyjść i są przy-
mocowane do ramy osią obrotową. Mogą się one obracać o 30° 
(15° w lewo i 15° w prawo), tak by były w stanie dostosować się na 
zakrętach, bez konieczności podnoszenia maszyny i nie niszcząc 
trawy.

ELEMENTY NADĄŻNE

APLIKATORY DO ŁĄK

Aby przestrzegać przepisowej szerokości transportowej, modele 
o szerokości powyżej 3 m są wyposażone w hydrauliczne dwu-
kierunkowe urządzenie składające. 

W takim przypadku, system skła-
dania jest wyposażony w auto-
matyczną blokadę  Lock-Matic©, 
aby zapewnić maksymalne za-
bezpieczenie podczas jazdy po 
drodze. Dzięki zaworom prowa-
dzącym, blokada ta jest sterowa-
na tą samą funkcją hydrauliczną 
co składanie.

LOCK-MATIC

W standardzie aplikatory posiadają mechaniczne zaciski przeciw 
wyciekaniu, które automatycznie uwalniają przewód wprowadza-
jący, kiedy element aplikujący dotknie ziemi (i na odwrót, kiedy ten 
kontakt ustanie).

Każdy zacisk wyposażony jest w zaokrąglone szczęki i końcówkę 
zacisku, żeby zmniejszyć zużycie gumowego kołnierza dozującego. 
Można je zastąpić zaciskami hydraulicznymi.

ZACISKI

Zaciski hydrauliczne Zaciski mechaniczne

str. 78

str. 79
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Multi-ACTION składa się z jednobelkowej ramy nośnej, do której 
przymocowane są elementy nadążne w odstępie 21,5 cm. Każdy z 
nich jest całkowicie ocynkowany, składa się z dwóch niezależnych 
sprężystych ramion i ma na końcu lemiesz samoostrzący, za któ-
rym umieszczony jest stożek rozprowadzający.

Lemiesz tnący tworzy w glebie bruzdę (o głębokości 0 - 3 cm), 
a stożek precyzyjnie i równomiernie wprowadza do tej bruzdy 
gnojowicę, w taki sposób, że nie opryskuje ona roślin.

Sprężyny cofające połączone ze sprężynami pełniącymi rolę 
mechanicznych amortyzatorów, działają wyłącznie od pewnej 
wysokości roboczej i umożliwiają ustawianie lemieszy na ziemi z 
pewnym naciskiem. Gwarantuje to przyleganie do podłoża i ela-
styczność ugięcia poszczególnych elementów.

Długie ramiona, do których przymocowane są lemiesze pozwa-
lają :

• zapewnić duże ugięcie,  neutralizujące nierówności terenu  do 25 cm;

• uniknąć jakichkolwiek drgań elementów, nawet przy prędkości 
powyżej10 km/h;

• zagwarantować równomierną aplikację gnojowicy bez rozpry-
skiwania.

Głównym atutem Multi-ACTION jest jego niewielki ciężar. Aplika-
tor ten łączy w sobie modułowość i prostą konstrukcję oraz wy-
maga minimalnej konserwacji. 

KONSTRUKCJA

Po złożeniu aplikatora, elementy 
umieszczone na górnych ramio-
nach są utrzymywane na miejscu 
przez system blokujący. Zwykłe 
żłobienie uniemożliwia  elemen-
tom wykonanie obrotu wokół 
swojej osi i opadnięcie. Elemen-
ty pozostają sztywno uniesione, 
mimo drgań powstających w cza-
sie transportu.

BLOKOWANIE ELEMENTÓW DO TRANSPORTU

OPCJE
Do aplikatora Multi-ACTION do-
stępnych jest wiele opcji, a w 
szczególności: 

• talerze (Ø 250 x 3 mm) zakłada-
ne przed lemieszami;

• osłona przeciwrowerowa me-
chaniczna lub hydrauliczna.

MULTI-ACTION

Model Szer. 
robocza 

(m)

Szer. 
transpor-
towa (m)

Liczba 
lemie-

szy

Odstęp 
między lemie-

szami (cm)

Masa 
(kg)

3010/14MA 3,01 3,00 7 21,5 440
4300/20MAH 4,30 2,60 10 21,5 860
5160/24MAH 5,16 2,60 12 21,5 1.140
6020/28MAH 6,02 2,60 14 21,5 1.260
6880/32MAH 6,88 2,60 16 21,5 1.340

7740/36MAH 7,74 2,60 18 21,5 1.480

MODELE MULTI-ACTION
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Aplikator SOLODISC składa się z elementów nadążnych, całkowicie 
ocynkowanych - na każdym z nich osadzona jest para talerzy, za 
którymi znajdują się dwupozycyjne stożki wprowadzające. Talerze 
oddalone są od siebie o 21,5 cm. Stożek wprowadzający składa się z 
ocynkowanej końcówki dozującej, zacisku blokującego wyciekanie 
oraz miękkiego gumowego kołnierza.

Głębokość robocza jest regulowana (max. 6 cm), a wytworzenie 
stałego nacisku na podnośnik pozwala utrzymać ją na tym samym 
poziomie. Aby zmienić głębokość roboczą, wystarczy zmienić nacisk 
za pomocą pokrętła.

Resory pełnią funkcję mechanicznych amortyzatorów i wywierają 
pewien nacisk na talerze tnące glebę, ograniczając zmiany głębo-
kości aplikacji i umożliwiając ugięcie pionowe elementów, tak by 
dostosowały się do nierówności terenu,  do 25 cm. W opcji, sprężyny 
można zstąpić hydraulicznym, poprzecznym systemem dociskają-
cym, który utrzymuje nacisk na podłoże,  identyczny dla każdego 
elementu (system naczyń połączonych).

Aplikator do łąk SOLODISC jest idealnym osprzętem do precy-
zyjnej aplikacji na pastwiskach. Zbudowany jest z talerzy o dużej 
średnicy 406 mm x 19 mm, dzięki czemu sprawdza się na łąkach, 
na terenach młodych upraw, ściernisku, itp.

KONSTRUKCJA

Aplikator SOLODISC ma talerze, które jest łatwo wymienić, adap-
tując w ten sposób maszynę do różnych potrzeb. Samoostrzące 
talerze o Ø 406 mm i grubości 19  mm są montowane standar-
dowo we wszystkich maszynach. Odlewane ze stali, są niezwykłe 
wytrzymałe, a w związku z tym nie zużywają się. Inny model jest 
dostępny w opcji: Ø 300 x 3 mm z lemieszem. Zmniejszają one 
nieco ciężar aplikatora. Przy tych talerzach znajdują się lemiesze 
rozszerzające bruzdę, tak aby ilość rozprowadzanego nawozu 
była odpowiednio duża.

TALERZE

SOLODISC

Talerze są montowane na piastach o szczelnych, stożkowych 
łożyskach (dociskanych) o dużych wymiarach. Wytrzymałość ło-
żysk do talerzy o średnicy Ø 406 mm sprawia, że koszty eksplo-
atacji maszyny są minimalne i działa ona wiele lat.

MODELE SOLODISC
Model Szer. 

robocza 
(m)

Szer. 
transpor-
towa (m)

Liczba 
talerzy 

Odstęp mię-
dzy talerzami

(cm)

Masa 
(kg)

3010/14SD 3,01 3,00 14 21,5 845

4300/20SDH 4,30 2,64 20 21,5 1.240

5160/24SDH 5,16 2,64 24 21,5 1.420

6020/28SDH 6,02 2,64 28 21,5 1.600

6880/32SDH 6,88 2,64 32 21,5 1.900

7740/36SDH 7,74 2,64 36 21,5 2.120

7500/40SDH2 7,5 2,96 40 18,75 2.200

8250/44SDH2 8,25 2,96 44 18,75 2.640

SOLODISC XXL
Nowy aplikator przeznaczony dla dużych gospodarstw i firm 
usługowych. 

Zalety:
•  szerokość do 8,25 m;
• dwa pionowe rozdzielacze zapewniające stały i równomier-

ny przepływ;
• nowa, bardzo solidna rama;
• odstępy między elementami wynoszą 18,75 cm;
• niewielka masa własna.
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RAMPY ROZLEWAJĄCE
WIELODYSZOWE

Systemy rozlewania płaszczowego umożliwiają nawożenie na du-
żych szerokościach. Różne modele pozwalają na wybór między 
rozlewaniem płaszczowym i rozlewaniem blisko podłoża. 

Rampy JOSKIN są całkowicie ocynkowane, co daje im maksymal-
ną ochronę i zapewnia długą żywotność. Ponadto wszystkie ram-
py są wyposażone w składanie hydrauliczne.

Rampa rozlewająca Twinjet umożliwia nawożenie w sposób trady-
cyjny, za pomocą systemu dwudyszowego. Obydwie dysze kończą 
się rozlewaczem zawieszanym, pozwalającym na rozlewanie na 
bardzo dużej szerokości. Skrzynka rozdzielająca ma dwa wyjścia 
do szybkozłączy Ø 125 mm i blaszany pierścień rozbryzgujący za-
trzymujący ciała obce. Ten zbierak kamieni jest opróżniany dzięki 
dostępowi do skrzynki rozdzielającej. Rozlewacz zawieszany jest 
wprawiany w ruch dzięki ciśnieniu rozlewania i specjalnemu me-
chanicznemu urządzeniu. 

Takie rozwiązanie pozwala na naprzemienne rozlewanie gnojowi-
cy - raz z jednej,  raz z drugiej strony - w taki sposób, że nie jest ona 
rozwiewana przez wiatr.

TWINJET

INFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNE

MODELE TWINJET
Modele Szer. 

robocza (m)
Liczba 

dysz
Masa 
(kg)

15/2 RT 15 2 630

18/2 RT 18 2 660

21/2 RT 21 2 680
24/2 RT 24 2 700
27/2 RT 27 2 800

30/2 RT 30 2 820
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MULTITWIST RM

Wielodyszowe rampy JOSKIN MULTITWIST  umożliwiają jedno-
lity rozlew o szerokości 12 i 15 m. 

To urządzenie do rozlewania składa się z dwóch dysz głównych  
umieszczonych na dwóch trójkątnych ramach. W wersji 12 m 
każda z nich zasila 4 z 8 dysz zakończonych łopatkami.

Dysze rampy MULTITWIST są zakończone łopatkami. Gnojowi-
ca jest więc rozlewana kloszowo blisko gleby.

System Twist umożliwia montaż na podnośniku 4-punktowym 
oraz bezpośrednio na ramie tylnej zbiornika. Podobnie jest w 
rampie TWINJET.

INFORMACJE OGÓLNE

MODELE MULTITWIST RM
Modele Szer. 

robocza (m)
Liczba 

dysz
Masa 
(kg)

12/8 RM 12 8 870
15/10 RM 15 10 930

MULTITWIST XXL

Rampa MULTITWIST XXL marki JOSKIN pozwala osiągnąć szero-
kość nawożenia 27 m.

Aby zapewnić jednolite rozprowadzanie gnojowicy do wszyst-
kich dysz,potrzebne jest podwójne zasilanie 6''. Dwa gumowe 
węże  (Ø 125 mm) prowadzą gnojowicę  w linii prostej do każdej 
z dysz głównych. W ten sposób przepływ gnojowicy nie ulega 
spowolnieniu, a ciśnienie jest maksymalne i jednakowe w obu 
dyszach wylotowych.

System rozlewający zamontowany na końcu każdej dyszy wylo-
towej składa się gumowego stożka skierowanego na pierścień 
rozbryzgowy. Tylna płytka zapewnia jednolite rozlewanie.

INFORMACJE OGÓLNE

RAMA 4- PUNKTOWA
MULTIWIST XXL charakteryzuje się także ramą tylną 4-punktową, 
która pozwala na montaż rampy na tylnym podnośniku. 

Poza tym, z uwagi na dużą szerokość roboczą, JOSKIN zastosował 
automatyczną blokadę (podczas operacji składania i rozkładania) 
i bierny korektor przechyłu. Ten ostatni ogranicza skręty rampy 
na nierównym terenie i pozwala dostosować się na pochyłości.

(1) Litera X oznacza MULTITWIST XXL, a litera D podwójne składanie

MODELE MULTITWIST XXL
Modele Szer. 

robocza (m)
Liczba 

dysz
Masa 
(kg)

15/10 RMX(1) 15 10 1 520
18/12 RMX(1) 18 12 1 820

18/12 RMXD(1) 18 12 1 860
21/14 RMXD(1) 21 14 1 900
24/16 RMXD(1) 24 16 1 940

27/18 RMXD(1) 27 18 1 980
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ANTI-CRASH

Wszystkie rampy JOSKIN są wyposażone w standardzie w system 
anti-crash, który zapewnia dodatkowe zabezpieczenie podczas 
pracy na nierównym terenie. Ramiona rampy są wyposażone w 
sprężyny i przeguby, które, w razie nierówności terenu, unoszą 
końcówki ramion podczas rozlewania (max. na 55 cm), jeśli rampa 
uderzy o ziemię. Montaż końców ramion na owalnych elemen-
tach powoduje, że po odchyleniu wracają do pozycji wyjściowej.

Wszystkie rampy JOSKIN (oprócz modelu TWINJET) są wyposażo-
ne w standardzie w podnośnik przeciw wyciekaniu (dwustron-
nego działania) z systemem Twist.
Pozwala on uniknąć zanieczyszczeń podczas transportu, gdyż 
całkowicie odwraca dysze, zapobiegając wyciekaniu gnojowicy 
na drodze oraz na polu podczas manewrów. 

Rampy z wężami wleczonymi JOSKIN mają w standardzie system 
Twist umożliwiający obrót rampy o 150°.

Poza funkcją zapobiegającą wyciekaniu, system Twist ma również 
inne zalety: : 

• dzięki niemu maszyna ma niewielki tylny zwis;

• opcjonalnie umożliwia on rozlewanie przy użyciu rozlewacza 
właściwego bez konieczności demontażu rampy. Wystarczy 
tylko dodać rozlewacz i dwa zawory sterowane ręcznie lub hy-
draulicznie.

SYSTEM TWIST I PRZECIW WYCIEKANIU

SKŁADANIE HYDRAULICZNE

Wszystkie rampy są wyposażone w składanie hydrauliczne, które 
zapewnia niewielki tylny zwis i w żaden sposób nie zakłóca jazdy 
z maszyną. Podczas transportu całość jest zabezpieczona przez 
system zacisków mocujących rampę. Ma on regulowaną wyso-
kość i stanowi kołyskę wyłożoną amortyzującą warstwą gumy.

Składanie hydrauliczne ma następujące cechy:

• zabezpieczenie hydrauliczne,

• urządzenie blokujące ramiona rampy podczas transportu dzię-
ki wzmocnieniom kielichowym,

• siłowniki położone ukośnie, a nie pionowo, aby lepiej utrzymać 
rampę w odpowiedniej pozycji (redukcja drgań).

Aby zwiększyć bezpieczeństwo,  rampa jest  składana w taki spo-
sób, że rozdzielacze są skierowane do wewnątrz, tak aby nie wy-
stawały poza rampę. 

Powyżej 18 m podwójne składnie jest konieczne. 

WYPOSAŻENIE WSPÓLNE 
DO RAMP ROZLEWAJĄCYCH
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RAMPY DYSZOWE I 
RAMPY Z WĘŻAMI 

WLECZONYMI

Rampy z wężami wleczonymi  JOSKIN umożliwiają pracę na dużej szerokości i  nawożenie roślin przy powierzchni gleby, nie powodując za-
chlapania liści, co pozwala znacznie zmniejszyć straty składników odżywczych oraz uniknąć spowolnienia wzrostu roślin i zanieczyszczenia 
pasz. Obydwa modele umożliwiają wybór między zwykłym rozlewaniem i aplikacją doglebową.

Mają one jednakże bardzo podobną budowę. Maszyna PENDISLIDE i PENDITWIST składa się z trójkątnej konstrukcji na centralnej ramie, wy-
posażonej w węże wleczone umieszczone w odstępach wynoszących 25 lub 30 cm. Rampy są całkowicie ocynkowane, co daje im optymalną 
ochronę i zapewnia długą żywotność.

Ponadto wszystkie rampy są wyposażone w składanie hydrauliczne. Modele PENDITWIST, począwszy od szerokości 18 m, są standardowo 
wyposażone w podwójne składanie.

Obydwa modele są standardowo wyposażone w listwy łączące umożliwiające regulację wysokości. Listwy są z kolei łączone z 4-punktowym 
układem podnośnika JOSKIN przy wozie asenizacyjnym.

Poza tym rozlewanie gnojowicy w tradycyjny sposób nadal jest możliwe, pod warunkiem wyposażenia wozu asenizacyjnego w opcję ‘‘Roz-
lewacz właściwy przy podnośniku’’.

INFORMACJE OGÓLNE
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INFORMACJE OGÓLNE

Ostatnio seria Basic, obejmująca dwa modele, wzbogaciła ofertę osprzętu tylnego marki JOSKIN; ma to na celu zaspokojenie potrzeb właści-
cieli małych wozów asenizacyjnych i zaoferowanie im dobrego jakościowo rozwiązania do rozlewania gnojowicy w atrakcyjnej cenie.

Rampy Pendi-Basic wyróżniają się przede wszystkim niezwykle łatwą obsługą. Ta cecha jest zauważalna już podczas montażu na maszynie, 
do którego nie potrzeba żadnego podnośnika ani ramy tylnej. Rampy są dostosowane do bezpośredniej adaptacji na tylnym włazie (śred-
nica 600 mm).  W związku z tym można w nie wyposażyć maszyny nowe i wcześniej nabyte, bez konieczności zapewnienia jakiegokolwiek 
przygotowania.

Rampy są bardzo praktyczne w obsłudze. Dzięki urządzeniu automatycznej kontroli, podłączanemu bezpośrednio do ciągnika, mają w stan-
dardzie całe elektrohydrauliczne wyposażenie konieczne do ich funkcjonowania.

Bogate wyposażenie wysokiej klasy, jak pionowy rozdzielacz  Scalper, system przeciw wyciekaniu Twist czy system hydraulicznego składa-
nia  Lock-Matic, dodatkowo uzupełnia gamę zalet tych ramp, dzięki czemu cechuje je komfort obsługi i wydajność właściwa profesjonalnej 
maszynie.

Mimo że obydwa modele serii Pendi-Basic mają wspólną konstrukcję, każdy z nich ma zaspokajać określone potrzeby:

MODELE PENDISLIDE-BASIC
Modele Szerokość 

rozlewu (m)
Liczba 
wyjść

Odstęp 
(cm)

Masa 
(kg)

60/24PS1 6 1x24 24/25 niedostępne

75/30PS1 7,5 1x36 30/25 940

Penditwist Basic:  węże spustowe rozprowadzające gnojowicę na-
glebowo umożliwiają  jej rozlewanie u podstawy roślin, nie powo-
dując spowolnienia ich wzrostu. Te elementy czynią z niej osprzęt 
doskonale dostosowany do nawożenia upraw.

Pendislide Basic:  dzięki płozom wywierającym stały nacisk na 
podłoże i rozgarniającym rośliny, rampa dostarcza składniki od-
żywcze blisko korzeni, bez ochlapywania liści i zanieczyszczania 
paszy. Te elementy czynią z niej osprzęt doskonale dostosowany 
do nawożenia łąk. 

MODELE PENDITWIST-BASIC
Modele Szerokość 

rozlewu (m)
Liczba 
wyjść

Odstęp 
(cm)

Masa 
(kg)

60/24RP1 6 1x24 24/25 niedostępne

75/30RP1 7,5 1x36 30/25 880
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PRECYZJA OPCJE

Model PENDISLIDE jest rampą z wężami wleczonymi, której cha-
rakterystyczną cechą są płozy z ertalonu, zapewniające bardziej 
precyzyjną aplikację gnojowicy na terenie młodych upraw bez 
zanieczyszczania roślin. Dzięki płozom, węże wleczone doskona-
le dopasowują się do podłoża i zapewniają równomierne rozpro-
wadzenie gnojowicy na jego powierzchni.

Tradycyjne rozlewanie gnojowicy (za pomocą rozlewacza właści-
wego) też jest możliwe, bez demontażu rampy w celu rozlewania 
rozbryzgowego.

Opcja urządzenia z zaworami kulowymi umożliwia zmniejszenie 
szerokości rozlewu o 6 wyjść na końcach ramion bocznych i o 3 
przy kołach. 

Opcja Section Pilot (str. 89) również umożliwia regulację szeroko-
ści roboczej.

BEZPIECZEŃSTWO

System TWIST

MODELE PENDISLIDE
Modele Szerokość 

rozlewu (m)
Liczba 
wyjść

Odstęp 
(cm)

Masa 
(kg)

90/PS1 9 30/36 30/25 1 500/1 550

120/PS2 12 40/48 30/25 1 790/1 850
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WYDAJNY SYSTEM NAWOŻENIA
Ustawienie płóz pod kątem 45° do podłoża umożliwia idealne dostosowa-
nie do nierówności w każdych warunkach. Na bardzo wyboistym terenie 
płozy mogą obniżyć się o 250 mm w zagłębieniach gruntu. Ugięcie walco-
wanej listwy o 70 mm kompensuje niewielkie różnice poziomu. 

W rampie PENDISLIDE PRO odstępy między elementami roboczymi wyno-
szą 25 cm, co umożliwia równomierne nawożenie.

Odbój 
mechaniczny

MODELE PENDISLIDE PRO
Modele Szerokość 

rozlewania 
(m)

Liczba 
wyjść

Odstęp 
(cm)

Masa 
(kg)

120/PS2 12 48 25 N.D.
135/PS2 13,5 54 25 N.D.
150/PS2 15 60 25 N.D.
180/PS2 18 72 25 N.D.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Rampa PENDISLIDE PRO firmy JOSKIN zwiększa precyzję rozlewa-
nia i odznacza się solidną i nowatorską ramą. Rampa ma następują-
ce cechy szczególne: 

-  Podczas manewrów, gdy system przeciw wyciekaniu jest pod-
niesiony (na końcu linii), 4 siłowniki zapewniają samopoziomo-
wanie. Na nierównym terenie takie poziome wyważenie chroni 
rampę i nadaje jej elastyczność konieczną przy współpracy z 
wozem asenizacyjnym.

-  Nie wymaga tradycyjnego 4-punktowego podnośnika przy 
średnicy koła wynoszącej maksymalnie 1.675 mm.

-  2 pionowe rozdzielacze SCALPER© zapewniają wydajne rozpro-
wadzenie gnojowicy bez względu na jej rodzaj. Dostęp do roz-
dzielacza przez złącze szybkie 6" ułatwia wykonywanie prac na 
maszynie. 

-  W opcji, przy szerokości od 15 m, obydwa końce rampy można 
wyposażyć w podwójne składanie hydrauliczne (po 1,50 m z 
obu stron). Dzięki czemu, jeśli to konieczne, można zmniejszyć 
szerokość roboczą za pomocą zaworów kulowych. Możliwe 
jest również podłączanie do krótszych wozów asenizacyjnych.

- Rampa jest również wypo-
sażona –  w standardzie –  w 
funkcję anti-crash (80 cm). 
Dzięki niej zewnętrzne czę-
ści rampy unoszą się w razie 
uderzenia o przeszkodę.
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Rampa PENDITWIST rozlewa gnojowicę bezpośrednio na glebę 
za pomocą wleczonych węży, skierowanych do tyłu. Jej szero-
kość nawożenia może osiągnąć 18 m. 

Rampa służy do różnorodnej aplikacji. Umożliwia rozprowa-
dzanie nawozu, nie powodując spowolnienia wzrostu roślin ani 
zanieczyszczenia pasz: trawy, kukurydzy, młodych upraw, itd.

NOWOŚĆ: nowe rampy rozlewające JOSKIN o szer. 13,5 i 16 m 
zapewniają szeroki wybór szerokości roboczej, co pozwala 
użytkownikowi zmniejszyć o połowę ugniatanie i bruzdowanie 
gruntu (opryskiwacz jedzie po śladach rampy). 

INFORMACJE OGÓLNE

MODELE PENDITWIST

Rampy z wężami wleczonymi VOGELSANG dają możliwość rozle-
wu na szerokości osiągającej 36 m.

Pomimo dużej szerokości roboczej, konstrukcja została tak opra-
cowana, aby zmniejszyć jej ciężar do minimum i ograniczyć wy-
miary transportowe.

W celu zapewnienia jednolitego rozprowadzania gnojowicy w 
wężach wleczonych i dokładnego rozlewania, rampy VOGEL-
SANG są wyposażone w dwa rozdzielacze zasilające 40 lub 48 
wyjść.

Końcowe części są składane hydraulicznie pod kątem 180° i ukła-
dane na rampie bazowej, aby ograniczyć długość transportową.

INFORMACJE OGÓLNE

TOPSWING 

DROP-STOP 

Podczas transportu na drodze węże zginają się ku górze pod ką-
tem 180°, co zapobiega wyciekaniu gnojowicy na drogę.

VOGELSANG

Uwaga: proszę się z nami skontaktować w sprawie długości 33 i 39 m.

MODELE SZEROKICH RAMP VOGELSANG
Model Szerokość 

robocza 
(m)

Liczba 
wyjść

Odstęp 
(cm)

Masa 
(kg)

SwingMax3 21 80 26 2.200

SwingMax3 24 80 30 2.500

SwingMax3 27 96 28 2.800

SwingMax3 30 96 31 3.100

Model Szerokość 
robocza (m)

Liczba 
wyjść

Odstęp 
(cm)

Masa 
(kg)

90/RP1 9 30/36 30/25 1.050/1.100
120/RP2 12 40/48 30/25 1.140/1.220
135/RP2 13,5 46/54 30/25 1.290/1.370
150/RP2 15 50/60 30/25 1.470/1.560
160/RP2 16 54/64 30/25 1.500/1.530

180/RP2 18 60/72 30/25 1.590/1.620
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OBSŁUGA I KONTROLA
WYPOSAŻENIE 

W celu zapewnienia łatwej obsługi rosnącej liczby funkcji hydrau-
licznych, występujących w nowoczesnych maszynach rolniczych, 
oraz ochrony sprzętu i pastwisk, niezbędny jest system automa-
tycznej obsługi.

OBSŁUGA AUTOMATYCZNA

Tryb obsługi ręcznej jest rów-
nież dostępny, aby można było 
ingerować w działanie niektó-
rych funkcji w czasie danej se-
kwencji.

W trybie automatycznym przycisk START włącza zapisaną sekwen-
cję: otwieranie zaworu zasilającego, uruchomienie rozdzielacza, 
opuszczenie osprzętu na podłoże itd.

OBSŁUGA OSPRZĘTU

Automat, w standardzie do całej gamy, obsługuje poszczególne 
funkcje elektrohydrauliczne zgodnie z sekwencją zaprogramowaną 
zależnie od wybranegoosprzę-
tu. Wielofunkcyjna skrzynka 
sterowania Touch-Control sta-
nowi ergonomiczne i wydajne 
rozwiązanie do obsługi większej 
liczby funkcji hydraulicznych 
występujących w osprzęcie roz-
lewającym. Ten dotykowy ekran 
jest zainstalowany w kabinie 
ciągnika.

Sekwencje nawożenia różnią się zależnie od osprzętu i z tego po-
wodu wszystkie są zapisywane w pamięci kalkulatora. Wystarczy 
wybrać osprzęt podłączony do pojazdu, co umożliwi łatwą obsłu-
gę i wymianę osprzętu. 

A. OBSŁUGA ELEKTRONICZNA: AUTOMAT 

Dzięki tej instalacji, możliwe 
jest zasilanie kilku funkcji hy-
draulicznych za pomocą jed-
nego hydraulicznego rozdzie-
lacza ciągnika lub przy użyciu 
Load Sensing.

Są one sterowane za pomocą 
włączników zebranych na jed-
nym pulpicie sterowania w ka-
binie ciągnika.

OBSŁUGA HYDRAULICZNA: 
SKRZYNKA STERUJĄCA JOSKIN
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Zastosowanie sterownika ISOBUS można rozszerzyć o « Section 
Control » do automatycznego kierowania otwieraniem i zamyka-
niem poszczególnych sekcji aplikatora lub rampy do gnojowicy 
połączonej z wozem asenizacyjnym. Zewnętrzna antena GPS 
odbiera sygnał położenia zależnie od standardu Section Control, 
a aplikacja ISOBUS porównuje je z pozycjami zarejestrowanymi 
wcześniej i zamyka dopływ do sekcji nad strefą, która już została 
nawieziona.

Wszystkie aplikatory doglebowe (TERRASOC, TERRADISC,   
TERRAFLEX/2 i TERRAFLEX/3) i aplikatory do łąk (MULTI-ACTION 
i SOLODISC), sterowane blokiem sekwencyjnym,  mają, w stan-
dardzie lub w opcji - zależnie od modelu, system pozwalający na 
podnoszenie aplikatora w miejscach 
podmokłych. Urządzenie składa się 
z zaworu pozwalającego na podnie-
sienie oprzyrządowania tylnego w 
czasie przejazdu z terenu suchego na 
podmokły, bez przerywania  pracy zaworu zasilającego i rozdzie-
lacza.

SYSTEM DO MIEJSC PODMOKŁYCH

SECTION PILOT

Obsługuje on funkcje hydrauliczne kierujące pracą osprzętu roz-
lewającego. Dzięki automatycznej sekwencji tych funkcji operator 
zajmuje się wyłącznie opuszczaniem i podnoszeniem oraz rozkła-
daniem osprzętu do rozlewania.

Przykład (zależy od wyboru bloku sekwencyjnego):  

• podnoszenie - opuszczanie osprzętu (operator); 

• prędkość opuszczania dwa razy większa w porównaniu do prze-
pływu oleju z ciągnika; 

• otwieranie zaworu zasilającego do gnojowicy; 

• uruchomienie rozdzielacza(y) gnojowicy; 

• sterowanie automatycznym odwracaniem rozdzielacza; 

• otwieranie i zamykanie zacisków hydraulicznych przeciw wycie-
kaniu w aplikatorach do łąk Solodisc; 

• stały nacisk w zależności od deniwelacji; 

• itd.

B. BLOK SEKWENCYJNY

Easymatic Polymatic
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OBSŁUGA I KONTROLA
WYPOSAŻENIE 

DODATKOWE APLIKACJE

TRACK-LEADER - Umożliwia poprowadze-
nie równoległych linii przy różnym trybie 
jazdy. Kierunek i natężenie przekierowane-
go przepływu wyświetlają się na ekranie. 
Ponadto system zapisuje powierzchnię ro-
boczą i zapamiętuje  trasę przejazdów oraz 
granice pola.

SECTION-CONTROL - Zapewnia automatyczne 
włączanie i wyłączanie maszyn oraz automa-
tyczną zmianę szerokości częściowej. Kiedy dana 
sekcja przekracza częściowo lub w całości po-
wierzchnię już nawiezioną, to zostaje wyłączona.

VARIABLE RATE-CONTROL - Umożliwia 
obsługę kart aplikacyjnych w formacie  
Shape. Możliwe jest dawkowanie w 5 róż-
nych wartościach, które są zadane za pomo-
cą kart wartości teoretycznych. Aplikacja jest 
dostosowana indywidualnie do lokalizacji, 
według zaleceń.

TRACK-LEADER TOP - Wykonuje automatycz-
ne naprowadzanie za pomocą funkcji TRACK- 
LEADER. Poza aplikacją, system składa się z kom-
putera dodatkowego naprowadzania i odbiorni-
ka GPS. Automatyczne naprowadzanie odciąża 
operatora, zwiększa efektywność na danej po-
wierzchni i zmniejsza zużycie paliwa.

Terminal ISOBUS ciągnika

OBSŁUGA I KONTROLA
WYPOSAŻENIE 

C. ISOBUS
Interfejs skrzynki sterowania JOSKIN, podobnie jak interfejs au-
tomatu, można zastąpić terminalem ISOBUS, uprzednio zainsta-
lowanym w kabinie ciągnika. Jeżeli jest inaczej, to istnieje możli-
wość dostarczenia terminalu JOSKIN. 

Jako zasadę przyjęto umożliwienie różnym ciągnikom skomuni-
kowania z różnym osprzętem (i odwrotnie) za pomocą standardo-
wego języka. Ta międzynarodowa norma jest coraz bardziej po-
wszechna i umożliwia szybkie i łatwe połączenie ("plug and play") 
między różnymi markami. 

Funkcja AUX-N pozwala połączyć dowolną funkcję systemu 
ISOBUS z Joystickiem dostosowanym do AUX-N. Poza ułatwieniem 
nawigowania, funkcja AUX-N pozwala wybrać sposób, w jaki funk-
cje są połączone z Joystickiem.

OBSŁUGA WOZU ASENIZACYJNEGO I OSPRZĘTU

DOSTĘPNE TERMINALE
System ISO CONTROL pozwala  - na przykład - scentralizować ste-
rowniki elektrohydrauliczne, przepływomierz, czujniki ciśnieniowe, 
kontrolę osprzętu do aplikacji, system section-pilot, GPS,...

AKCESORIA W OPCJI

ISO CONTROL TOUCH 800

• Ekran 10,4''
• Ekran dotykowy
• Okno multigraficzne
• Wejście do wideo  

ISO CONTROL TOUCH 1200

• Ekran 12,1''
• Ekran dotykowy
• Okno multigraficzne
• Wejście do wideo

DRUKARKA JOYSTICKS ISOBUS

GPS

Układ Precyzja

• DGPS
• TERRASTAR
• RTK

• 20 cm
• 5 cm
• 2 cm
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Terminal ISOBUS ciągnika

OKREŚLANIE TRYBU OBSŁUGI ZALEŻNIE OD POTRZEB

Dokładne dawkowanie jest niezbędne do precyzyjnego nawożenia! 
W tym celu JOSKIN opracował elektroniczny przepływomierz (Ø 
150 lub 200 mm) zapewniający właściwy przepływ w każdej chwi-
li. Bez względu na szybkość jazdy, rozlew jest równomierny dzięki 
systemowi przepływu proporcjonalnego do prędkości jazdy (DPA).

Przepływomierz nieustannie mierzy przepływ aplikowanej gno-
jowicy, natomiast czujniki umieszczone przy kołach wozu mierzą 
prędkość jazdy.

Po odczytaniu danych, komputer automatycznie reguluje przepływ 
gnojowicy w zależności od prędkości jazdy, za pomocą elektryczne-
go zaworu. Urządzenie wymaga terminalu ISO.

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTRONICZNY

Funkcje Osprzęt Przepływo-
mierz STOSOWANA OBSŁUGA

Pojedyncze / / Bezpośrednio z ciągnika

Liczne / /

Liczne tak /

                blok sekwencyjny

Liczne tak tak

Technologia NIR

We współpracy z firmą John Deere, JOSKIN proponuje technologię wykonywania analizy w czasie rzeczywistym dzięki soczewce na pod-
czerwień (z zastrzeżeniem dostępności w danym kraju). Pomiaru składu gnojowicy (azot całkowity (N), fosfor (P), potas (K), azot amonowy 
(NH4) i sucha masa) dokonuje się w czasie rzeczywistym przy nawożeniu. JOSKIN wprowadził ten system, podłączany przez ISOBUS, do 
swoich wozów z regulacją wydajności proporcjonalnej do prędkości jazdy (system DPA). Całość umożliwia systemowi DPA zintegrowanie 
wartości zadanej wyrażonej przykładowo w jednostkach azotu/ha, a nie w m³/ha, jak w klasycznym systemie DPA. 

TECHNOLOGIA NIR

Odbiornik satelitarny 
StarFireTM 3000

MCSJOSKIN ECU

Monitor 
GreenStarTM 3 
2630

Czujnik
HarvestLabTMPrzepływomierz
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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




