
www.joskin.com

CISTERNE ZA GNOJEVKO IN PRIKLJUČKI

TEHNOLOGIJA V KONCENTRIRANI OBLIKI,
REZULTAT NAŠIH DOLGOLETNIH IZKUŠENJ  

Prostornina od 2.500 do 28.000 litrov

SLO
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Uporabljamo SODOBNE IN KOLIKOR JE MOGOČE  
NATANČNE METODE: dinamična 
3D-simulacija, avtomatizirani laserji, upogibne 
stiskalnice, jeklo z visoko natezno trdnostjo, vroče 
cinkanje, avtomatizirano zvezno varjenje.

Uporabljeno TEHNIČNO ZNANJE

Pogoji so na voljo na www.joskin.com

KUPUJTE Z ZAUPANJEM

Družinsko podjetje JOSKIN, USTANOVLJENO LETA 1968, 
je postalo VODILNO na področju načrtovanja in izdelave 
kmetijske mehanizacije. Proizvodni obrati podjetja 
JOSKIN V BELGIJI,  NA POLJSKEM IN V FRANCIJI, s skupno 
površino približno 150.000 m², IZVAŽAJO PROIZVODE V 
VEČ KOT 60 RAZLIČNIH DRŽAV.

PREDNOST IZKUŠENJ

KAKOVOST JOSKIN :
6 ključev do uspeha

Proizvodni obrat (Belgija)
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Knjižica SESTAVNIH DELOV in UPORABNIŠKI PRIROČNIK 
sta ob nakupu stroja na voljo v vašem jeziku. Knjižica 
sestavnih delov Knjižica SESTAVNIH DELOV in UPO-
RABNIŠKI PRIROČNIK sta ob nakupu stroja na voljo v 
vašem jeziku. Knjižica sestavnih delov vsebuje skice 
in številke komponent, nameščenih na vašem stroju. 

Rezervne dele lahko naročite tudi po več letih.

RAZISKAVE IN RAZVOJ

SLUŽIMO našim strankam

Prilagojena knjižica SESTAVNIH DELOV

Naša velika prednost: RAZPOLOŽLJIVOST REZERVNIH 
DELOV kadar koli in kjer koli. Zahvaljujoč stalnim 
zalogam vam rezervne dele pošljemo v najkrajšem 
možnem času. Prodajalci JOSKIN si prizadevajo, da 
imajo najpomembnejše rezervne dele za stroje ved-

no na zalogi.

JOSKIN ima lastne oddelke za industrijsko oblikovanje in 
razvijanje 3D-programske opreme za statični in dinamični 

inženiring. Proizvodnja je standardizirana v največji 
možni meri, da lahko zagotovimo natančno izdelavo in 

spoštovanje rokov ter hkrati omogočamo na stotine 
različnih možnosti! Naši strokovnjaki in prodajalci 

se stalno izobražujejo v naših tehničnih centrih.

Tehnični center (Poljska)



44

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

Digitalno krmiljena stružnica Varilni robot

Digitalno krmiljen upogibalni stroj

Miza za lasersko rezanje

NAPREDNA TEHNOLOGIJA

TEHNIČNI CENTER

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

Prednosti WinPack

Program cistern za gnojevko JOSKIN obsega 11 serij s skupaj 75 
izvedbami. Za izdelavo vaše cisterne za gnojevko je na voljo več 
kot 1.200 delov opreme.

JOSKIN lahko stroj izdela točno po vaših željah. Tukaj seveda ne 
gre za prototip, ampak za sestavo standardiziranih – oziroma se-
rijskih, večkrat preverjenih –delov, ki so tukaj kombinirani tako, da 
vozilo popolnoma ustreza vašim zahtevam. Standardizirani deli 
omogočajo brezhibno zagotavljanje servisa in rezervnih delov.

Naši sodelavci in naša mednarodna mreža prodajalcev vam je v 
pomoč pri izbiri vedno na voljo.

Ne obotavljajte se in obiščite naš TEHNIČNI CENTER:

• BELGIJA (4.000 M²)
   Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne BELGIJA

• POLJSKA (2.400 m²)
   ul. Gorzowska 62 - 64980 Trzcianka POLJSKA
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JOSKIN nima recepta za uspeh, ampak ustrezne rešitve za vse vrste povpraševanj. Zato so vsi stroji sestavljeni iz standardiziranih delov.

Različne možnosti, ki so na voljo v našem katalogu izdelkov, omogočajo izbiro, ki ustreza vsem vašim zahtevam. Izdelek pred proizvodnjo 
najprej oblikujemo na računalniku, odvisno od izbrane opreme. Več kot 34.000 cistern za gnojevko, izdelanih v naših tovarnah, predstavlja 
naše strokovno znanje in izkušnje. 

 

PROIZVODNJA CISTERN

Upogibanje pločevine (digitalno 
krmiljena Upogibna stiskalnica)

Sestavljanje obodov 
in pokrovov

Ročno varjenje 
opreme

Vroče cinkanje 
(znotraj in zunaj)

• ČRPALKE - stran 9 do 25

• CISTERNE - stran 26 do 41

• OPREMA CISTERN - stran 42 do 65

• PRIKLJUČKI - stran 68 do 87

• UPRAVLJANJE IN KONTROLA - stran 88 do 91
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ALPINA2

COBRA

MODULO2

TETRAX2

VOLUMETRA

QUADRA

P. 28P. 27

P. 33P. 32

P. 30

P. 34

Oprema črpalk – stran 14

Podvozja – stran 42
Priklopna oprema – stran 50

Oprema črpalk- stran 52
Pomoč pri črpanju – stran 53

Polnjenje in praznjenje od zgoraj − stran 54

Jumbo – stran 56
Zglobna sesalna roka – stran 58

Sesalni nastavek – stran 60

Upravljanje in kontrola – stran 88 - 91

KAZALO
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X-TREM

VACU-CARGOLIFT

EUROLINER TETRALINER

P. 35

P. 40P. 39

P. 38P. 36

SYSTÈME CARGO

Vodilna os – stran 44

Zavore – stran 46

Pnevmatike – stran 48

Pomoč za dobro lego na tleh 
– stran 49

Sistem trosenja – stran 65

Oprema za cisterne – stran 62
Vozna oprema – stran 64
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USTREZNA STRUKTURA, KI 
TEMELJI NA IZKUŠNJAH

Neodvisno podvozjeSamonosna cisterna za gnojevko

2. CISTERNA ZA GNOJEVKO NA UNIVERZALNEM PODVOZJU

Cisterne za gnojevko COBRA, QUADRA, X-TREM, EUROLINER,  
in VACU-CARGO so nameščene na univerzalnem podvozju s 
številnimi prednostmi:

•  popolno koncentriranje obremenitev na podvozju;

•  integralna zaščita cisterne pred silami, ki nastanejo zaradi zadn-
jega priključka;

•  priklop zadnjih priključkov z dvižno napravo ali brez nje;

•  premik podvozja za spreminjanje porazdelitve teže glede na 
težo zadnjega priključka;

•  standardizacija (podvozja temeljijo na istem modelu);

•  združljivost z vsemi priključki JOSKIN (ter tudi z drugimi, odvisno 
od prilagoditve). Vse mehanizme za dviganje je mogoče prilago-
diti, saj so narejeni po obstoječi širini podvozja. worfen werden.

1. SAMONOSNA VOZILA
Ti modeli imajo samonosno strukturo: cisterna je po celotni dolžini 
in širini zvarjena s tako imenovanim "integralnim okvirjem".

TO VELJA ZA MODELE ALPINA2, MODULO2,  TETRAX2, VOLUME-
TRA IN TETRALINER.

Samonosna cevasta struktura na cisterni, zvarjena z integriranim 
mehanizmom za dviganje, je narejena za zmanjšanje lastne teže. 
Poleg tega je prilagojena vsem priključkom. Samonosna vozila 
lahko opremite z ojačanim dnom cisterne zadaj, to pa ojača cister-
no po celotni višini, tako da se obremenitve zaradi teže zadnjega 
priključka prenesejo na celotno vozilo.  

Tako lahko na primer namestite cevne razdelilnike do širine 18 m 
in razpršilnike 

Multi-ACTION ter SOLODISC (do 6 m) in razpršilnike za njivo z do 
13 roglji. 

2 IZVEDBI − 11 MODELOV CISTERN JOSKIN
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STORM

VACU-STORM

GARDA-JULIA
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VAKUUM

VIJAČNA ČRPALKA

ČRPALKA Z 
ROTACIJSKIMI BATI

IZBIRA PRAVE CISTERNE ZA GNOJEVKO

Izbira prave črpalke je prvi korak pri opremljanju cisterne za gnojevko. JOSKIN ima na voljo več kategorij črpalk za različne namene in pogoje 
uporabe. Naslednje strani vam bodo v pomoč pri izbiri. Po izbiri ustrezne črpalke je treba izbrati še prostornino in želeno število osi. Poleg 
tega se je treba še odločiti o priključku cisterne.

Obsežni program JOSKIN izpolnjuje zahteve vseh kupcev: od majhnih kmetij pa vse do velikih kmetijskih obratov ali celo podjetij za bioplin.

Naše črpalke in kombinacije, PRAVA rešitev za vas!

POMEMBNA VPRAŠANJA: 
 ► KATERA VRSTA ČRPALKE?
 ► KOLIKŠNA PROSTORNINA CISTERNE?
 ► ŠTEVILO OSI?
 ► UPORABA PRIKLJUČKA?
  Vse informacije o razdelilnikih ter razpršilnikih in pršilnih letvah najdete na strani 65 in 68.

Poglejte si našo tabelo na strani 13 do 25.
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KATERO KAPACITETO ČRPALKE IZBRATI?

PRINCIP

Zmogljivost črpalke je potrebna za proizvajanje vakuuma pred 
začetkom polnjenja ali zagotavljanje cisterne pod tlakom za praz-
njenje. Črpalka mora tako stanje nato "samo" ohranjati. Premočna 
črpalka je tako večinoma enaka izgubi moči z dodatnim tvegan-
jem predčasne obrabe črpalke. Dejanska vrednost vakuuma je 
enaka ne glede na vrsto črpalke. Nato je treba izbrati še vrsto ma-
zanja in hlajenja.

VAKUUMSKI SISTEM
Vakuumski sistem za polnjenje ali praznjenje cisterne ustva-
ri tlačno razliko. S tvorjenjem vakuuma (podtlak) v cisterni je 
mogoče sesanje gnojevke v cisterno. Pri praznjenju črpalka deluje 
obratno: črpalka zagotavlja, da je cisterna pod tlakom in gnojevko 
črpa iz cisterne.

DIREKTNI PRIKLOP ALI PRENOSNI MEHANIZEM?

HLAJENJE

SISTEM BALAST PORT

Zmogljivost 1.000 o./minuto je na splošno zanimivejša, saj je v 
tem primeru z izbirnim stikalom priključne gredi traktorja kapa-
citeto črpalke mogoče prilagoditi količini za trosenje. Ker črpalka 
deluje z nizkim številom obratov, se prihrani energija motorja v 
korist pogonske moči vozila.

Večina vakuumskih črpalk ima ohišje s hladilnimi rebri, ki z odda-
janjem toplote zagotavljajo hlajenje. Za učinkovitejše hlajenje sis-
tem ‘‘Balast Port" predstavlja ugodno rešitev.

Sistem omogoča hlajenje 
črpalke z vbrizgavanjem zraka 
v ohišje črpalke in trajno delo-
vanje s 60 % vakuuma. To je del 
opreme modela PNR 155.

VAKUUMSKA ČRPALKA

PREDNOSTI
• razmerje učinkovitost/cena

• manjša obraba (v črpalki ni gnojevke)

• nižji stroški vzdrževanja

• preprosta in prilagodljiva uporaba

SLABOSTI
• omejen tlak (največ 1 bar)

• globina črpanja do največ +/-3,5 m (globina greznice) − glejte: 
pomoč pri črpanju.

Prenosni mehanizemZ direktnim priklopom

praznjenje
sesanje/polnjenje
kroženje zraka pri praznjenju
kroženje zraka pri sesanju

priključek zadaj
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čas polnjenja

čas za proizvajanje vakuuma

ohranjanje vakuuma

Kapaciteta 
črpalke

SESANJE

čas polnjenja

SESANJE

Kapaciteta črpalke
čas za proizvajanje vakuuma

ohranjanje vakuuma

NAČIN POLNJENJA

NAČIN PRAZNJENJA

1.   vakuumska črpalka
2.   izhod črpalke
3.   nadtlačni ventil
4.   sifonski ločevalnik
5.   manometer za nadzor podtlaka
6.   prelivni ventil

7.   podtlak
8.   sesalna loputa
9.   polnilna cev
10.  atmosferski tlak
11.  gnojnica pod atmosferskim  
 tlakom v greznici

1.   vakuumska črpalka
2.   vhod črpalke
3.   nadtlačni ventil
4.   sifonski ločevalnik
5.   manometer za nadzor nadtlaka

6.   nadtlačni ventil cisterne
   (anti-pretočni ventil
7.   stisnjen zrak
8.   gnojnica pod tlakom
9.   razdelilnik
10.  območje trosenja

pretok zraka

pretok zraka

pretok gnojevke

pretok gnojevke
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mazanje lopatic črpalke. Vsem dobav-
ljenim cisternam je priložena ročka 

tega olja.JOSKIN načeloma montira krilne črpalke, ki jih poganja 
ekscentrični rotor; ta se vedno vrti v isto smer: smer pretoka zraka 
spreminja loputa, ki tako omogoča menjavo sesanja in potiskanja.

Vse običajne vakuumske črpalke proizvajajo isti "vakuum"; po-
membna je torej moč prenosa zraka črpalke.

Paleta vakuumskih črpalk JOSKIN se razprostira od 4.000 do 
15.500 l/minuto. Glavni modeli so: Battioni & Pagani MEC in JU-
ROP PN in PNR.

Vse črpalke, ki ji namesti JOSKIN, imajo vsaj eno prisilno mazanje 
(kapljično mazanje), ki črpalko maže tako med sesanjem kot tudi 
med praznjenjem.

JUROP DL sp vakuumski črpalk z veliko močjo (od 14.750 do 20.850 
l zraka/minuto), ki se uporabljajo v industriji ter pri hidročistilnikih.

Črpalka DL deluje z dvema "volumetričnima" batnima rotorjema 
namesto lopatic. Bat nato ustvari podtlak znotraj cisterne in tako 
omogoča črpanje gnojnice.

Ker se premični deli ne stikajo, črpalka deluje brez mazanja. Hla-
jenje z vbrizgavanjem zraka.

Prednosti takih črpalk sta velika kapaciteta in majhen potreben 
prostor. Poleg tega se črpalka JUROP DL ne obrabi hitro in ne 
onesnažuje okolja.

Serijsko so opremljene z dušilcem zvoka na cevi za sesanje in praz-
njenje. 

Na voljo so trije modeli: JUROP DL 180 (17.600 l zraka/min.), JUROP 
DL 220 (21.600 l zraka/min.) in DL DL 250 (25.000 l. zraka/min).

JOSKIN ima na voljo DL-črpalke s temperaturnim alarmom in filtri. 
Prednost filtrov je sesanje očiščenega zraka.

VAKUUMSKE ČRPALKE Z MAZANJEM

VAKUUMSKA ČRPALKA BREZ MAZANJA

vbrizgavanje zraka

GONILNE LOPATICE  

• črpalni sistem s krili

• pogon z ekscentričnim rotorjem

• odklonska loputa za preusmerjanje pretoka zraka pri sesanju 
in praznjenju

•  potrebno mazanje in tlačno mazanje  (kapljično mazanje) pri 
vseh črpalkah, ki jih dobavlja JOSKIN

ČRPALKA Z ROTACIJSKIMI BATI
  
•   vakuumski model z visoko močjo

•   dva volumetrična batna rotorja namesto lopatic

•   podtlak v cisterni z vrtenjem rotacijskega bata

•   ker se vrteči deli ne stikajo, črpalka deluje brez mazanja

•   brez obrabe in brez emisije škodljivih snovi
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VAKUUMSKE ČRPALKE Z MAZANJEM VAKUUMSKE ČRPALKE 
BREZ MAZANJA

MEC 
4000

MEC 
5000

MEC 
6500

MEC 
8000

PN 
106

PN 
155

PN
130

PN 
155

PNR
155

DL 
180

DL 
220

DL 
250

Število obratov 540 o./min.
1.000 D

540 o./min.
1.000 D

540 o./min. 
1.000 D

540 o./min. 
1.000 D

540 o./min. 
1.000 o./min.

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

Zračni pretok pri atmos-
ferskem zraku (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 

Zračni pretok pri 60 % 
vakuuma (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

Avtomatsko mazanje / / izbira izbira serija serija serija serija serija ni relevantno

Nadtlačni ventil JOSKIN Ø 
150 mm izbira izbira izbira izbira izbira serija serija serija serija serija serija serija

Sifonski ločevalnik (l) 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60

Ø gumijastih cevi (mm) 60 60 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100

Hlajenje običajen običajen običajen običajen običajen običajen običajen običajen
vbrizgavanje 

zraka
vbrizgavanje 

zraka
vbrizgavanje 

zraka
vbrizgavanje 

zraka

M = prenosni mehanizem     D = neposredni priklop

• Enoosni     •• Dvoosni     ••• Triosni 

Oznaka

Modeli

St
ra

n
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S kombinacijo antipretočnega ventila + samopraznilnega sifons-
kega ločevalnika je črpalka zaščitena pred nihanji tlaka (npr. s pro-
dorom gnojnice v vakuumsko črpalko). Krogotok tlaka ima prav 
tako dva varnostna ventila: enega na črpalki, drugega na cisterni. 
Ker je črpalka srce vsake cisterne za gnojevko, si vsekakor prisluži 
veliko pozornosti!

ECO ČRPALKA
Ekološki in ekonomski sistem 
prestreže rabljeno strojno olje 
na izhodu črpalke, zmanjša 
obremenitev zaradi hrupa in 
sesa zrak zgoraj na cisterni tako, 
da v črpalko vstopi manj prahu 
zrak, s čimer je življenjska doba 
črpalke daljša.

EKO SIFONSKI LOČEVALNIK
Eko sifonski ločevalnik (30 l ali 
60 l) je kombinacija Ecopum in 
sifonskega ločevalnika, ki ima 
prednosti obeh. Za optimalen 
prihranek prostora.KROGLIČNA ZAŠČITA 

(NADVENTIL)
Kroglična zaščita s plavajočim 
sistemom preprečuje, da gnoj-
nica sledi isti cevi kot zrak. Pri 
polnjenju cisterne krogla blo-
kira cev.

SAMOPRAZNILNI 
SIFONSKI LOČEVALNIK
Sifonski ločevalnik (kapaciteta 
30 ali 60 l − odvisno od moči 
črpalke) je namenjen dodatni 
zaščiti med cisterno in črpalko. 
Cev je narejena tako, da se si-
fonski ločevalnik samodejno 
izprazni pri iztiskanju zraka.

NADTLAČNI VENTIL
Vse cisterne za gnojevko JOS-
KIN z vakuumsko črpalko imajo 
nadtlačni ventil (v skladu z vel-
javnimi predpisi).

NADTLAČNI VENTIL 
JOSKIN Ø 150 MM
Velik nadtlačni ventil (Ø  150  mm) 
omogoča hitro sprostitev nadt-
laka, kar prepreči predčasno 
segrevanje črpalke. Poleg tega 
omogoča tudi nastavitev količine 
gnojevke za trosenje z nastavit-
vijo vrednosti notranjega tlaka v 
cisterni.

DOBRO ZAŠČITENA ČRPALKA

OPREMA VAKUUMSKIH
 
ČRPALK
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PRESTAVITEV ČRPALKE
Cisterne za gnojevko z vakuumsko črpalko imajo mehansko presta-
vitev črpalke. Odvisno od modela je na voljo tudi hidravlično uprav-
ljanje. Prestavitev črpalke je potrebno pri nameščeni črpalni opremi 
(konzola, sesalne cevi …). Prestavitev je mogoča, ne da bi bilo treba 
zapustiti traktor.

HIDRAVLIČNO MEŠALO
Hidravlično mešalo je pravi mešalnik. Uporablja se lahko med 
vožnjo ter med trosenjem in praznjenjem. Vgrajen hidravlični 
motor poganja os s 60-milim. lopaticami (delovni premer 480 
mm), ki jo podpira ležaj iz ertalona.

PNEVMATSKO MEŠALO
Uporablja se lahko samo med praznjenjem. Omogoča odvajanje 
zraka z dna cisterne skozi cev. Cev ima luknje po celotni dolžini, 
vse luknje pa so zaščitene pred vdorom gnojevke.

MEŠANJE GNOJEVKE V CISTERNI

PNE VMATSKI ŠTEVEC 
ŠTEVEC ŠTEVILA CISTERN

Pnevmatski števec števila cis-
tern (nameščen na sifonskem 
ločevalniku) šteje število izpraz-
njenih cistern na podlagi mem-
brane, ki sešteje vse podtlake v 
cisterni.

Hidravlična prestavitev črpalke

Pnevmatski števec števila cistern
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rotor gumijast stator

TIP ČRPALK

WANGEN W110 W120 W130 W140

Število obratov 
črpalke

600
o./min.

600
o./min.

600
o./min.

600
o./min.

Število obratov 
priključne gredi

540
o./min.

540
o./min.

540
o./min.

540
o./min.

1.000 o./min. proti doplačilu (razen pri DELTA2)

Sesalna moč 3.000
l/min

4.000
l/min

5.000 
l/min

6.700 
l/min

Ø SESANJA 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm

Vijačna črpalka z mehanskim delovanjem ekscentrskega vijaka 
omogoča polnjenje in praznjenje cisterne. Zaradi vrtenja vijaka v 
statorju nastanejo zaprti prostori, ki se neprekinjeno premikajo od 
vhodne do izhodne strani, kar omogoča polnjenje in praznjenje. 

Prednost vijačne črpalke je, da črpa samo do vstopa tekočine v 
črpalko (in ne kot pri drugih do najvišje točke cisterne). Nato je 
tekočina speljana naprej v cisterno ali priključek. Zdaj je mogoče se-
sanje in praznjenje goste gnojevke z dolgimi sesalnimi cevmi. Tako 
lahko greznice z globino več kot 3,50 m izpraznite v kratkem času. 

Za preprosto vzdrževanje in morebitno menjavo so vijačne črpalke 
JOSKIN ergonomsko in kompaktno nameščene na najgloblji točki 
cisterne. Tako se vedno "kopajo" v tekočini; nevarnost izparevanja je 
tako bistveno manjša.  

SPLOŠNO

3-POTNA LOPUTA

VOLUMETRIČNA ČRPALKA: 
VIJAČNA ČRPALKA

PREDNOSTI
• hitro polnjenje/praznjenje (odvisno od moči črpalke)

• možnost črpanja gostejše gnojevke kot z vakuumsko črpalko

• združljivost z zelo dolgo sesalno cevjo (sesanje ali razprševanje)

• zmogljivost do globine + 3,5 m

• serijska oprema za mešanje in transport gnojevke od greznice 
do greznice

• izhodni tlak več kot 1 bar zagotavlja praznjenje na veliki de-
lovni širini

3-potna loputa omogoča poleg funkcij polnjenja in praznjenja tudi 
mešanje v zaprtem krogotoku in transport gnojevke iz greznice do 
greznice.
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MODULO2 V • • • • • • •• •• •• •••• ••
VOLUMETRA V •• •• •• •• •• •• ••• ••• •••••• •••

TETRAX2 V • • •

COBRA V • •
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Zbiralnik kamenja

Cisterne za gnojevko, kot je VOLUMETRA, so narejene posebej za 
namestitev vijačnih črpalk.

• Zbiralnik kamenja spredaj služi kot majhen zbiralnik kamenja ter 
za pritrditev sesalne roke JUMBO levo/desno – s prirobnim zapi-
ralom 8" za pritrditev loput 8" ali 6"

• Razpoložljivi sesalni priključki: JUMBO levo/desno.

•  črpalka spodaj na cisterni

•  serijski zbiralnik kamenja (tip DELTA2)

•  razpoložljiva ponudba zbiralnika kamenja 200 l

•  rezalnik Simple-Cut kot dodatna oprema

•  razpoložljivi sesalni priključki: JUMBO levo/desno, fleksibilna roka

MODULO2 (do18.000 l) 

Ra
zp

rši
lni

k

PAMETNA NAMESTITEV ČRPALKE

praznjenje
sesanje/polnjenje
kroženje zraka pri praznjenju
kroženje zraka pri sesanju

priključek zadaj

Oznaka

Modeli

St
ra

n

• Enoosni     •• Dvoosni     ••• Triosni
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Črpalke VOGELSANG v ceniku JOSKIN so opremljene z zelo zmo-
gljivim sistemom razprševanja. Gnojevka je napeljana direktno v 
ohišje črpalke, zato je preprečeno udarjanje tujkov od lomljive dele 
batov. Tako je notranje tesnjenje črpalke večje. 

Izvedba MIP (Maintenance in Place) črpalk BÖRGER, ki jih dobavlja 
JOSKIN, omogoča takojšnje vzdrževanje in menjavo vseh delov, ki 
se dotikajo snovi. Pokrov s hitrim zapiranjem omogoča hiter dostop 
do notranjosti črpalke. Brez demontaže cevi, brez demontaže po-
gona. Za preprosto in udobno vzdrževanje. Zaradi tega imajo te 
črpalke v serijski opremi radialne zaščitne plošče ohišja, ki jih 
priporoča proizvajalec BÖRGER.

dinamično 
razprševanje

radialne zaščitne plošče ohišja

Črpalke z rotacijskimi bati, ki jih dobavlja JOSKIN, imajo rotacijske 
bate HiFLo®, ki zagotavljajo enakomeren pretok. Tako rotacijski 
bati brez vibracij podaljšajo življenjsko dobo pogonov in sklopk. 
Zgradba batov preprečuje kavitacijo in omogoča višje število ob-
ratov, kar zagotavlja večje količine. Turbulence na vhodu so bist-
veno manjše, s čimer je manjša tudi obraba batov.

ČRPALKE Z ROTACIJSKIMI BATI

VX186-260 VX186-368QD

Število obratov črpalke 600 O./min. 600 O./min.

Število obratov 
priključne gredi 1.000 O./MIN. 1.000 O./MIN.

Sesalna cev  6.036 l 8.544 l

FL1036 EL1550

Pumpendrehzahl 600 O./min. 600 O./min.

Zapfwellendrehzahl 1.000 O./MIN. 1.000 O./MIN.

Ansaugleistung  6.000 l 9.000 l

Črpalka z rotacijskimi bati izkorišča mehanski učinek dveh batnih 
rotorjev. Črpalka z rotacijskimi bati ustvarja vakuum na "sesalni 
strani" (glede na smer vrtenja), kar povzroča črpanje gnojevke v 
črpalko. Nato rotacijski bati gnojevko potiskajo naprej do stene 
črpalke in omogočajo črpanje. Črpalke imajo omejen prostor, ki ga 
uporabljajo, v prierjavi z relativno veliko kapaciteto. Zaradi načina 
črpanja so zelo stabilne in skoraj brez nihanj. Vse take črpalke ima-
jo avtomatski sistem izklopa in tesnilni obroč.

SPLOŠNO POSEBNOST VOGELSANG

POSEBNOST BÖRGER

PREDNOSTI 

VOLUMETRIČNA ČRPALKA:
Z ROTACIJSKIMI 
BATI

PREDNOSTI
•  hitro polnjenje/praznjenje (odvisno od moči črpalke)

• možnost črpanja gostejše gnojevke kot z vakuumsko črpalko

•  združljivost z zelo dolgo sesalno cevjo (sesanje ali razprševanje)

• zmogljivost do globine + 3,5 m

• serijska oprema omogoča mešanje

• enakomeren pretok za praznjenje

• izhodni tlak več kot 1 bar zagotavlja praznjenje na veliki de-
lovni širini

VOGELSANG

BÖRGER
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VOLUMETRA V •• •• •• •• •• •• ••• ••• •••••• •••
TETRAX2 V • • • •

QUADRA V •• •• •• ••

X-TREM V •• •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• •••

TETRALINER - ••• ••• ••• ••• •••
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CENTRALNA MONTAŽA ČRPALKE (VOLUMETRA) STRANSKA NAMESTITEV ČRPALKE 
(QUADRA, X-TREM, EUROLINER)

Na modelih VOLUMETRA je črpalka z rotacijskimi bati na sredini oj-
nice. Zadnji dostop do črpalke omogoča lažje vzdrževanje.

• predcisterna
• črpalka in rezalnik levo
• JUMBO levo/desno in zglobna sesalna roka desno

Stranska namestitev črpalke in neposreden dostop zagotavljata 
preprosto vzdrževanje.

Oznaka

Modeli

Ra
zp

rši
lni

k

• Enoosni     •• Dvoosni     ••• Triosni

St
ra

n

PAMETNA NAMESTITEV ČRPALKE

praznjenje
črpanje/polnjenje
kroženje zraka pri praznjenju
kroženje zraka pri sesanju

priključek zadaj
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SISTEM GARDA/JULIA

PREDNOSTI
•  praznjenje z brizgalno šobo za dolg izmet na strmem terenu, 

medtem ko lahko cisterna stoji na ravni površini
• uporaba pri namakanju

Sistem GARDA/JULIA s 100 % mehanskim pogonom združuje cen-
trifugalno črpalko GARDA ali JULIA in vakuumsko črpalko (Batti-
oni & Pagani ali Jurop). Izbirno stikalo omogoča upravljanje vrste 
črpalke. Brizgalna šoba za dolg izmet z visokim pretokom je del 
serijske opreme, poleg tega je mogoče tudi oskrbovanje cevnega 
sistema za gnojevko ali priključka.

SPLOŠNO

Pri zelo težkih vrstah gnojevke je posebej koristna možnost 
mešanja v zaprtem krogotoku. Na voljo kot izbira pri vseh modelih 
GARDA.

Črpalke GARDA/JULIA imajo funkcije, ki se pogosto uporabljajo na 
strmih predelih.

POSEBNOST GARDA
Montaža enote GARDA sestoji iz postavitve dveh črpalk ene 
poleg druge:
•  vakuumska črpalka MEC, ki se uporablja za polnjenje cisterne 

ali praznjenje na klasičen način ;

•  centrifugalna črpalka  GARDA  pa gnojevko potiska v smer 
brizgalne šobe za dolg izmet in pri tem ustvarja pritisk, ki lah-
ko v praksi doseže do 6 barov.

Črpalka se velikokrat uporablja tudi za namakanje.

MEŠANJE V ZAPRTEM KROGOTOKU

POSEBNOST JULIA
Montaža enote JULIA sestoji iz postavitve dveh črpalk ene 
poleg druge:
•  VAKUUMSKA ČRPALKA, po izbiri PN(R) ali DL ;

•  centrifugalna črpalka JULIA 5.000, 7.000 ou 8.000 l/min.

Volumetrično mešalo v cisterni: hidravlična tripotna loputa

Koncept GARDA

Navpična usmeritev brizgalne šobe za dolg izmet s hidravličnim 
cilindrom (izbira)

KONCEPT JULIA

Razdelitev brizgalne šobe za dolg 
izmet
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ALPINA2 - • • • •

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

QUADRA V •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• •••
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Pri trosenju z brizgalno šobo za dolg izmet na tleh ni nobenih voznih sledi in je predvidena predvaem za delo na primer na strminah ali trosenje s ceste prek žive meje. 

Oznaka

Modeli

Ra
zp

rši
lni

k

• Enoosni        ••  Dvoosni   ••• Triosni

St
ra

n

Koncept GARDA

pogled pod cisterno

namestitev črpalke na model VOLUMETRA

praznjenje
črpanje/polnjenje
kroženje zraka pri praznjenju
kroženje zraka pri sesanju
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CENTRIFUGALNA 
ČRPALKA − STORM

PREDNOSTI
•  zelo močno in enakomerno črpanje
• manjša obraba in nižji stroški vzdrževanja
•  za gosto gnojevko
•  izhodni tlak več kot 1 bar zagotavlja praznjenje na veliki delov-

ni širini

Pri sistemu STORM centrifugalna sila, ki nastane z vrtenjem pro-
pelerja okoli ekscentrskega ohišja črpalke, gnojevko potiska iz 
črpalke. Centrifugalni sistem zanesljivo doseže najvišjo količino 
črpanja (do 10.000 l/min).

Črpalke STORM delujejo samo pri praznjenju. Polnjenje poteka z 
zgornjim hidravličnim polnilnim nastavkom.

Pri 750 obratih/minuto je dosežen pretok 6.000 l. To je primer za 
cisterno za gnojevko MODULO2.

Pri 1000 obratih/minuto se pretok poveča na 11.000 l, kar je 
priporočljivo pri modelih QUADRA, EUROLINER.

Črpalka je gnana mehansko z direktnim priklopom na traktorju 
in je serijsko opremljena z zbiralnikom kamenja. Proti doplačilu je 
na sprednjo stran cisterne mogoče namestiti 3-potno loputo za 
mešanje v zaprtem krogotoku.

CENTRIFUGALNA ČRPALKA ZA PRAZNJENJE STORM

ČRPALKA STORM

praznjenje
sesanje/polnjenje
kroženje zraka pri praznjenju

priključek 
zadaj

Vračanje v cisterno, če je 
zadnja loputa zaprta.
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Oznaka

Modeli

Ra
zp

rši
lni

k

DUAL-STORM z mehanskim pogonom črpalke z izpodrivanjem 
(prostorninske črpalke)

Centrifugalna črpalka DUAL-STORM

CENTRIFUGALNE ČRPALKE DUAL-STORM
Zasnova Dual Storm temelji na kombinaciji dveh centrifugalnih 
črpalk: ene na koncu sesalnega nastavka za polnjenje in druge na 
sprednji strani cisterne za črpanje. Taka črpalka se v bistvu razliku-
je od drugih zaradi velike zmogljivosti (9.000 ali 10.000 l/min). Njen 
propeler z dvema lopaticama zahteva minimalno vzdrževanja v 
nasprotju z drugimi volumetričnimi črpalkami z veliko močjo tipa 
»bat« ali »vijak«, saj je manj občutljiva na prehod tujkov. Kot vsi 
volumetrični sistemi centrifugalna črpalka omogoča boljše poln-
jenje cisterne. Poleg tega preprečuje penjenje. Pogon zasnove 
Dual-Storm je lahko mehanski ali hidravličen (Power-Pack) (v obeh 
primerih z merilnikom pretoka). Sistem POWER-PACK zagotavlja 
številne možnosti uporabe in ustrezno črpalno zmogljivost. Ker 
taka naprava nima samodejnega sesanja, je treba uporabiti majhno  
VAKUUMSKO ČRPALKO za tvorjenje vakuuma v nastavku.

• Enoosna     •• Dvoosna  ••• Triosna

POWER PACK STORM: HIDRAVLIČNI POGON
POWER PACK STORM: HIDRAVLIČNI POGON

Pogon obeh črpalk s sistemom POWER-PACK je hidravličen, s 
pomočjo hidravličnega sistema(160 l/min pri 280 

barih), za napajanje obeh hidravličnih motorjev. Loputa RAMUS 
cisterno izolira pred koritom centrifuge. DPA serijsko krmili hit-
rost vrtenja črpalke STORM.

STORM s hidravličnim pogonom Power-Packa

St
ra

n
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VAKUUMSKA ČRPALKA + STORM

SISTEM VACU-STORM Z MEHANSKIM POGONOM

VACU-STORM 
Z ZAVORAMI

Mehanski pogon prek terminala 2 črpalk

Pogled na centrifugalno črpalko in razdelilno omarico

PREDNOSTI
•   prilagodljivost: prilagajanje vsem položajem pri črpanju  

(celo z zelo dolgimi sesalnimi cevmi)
•  zmogljivost: omogoča porazdelitev po veliki širini
•       preprosta montaža in popolna integracija s strojem
•       učinkovito dovajanje centrifugalne črpalke
• zelo visok in enakomeren pretok
• preprosto vzdrževanje 

Centrifugalne črpalke VACU-STORM združujejo prednos-
ti vakuumskega sistema za črpanje in centrifugalne črpalke 
STORM za razprševanje. Idealna rešitev za uporabnike, ki 
iščejo veliko fleksibilnost. Tak postopek zagotavlja veliko 
zmogljivost.

Vakuumska črpalka (Jurop PN 130) je nameščena na ojnici 
in se uporablja za črpanje. črpalki PN 155 in PNR 155 sta na 
voljo po izbira.

Velika prednost vakuumskega sistema je dobro prilagajanje vsem 
položajem pri črpanju (podzemna greznica, nadzemna greznica, 
lijak itd.)

Pogon črpalke je mehanski prek kardanske gredi, in sicer prek 
enodelnega ohišja gonila. Dodaten turbopolnilnik med drugim 
omogoča optimalno polnjenje.

Centrifugalna črpalka STORM (10.000  l/min.) je namenjena napa-
janju zadnjega priključka. Omogoča razprševanje na veliki širini z 
visokim in enakomernim pretokom. Omogoča več moči pri prazn-
jenju, s čimer zagotavlja napajanje priključkov cistern za gnojevko 
za veliko širino. 
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Oznaka

Modeli
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k

• Enoosna    •• Dvoosna  ••• Triosna

St
ra

n 

1. vakuumska črpalka
2. ohišje gonila
3. centrifugalna črpalka
4. lovilnik kamenja
5. vhod zraka
6. dovodna cev priključka
7. pretočna zaščita
8. praznjenje sifonskega ločevalnika

praznjenje
sesanje/polnjenje
kroženje zraka pri praznjenju
kroženje zraka pri črpanju

Centrifugalna črpalka in razdelilna omarica, v idealnem primeru 
pod cisterno, zagotavljata tekoče in homogeno dovajanje gnojevke 
ter zmanjšata vzdrževanje na minimum. Taka konstrukcija zagotav-
lja varen in praktičen dostop.

priključek 
zadaj
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(1) S širšimi blatniki po potrebi

Širina priklopa na ravni podvozja 850 mm

Največji Ø koles:  Ø 1.500 mm/širina 800 mm (1)

Podvozje enoosno

Vzmetenje ojnice fiksno

Črpalke vakuumska/Garda

Sesalna tehnika    stranska loputa

Priključki /

ALPINA2 S SISTEMOM GARDA

SPLOŠNO NIZKO TEŽIŠČE  

Kot pove že samo ime, so ta vozila namenjena za gorske terene. 
Cisterno za gnojevko ALPINA2 lahko opremite s sistemom za praz-
njenje na strmih predelih (ali pa ima ustrezno opremo za kasnejšo 
montažo), zaradi česar je vsestranska, ne glede na smer strmine. 
Cisterna za gnojevko ALPINA2 se lahko opremi tudi s sistemom 
GARDA.

Nizko težišče in lahka struktura zagotavljata stabilnost in enostav-
no vleko cisterne, idealno za strme terene.

Modeli 7000  S  in  8000  S imajo serijsko široke blatnike. Tako je 
mogoče namestiti 800 mm široke in 1.500 mm velike pnevmatike 
brez prekračitve celotne širine 2.55 m. Široki blatniki so širši od 
koles, kar omogoča premikanje osi in optimalno porazdelitev bre-
mena.

S.9

ALPINA2
Samonosna izvedba za 

največjo lahkotnost

TEHNIČNI PODATK

Modeli Radkasteneinbau
 

Kapazität
(l)

Serijsko Os(i) : (mm) -
osna razdalja (mm) – sornik

Zavore (mm) Opora Ø Behälter
(mm)

6000 S / 6.031 MEC 5000/M ADR 90x1950-8G 350 x 90 oporna noga 1.400

7000 S da 7.096 MEC 5000/M ADR 90x1950-8G 350 x 90 oporna noga 1.500

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

8000 S da 8.043 MEC 6500/M ADR 130x1750-10G 406 x 120 oporna noga 1.500

MODELI ALPINA2

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)
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MODULO2
PREDNOSTI INTEGRIRANE 
IZVEDBE

SERIJA ME

KONCEPT

Cisterna za gnojevko MODULO2 je na voljo z enoosnim podvozjem 
s prostornino od 2.500 do 11.000 l ali z dvoosnim podvozjem s pro-
stornino od 8.400 do 18.000 l.

Cisterna je po celotni širini in dolžini privarjena na podvozje, ki pre-
vzema obremenitve zaradi vlečne sile.

Modeli MODULO2 imajo robust-
no zgradbo za nizko težišče ter 
odlično razmerje med težo in ka-
kovostjo. 

Kot dodatna oprema je na vol-
jo tudi ojačeno dno cisterne, 
ki omogoča kasnejšo montažo 
priključka. 

Modeli Teoretična prostornina (l) Os(i) : (mm) -
osna razdalja (mm) – 

sornik

Zavore (mm) Opora Ø cisterna
(mm)

Serijsko Z opcijskimi širšimi blatniki

2500 ME 2.529 / ADR 60x1500-6G 250 x 60 oporna noga 1.135

3250 ME 3.278 / ADR 60x1500-6G 250 x 60 oporna noga 1.135

4000 ME 4.262 / ADR 70x1500-6G 300 x 60 oporna noga 1.300

5000 ME 5.101 / ADR 90x1900-8G 350 x 60 oporna noga 1.300

6000 ME 6.031 5.823 ADR 90x1900-8G 350 x 60 oporna noga 1.400

7000 ME 7.096 6.854 ADR 90x1900-8G 350 x 90 oporna noga 1.500

8400 ME 8.507 8.103 ADR 100x2000-10G 400 x 80 oporna noga 1.600

9000 ME / 8.952 ADR 130x2000-10G 406 x 120 hidr. 1.800

10000 ME 10.054 9.554 ADR 130x2000-10G 406 x 120 hidr. 1.700

11000 ME 11.290 10.738 ADR 150x2000-10G 420 x 180 hidr. 1.800

SPLOŠNO

LASTNOSTI ENOOSNIH CISTERN
Širina priklopa na ravni podvozja 1.000 mm

Največji Ø koles  Ø 1.900 mm/širina 900 mm (fiksna os) (1)

Podvozje enoosno

Vzmetenje na ravni priklopa  fiksno/prečna vzmet/Silent-bloki /pnevmatsko (2)

Črpalke vakuumska, Garda, Vacu-Storm, vijačna

Sesanje vsi tipi

Anbaugeräte
vsi tipi (1)
- razpršilniki za njivo (< 13 rogljev)
- SOLODISC (≤ 5,16 m)

(1) S širšimi blatniki po potrebi - (2) Odvisno od modela - (3) Prilagojeno meram vozila

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)

MODELI MODULO2 − ENOOSNI

S.9
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MODULO2
Vsestranskost

 na 2 oseh

SERIJA MEB

MODULIRNI SISTEM

Dvoosna izvedba modela MODULO2 ima podvozje boggie. V-ojnica se lahko obrne za zgornje vpetje ali spodnje vpetje.

• Posebna ojnica glede na vrsto črpalke (vakuumska črpalka, 
vijačna črpalka ...)  in vzmeti (prečne vzmeti; 

• hidropnevmatske vzmeti ...) odvisno od možnosti;

• po višini nastavljivo podvozje za optimalno porazdelitev bre-
mena;

• široki blatniki za kolesa z velikim premerom (proti doplačilu);

• opcijsko možnost montaže številnih priključkov zaradi 
ojačenega dna.

Modeli Teoretična prostornina (l) Os(i) : (mm) -
osna razdalja (mm) – sornik

Zavore Opora Ø cisterna

Serijsko Z opcijskimi širšimi blatniki

8400 MEB 8.507 / ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 oporna noga 1.600

10000 MEB 10.054 / ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 hidr. 1.700

12000 MEB 12.119 11.713 ADR 2x100x2000-8G 350 x 60 hidr. 1.800

14000 MEB 14.499 14.011 ADR 2x100x2000-10G 400 x 80 hidr. 1.900

16000 MEB 16.283 15.721 ADR 2x130x2000-10G 406 x 120 hidr. 1.900

18000 MEB 18.200 17.134 ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 hidr. 2.000

SPLOŠNO

TEHNIČNI PODATKI - DVOOSNI
Širina priklopa na ravni podvozja 1.000 mm

Največji Ø koles
 Ø 1.700 mm/širina 900 mm (fiksna os) in širina 
750mm (krmilna os) (2)

Podvozje Boggie

Federung auf Ebene der Ankupplung
 fiksno/prečna vzmet/Silent-bloki/
pnevmatsko (3)

Črpalke vakuumska, Garda, Storm, vijačna 

Sesanje vijačna 

Priključki
vsi tipi (3):
- razpršilniki za njivo (< 13 rogljev)
- SOLODISC (≤ 6,20 m)

(1) S širšimi blatniki po potrebi  (2) Odvisno od modela (3) Prilagojeno meram vozila

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)

MODELI MODULO 2 - DVOOSNI

S.9
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VOLUMETRA

ROBUSTNI MEHANIZEM ZA DVIGANJE

STROJ LETA 2017

Integriran, robusten dvižni mehanizem z možnostjo priklopa najširših 
priključkov in razpršilnikov. Zaradi dvižnega mehanizma so modeli 
VOLUMETRA kompaktni, saj  je tako ohranjena idealna teža na ravni 
priklopa celo s pršilno letvijo s šobami z veliko delovno širino.

Posebni široki blatniki so namenjeni montaži velikih koles, tudi na 
krmilno os, zaradi česar pa se prostornina cisterne ne zmanjša bist-
veno.

Takšen nov koncept prav tako omogoča zmanjšanje višine cisterne 
brez podaljševanja. Tako cisterne  ostanejo zveste slovesu blagovne 
znamke JOSKIN glede okretnosti, udobja in varnosti.

Velika kompaktna 
cisterna za gnojevko

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)

MODELI VOLUMETRA - DVOOSNI

S.9

Modeli Teoretična prostornina (l) Os(i) : (mm) – 
osna razdalja (mm) – sornik

Zavore 
(mm)

Opora Ø cisterna 
(mm)serijsko s širšimi blatniki

10500 D 10.640 / ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 hidr. 1.700

12500 D 12.700 / ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 hidr. 1.700

14500 D 14.814 13.943 ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 hidr. 1.800

16500 D 16.632 15.697 ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 hidr. 1.900

18000 D 18.390 17.393 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 hidr. 2.000

20000 D 20.297 19.244 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 hidr. 2.100

SAMONOSMA INTEGRIRANA CEVASTA STRUKTURA ZA 
KOMPAKTNO IZVEDBO

SPLOŠNO

Cisterne za gnojevko z volumetrično črpalko JOSKIN sledijo dose-
danjim vodilnim motivom: zaradi nizkega težišča so kompaktne, 
domiselne in okretne.

VOLUMETRA je vozilo s samonosno strukturo, ki zagotavlja mak-
simalni prihranek pri lastni teži in je namenjen za vse priključke  
JOSKIN. Črpalka ne zasede veliko prostora in je vgrajena v ojnico, 
brez vpliva na neposreden dostop do črpalke.

VOLUMETRA v eni cisterni združuje številne možnosti, zaradi kate-
rih postane edinstveno vozilo, ki se odlično prilagaja zahtevam 
modernega kmetijstva.
Mednarodna strokovna revija je cisterno nagradila z naslovom stroj 
leta 2017 na podelitvi nagrad SIMA.

Brez dvižnega mehanizma Z nameščenim dvižnim 
mehanizmom



31

VOLUMETRA

CI
ST

ER
NE

VERSCHRAUBTES FAHRWERK MIT HYDRAULIKFEDERUNGVSI TIPI ČRPALK

Cisterne za gnojevko VOLUMETRA so serijsko opremljene s pri-
vitim premičnim podvozjem s hidravličnim vzmetenjem (hidro-
tandem/hidrotridem), ki zagotavlja odlično stabilnost na strmih 
terenih ter optimalen položaj na cesti.

Te prednosti se stopnjujejo še zaradi nizkega težišča in odlične 
porazdelitve teže. Na kratko: čisti užitek za voznika v vseh situa-
cijah!

Cisterne VOLUMETRA so bile prvotno narejene za volumetrične 
črpalke. Cisterna se lahko opremi z vijačno črpalko ali črpalko z ro-
tacijskimi bati, ki ne zavzameta veliko prostora. Zaradi dodatnega 
povpraševanja pa je prav tako možna montaža vakuumske črpalke, 
črpalke Storm ali Vacu-Storm. Tako je zagotovljena vsestranskost.

TEHNIČNI PODATKI
Širina priklopa na ravni podvozja 900 mm

Največji koles
Ø 1.670 mm/širina 850 mm (fiksna os) 
in širina 750 mm (krmilna os) (1)

Podvozje hidrotandem/hidrotridem

Vzmetenje na ravni priklopa Silent-bloki/hidropnevmatsko

Črpalke vsi tipi

Sesalne tehnike vsi tipi

Priključki vsi tipi(2)

(1) S širšimi blatniki po potrebi (2) Prilagojeno meram vozila

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)

MODELI VOLUMETRA - TRIOSNI
Modeli Teoretična prostornina (l) Os(i) : (mm) – 

osna razdalja (mm) – sornik
Zavore 
(mm)

Opora Ø cisterna 
(mm)serijsko s širšimi blatniki

18000 T 18.500 17.300 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 hidr. 1.800

20000 T 20.700 19.400 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 hidr. 1.900

22500 T 22.900 21.760 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hidr. 2.000

24000 T 24.380 23.260 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hidr. 2.000

26000 T 26.825 25.705 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hidr. 2.100

Vsestranskost, stabilnost 
in udobna vožnja
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TETRAX2
S 4 kolesi v vrsti

IDEALNE CISTERNE ZA GNOJEVKO ZA TRAVNIKE SPLOŠNO

IZVEDBA IN PREPROSTO VZDRŽEVANJE

Zelo kompaktno vozilo s kolesi v eni vrsti (npr. 650/65R42) za op-
timalno porazdelitev bremena in manjšo zbitost tal na travniku.

Uspeh takega koncepta je v:
-  4 kolesih v eni vrsti (kontaktna površina na tleh 2,60 m). Taka 

postavitev zmanjša pritisk na tla in bolj ohranja talno strukturo;
- možnosti ponovne uporabe rabljenih traktorskih koles (prih-

ranek pri stroških), ki na travniku ne puščajo sledi (nizek profil 
pnevmatik);

- dveh parih koles, ki vodoravno nihajo in zagotavljajo najvišjo 
varnost v zavojih;

- integriranem dvižnem mehanizmu;

Za lažje vzdrževanje so:
-  osi pritrjene s 4 sorniki, kar omogoča enostavno odstranjevanje 

in menjavo koles;
-  vse mazalke za lažje mazanje centralizirane na obeh straneh.

Modeli Prostornina (l) Os(i) : (mm) – 
osna razdalja (mm) – sornik

Zavore 
(mm)

Opora Ø cisterna 
(mm)

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

13000 S 12.900 ADR 2x130x790-10G 406 x 120 hidr. 2.100

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

16000 S 16.000 ADR 2x130x790-10G 406 x 120 hidr. 2.100

Za pašnike idealna cisterna za gnojevko TETRAX2 je po celotni 
dolžini privarjena na samonosno strukturo.

TEHNIČNI PODATKI
Širina priklopa na ravni podvozja /

Največji koles: Ø 1.915 mm/širina 642 mm

Podvozje dve osi z ozko razdaljo 790 mm

Vzmetenje na ravni priklopa serijske prečne vzmeti/hidropnevmatsko

Črpalke
vijačna črpalka, črpalka z rotacijskimi bati, 
vakuumska

Sesalne tehnike vsi tipi (1) razen sesalnega nastavka

Priključki
vsi tipi razpršilnikov (1)

TERRADISC samo na 16.000 l
pršilna letev ≤ 12 m

(1) Prilagojeno meram vozila

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)

MODELI TETRAX2

Centralno mazanje

Integriran dvižni mehanizem

S.9
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SPLOŠNO

COBRA
Ozko podvozje za posebej 

velika nizkotlačna 
kolesa 

OZKO IN NEODVISNO PODVOZJE

VELIKA SPOSOBNOST MANEVRIRANJA

Samonosna struktura je sestavljena iz ozkega univerzalnega podvozja, 
ki se opira na cisterno. Bolj kot je podvozje oddaljeno od opornih točk 
(os in vlečni nastavek), bolj robustno je. Cisterna, ki po celotni dolžini 
leži na zvarjenem kotnem ogrodju, se opira na podvozje in je pritrjena 
na strani: tako je izpostavljena manjši vlečni sili.

Zaradi velikega premera kratke cisterne je vozilo mogoče pre-
prosto premikati.

Modeli Teoretična prostornina (l) Os(i) : (mm) – 
osna razdalja (mm) – sornik

Zavore 
(mm)

Opora Ø cisterna 
(mm)

10000 ES 10.001 ADR 130x2000-10G 406 x 120 hidr. 1.800

11000 ES 11.140 ADR 150x2000-10G 420 x 180 hidr. 1.900

12500 ES 12.267 ADR 150x2000-10G 420 x 180 hidr. 2.000

COBRA je kompaktna enoosna cisterna za gnojevko z veliko kapaci-
teto, narejena posebej za dela na polju. Prav tako je s širokimi blat-
niki primerna tudi za montažo velikih nizkotlačnih pnevmatik (do Ø 
1,86 m in širine 1,05 m). Cisterno za gnojevko COBRA lahko opremi-
te z zelo kompaktnim dvižnim mehanizmom, ki se odlično prilega 
podvozju in je namenjen zmanjšanju previsa. Dvižni mehanizem je 
na podvozje pritrjen s koničnimi sorniki, ki zagotavljajo najboljšo 
namestitev. 

TEHNIČNI PODATKI
Širina priklopa na ravni podvozja 600 mm

Največji koles: Ø 1.860 mm/širina 1.050 mm

Podvozje enoosno

Vzmetenje ojnice serijske vzdolžne vzmeti/hidropnevmatsko

Črpalke vakuumska, vijačna

Sesalne tehnike vsi tipi (1)

Priključki vsi tipi (1)

(1) Prilagojeno meram vozila

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)

MODELI COBRA

Dvižni mehanizem COBRA

S.9
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Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)

SPLOŠNOOKRETNOST

PODVOZJE

Tudi če imajo cisterne QUADRA veliko prostornino, so še vedno 
ustrezno dolge. Tudi če je nameščen zadnji priključek, še vedno 
ne izgubijo svoje okretnosti.

Veliko podvozje (300 x 100 x 10 mm) in vzmetenje ojnice s prečnimi 
vzmetmi (serijsko) omogočajo zelo udobno vožnjo. Univerzalno 
podvozje je namenjeno 4-točkovnemu dvižnemu mehanizmu in 
omogoča priklop vseh priključkov.

QUADRA je dvoosno vozilo, ki je zelo primerno za intenzivno upo-
rabo na področju transporta in razprševanja gnojevke. Serijsko je 
podvozje opremljeno z integriranimi sidrnimi točkami za preprosto 
montažo dvižnega mehanizma.

TEHNIČNI PODATKI
Širina priklopa na ravni podvozja 900 mm

Največji koles
Ø 1.820 mm/širina 800 mm (krmilna os) in 
850 mm (fiksna os) (1)

Podvozje hidrotandem

Vzmetenje na ravni priklopa serijske prečne vzmeti/hidropnevmatsko (2)

Črpalke vsi tipi (razen vijačne črpalke)

Sesalne tehnike vsi tipi

Priključki vsi tipi(3)

(1) S širšimi blatniki po potrebi (2) Odvisno od modela (3) Prilagojeno meram vozila

Modeli Teoretična prostornina (l) Os(i) : (mm) – osna 
razdalja (mm) – sornik

Zavore 
(mm)

Opora Ø cisterna
(mm)Serijsko Z opcijskimi širokimi 

blatniki
14000 TS 14.499 14.011 ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 1.900
16000 TS 16.283 15.721 ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 1.900
18000 TS 18.200 17.290 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 2.000
20000 TS 20.200 19.095 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 2.100

QUADRA
Veliki modeli z 
dvema osema za 
intenzivno delo! 

MODELI QUADRA

S.9

Cisterna za gnojevko QUADRA 
ima hidrotandemsko podvozje, 
kar zagotavlja veliko stabilnost. 
Hidrotandemsko podvozje po-
leg tega omogoča tudi izjemno 
udobno vožnjo.
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X-TREM
Brez 

kompromisov

OZKO PODVOZJE

Cisterne za gnojevko X-TREM so namenjene velikim kmetijskim 
obratom, ki želijo stroj z majhno dolžino in veliko prostornino ter 
kolesi do Ø 1,82 m (npr. 800/65R32). Podvozje, ki je široko samo 760 
mm, omogoča montažo velikih koles (≤ 850 mm), brez zmanjševanja 
velikega kota zavijanja zadnje osi. 

Hidropnevmatska ojnica, os s prisilnim krmiljenjem, hidrotandemsko 
podvozje, predhodno nameščena oprema za široko ogrodje so 
dodatna oprema teh cistern za gnojevko, ki so idealne za najtežja 
dela.

Modeli Široki blatniki
 

Kapazität
(l)

Os(i) : (mm) – osna 
razdalja (mm) – sornik

Zavore
(mm)

Opora  Ø cisterna 
(mm)

12000 TS / 12.085 ADR 2x130x2100-10G 406 x120 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 1.800

13000 TS JA 13.452 ADR 2x130x2100-10G 406 x120 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 1.900

14000 TS / 14.217 ADR 2x130x2100-10G 406 x120 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 1.900

15000 TS JA 15.375 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 1.900

18000 TS JA 18.633 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 2.100

20000 TS JA 20.432 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktor (DD) 2.100

Namestitev ozkega podvozja (760 mm) omogoča povezanost 
majhne skupne širine ter maksimalnega radija obračanja.

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)

TEHNIČNI PODATKI
Širina priklopa na ravni podvozja 760 mm

Največji koles Ø 1.820 mm/širina 850 mm (1)

Podvozje hidrotandem

Vzmetenje na ravni priklopa hidropnevmatsko (2)

Črpalke
vakuumska črpalka in črpalka z rotacijskimi 
bati

Sesalne tehnike vsi tipi

Priključki Avsi tipi(3)

(1) S širšimi blatniki po potrebi (2) Odvisno od modela (3) Prilagojeno meram vozila

SPLOŠNO

MODELI X-TREM

S.9



36

+

CI
ST

ER
NE

EUROLINER
Najboljši kompromis 
cesta/polje

Samonosna, neodvisna struktura je sestavljena iz univerzalnega podvoz-
ja (300 x 100 x 10 mm), ki se opira na cisterno. Cisterna za gnojevko EU-
ROLINER zagotavlja odlično uporabo tako na cesti kot tudi na polju med 
razprševanjem. Zaradi tega imajo ta vozila zelo kompleksno standardno 
opremo, posebej kar se tiče varnosti in udobne vožnje. EUROLINER ima 
med drugim dvojno os s prisilnim krmiljenjem, ki omogoča izjemne vozne 
lastnosti ter presenetljivo okretnost.

HIDROTRIDEMSKO PODVOZJE
Triosni koncept "hidrotridem" združuje prednosti triosnega podvozja 
(tridem) z vzmetenjem z listnatimi vzmetmi (osi se povlečejo čez oviro) 
s hidravličnim vzmetenjem (natančno odzivanje in veliko vzmetenje  
250 mm).

VZMETENJE OJNICE

Serijsko hidropnevmatsko vzmetenje v kombinaciji z osnim vzmetenjem 
hidrotridem za izjemne vozne lastnosti.

SPREDNJA DVIŽNA OS

Serijsko so cisterne za gnojevko EUROLINER opremljene z dvižnim siste-
mom na sprednji osi:
- za prenos teže na nastavek, kar poveča oprijem traktorja na tleh polja

- za zmanjšanje obrabe pnevmatik na cesti, ko je cisterna prazna.

TEHNIČNI PODATKI
Širina priklopa na ravni podvozja 900 mm

Največji koles Ø 1.820 mm/širina 800 mm (1)

Podvozje hidrotridem

Vzmetenje na ravni priklopa hidropnevmatsko

Črpalke vsi tipi (razen vijačne črpalke)

Sesalne tehnike vsi tipi

Priključki vsi tipi(2)

(1) S širšimi blatniki po potrebi (2) Prilagojeno meram vozila

SPLOŠNOPRESENETLJIVA OKRETNOST

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …)

Modeli Teoretična prostornina (l) Os(i) : (mm) – osna razdalja 
(mm) – sornik

Zavore
(mm)

Opora Ø cisterna 
(mm)

18000 TRS 18.331 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 hidr. sanke z direktnim priklopom na traktor 1 (DD) 2.000

20000 TRS 20.428 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 hidr. sanke z direktnim priklopom na traktor 1 (DD) 2.100

22500 TRS 22.587 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hidr. sanke z direktnim priklopom na traktor 1 (DD) 2.100

24000 TRS 24.470 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hidr. sanke z direktnim priklopom na traktor 1 (DD) 2.100

26000 TRS 26.200 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hidr. sanke z direktnim priklopom na traktor 1 (DD) 2.100

28000 TRS 28.331 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hidr. sanke z direktnim priklopom na traktor 1 (DD) 2.100

MODELI EUROLINER

S.9
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TETRALINER
Konkurenčna 
transportna 
vozila

CISTERNA ZA TRANSPORT

S cisterno TETRALINER lahko s kmetije na polje prepeljete veliko 
količino gnojevke za polnjenje cisterne za razprševanje.

KOLESA
Montaža kmetijskih koles omogoča dostop do polj, ki jih s tovorn-
jakom ni mogoče doseči.

ČRPANJE
Črpanje se lahko izvaja levo ali desno, saj je turbopolnilnik pod cis-
terno (izbira). Cisterno TETRALINER lahko opremite z vakuumsko 
črpalko ali črpalko z rotacijskimi bati ter napravami za transfer, kot 
je na primer razkladalna roka Ø 8".

Modele TETRALINER 21000, 23500, 26000 in 28000 lahko opremite s 
sistemom DOLLY z osjo z vrtljivim ležiščem (Ø 974 mm), ki je nameščen 
direktno na cisterno.

Montaža omogoča premaknitev teže na priklopu, kar zagotavlja 
višjo maksimalno dovoljeno skupno težo v primerjavi s standard-
nim modelom, in to v več državah (Nemčija, Belgija …).

Opomba: prostornina se lahko spreminja glede na dodatno opremo (široki blatniki z velikimi ali širokimi kolesi, sesalna roka …) (1) Pozor: upoštevajte dovoljeno skupno težo glede na državne zakone.

TEHNIČNI PODATKI
Širina priklopa na ravni podvozja 1.100 mm

Največji Ø koles Ø 1.250 mm / širina 600 mm

Podvozje vrtljivi vlečni nastavek + tandem

Vzmetenje ojnice /

Volumetrična črpalka vakuumska črpalka in črpalka z rotacijskimii bati

Sesalne tehnike JUMBO

Priključek /

SISTEM "DOLLY" 

MODELI TETRALINER

S.9

Modeli Prostornina
(l)

Črpalka 
serijsko

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

Zavore
(mm)

Ø cisterna
(mm)

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

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

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

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

28000 T (1) 28.000 MEC 8000/D ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 2.200
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HITRA MENJAVA PRIKLJUČKOV

STARRE KONSTRUKTION

ŠTEVILNA OPREMA

VACU-CARGO-LIFT so namenjeni hitremu praznjenju/polnjenju. 
Vsa hidravlična in električna oprema ima serijske hitre sklopke, ki 
preprečujejo izgubo časa pri menjavi priključka.

Vmesno ogrodje cistern VACU-
CARGO-LIFT je iz jekla z visoko 
mejo elastičnosti tipa QST. Dve 
jekleni kolesi s premerom 200 
mm zadaj (serijsko) omogočata 
mehko in preprosto polnjenje 
in praznjenje tudi pri polni obre-
menitvi! Vmesno ogrodje je na-
rejeno za kavelj z višino od 1,43 
do 1,57 m (1,45 m serijsko).

Sistem VACU-CARGO-LIFT je 
skoraj tako vsestranski kot 
specifične cisterne »za gnojev-
ko/vodo«. Dejansko je tudi vaš 
VACU-CARGO-LIFT lahko brez 
črpalke za polnjenje ter brez 
naprave za praznjenje in se tako 
lahko uporablja za transport ve-
likih količin tekočine ali kot cis-
terna za gnojevko (na primer s 
cevnim sistemom).

VACU-CARGO-LIFT

MODELI VACU-CARGO-LIFT

VACU-CARGO-LIFT je cisterna, ki je transportnemu vozilu prilago-
jena s kavljem CARGO-LIFT ter predstavlja modularno alternativo. 
CARGO-LIFT omogoča hitro menjavo osnovnega priključka.

Podrobnejše informacije o 
modelih VACU-CARGO-LIFT 

najdete v katalogu prekucnikov 
za nizke gradnje.

SPLOŠNO

* Dolžina vmesnega ogrodja: 6,8 m za 16.000 in 18.000 l, 7 m za 20.000 do 24.000 l
Vprašajte za posebne cisterne z manjšo prostornino. 

Možnosti odvisne 
od podvozja

5,5 m 5,9 m 6,4 m 6,6 m 6,8 m

Cisterna / / Vacu 16.000, 18.000, 20.000, 
22.500 ali 24.000 *

S.9

ENTWORFEN FÜR DIE 

SCHWIERIGSTEN ARBEITEN!

PRODUKTPALETTE TIEFBAUKIPPER
DE
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Uporaba koncepta CARGO se maksimalno izplača pri kmetijskih st-
rojih zaradi enega samega podvozja za 5 strojev! Gre za fleksibilno 
in ugodno rešitev. Poleg cisterne za gnojevko s priključkom ali brez 
njega se lahko podvozje uporablja tudi za trosilnik hlevskega gnoja, 
silažno kmetijsko prikolico, prikolico s pomičnim dnom ter prekucnik.

MODULAREN KONCEPT

Za rentabilnost modularne zasnove mora priklop/odklop osnovnega 
priključka potekati hitro in z malo sredstvi. Nameščanje cisterne na 
podvozje olajšajo krmilne naprave, ki so namenjene tudi zaščiti ci-
lindrov hidravličnega vzmetenja osi. Priključek se na podvozju pritrdi 
s sistemom 2 x 3 ‘‘Twist Lock’’ vzdolž podvozja. Podvozje CARGO ima 
zadnji kavelj, ki zdrži obremenitve zaradi priključka. Kombinacija 
obeh sistemov zagotavlja udobno uporabo ter visoko rentabilnost.

PRIKLOP/ODKLOP OSNOVNIH PRIKLJUČKOV

Twist-Lock Krmilne naprave

MODELI

SERIJA TSM

PODVOZJE CARGO
Fleksibilno in za uporabo preprosto podvozje

SERIJA TRM

PODVOZJE

Podvozja CARGO imajo električne ventile na konzoli, ki jih po-
cinkana omarica ščiti pred zunanjimi vplivi. Hidravlična centrala 
sestoji iz vhodnega bloka z zmogljivostjo 60 l/min. ali 120 l/min. 
Veliko število hidravličnih funkcij stroja potrebuje majhen pretok, 
vendar je zelo pomembno poznati funkcije, ki potrebujejo velik 
pretok, kot so na primer hidravlični motorji turbopolnilnikov, raz-
delilne glave …

UPRAVLJANJE IN KONTROLA

Hidravlična omaricaHitra sklopka

Vsa podvozja CARGO imajo v serijski opremi hidravlično vzmetenje 
osi hidrotandem (CARGO TSM) in hidrotridem (CARGO TRM). Tak tip 
podvozja združuje prednosti osi, ki se pri oviri povlečejo navzgor, in 
zasnove s polneodvisnimi osmi, ki omogočajo veliko vzmetenje. 
Hidravlično vzmetenje deluje v zaprtem krogotoku v skladu s princi-
pom veznih cevi. Za hitro odzivanje naprave 
se uporabljajo cevi velikega premera, kar je 
velika prednost pri različnih višinskih razlikah. 
Natančno vzmetenje 
250 mm zagotavlja op-
timalno porazdelitev 
obremenitve v vseh 
delovnih razmerah.

Hidropnevmatsko 
vzmetenje
Kombinacija 
hidravličnih cilindrov 
in dveh rezervoarjev za 
dušik zagotavlja veliko 
prilagodljivost.

Dolžina podvozja (m) Opora Os(i):  (mm) - osna razdalja (mm) - sornik Sornik (mm)

CARGO TSM (6.6) 6,60 hidr. z direktnim priklopom na traktor (DD) ADR 2x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (6.6) 6,60 hidr. z direktnim priklopom na traktor (DD) ADR 3x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (7.5) 7,55 hidr. z direktnim priklopom na traktor (DD) ADR 3x150x2000-10G 420 x 180
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ČRPALKA POVEZANA S CISTERNO

ZADAJ OJAČENO DNO CISTERNE

TWIST LOCK

Pogon črpalke je mehanski ali 
hidravličen, črpalka pa je pri-
trjena na stranski glavni blok, 
ki je privarjen na cisterno. Tako 
ostane vsa pomembna oprema 
povezana s cisterno.

Zadnji dvižni mehanizem je pri-
vit z obema ojačitvama, ki sta 
privarjeni na zadnji strani cis-
terne. Oporni kavelj je oporna 
točka ojačenega dna cisterne na 
podvozju. Obremenitve zaradi 
zadnjega priključka tako homo-
geno vplivajo na celotno vozilo. 
Tako je zadnji priključek na cis-
terni še naprej priključen.

S sklopkami "Twist  Lock" lahko 
priključek pritrdite na podvozje.

VACU-CARGO
VACU-CARGO so narejeni tako, da je modularnost izboljšana. VACU-
CARGO je snemljiva cisterna za gnojevko, ki se lahko namesti na po-
dvozje CARGO. Celotna paleta zadnjih priključkov (pršilnih letev in 
razpršilnikov) je združljiva z vašim VACO-CARGO-m.

SPLOŠNO

Modeli Prostornina 
(l)

Črpalka 
serijsko

Ø cisterna
(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

MODELI VACU-CARGO

(1) Prilagojeno meram vozila

TEHNIČNI PODATKI
Pumpentyp vakuumska

Sesalne tehnike vsi tipi

Priključki vsi tipi(1)

SISTEM CARGO
Priključki
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enodelna, neprekinjena prema s 
samomazalnimi pušami

maksimalna zračnost koles

Ojačani U-vijaki

PODVOZJA
OPREMA 

NEPRIPOROČLJIVO

SKRIVNOST PODVOZJA

PODSTAVNI VOZIČEK JOSKINPODVOZJE

ZASNOVA JOSKIN
Podjetje JOSKIN izdeluje svoje vozičke, zato vam lahko ponudi 
vozičke, izdelane po meri, ki se povsem prilegajo vaši cisterni. El-
ementi, ki se lahko prilagodijo vsakemu vozilu posebej, so razdalja 
med vzmetnimi listi in medosna razdalja.

PRITRJENI Z VIJAKI IN POMIČNI
Vsi vozički JOSKIN so pritrjeni z vijaki in jih je mogoče premikati 
za boljšo porazdelitev teže glede na zadnji priključek in more-
bitno drugo nameščeno opremo.

ROLL-OVER
Podstavni voziček je sestavljen iz dveh osi, ki sta povezani s par-
aboličnimi listi in pritrjeni na podvozje na sredini. Ta zasnova 
omogoča izravnavanje v primeru neravne podlage (za največ +/-
240 mm).

Položaj prečne osi (pod listi) in zgornja namestitev osi na koncu lis-
tov omogočata, da vlečni drog dvigne vozilo, ko to naleti na oviro. 
Tako se zmanjša zahtevana vlečna sila. Ta sistem je torej nepogrešl-
jiv v primeru intenzivne uporabe cisterne na neravnih terenih.

Podvozja JOSKIN so izdelana tako, da v vseh razmerah in ne glede 
na izbrano vozilo zagotavljajo zanesljivost, stabilnost, udobje in 
varnost, tako na cesti kot na terenu.

Na voljo je več tipov:

• klasično tandemsko podvozje z drogovi (standardno pri mod-
elih TETRALINER);

• podstavni voziček Roll-Over Bogie (standardno pri modelih 
MODULO2);

• Hydro-Tandem (standardno pri modelih VOLUMETRA, 
QUADRA in X-TREM);

• Hydro-Tridem (standardno pri modelih VOLUMETRA, EURO-
LINER).
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HIDRAVLIČNA PODVOZJA JOSKIN:
HYDROTANDEM/HYDROTRIDEM

KLASIČNO TANDEM PODVOZJE Z DROGOVI

Klasično tandem podvozje z drogovi je enostaven in učinkovit 
sistem za prevoz, nameščen na modelih TETRALINER in DELTA2. 
Prednosti tega podvozja so nizka cena in nizko težišče. Vendar pa 
s skromno oddaljenostjo od tal ((+/-80 mm) ne omogoča velikega 
manevrskega prostora za izogibanje oviram. Vlečna sila se poveča, 
kar zahteva večjo moč in poveča porabo goriva. Da bi zmanjšal 
neželene učinke teh elementov, je JOSKIN razvil svoja hidravlična 
podvozja: Hydro-Tandem in Hydro-Tridem

Enostavnost, zračnost in stabilnost so tri najpomembnejše lastnosti 
hidravličnih podvozij Hydrotandem/tridem. Združujejo naslednje 
prednosti: osi se enostavno dvigneta nad oviro in sta polodvisni. 
Zato omogočata veliko zračnost (do +/-250 mm).

Podvozja JOSKIN  Hydro-Tandem/Hydro-Tridem so zasnovana tako, 
da se pritisk enakomerno porazdeli na kolesa. Ob tem se zmanjša 
pritisk na tla, kar ublaži tudi strukturne poškodbe tal. Poleg tega je 
bistveno večja tudi stabilnost vozila. Vsako os vlečejo listi, pritrjeni 
na pritrdišče, ki je na sprednjem delu podvozja.

Na obeh straneh podvozja je nameščenih štiri do šest hidravličnih 
ovnov – na vsaki strani dva oziroma trije. Ovni na eni strani so med 
seboj povezani z zaprtim krogotokom, zato se olje izmenjuje med 
posodami. Samostojni krogotoki na vsaki strani vozila in lastnost 
nestisljivosti olja zagotavljajo popolno bočno stabilnost in pre-
prečujejo zanašanje. Zato je manj verjetno, da se bo vozilo nagibalo 
pri vožnji v ovinkih in po vzpetinah.

Na vsa vozila s Hydro-Tridem je standardno nameščena prva dvižna os.

DINAMIČNI SISTEM UTEŽI NA HIDRAVLIČNEM VZMETENJU

To napravo je mogoče namestiti na vozila, ki so opremljena s hi-
dravličnim priklopnim mehanizmom in hidravličnim podvozjem.

Dva senzorja tlaka, nameščena na hidravličnem krogotoku pod-
vozja, in eden, ki je nameščen na priklopni mehanizem, so pov-
ezani z računalnikom podvozja. Senzorji pošiljajo kabelske sig-
nale, ki omogočajo prikaz teže na zaslonu v kabini traktorja. Na 
nakladalnik ali na vozilo je mogoče namestiti dodaten zaslon, ki 
omogoča pregled nad težo tovora v vsakem trenutku. Ta sistem 
je združljiv tudi s sistemom Isobus in se upravlja prek priključka 
Isobus, ki v tem primeru nadomesti zaslon. Na voljo je za prekuc-
ne prikolice, trosilnike hlevskega gnoja, cisterne za gnojevko ter 
za večnamenske prikolice in prikolice za silažo.

Trije senzorji tlaka
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Krmilne osi 
PODVOZJA

Negnana os (50 % prisilnega krmiljenja)

Dvojna negnana os

Prosta krmilna os, ki se imenuje tudi negnana os, se vrti v smeri, ki 
jo določa traktor. Širina zasuka znaša približno +/-15° odvisno od 
velikosti koles.

Pri vožnji po cesti (> 15km/h) ali vzvratni vožnji zelo močna 
hidravlična naprava poskrbi za blokiranje ter odlično izravnavo 
zadnje osi v liniji sprednje ter tako zagotavlja varnost vozila. Amor-
tizer zagotavlja stabilnost negnane osi in tako preprečuje močne 
vibracije.

NEGNANA OS
(KRMILJENJE PRI VOŽNJI NAPREJ)

DVOJNA NEGNANA OS 
(KRMILJENJE PRI VOŽNJI NAPREJ IN NAZAJ)
Negnana os s samodejnim krmiljenjem JOSKIN ima enake prednosti 
kot običajna negnana os pri vožnji naprej in nazaj!

Os s samodejnim krmiljenjem ima dva cilindra za blokiranje in za 
elektronsko izravnavo.

Senzor na osi podaja smer vožnje prikolice in omogoča blokiranje 
enega od obeh cilindrov, za zagotavljanje nemotenega delovanja 
osi. Tak sistem ne zahteva nikakršnih posegov uporabnika, saj se 
os s samodejnim krmiljenjem sama premakne pri vožnji naprej in 
nazaj.

Za povečanje udobja med vožnjo in varnosti se lahko odločite za 
negnano osjo ali osjo s prisilnim krmiljenjem.

PRIKLOPI

MODULO2 (serijsko) MODULO2 (izbira)

QUADRA, X-TREM, CARGO, 
EUROLINER in VOLUMETRA

Prosto Blokirano
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"Os s prisilnim krmiljenjem" je pomemben varnostni element, saj pri-
kolica vedno ostane v smeri traktorja. Triosni modeli JOSKIN so op-
remljeni s serijskim sistemom za prisilno krmiljenje (prva in zadnja os) 
za obe smeri vožnje.

Osni cilinder upravlja senzorski cilinder, ki je s traktorjem povezan 
prek sklopnega droga s hitro sklopko. Ta je na ojnici pritrjena s 
krogličnim ležajem in hidravlični krogotok krmili prek senzorskega 
cilindra, ki aktivira krmilni cilinder. Sistem se izravna zaradi cilindrov, 
ki imata v obe smeri delovanja enako moč. Krogotok je opremljen z 
regulirno centralo z enojnim blokom, ki ima manometer, dva rezer-
voarja dušika, izravnalni ventil ter kalibracijski krogotok.

Zaradi samodejne korekture, ki vozilo samodejno krmili iz voznega 
pasu, je sistem prisilnega krmiljenja najboljša, najvarnejša in najbolj 
priročna rešitev. Elektronsko izravnavanje je prav tako na voljo kot 
izbira.

ENA OS ALI VEČ OSI S PRISILNIM KRMILJENJEM 
(KRMILJENJE PRI VOŽNJI NAPREJ IN NAZAJ)

Za elektronske sisteme krmilnih osi se uporabljajo tudi hidravlični 
cilindri, ki so nameščeni na oseh in imajo isto priklopno točko na 
traktorju kot običajen sistem. Krmilita pa jih mikroračunalnik ter 
senzor vrtilnega kota na ojnici. V nasprotju z drugimi sistemi elek-
tronski sistemi krmilnih osi kót zasuka prilagodijo sorazmerno s 
hitrostjo vožnje. Vozilo je tako stabilno med vožnjo po cesti ter 
zelo okretno. 

Prednosti takega kompaktnega elektronskega sistema:

- sposobnost manevriranja in stabilnost (pri povišanju vozne 
hitrosti, zmanjšanju kota zasuka in blokiranju pri 50 km/h);

-  brez mehanske povezave med traktorjem in osjo s prisilnim 
krmiljenjem, kar zmanjša silo na sistem v ekstremnih položajih;

- upravljanje prikolice z upravljalnikom (dodatna oprema) v 
traktorski kabini pri zapleteni situaciji.

ELEKTRONSKI OSNI SISTEMI S PRISILNIM KRMILJENJEM 
(KRMILJENJE PRI VOŽNJI NAPREJ IN NAZAJ)

Os s prisilnim krmiljenjem (100 % prisilno krmiljenje)

Prisilno krmiljenje Zwangslenkung
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ZAVORE

Izbira zavornega sistema vaše cisterne za gnojevko je seveda od-
visna od opreme vašega traktorja. Cisterne za gnojevko JOSKIN je 
mogoče opremiti z naslednjimi sistemi:

Mehanske zavore se nanašajo na ročni zavorni sistem. Dejansko 
gre za parkirno zavoro, kar pomeni, da vozilo zavira edino trak-
tor. To je tudi razlog, zakaj je tak zavorni sistem omejen na cister-
ne za gnojevko z največjo prostornino 4.000 litrov.

MEHANSKE ZAVORE

Sistem hidravličnih zavor je najbolj razširjen. Tak zavorni sistem 
je del standardne opreme cistern za gnojevko MODULO2 in 
COBRA.

HIDRAVLIČNE ZAVORE

Naletne zavore z vzvratno avtomatiko se uporabljajo predvsem 
v Nemčiji za vozila do 7.000 l; sistem je podoben tistemu, ki se 
uporablja za majhne cestne prikolice: če prikolica dohiti trak-
tor, samodejno zavira. Gre za varen in udoben sistem. Tip osi je 
‘'naletna zavora’’: zavore se ne vklopijo, če vozilo pelje nazaj.

NALETNA ZAVORA Z VZVRATNO AVTOMATIKO

OPREMA 
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Zaradi vedno težjega transporta je potreben zmogljiv zavorni sis-
tem. Sistem, ki je do zdaj zagotavljal maksimalno prilagodljivost 
in moč, je sistem pnevmatskih zavor. Del serijske opreme pri mo-
delih QUADRA, X-TREM, VOLUMETRA, EUROLINER, TETRALINER in 
Vacu-CARGO

PNEVMATSKE ZAVORE

Za stroje, ki jih lahko priklopite na več traktorjev, je opcijsko na 
voljo sistem mešanih zavor (hidravlične in pnevmatske zavore) za 
vse cisterne za gnojevko.

MEŠANE ZAVORE

Cisterne za gnojevko s pnevmatskimi zavorami imajo serijski ročni 
regulator s 3 položaji (polna zavorna moč, polovična zavorna 
moč, zavorna moč za prazno vozilo). Opcijsko lahko standardni 
regulator opremite tudi s samodejnim zavornim ventilom (ALB), 
ki obremenitev meri z indikatorjem napolnjenosti. Če ima cister-
na za gnojevko hidravlično vzmetenje, se ALB-sistem priklopi na 
hidravlični krogotok osnega vzmetenja. Tlak hidravličnega krogo-
toka omogoča črpanje več ali manj zraka v pnevmatskem krogo-
toku.

NASTAVITEV ZAVOR
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PNEVMATIKE

4 bare na cesti in do 1 bar na strmini, to je mogoče z napravo za 
reguliranje tlaka v pnevmatikah z naslednjimi prednostmi:

Dobro napolnjena pnevmatika na cesti zagotavlja:
•  zmanjšanje upora med vožnjo,
•  podaljšanje življenjske dobe pnevmatik;
•  zmanjšanje porabe goriva;
•  zmanjšanje potrebne pogonske moči;
•  visoko varnost;
•  samodejno korekturo tlačnih razlik med pnevmatikami.

Na polju pnevmatike z manj zraka preprečujejo zbijanje tal s 
povečanjem stika tal in pnevmatik, kar zagotavlja večjo zaščito tal.  

Podjetje JOSKIN ponuja široko paleto pnevmatik, tako za vrsto 
profila kot tudi mere. Pnevmatike proizvajajo največji proizvajalci, 
ki nam svoje znanje in izkušnje prodajajo po konkurenčnih cenah. 
Pri izbiri pnevmatik gre za kompromis med zbitostjo tal, varnost-
jo, udobjem in preprosto vleko! Na splošno nizkotlačne pnevmati-
ke z radialno strukturo bolj ohranjajo talno strukturo. Zaradi večje 
kontaktne površine je pritisk bolje porazdeljen, vozni pas pa manj 
globok.

REGULIRANJE TLAKA V PNEVMATIKAHIZBIRA PNEVMATIK

RADIALNA STRUKTURA PLAŠČA

DIAGONALNA STRUKTURA PLAŠČA

Običajne pnevmatike Široke nizkotlačne 
pnevmatike

Večja kontaktna 
površina s tlemi

Neenakomeren 
pritisk na tla

Večja kontaktna površina: 
pri čemer se pnevmatika 

kotali kot gosenica

Boljša porazdelitev 
pritiska na tla

OPREMA 
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POMOČ PRI OPRIJEMANJU 
TAL IN MOTORIKI

POLNJENJE

Istočasen nastanek podtlaka pred pregradno steno in za njo za 
popolno napolnitev cisterne.

PRAZNJENJE
Podtlak za pregradno steno za obremenitev ojnice za pravilno 
praznjenje.

Če raven gnojevke doseže spodnjo mejo pregradne stene za 
obremenitev ojnice, pride do odzračevanja na sprednji strani, kar 
omogoča popolno praznjenje.

Tak sistem je smiseln predvsem za cisterne za gnojevko z zadnji-
mi priključki.

PREGRADNA STENA ZA SPREMEMBO OBREMENITVE

Triosna vozila imajo sprednjo dvižno os, kar zagotavlja potrebno 
vlečno silo za uporabo na cesti in na polju in preprečuje predčasno 
obrabo pnevmatik na cesti.

SPREDNJA DVIŽNA OS

Oporno ogrodje za porazdelitev 
obremenitev na večji del ojnice

OPREMA 

Proti doplačilu je na voljo sistem za prenos obremenitve prek ci-
lindra. Sistem je sestavljen iz električnega hidravličnega cilindra, 
ki je pritrjen na tretji pritrdilni točki priklopa in je povezan s trak-
torjem. Pri premiku v nevtralni položaj cilinder pritisne sprednji 
del traktorja do tal, vlek sprednjih koles se poveča, kar zagotavlja 
idealen pogon pri uporabi na polju. Pri cestnem transportu se 
tlak v cilindru preklopi na plavajoči položaj tako, da traktorska os 
ni bolj obremenjena.

PRENOS OBREMENITVE
Spredaj v cisterni privita notranja pregradna stena (v prvi tretjini) 
omogoča ohranitev, kolikor je mogoče veliko teže med praznjen-
jem na ravni priklopa, kar zagotavlja boljši pogon in boljši oprijem 
traktorja.
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Vzdolžno vzmetenje S

Prečno vzmetenje S S/● S

Silentblok S ●  S/●

Hidropnevmatsko ● ● ● ● ● S S S S

ZA PRIKLOP

Za zagotavljanje optimalnega udobja med vožnjo ima podjetje 
JOSKIN na voljo 4 vrste vzmetenja ojnic cistern za gnojevko.

PREČNO VZMETENJE
Gumijasti bloki iz paketa listnatih vzmeti poskrbijo za dobro vz-
metenje brez preoblikovanja vlečne linije vozila.

SILENTBLOK
Gumijasti bloki zagotavljajo dobro vzmetenje brez preoblikovan-
ja vlečne linije vozila. Tako vzmetenje imajo na splošno cisterne za 
gnojevko z Garda ali vijačno črpalko.

HIDROPNEVMATSKO VZMETENJE OJNICE
Montaža na cilindre z enim ali dvema rezervoarjema dušika zago-
tavlja nepričakovano prilagodljivost. Poleg tega je mogoče aktiv-
no vplivati na naklonski kot stroja.

VZMETENJE Z VZDOLŽNIMI LISTNATIMI VZMETMI
Vzdolžne listnate vzmeti na zadnji strani ojnice zagotavljajo ide-
alno vzmetenje. Tako vzmetenje ima samo cisterna za gnojevko 
COBRA.

VZMETENJE NA RAVNI PRIKLOPA

S  serijsko izdelavo (del standardne opreme) ●  izbira (na voljo, vendar ne kot del standardne opreme)

Prečno vzmetenje Silentblok

Vzmetenje z vzdolžnimi 
listnatimi vzmetmiHidropnevmatsko vzmetenje ojnice

OPREMA 

MODELI VZMETENJA ZA VSE STROJE
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PARKIRNE OPORE

PRIVITI VLEČNI PRIKLOPI

Parkirne opore zagotavljajo stabilnost odklopljenega vozila: ne smejo pa motiti med vožnjo! Različne vrste opor za paleto "cistern za gno-
jevko" JOSKIN:

ROČNA OPORNA NOGA
S takim sistemom so opremljena vozila z majhno do srednje veliko 
prostornino (2.490 do 8.590 l.).

SANKE ZA PRIKLOP VLEČNEGA KAVLJA
Za traktorje z dvižnim vlečnim kavljem ‘‘hitch’’ (proti doplačilu).

ZLOŽLJIVA HIDRAVLIČNA OPORNA NOGA (enojno 
delujoča)
Serijsko za cisterne za gnojevko od 9.000 litrov pri modelih MODU-
LO2, TETRAX2 in COBRA. Ročna črpalka kot dodatna oprema proti 
doplačilu.

HIDRAVLIČNE SANKE
Hidravlične sanke z neposrednim priklopom na traktorju so 
odličen kompromis med stabilnostjo in odmikom od tal. Serijs-
ko pri modelih QUADRA,  X-TREM,  Vacu-CARGO,  EUROLINER,  
in VOLUMETRA.

HIDRAVLIČNI OPORNI NOGI
Hidravlični oporni nogi na cisternah za gnojevko z ojnico V1000 
(dodatna oprema).

Podjetje JOSKIN ima na voljo tri vrste vlečnih nastavkov: fiksni, vrtljivi ali s kroglično glavo za 2 do 4 t pri 40 km/h, odvisno od modela.

JOSKIN fiksni
Ø 50 mm

JOSKIN vrtljivi
Ø 50 mm

Fiksni priklop 
Rockinger
Ø 40 mm

JOSKIN s kroglično 
glavo K80

Scharmüller s kroglično 
glavo K80

Ročna oporna 
noga Sanke za vlečni kavelj "hitch" Zložljiva hidravlična 

oporna noga Hidravlične sanke Hidravlični oporni nogi
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ČRPALKE

SESALNE CEVI ROČNE LOPUTE

Podjetje JOSKIN ponuja obsežno izbiro pocinkanih upogljivih in 
fiksnih cevi (ravnih ali ukrivljenih) za priklop cisterne za gnojevko 
na greznico.

Za lažji dostop do greznice z gnojevko so prav tako na voljo 
različni modeli fiksnih, ukrivljenih in pocinkanih 90°-delov na stra-
ni greznice. Razdalja med cisterno in greznico naj bo, kolikor je 
mogoče majhna: standardna oprema (4-m cev) je dober kompro-
mis razdalja/teža/izguba tekočine.

6’’, 8’’ ALI 10’’? PRIČAKUJTE HITER PRETOK!

Premer cevi, odprtin in loput vpliva na enostavnost in hitrost 
črpanja. Če izhajamo iz izgube tekočine 15 mm (snov, ki "obvisi" na 
stenah), je odprtina Ø 8’’ dvakrat tako velika kot odprtina Ø 6’’; od-
prtina cevi 10’’ je 1,6-krat večja od Ø 8’’.

Črpanje najgostejših vrst gnojevke v veliki meri olajšajo cevi z veli-
kim premerom.

Premer odprtine 6’’ je najobičajnejši, ugoden in preprost za upo-
rabo.

Premer Ø 8" omogoča povečanje pretoka celo pri nizkem podtlaku.

Nasprotno pa Ø 10’’ zagotavlja zelo visoko moč in veliko količino. 
Na voljo je samo za cisterne z veliko prostornino ter zmogljivimi 
črpalkami. S takim premerom je mogoče delati samo z dodatno 
opremo (sesalna roka Ø  250  mm).

Ø 250 mm (10")

Ø 200 mm (8")

Ø 150 mm (6")

JOSKIN uporablja 2 različni sklopki ‘‘Italija’’ in ‘‘Perrot’’ (standard). Prva je rela-
tivno lahka, vendar se zaradi upognjene glave lahko odlično prilagaja. Sklopka 
Perrot je robustna, vendar zahteva, da sta oba dela za priklop približno v ravni 
liniji.

ITALIJA PERROT

JOSKIN uporablja 4 vrste ročnih loput, ki se razlikujejo po preme-
ru (6’’ ali 8’’), vrsti vpenjalne čeljusti za cev (‘‘Perrot’’ ali ‘‘Italija’’) ali 
vrsti priklopa sesalne cevi (‘‘nihajno’’ ali ‘‘z vodilom").

Poševna odprtina nihajne vpen-
jalne čeljusti omogoča prepros-
to postavitev cevi v sklopki.

Drsna vpenjalna čeljust trd-
ne mehanske konstrukcije 
cev potisne ravno na vrat, kar 
omogoča boljšo poravnavo 
priključka (izključno pri 6’’  Per-
rot  et  8’’).

Odzračevalna odprtina je del 
serijske opreme vseh naših 
ročnih loput, kar preprečuje 
brizganje gnojevke.

odzračevanje

zaprta loputa 
(polna cisterna)

gnojevka

gnojevka

upravljalna ročica z 
ročajem s plastično 

prevleko

konec cevi

vpenjalna čeljust

upravljalna ročica z 
ročajem s plastično 

prevleko

konec cevi

vpenjalna čeljust

kroglasta 
moška 
sklopka
KROGLASTI 
GUMBnihanje

OPREMA 
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POMOČ PRI ČRPANJU

REZALNIK SIMPLE CUT

Rezalnik Simplecut uporablja patentirano tehnologijo razdelilnih 
glav SCALPER®. Zaradi 2 okroglih rezil s samodejnim brušenjem, ki 
se drgneta ob protirezilo s koničnimi odprtinami zreže vse tujke v 
gnojevki.

Tako je mogoča bolj homogena porazdelitev gnojevke v zadnjem 
razdelilniku, kar preprečuje motnje v delovanju razdelilnika zara-
di tujkov. Te prestreže zbiralnik kamenja. Redno praznjenje korita 
za kamenje olajšata hitro odpiranje in preprost dostop.

V kombinaciji z volumetričnimi črpalkami rezalnik Simplecut za-
gotavlja dodatno zaščito pred tujki.

propeler
hidravlični motor

vhod gnojevke

Turbopolnilnik na sesalni roki JUMBO Potopljen turbopolnilnik

Turbopolnilnik na zglobni stranski 
sesalni roki

Turbopolnilnik na sesalnem 
nastavku

OPREMA 

TURBOPOLNILNIK

Turbopolnilnik omogoča hitrejše črpanje večje prostornine brez 
preobremenitve črpalke.

Turbopolnilnik v kombinaciji z vakuumsko črpalko omogoča 
boljše polnjenje cistern za gnojevko. Pri tem je tudi črpanje bis-
tveno hitrejše.

Poleg sesalnega učinka vakuumske črpalke je gnojevka v cis-
terno "potisnjena". Prostornina črpane gnojevke je večja. Turbina 
dejansko omogoča črpanje z manj podtlaka. Zaradi tega se gno-
jevka manj razteza (raztezanje = naravna značilnost gnojevke) ter 
tudi manj peni.

Izčrpana vsebina se približa stacionarni vsebini: boljša napolnje-
nost.
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opora z 
mazalko

tesnilni valj
pritisni nastavek

vodilni 
žleb

zaprto

drsna zaporna loputa v vodilnem žlebu

pri zapiranju

mehko gumi-
jasto tesnilo

ročica z veliko močjo 
delovanja

tečaj

premični pokrov

POLNJENJE IN PRAZNJENJE 
OD ZGORAJ 

OPREMA 

Polnjenje s težnostjo je metoda, ki omogoča največjo moč. Upo-
rabnik lahko nato izbere vrsto črpalke, ki je primerna za želeno 
moč črpanja (velika širina pršenja …). JOSKIN ima na voljo različne 
sisteme, ki se glede na želje lahko namestijo zgoraj ali zadaj na 
cisterno.

Ta polnilni pokrov ima veliko odprtino, v katero lahko udobno vs-
tavite polnilno roko. Tesnjenje zagotavljajo kompresijski valji, ki 
pomični pokrov potiskajo ob gumijasto tesnilo. Zaradi nizke konst-
rukcije je idealen za cisterne za gnojevko z velikim premerom.

SPLOŠNO HIDRAVLIČNI POLNILNI POKROV 500 X 600 MM

Vstopna odprtina z notran-
jo in zunanjo lestvijo za hiter 
dostop do cisterne. Sistem je 
popolnoma hermetičen.

Ta model temelji na zgornji vstopni odprtini. Gre za ugodno 
rešitev za cisterne za gnojevko brez vakuumske črpalke. Krmiljen-
je je ročno ali z dvojno delujočim hidravličnim cilindrom.

VSTOPNA ODPRTINA Ø 600 MM Z ROČIČNIM ODPIRANJEM

VSTOPNA ODPRTINA Ø 520 MM (NETESNA)

Vstopna odprtina s hitrim zapiranjem

POLNILNI LIJAK 500 X 500 MM
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S potopno cevjo omogoča preprosto praznjenje cistern in transportnih vozil za gnojevko. Lahko se uporablja tudi za polnjenje cisterne. Na 
voljo v izvedbi 200 ali 250 mm (8'' ali 10''), odvisno od modela.

Aktiven mešalni sistem in polnilna naprava sta na voljo samo za 
cisterne za gnojevko MODULO2 od 10.000 do 18.000 litrov. Sesalna 
roka omogoča polnjenje cisterne skozi zgornjo odprtino v samo 
3−4 minutah.

Še ena alternativa za transport gnojevke je 8'' roka za polnjenje 
vmesnega zabojnika ali cisterne skozi zgornjo odprtino.

ZGORNJI ALI ZADNJI LIJAK

POCINKANA  8"  ROKA ZA RAZTOVARJANJE DESNO ALI 
LEVO

4''  ROKA ZA RAZTOVARJANJE VODE NA VELIKE POLJSKE 
ŠKROPILNICE 

Zadnji polnilni lijakZgornji polnilni lijak
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STRANSKA NIHAJNA ROKA:
- STRANSKA ROKA JUMBO
- JUMBO LEVO/DESNO

Tako sprednji del lijaka kot tudi roke so premične in tako zagotavljajo trajno 
zatesnitev priključka med črpanjem.

STRANSKA ROKA JUMBO

OPREMA 

SPLOŠNO

Nekateri uporabniki se odločijo za poenostavljene sisteme z 
manjšo težo, ki so prav tako učinkoviti. Roka s premerom 6'' zagot-
avlja veliko moč črpanja. Namestite jo lahko levo ali desno v smeri 
vožnje. Preprosta in robustna konstrukcija predstavlja prednost pri 
polnjenju. Dvojno delujoč cilinder omogoča dviganje in spuščanje 
s traktorja. V transportnem položaju konzolo zadrži varnostni ka-
velj, podobno kot pri dosedanji sesalni roki JUMBO.

JUMBO je stranska nihajna roka, ki gnojevko črpa prek lijaka, 
priključenega na greznico z gnojevko. Uporablja se tako za po-
dzemne kot tudi nadzemne greznice. Sesalna roka Jumbo je pa-
metna naložba, saj ni treba priključiti sesalne cevi. Sesalno roko 
lahko namestite na levo ali desno stran. Zamudno rokovanje s ce-
vmi odpade zaradi preproste namestitve k črpalki.
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ELEKTRIČEN LIJAK (DODATNA OPREMA)

OPORA LIJAKA NA SESALNI ROKI JUMBOJUMBO LEVO/DESNO

Za zmanjšanje potrebnega prostora lahko sesalno roko JUMBO proti 
doplačilu opremite z oporo lijaka. Opora je serijsko nameščena na 
podvozju cisterne.

Za menjavo strani je treba podnožje cilindra premakniti z desne na levo stran

JUMBOMATIC

Z varnostno napravo lahko preprosto spremenite položaj roke ter jo 
blokirate v vertikalnem položaju.

JUMBOMATIC je del serijske opreme pri sesalni roki JUMBO levo/
desno in opcijske pri STRANSKI SESALNI ROKI JUMBO. Vse sesal-
ne roke JUMBO levo/desno so nameščene s sekvenčnim blokom  
''Jumbomatic''. 

Samo ena dvojno delujoča funkcija zadostuje za premikanje roke. 
Blok poskrbi za zaporedno izvajanje različnih hidravličnih funkcij 
(preklop črpanja, dviganje/spuščanje roke, varnostna sklopka za 
transport, upravljanje lopute in odzračevalnega sistema). 

Električno stikalo omogoča izoliranje funkcije ''preklop črpanja''; ust-
vari se vakuum v cisterni, medtem ko je roka še vedno v navpičnem 
položaju, kar je zelo praktično, če se cisterna uporablja za črpanje 
brez uporabe sesalne roke JUMBO, ali če želite med zapuščanjem 
polja ustvariti podtlak, medtem ko je roka še vedno v transportnem 
položaju.

Za nadzemne greznice lahko uporabite daljinsko voden lijak z električnim 
zapiranjem. Ta praktična oprema omogoča električno zapiranje lopute 
neposredno na lijaku, kar prepreči pretok gnojevke skozi loputo, če stroj 
ni v fazi črpanja. 

Vozniku za ročno zapiranje lo-
pute ni več treba zapustiti trak-
torskega sedeža. Lijak ima tudi 
še drugo električno loputo, ki 
omogoča potiskanje gnojevke med 
odzračevanjem sesalne roke nazaj v 
predgreznico. 

Lijak ima transportni trikotnik 
(ženski del) za sprednje dviganje 
traktorja. 

Opora lijaka na sesalni roki JUMBO Opora na podvozju
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Vgrajena Samonosna

Trenutno so na voljo 4 zglobne sesalne roke (slika zgoraj).: 
1− desno brez turbopolnilnika
2− desno s turbopolnilnikom 
3− kotna brez turbopolnilnika
4− kotna s turbopolnilnikom    

Ti modeli so na voljo v izvedbi Ø 200 mm (8") in Ø 250 mm (10"). 
Zaradi obeh členov z dvojno delujočim krmiljenjem lahko sesalna 
roka doseže večino cistern.

Za povečanje zanesljivosti sesalne roke so hidravlične cevi toge, 
industrijska loputa DD pa zagotavlja tesnjene med sesalno roko 
in cisterno. Zglobne sesalne roke JOSKIN so na voljo v samono-
sni ali vgrajeni izvedbi. Odločilnega pomena pri izbiri zareze je 
kapaciteta cisterne (potrebno pri EUROLINER in CARGO). Tako je 
potreben prostor manjši, zagotovljena pa je zahtevana varnost pri 
cestni vožnji.

JOSKIN uporablja 2 različna zgloba:
- kroglični zglob s cilindričnim upravljanjem (serija);
- kroglični zglob s pogonom prek hidravličnega motorja.
Glavna razlika med obema je v tem, da je kot odpiranja sesalne 
roke veliko večji s hidravličnim krogličnim zglobom.

Z vgrajeno sesalno roko je kot odpiranja med cisterno in prvim delom 
sesalne roke maksimalno 119°; s sesalno roko brez zareze je kot odpiranja 

maksimalno 132°.

ZGLOBNA SESALNA ROKA
OPREMA 

SPLOŠNO

TEHNIČNI PODATKI

PRVI ZGLOB

VGRAJENA

NI VGRAJENA

Turbopolnilnik Potopni turbopolnilnik na zglobni 
sesalni roki

Model Ø 250  lahko opremite tudi s turbopolnilnikom (pospešitev 
prehoda gnojevke in upad vrednosti podtlaka črpalke).

Maksimalni kot odpiranja drugega 
zgloba (s krogličnim zglobom s 

cilindričnim upravljanjem) 
je 95°.

Maksimalni kot odpiranja drugega 
zgloba (s krogličnim zglobom s po-
gonom prek hidravličnega motorja) 

je 180°.

DRUGI ZGLOB
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Zglobne sesalne roke lahko opre-
mite z izvlečnim podaljškom (1,80 
m), kar omogoča črpanje na veliki 
globini (+/-4,5 m). Tak podaljšek je 
na voljo s premerom 8'' in 10''.

IZVLEČNI PODALJŠEK

Zglobna sesalna roka JOSKIN na 
sprednjem dvižnem mehanizmu 
traktorja je udobna kompaktna 
rešitev za polnjenje cisterne za 
trosenje.

Višina črpanja do 4,5 metra in 3 
metre dolg drugi del omogočata 
posebej črpanje na robu polja iz 
cisterne za gnojevko, transpor-
tnega tovornjaka ali zabojnika 
z lijakom ter iz vseh nadzemnih 
rezervoarjev z lijakom.

Dva dela sesalne roke sta med 
seboj povezana prek dvojno 
delujočega cilindra, ki regulira 
naklon premičnega dela (največ 
100 stopinj). Voznik ima med 
črpanjem odlično vidljivost.

SESALNA ROKA NA SPREDNJEM DVIŽNEM MEHANIZMU
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Optimiranje povlečnice (vlečne linije) za:

•  doseganje maksimalnega kota dviga pri črpanju zabojnika ali 
nadzemne greznice;

•  omogočanje največjega kota spuščanja pri črpanju podzemne 
greznice;

•  olajšanje črpanja v polnilni lijak zaradi konstrukcije, ki zahteva 
samo malo stranskega razmika; 

•  namestitev turbopolnilnika v sesalnem nastavku ali potoplje-
nega turbopolnilnika zadnje generacije.

Sesalni nastavek se lahko uporablja z različno opremo v številnih 
primerih: vakuumska črpalka, centrifugalna črpalka, črpanje na 
stožcu itd. Na voljo so različni modeli: z zadnjim ali sprednjim 
vrtiščem, izvlečnimi napravami, turbopolnilnik ali potopni turbo-
polnilnik. Rešitev za vse položaje.

VROČE CINKAN 
SESALNI NASTAVEK

Z industrijskim krogličnim zglobom 
lahko zmanjšate stranske 

obremenitve.

OPREMA 

SPLOŠNO TEHNIČNI PODATKI

Centrifugalna črpalka Sesalna cev

Serijsko S hidravličnim 
zglobom

S turbo-
polnilnikom

Z zglobom in 
potopnim turbo-

polnilnikom

Črpanje na stožcu

Sesalne nastavke JOSKIN lah-
ko proti doplačilu opremite z 
izvlečnim podaljškom. Opre-
ma je zelo zanimiva za dose-
ganje večjih globin!

IZVLEČNI 
PODALJŠEK

Sesalni nastavek z zadnjim vrtiščem
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Za preprečevanje predolgih premikov lahko sesalni nastavek po 
vaši želji namestite v transportni položaj z dvema transportnima 
napravama (levo in desno − dodatna oprema) na stran cisterne.

Prednost v primerjavi z zglobno sesalno roko je v tem, da zgornji 
sesalni nastavek poleg vsega omogoča svobodno krožno gibanje 
za preprosto črpanje na obeh straneh cisterne.
Razpršilne naprave lahko omejijo kot 
vrtenja sesalnega nastavka. Prehod 
sesalnega nastavka nad traktorjem 
je zaradi varnosti nemogoč (zaščita 
sprednjih elementov cisterne, 
zaščita uporabnika …). Upravljalna 
konzola s 4 elektroventili in upravl-
jalna ročica poskrbijo za preprosto 
in udobno upravljanje (serijsko). S 
sistemom ISOBUS je mogoče uprav-
ljanje z upravljalno ročico AUX-N.

VSE VRSTE GNOJNIH JAM

TRANSPORTNI POLOŽAJ

NASTAVITEV IN KONTROLA

Ogrodje

NOV SESALNI NASTAVEK NA SPREDNJEM VRTIŠČU
Tudi če je na cisterni nameščen zelo širok cevni razdelilnik, ta 
naprava dopušča povišanje globine črpanja brez trka z letvijo s 
šobami. Prekmerna napolnitev cisterne je prav tako preprečena, 
saj je sesalni nastavek v celoti spravljen nad cisterno. Mere 
različnih delov sesalnega nastavka – posebej zgradba sprednjega 
podvozja – so vedno prilagojene konfiguraciji stroja, kar izboljša 
zmogljivost in upravljanje.  

Sesalni nastavek s sprednjim vrtiščem

Sesalni nastavek z zadnjim vrtiščem

Sesalni nastavek na sprednjem vrtišču v izvlečenem položaju (vrednosti se 
spreminjajo glede na izbrano konfiguracijo).

Sprednji sesalni nastavek s 
potopnim turbopolnilnikomSesalni nastavek na lijaku
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PRIKAZ NAPOLNJENOSTI

Uporaba razpršilnika ne omogoča več opazovanja, kako gnojevka 
izteka zadaj iz cisterne. Zaradi tega je podjetje JOSKIN kot eden 
prvih ponudilo prikaz napolnjenosti na cisterni.

Kot nadomestilo za serijsko (a) kontrolno okence/kontrolna oken-
ca JOSKIN ponuja prozorno vezno kontrolno cev (Ø  150  mm), 
kazalnik napolnjenosti s plovcem ali podolgovato kontrolno 
okence 8 x 30 cm (montaža na želeno mesto).

Cisterne za gnojevko je treba redno čistiti. JOSKIN predlaga različne 
rešitve, na primer odprtino na zadnji strani, skozi katero lahko vsto-
pite v cisterno.

Vstopna odprtina na tečajih
Ø 850 mm (pri MODULO2

brez ojačitve)

Kontrolna cev iz pleksi stekla 
Ø 150 mm

Hemisfersko kontrolno okence

Zgornja vstopna odprtina
Ø 600 mm na tečajih

Podolgovata kontrolna 
okenca 8 x 30 cm

Kazalnik napolnjenosti s plovcem

Standardna vstopna odprtina
(Ø 600 mm)

Zgornja vstopna odprtina
(Ø 600 mm)

VSTOPNE ODPRTINE

PREDHODNO NAMEŠČENA 
OPREMA IN DODATNA 
OPREMA ZA CISTERNE 

OPREMA 
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1.  hidravlično mešalo
2.  sistem praznjenja na strmini
3.  zunanja lestev
4.  pnevmatsko mešalo
5.  zglobna hidravlična sesalna roka

6.  čelna sesalna roka brez zareze JUMBO
7.  kazalnik napolnjenosti s plovcem
8. sesalna loputa
9.  sesalni nastavek
10.  rotacijska luč/delovna luč

11.  dovod razdelilnik gnojnice
12.  turbopolnilnik levo
13.  rezalnik Simple-Cut

Podjetje JOSKIN v svojem programu nudi med drugim veliko 
število predhodno nameščene opreme, ki omogoča kasnejšo 
izbiro priključkov in različnih dodatkov (npr. sesalnega nastavka 
ali sesalne roke, zgornje hidravlične lopute, mešala itd.). Serijska 
proizvodnja in knjižica rezervnih delov omogočata dopolnjevan-
je stroja tudi v prihodnosti.

IN ŠE VELIKO VEČ!
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OPREMA ZA VOŽNJO

BLATNIKI

Vse cisterna za gnojevko JOSKIN se lahko opremijo z vroče cinkani-
mi blatniki (serijsko pri dvo- in troosnih cisternah).

Njihova zgradba omogoča moduliranje, zato se lahko prilagodijo 
meram pnevmatik in položaju podvozja. Tako so razširjeni blatniki 
pri cisternah – tako eno- kot tudi dvoosnih – priviti s cisterno.

Pri nerazširjenih verziji so blatniki priviti s kotnikom ogrodja (za 
MODULO2), cisterno (EUROLINER in Vacu-CARGO) ali podvozjem 
(za druge modele).

Blatniki služijo tudi za odlaganje cevi pri dvo- in troosnih modelih. 
Na teh modelih so predvideni kavlji.

Blatnik pri enoosni cisterni BREZ 
razširitve

Blatnik pri enoosni cisterni Z 
razširitvijo

Blatnik pri dvoosni cisterni BREZ 
razširitve

Blatnik na modelu Vacu-CARGO z 
neodvisno zaščito pred brizganjem

OPREMA 

Vsa vozila JOSKIN lahko opremi-
te s centralnim ali samodejnim 
mazalnim sistemom, celo velika 
vozila z obsežno opremo.

Tak mazalni sistem pome-
ni bistven prihranek časa pri 
vzdrževanju.

SAMODEJNO MAZANJE

Rotacijska luč

Majhen žaromet + odsevnik

Pozicijska luč

Zadnje luči tovornjakarskega tipa

LED delovna luč

Stranska luč
LUČI

Vse cisterna za gnojevko JOSKIN imajo luči v skladu z zakonom.

Opcijsko so na cisterni predvidene tudi opore za druge luči, kot so rot-
acijska luč in zadnji delovni žarometi (izbira).
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Zakonodaja o priključkih cistern za gnojevko se razlikuje od 
države do države. Upoštevajte predpise v svoji državi.

Dandanes je razdeljevanje gnojevke prekrivajoče in tik nad tlemi, 
raznašanje pa se je zaradi tako imenovanega ''natančnega razdeli-
lnika'' močno zmanjšalo, saj gnojevko usmerja navzdol. Tak razde-
lilnik je del serijske opreme pri cisternah za gnojevko JOSKIN. Tro-
silni razdelilniki s sklopko Perrot so nameščeni na tečaju, kar olajša 
črpanje od zadaj, pri čemer je upoštevana dolžina kombinacije trak-
tor + cisterna za gnojevko.

Dvojni natančni razdelilnik je na voljo proti doplačilu. Razdeljena 
količina na hektar je pri enaki hitrosti podvojena.

Tak razdelilnik gnojevko usmerja neposredno navzdol (navpično), 
kar je zelo koristno na robu ceste. Dolg navpični razdelilnik je po 
višini nastavljiv tako, da se lahko nastavi delovna širina.

Trosenje gnojevke poteka z obračanjem z leve na desno ali obratno. 
To omogoča trosenje ''velikih kapljic'' pri nizkem tlaku. Na voljo je 
več variant (količina/širina).

PRIKLJUČKI

1. NATANČNI RAZDELILNIK

2. DVOJNI NATANČNI RAZDELILNIK

3. DOLG NAVPIČNI RAZDELILNIK

4. OBRAČALNI RAZDELILNIK "MÖSCHA" ''

5. DVOJNI RAZDELILNIK MÖSCHA

7. ''SISTEM ZA PRAZNJENJE NA STRMINI'' (S. 20)

OPREMA

Dolg navpični razdelilnikDvojni natančni razpršilnik

Sistem za praznjenje na strmini

Obračalni razdelilnik Dvojni razdelilnik MÖSCHA

Dvojni razdelilnik Eisele

6. DVOJNI RAZDELILNIK EISELE

8.  PRŠILNA LETEV IN RAZPRŠILNIKI (S. 68)
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MULTI-ACTION SOLODISC

TERRASOC

TERRAFLEX/3
TERRAFLEX/2 XXL

TERRAFLEX/2

TERRADISC
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•  razpršilnik za njivo z 2 vrstama fiksnih rogljev
•  lemeži gosja noga širine 24 cm z razmikom 40 cm
•  priporočena delovna globina: 10 do 12 cm
•  širina od 2,80 do 5,20 m

•  razpršilnik za njivo z 2 vrstama fleksibilnih rogljev
•  razmik 30, 37,5 ali 40 cm
•  pokončni obračljivi lemeži 6,5 cm
•  priporočljiva delovna globina: 12 do 15 cm
•  širina od 2,70 do 7,12 m

•  velika širina za traktorje z veliko močjo
•  tip Terraflex/3 s 3 vrstami rogljev namesto 2
•  razmik 30 ali 40 cm
•  preprečevanje zamašitev
•  širina od 4,40 m do 5,70 m

•  razpršilnik s sankami
•  deluje na podlagi lastne teže
•  delovna globina: 0 do 3 cm odvisno od tal
•  vsestranski na strniščih, travnikih, pri pokončnih rastlinah
•  širina od 3,00 do 7,74 m

• razpršilnik z velikimi diski: 406 mm 406 mm
• naprava za konstanten tlak za kontrolo globine
• delovna globina: 1 do 6 cm odvisno od tal
• vsestranski na travnikih, strniščih, njivah po obdelavi strnišča 

in pri stoječih rastlinah
• širina od 3,00 m do 8,25 m

•  razpršilniki za njivo z 2 vrstama upognjenih diskov (Ø 510 mm)
•  iztok gnojevke za prvo vrsto
•  delovna globina do 18 cm
•  odlično podkopavanje žita
•  širina od 4 m, 5 m ali 6 m

RAZPRŠILNIKI ZA NJIVO

RAZPRŠILNIKI ZA ZELENE POVRŠINE

PALETA IZDELKOV

S.75

S.77

S.76

S.78

S.80 S.81
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PENDISLIDE PENDISLIDE PRO

PENDITWIST VOGELSANG

TWINJET MULTITWIST RM/XXL
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•  razdelilnik z vlečenimi cevmi
•  delovna širina do 36 m
•  razmik 26, 28 ali 30 cm 
•  izhodi Ø 40 mm

•  pršilna letev z dvojnimi šobami
•  klasičen razdelilnik z odbojnimi ploščami na veliki delovni 

širini
•  neposredno dovajanje: brez razdelilne glave Scalper©

• širina od 15 m do 30 m

•  pršilna letev z večnamenskimi šobami
•  brizganje v bližini tal in dobra porazdelitev
•  neposredno dovajanje: brez razdelilne glave Scalper©
•  širina brizganja od 12 do 27 m

•  razdelilnik z vlečenimi cevmi
•  razdeljevanje gnojevke na tleh (linije)
•  različne uporabe (travniki, stoječe rastline ...)
•  razmik 25 ali 30 cm

•  razdelilnik z vlečenimi sankami iz ertalona
•  razdeljevanje gnojevke na tleh (linije)
•  različne uporabe (travniki, stoječe rastline ...)
•  razmik 25 ali 30 cm

RAZDELILNIKI Z VLEČENIMI SANMI IN CEVMI

PRŠILNA LETEV S ŠOBAMI

CEVNI RAZDELILNIKI

S. 82

S.85

S. 87S. 87

S. 83

S.86

• razdelilnik z vlečenimi sankami iz ertalona
• možnost fiksnega priklopa
• idealno za strme terene
• razdeljevanje gnojevke na tleh (linije)
• različne uporabe (travniki, stoječe rastline,...)
• razmik 25 cm
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Zvišanje nominalne vrednosti dvoriščnih gnojil je postalo nuja. 
Lahko jih označimo za bogate vire, ki povečujejo pridelke na njivah 
in zelenih površinah z znižanjem stroškov zaradi zmanjšanja ku-
pljenih kemičnih gnojil. Za zagotavljanje visoke učinkovitosti se je 
nujno treba opremiti s primernim materialom. Moderne metode 
razdeljevanja bistveno zmanjšajo izgube zaradi hlapenja gnojil-
nih snovi gnojevke (do 90 %, če naprava ni ustrezna). V gnojevki 
tako ostanejo organske snovi, dušik, fosfat, kalij, magnezij itd.

"Program priključki cisterna za gnojevko’’ podjetja JOSKIN ponuja 
rešitev za zelene površine – z diski, sankami ali lemeži, za njive – s 
fiksnimi ali fleksibilnimi roglji ali diski ali za razprševanje z letvijo, 
vlečenimi cevmi, letvijo z več šobami, dvojnimi šobami.'' Delov-
na širina se glede na model spreminja od 2,80 m do 36. Uporaba 
razpršilnika je donosna naložba, ki se povrne v kratkem času.

CEVNI SISTEM ZA GNOJENJE
Cevni sistem za gnojenje je združljiv s celotno paleto cistern za 
gnojevko, saj se lahko vse naprave namestijo na naše cisterne 
za gnojevko ali na posebno držalo na traktorju. Namenjen je za 
tritočkovno vpetje na traktorju.

Pri proizvodnji podvozja je uporabljena enaka filozofija, ki že od 
nekdaj velja pri proizvodnji strojev JOSKIN. Avtomatizirani ob-
delovalni stroji zagotavljajo izjemno natančnost. Laserji in žage 
s številskim razrezom omogočajo rezanje profilov in jeklene 
pločevine. Računalniško vodene stružnice, izdelovalni center, upo-
gibne stiskalnice, če naštejemo samo nekatere, so avtomatski stroji, 
ki omejijo kakršnokoli tveganje za napake. Varjenje z neprekinje-
nimi zvari zagotavljajo roboti, ki preprečujejo brizganje med var-
jenjem. Dolgo življenjsko dobo materiala JOSKIN zagotavlja vroče 
cinkanje.

PROIZVODNJA ZADNJIH PRIKLJUČKOVPROGRAM PRIKLJUČKOV CISTERN ZA GNOJEVKO

KONCEPCIJA IN TOVARNIŠKA 
PROIZVODNJA

MONTAŽA PRIKLJUČKOV CISTERN ZA GNOJEVKO
Razpršilniki in pršilne letve se ločeno namestijo na stabilni površini. 
Najprej je treba sestaviti različne dele razpršilnikov oziroma drugih 
priključkov ter glave razdelilnikov in jih namestiti na podvozje.

Nato sledijo zaključna dela. Pred dobavo in končno kontrolo sta 
potrebna še testiranje in montaža na cisterno za gnojevko.
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RAZDELILNA GLAVA SCALPER©  
Za dobro delovanje razpršilnika je potrebna učinkovita razdelilna gla-
va, saj je gnojevka (posebej goveja) bogata z vlakni in tujki. Zamašena 
odprtina samodejno povzroči neredno nanašanje in prekinitev dela, 
kar pa je lahko zelo naporno!

Rešitev JOSKINA je patentiran sistem SCALPER©: izjemno učinkovita 
razdelilna glava z 8 prosto vrtečimi rezili plošč na nosilcu, ki ga po-
ganja hidravlični motor.

Med okroglimi rezili ter eliptičnimi in ekscentrskimi odprtinami proti-
rezila nastane učinek striženja. Tako so vsi tujki v gnojevki popolnoma 
zdrobljeni.

Če rezila naletijo na pretrd predmet, lahko samodejna naprava 
"Switch-Matic" (proti doplačilu) spreminja smer vrtenja razdelilne gla-
ve SCALPERS ©, dokler predmet ni zdrobljen. Poleg tega je v kabini 
na vseh priključkih s Touch-CONTROL (avtomat) predviden električni 
preklopnik smeri vrtenja z ročnim upravljanjem.

Na vhodu razdelilne glave pritrjena, ročno vodena loputa z več 
položaji ima stopenjsko nastavljanje dovajanja razpršilnika. Fina nas-
tavitev poteka z nadtlačnim ventilom JOSKIN in izbranim tipom proti-
rezila. N voljo so 3 vrste protirezil: 7 do 20 m³/ha, od 12 do 30 m³/ha ali 
25 do 50 m³/ha. Mogoča je dvojna dovodna cev razdelilnika za večjo 
količino. 

Hidravlični krogotok je zaradi čepa izoliran. Drenažna cev omogoča 
določevanje lege morebitne motnje hidravličnega tesnjenja. Razde-
lilne glave JOSKIN SCALPER© za opremljanje obstoječih razpršilnikov 
se prodajajo posebej.

Dovajanje razdelilne glave omogočata serijska gumijasta cev 6’’ in re-
gulirna loputa 6’’.

RAZDELJEVANJE GNOJEVKE

NAVPIČNA RAZDELILNA GLAVA SCALPER©  
Zaradi velike širine razdelilnika z vlečenimi cevmi je potrebna 
navpična razdelilna glava z dvema rezalnima sistemoma, na vsaki 
strani z enim. Gnojevka pod visokim pritiskom priteka v sredinski 
del razdelilne glave skozi odprtino 6’’. Nato rezila zdrobijo tujke in 
gnojevko enakomerno porazdelijo v različne iztoke (24 ali 36 izto-
kov, odvisno od modela). Za zagotavljanje enakomerne količine 
gnojevke na izhodu cevi je na navpični razdelilni glavi predviden 
notranji zračnik.

Prednosti take navpične razdelilne glave so naslednje: manjše 
mere in manjša izguba gnojevke v napeljavah razpršilnikov (manj 
zavojev v ceveh). 
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IZTOK 8"
Za lažje čiščenje

RAZDELILNA 
GLAVA

AVTOMATI

DVIŽNI SISTEM
USTREZNE OSI
Za prilagajanje dodatni 
teži zadnjih priključkov

ROČNO VODENA 
REGULIRNA LOPUTA

OJAČENO DNO CISTERNEERFORDERLICHE VORRICHTUNG

Z ustrezno opremo lahko vse cisterne za gnojevko JOSKIN 
opremite z zadnjim priključkom (izjema so modeli ALPINA,  
Q-BIGLINER, TETRALINER).

JOSKIN ponuja številne možnosti prilagajanja, ki so predstavljene 
tukaj.

Samonosna vozila lahko zadaj opremite z ojačenim dnom cisterne, 
ki ojači cisterno po celotni višini tako tako, da se obremenitve zaradi 
teže zadnjega priključka prenesejo na celotno vozilo.
Tako lahko na primer namestite cevne razdelilnike do 18 m in 
razpršilnike 
Multi-ACTION ter SOLODISC (do 6,02 m) ter razpršilnike za njivo z do 
11 roglji.

USTREZNA STRUKTURA

Ojačeno dno cisterne Ojačeno dno cisterne in dvižni  
mehanizem
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Priklopni sistemi JOSKIN so zelo kompaktni ter namenjeni za zmanjšanje stranskih in navpičnih obremenitev na celotnem podvozju. Sestav-
ljeni so iz štirih točk, zagotavljajo pa zelo visoko stabilnost zadnjega priključka, pri čemer zmanjšajo previs.

Pri dvižnih mehanizmih je na voljo več izbir:

•  vzmetenje dvižnega mehanizma: prevzame del teže razpršilnika, da se razpršilnik na vlažnih in blatnih tleh ne pogrezne;

•  električno upravljanje dvižnega mehanizma na zadnji strani cisterne za olajšanje priklopa priključka;

•  prehod natančnega razdelilnika prečno skozi dvižni mehanizem. Kljub zadnjemu priključku je vedno mogoče nanašanje gnojevke v pla-
steh. Za to je predviden opcijski "natančni razdelilnik na razpršilniku".

DVIŽNI MEHANIZMI

Vgrajen dvižni mehanizem Lift (v celoti v podvozju vgrajen dvižni mehanizem) 
na QUADRA, X-TREM, TETRAX, VOLUMETRA in EUROLINER

Integriertes Lift-Hubwerk 
auf VOLUMETRA Behälter

Dvižni mehanizem Low-Lift-CARGO 
na Vacu-CARGO

Ozek dvižni mehanizem na COBRA 
(pritrjen s 4 sorniki, za večjo robustnost)
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ZGRADBA
Razpršilniki za njivo omogočajo globoko razprševanje gnojevke v zemljo. Zaradi visoke učinkovitosti poskrbijo za rahljanje zemlje. 

Elementi razpršilnika so nameščeni na dvojnem nosilnem ogrodju, ki je ojačen z večvrstnimi nosilci. Taka konstrukcija ima veliko prednost: 
obremenitev se zbira na ravni podvozja cisterne za gnojevko in se enakomerno prenese na traktor. Tako je obremenitev manjša, traktor pa 
je zaščiten pred torzijami.

Osnovno podvozje se lahko uporablja za vse modele. Tako so modeli z veliko delovno širino zgrajeni po modelu 2,80 m s podaljški.

Podvozja, ki nosijo več kot 3 metre široke razpršilnike, imajo DD-napravo za zlaganje z varnostnim prislonom proti torzijam. Vsi modeli so 
opremljeni s predpisanimi lučmi.

TEHNIČNI PODATKI

RAZPRŠILNIKI ZA NJIVO
TERRASOC  

TERRAFLEX2 

TERRAFLEX2/XXL 

TERRAFLEX3 

TERRADISC

S.75

S.76

S.77

S.77

S.78
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TEHNIČNI PODATKI

Gnojevka za rogljem steče v zemljo, točno pod lemežem, ki jo 
odpre. TERRASOC zagotavlja razdelitev gnojevke po celotni širini 
lemeža (15 do 25 cm, odvisno od vrste gnojevke in sestave tal). Po-
razdelitev po večji površini omogoča večji razmik med roglji; to zah-
teva manjšo vlečno moč. 

Nastavitve:

• delovno globino rogljev nastavite s tipalnimi kolesi; 

• roglji imajo individualno nastavitev globine (3 položaji);

• nastavitev rezalnega kota rogljev za močnejše oziroma manj 
močno rahljanje tal.

DELOVANJE

Razpršilnik za njivo TERRASOC ima toge roglje, ki so med seboj 
oddaljeni 40 cm s strižnim sornikom za zaščito in nosijo ploščate 
lemeže v obliki gosje noge (širina 24 cm). Zaradi oblike rogljev in 
široke reže lemežev je tveganje za zamašitev neznatno. Prednosti 
sistema so:

•  učinkovito preoranje tal;

•  delovna globina: ca. 10 do 12 cm;

•  odlična obdelava strnišča (lemeži najbolj 
primerni za mehansko uničevanje plevela);

•  majhna potrebna moč traktorja (glejte spo-
daj).

OBDELAVA STRNIŠČA

Razpršilnik ima posebno pritrditev, ki uporabniku omogoča priklop na 
standardno tritočkovno vpetje traktorja. Tako se lahko uporablja kot 
plug ali cevni sistem za gnojevko.

Proti doplačilu lahko model 5200/13SH opremite z dodatnim pa-
rom gumijastih tipalnih koles. Večja širina omogoča natančnejšo 
nastavitev in zagotavlja višjo stabilnost pri uporabi na njivi.

TERRASOC

OPREMA

Modeli Širina
Delovna širina (m)

Transportna 
širina (m)

Število 
lemežev

Razmik 
(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

MODELI TERRASOC
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Enako kot pri TERRASOC lahko modelom 5100 in 5200 TERRAFLEX/2 
dodate par tipalnih koles.
Proti doplačilu lahko razpršilnike za njivo TERRAFLEX/2 opremite z 
izravnalno brano.

Lemež odpre zemljo in gnojevka steče vanjo skozi iztoke (nepos-
redno za lemežem). Zaradi nihajočega delovanja so roglji bolje 
zaščiteni pred ovirami (kamni itd.), vendar zagotavljajo manj ena-
komerno globino. 

Delovno globino nastavite centralno na tipalnih kolesih.

Enako kot TERRASOC se lahko tudi TERRAFLEX uporablja kot plug 
ali cevni sistem za gnojevko.

Modeli TERRAFLEX imajo fleksibilne roglje na širokih listnatih  
vzmeteh (Everstrong), ki so zaključeni z ravnim obračljivim 
lemežem širine 6,5 cm.

Taka vrsta rogljev zagotavlja:

•  boljše rahljanje zemlje zaradi 
nihajočega delovanja rogljev;

•  dobro mešanje ostankov rastlin;

•  pretrganje dna brazde ter dobro  
pripravo setvišča;

•  delovno globino od 12 do 15 cm.

DELOVANJE

Za doseganje najboljšega kompromisa med količino za nanašanje 
in porazdelitvijo globalni razmik med vrstami pri TTERRAFLEX/2 
znaša 30 ali 40 cm, odvisno od izbranega modela.

TERRAFLEX/2 

TRANSPORT

TERRAFLEX/2

OPREMA

Za preprečevanje preseganja dovoljene transportne širine in 
udarjanja ob ovire imajo razpršilniki TERRAFLEX/2 (5200/13SHK in 
5100/17 SHK) in TERRAFLEX/3 zložljive zunanje roglje.

Zložljivi roglji

Tipalni kolesi Izravnalna brana

Modeli Širina
Delovna 

širina (m)

Transport-
na širina 

(m)

Število 
rogljev

Razmik 
(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

MODELI TERRAFLEX/2
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Vzmetni zobci z modrim, obračljivim, 
ojačenim lemežem 11 cm Kongskilde Vibro-
flex lahko nadomestijo standardne modele. 
Roglji Konigskilde Vibroflex mešajo in za-
kopavajo veliko količino slame in ostankov 
rastlin. Njihove prednosti so:
•  dvojni učinek: rahljanje in dviganje zem-

lje in spuščanje ostankov vegetacije;
•  navpično območje (nad lemežem), ki zagotavlja boljše 

mešanje zemlje in rastlin;
•  širina 11 cm;
•  večja robustnost;
•  obračljivost;
•  struktura za zakopavanje zastirke;
•  zelo dobri rezultati pri uničevanju plevela (korenine in semena).

OPREMA : 

Razmik med vrstami pri Terraflex/3 znaša 30 ali 40 cm. Roglji so 
razdeljeni v 3 vrste, kar omogoča večji razmik. Razpršilnik je bil 
razvit posebej za preprečevanje zamašitev. Tako je uporaba zelo 
priporočljiva na tleh z veliko ostankov rastlin.

Upoštevajte, da je razmik med prvo in drugo vrsto večji od razmika 
med drugo in tretjo vrsto.

TERRAFLEX/3

TERRAFLEX/2 XXL

TERRAFLEX/2 XXL
TERRAFLEX/3

TERRAFLEX/2 XXL omogoča večjo delovno širino od 6 do 7,12 m. 
Poleg tega pa razmik med vrstami znaša 30 ali 37,5 cm, odvisno od 
modela.

TERRAFLEX/2 z izravnalno brano

Modeli Širina
Delovna 

širina (m)

Trans-
portna 

širina (m)

Število 
rogljev

Razmik 
(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

MODELI TERRAFLEX/2 XXL MODELI TERRAFLEX/3
Modeli Širina

Delovna 
širina (m)

Trans-
portna 

širina(m)

Število 
rogljev

Razmik 
(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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Razpršilnik za njivo TERRADISC je sestavljen iz 2 vrst diskov s pre-
merom 510 mm, ki so povezani z osnovnim ogrodjem.

Razpršilnik za njivo zagotavlja:

•  učinkovito prodiranje gnojevke v zemljo;

•  nastavljivo delovno globino do 18 cm;

•  odlično obdelavo strnišča.

Novi razpršilnik za njivo JOSKIN je sestavljen iz dveh vrst upognje-
nih zobatih diskov. Odvisno od širine ima razpršilnik 32 ali 48 dis-
kov (premer 510 mm), ki so v 2 vrstah priviti na osnovno ogrodje.

Prva vrsta je namenjena odpiranju zemlje. Iztoki za gnojnico so 
nameščeni med diski prve vrste in omogočajo odtekanje gnojev-
ke v zemljo.

Druga vrsta diskov, ki je nameščena obratno od prve vrste, pokri-
va razdeljeno gnojevko. 

Prednosti TERRADISC-a:
- velika delovna hitrost z veliko močjo;
-  homogeno mešanje gnojevke in zemlje;
-  odlična obdelava strnišča;
-  skoraj ničelna izguba hranilnih snovi.

Prestavitev iz delovnega v transportni položaj (širina 2,80 m) se iz-
vaja z dvema močnima DD-cilindroma, kar omogoča visoko kom-
paktnost z majhnim previsom. 

DELOVANJE ZLAGANJE

TERRADISC

Modeli Širina
Delovna 

širina (m)

Transport-
na širina 

(m)

Število 
diskov

Razmik 
(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

MODELI TERRADISC
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Razpršilniki za zelene površine 
omogočajo odlaganje gnojevke 
na površino ali v zemljo, pri čemer 
so poškodbe tal minimalne.

Nameščeni so na identičnih po-
dvozjih. Zaradi standardizirane-
ga podvozja je mogoča menjava 
priključkov. Nosilno ogrodje je 
narejeno iz posebnega jekla z ve-
liko mero upogljivosti. Tako je za-
gotovljen odličen kompromis med 
trdnostjo in lahkotnostjo. Zelo 
kompaktna zgradba razpršilnika in sistema zlaganja omogoča manjši 
previs na zadnji strani cisterne za gnojevko, zato je obremenitev cis-
terne zelo majhna.

SPLOŠNO

Elementi razpršilnikov so sestavljeni iz 2 iztokov in so s sornikom 
priviti na podvozje. Tako se za vožnjo po neravnih površinah lah-
ko nagnejo za 30° (15° na levo in 15° na desno) brez dviganja stro-
ja in brez najmanjše poškodbe travne ruše.

VLEČNI ELEMENTI

RAZPRŠILNIKI 
ZA ZELENE POVRŠINE

Modeli z delovno širino več kot tri metre imajo dvojno delujoč 
hidravlični sistem zlaganja, ki preprečuje preseganje predpisane 
transportne širine.

Pomembno je tudi dejstvo, da ima naprava za visoko zlaganje 
samodejno zapiralo Lock-Matic© 
tako, da je vožnja popolnoma 
varna. To zapiralo upravlja ista 
hidravlična funkcija kot napravo 
za zlaganje s krmilnimi ventili.

LOCK-MATIC

Serijsko so vsi razpršilniki opremljeni s sistemom za ustavitev kap-
ljanja (vpenjalne čeljusti), ki cevi razpršilnikov samodejno odprejo 
pri stiku z zemljo (in obratno, ko se priključek ne dotika več tal).

Vsi elementi za ustavitev kapljanja imajo za zmanjšanje obrabe gu-
mijastega stožca zaokroženo vpenjalno čeljust in vpenjalni prislon. 
Zamenjajo se lahko s hidravličnimi vpenjalnimi čeljustmi.

VPENJALNE ČELJUSTI

Hidravlične vpenjalne čeljusti Mehanski elementi za 
ustavitev kapljanja

S.80

S.81
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Multi-ACTION je sestavljen iz ogrodja z eno letvijo, kamor so prit-
rjeni vlečni elementi v razmiku 21,5 cm. Vsi vroče cinkani vlečni ele-
menti, ki so sestavljeni iz dveh neodvisno med seboj nagibnih rok, 
imajo na koncu samobrusilni lemež in zadaj brizgalni stožec.

Rezalni lemež v zemlji izdela čisto in globoko brazdo (med 0 in 3 cm), 
nato brizgalni stožec gnojevko previdno odloži na sredino, ne da bi 
škropil po rastlinah.

Povratne vzmeti, ki služijo kot mehanski blažilniki in se uporab-
ljajo samo od določene delovne višine, zagotavljajo nameščanje 
lemežev na tla pod določenim pritiskom. Ta pritisk v 2 fazah 
omogoča odmik podvozja od tal in prilagodljivost pri vzmetenos-
ti elementov.

Die langen Arme, an denen die Schare befestigt sind, ermöglichen :

Dolge roke, na katerih so pritrjeni lemeži:

•  zagotavljajo vzmetenost do 25 cm za prilagajanje neravnim 
tlem;

•  preprečujejo vibracije pri elementih, celo pri hitrosti več kot  
10 km/h;

• zagotavljajo pravilno odlaganje gnojevke v zemljo brez 
škropljenja.

Glavna prednost modelov Multi-ACTION je nizka teža. Razpršilnik 
združuje modularnost in preprosto zgradbo ter zahteva samo mi-
nimalno vzdrževanje.

ZGRADBA

Pri zlaganju razpršilnika elemen-
te na zgornjih rokah zadrži blo-
kirni sistem. Enostavna zareza 
preprečuje vrtenje elementov 
ter njihov padec. Tako ostanejo 
elementi fiksni tudi pri vibracijah 
med transportom.

BLOKIRANJE ELEMENTOV ZA TRANSPORT

OPREMA
Za opremo razpršilnikov Multi-
ACTION je na voljo več izbir:  

• pred lemeže razpršilnika Multi- 
ACTION se lahko namestijo diski  
(Ø 250 x 3 mm);

• česalo posevka;

• hidravlična zaščita pred podle-
tom.

MULTI-ACTION

Modeli De-
lovna 
širina 

(m)

Trans-
portna 

širina (m)

Število 
lemežev

Razmik med 
lemeži (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

MODELI MULTI-ACTION 
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Model SOLODISC je sestavljen iz pocinkanih vlečnih elementov. Vsi 
vlečni elementi imajo par diskov, ki jim sledi v dveh višinah nastavljiv 
brizgalni stožec. Razmik med diski znaša 21,5 cm. Razpršilna nap-
rava je sestavljena iz pocinkanega razpršilnega iztoka, elementa za 
ustavitev kapljanja in brizgalnega stožca iz mehke gume.
Delovna globina je nastavljiva (največ 6 cm). Zaradi konstantnega 
pritiska na dvižni mehanizem vedno ostane enaka. Za spreminjanje 
delovne globine preprosto spremenite pritisk z nastavitvenim ko-
lescem.
Vzmeti poleg tega služijo za mehansko vzmetenje. Diske pritiskajo 
na tla z določenim pritiskom. Sprememba globine nanašanja je tako 
omejena, s čimer je zagotovljena navpična vzmetna pot vlečnega 
sistema za prilagajanje prečnim neravnostim tal. Opcijsko se lahko 
vzmeti zamenjajo s hidravličnim sistemom za prečno izravnavo, kar 
zagotavlja enak pritisk na tla za vse elemente (princip veznih cevi).

Razpršilnik za zelene površine SOLODISC je idealen za natančno 
nanašanje gnojevke na travnikih. Sestavljajo ga diski z velikim 
premerom 406 mm x 19 mm, kar zagotavlja vsestransko uporabo 
pri pokončnih rastlinah, na strniščih itd.

ZGRADBA

Diskasti razpršilnik SOLODISC ima enostavno zamenljive diske; tako 
lahko stroj prilagodite vsem svojim zahtevam. Samobrusilni diski  
Ø 406 mm in debeline 19 mm so del serijske opreme pri vseh strojih. 
Ti diski iz litega jekla so zelo vzdržljivi in trpežni. Po izbiri je na voljo 
tudi drug model diskov: Ø 300 x 3 mm z lemežem, ki omogoča, da 
je razpršilnik nekoliko lažji. Diski imajo plužne lemeže, ki izdelajo 
širše brazde. Prostornina gnojevke tako ostane prava.

DISKI

SOLODISC

Diski so nameščeni na pestu s hermetičnimi in velikimi stožčastimi 
ležaji (možnost privijanja). Zaradi upora ležajev za diske  
Ø 406 mm stroj ne potrebuje veliko vzdrževanja.

MODELI SOLODISC

SOLODISC XXL
Ti novi razpršilniki so primerni za izvajalce storitev in velike 
kmetije.

Prednosti:
• širina do 8,25m;
• 2  navpični razdelilni glavi za konstanten in enakomeren  

pritisk;
•   novo robustno osnovno ogrodje;
•   razmik med vrstami 18,75 cm;
•   omejena skupna teža.

Modeli De-
lovna 
širina 

(m)

Trans-
portna 
širina 

(m)

Število 
diskov

Razmik med 
diski (cm)

Masa 
(kg)

3010/14SD 3,01 3,00 14 21,5 840

4300/20SDH 4,30 2,64 20 21,5 1.400

5160/24SDH 5,16 2,64 24 21,5 1.580

6020/28SDH 6,02 2,64 28 21,5 1.980

6880/32SDH 6,88 2,64 32 21,5 1.780

7740/36SDH 7,74 2,64 36 21,5 2.540

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

8250/44SDH2 8,25 2,96 44 18,75 2.640
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PRŠILNA LETEV
PRŠILNA LETEV S ŠOBAMI

Prekrivajoče pršenje po zraku omogoča veliko delovno širino. 
Različni modeli omogočajo razdeljevanje gnojevke blizu tal ali 
prekrivajoče.

Razdelilniki z vlečenimi cevmi JOSKIN so v celoti vroče cinkani, kar 
jim omogoča optimalno zaščito in dolgo življenjsko dobo. Poleg 
tega so vsi modeli hidravlično zložljivi.

Pršilna letev TWINJET ima tradicionalni način delovanja ‘‘dvoj-
ne šobe’’. Obe šobi se končata z nihajočim razdelilnikom za 
razprševanje na zelo veliki širini. Razdelilna omarica ima dva izho-
da s hitro spojko Ø 125 ter vodilno pločevino za prestrezanje tuj-
kov. "Zbiralnik kamenja" lahko izpraznite z dostopom do razdelilne 
omarice.

TWINJET

SPLOŠNOSPLOŠNO

MODELI TWINJET
Modeli Širina trosenja 

(m)
Število 

šob
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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S pršilno letvijo s šobami MULTITWIST podjetja JOSKIN je 
možno enakomerno razdeljevanje gnojevke 12 do 15 m široko. 
Letev je sestavljena iz dveh cevi, ki se opirata na dvea trikot-
na okvirja. Pri 12 m modelu ima vsaka cev 4 izhodne šobe z 
nameščenimi odbojnimi ploščami.

Pršilne letve s šobami MULTITWIST imajo usmerjevalno 
pločevino za razdeljevanje gnojevke blizu tal in "v obliki 
dežnika".

Sistem Twist se lahko namesti na 4-točkovni dvižni mehanizem 
ali neposredno na ojačano dno cisterne. Enako velja tudi za 
pršilno letev s šobami TWINJET.

SPLOŠNO

PRŠILNA LETEV S ŠOBAMI MULTITWIST RM
Modeli Širina trosenja 

(m)
Število 

šob
Masa 
(kg)

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

MULTITWIST XXL

Za enakomerno porazdelitev gnojevke na vsaki šobi je potrebna 
dvojna dovajalna cev Ø 6’’. Gnojevka po dveh gumijastih ceveh 
(Ø 125 mm) neposredno in brez zaviranja steče v center vsake 
matične šobe, pritisk pod izhodnimi šobami pa je enak. Na vseh 
koncih izhodnih šob nameščen razdelilni sistem sestoji iz fleksi-
bilnega gumijastega stožca, ki je usmerjen proti odbojni plošči. 
Plošča zadaj zagotavlja enakomerno nanašanje.

SPLOŠNO

4-TOČKOVNO OGRODJE
MULTITWIST XXL ima štiritočkovno ogrodje, s katerim lahko letev 
namestite na zadnji dvižni mehanizem.

Zaradi velike delovne širine je JOSKIN pri odpiranju/zapiranju 
letve predvidel pasivno izravnavo nihanja in samodejno zaporo. 
Pasivna izravnava nihanja zmanjša obremenitev na strmem tere-
nu in tako se lahko letev optimalno prilagodi tlom.

(*) X je za MULTITWIST XXL in D za dvojno zlaganje

PRŠILNA LETEV S ŠOBAMI MULTITWIST XXL
Modeli Širina trosenja 

(m)
Število 

šob
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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HIDRAVLIČNO ZLAGANJE

Vsi modeli so hidravlično zložljivi. V celoti odprt razdelilnik ima 
majhen previs, ki ne otežuje vožnje. Pri transportu je vse skupaj 
zaščiteno z zaponko. Sistem je nastavljiv po višini ter ima z gumi-
jastimi blažilniki obloženo ogrodje.

Hidravlični sistem za zlaganje ima naslednje parametre:

• hidravlična zaščita,

• zapora kril razdelilnika v transportnem položaju z vtičnimi  
oporami,

• prečni cilindri za boljši položaj razdelilnika (zmanjšanje nihanja).

Za večjo varnost pri uporabi so razdelilne glave v transportnem 
položaju usmerjene navznoter tako, da niso širše od razdelilnika.

Za bolj široke pršilne letve več kot 18 m je potrebna dvojna nap-
rava za zlaganje.

Vse pršilne letve JOSKIN (razen TWIN-JET) so opremljene s serijs-
ko napravo za ustavitev kapljanja (DD) in sistemom Twist. Sistem 
Twist zagotavlja obračanje cevnih razdelilnikov JOSKIN za čist 
transport (brez izgube gnojevke).

Serijski sistem TWIST zagotavlja obračanje cevnih razdelilnikov 
JOSKIN za 150°.

Poleg sistema za ustavitev kapljanja ima Twist tudi naslednje 
prednosti:

•  majhen previs;

•  možna montaža opcijskega natančnega razdelilnika brez od-
stranjevanja konzole. V razdelilno omarico je treba samo do-
dati razdelilnik gnojevke in dve ročno vodeni ali hidravlični 
loputi.

SISTEM TWIST IN SISTEM ZA USTAVITEV KAPLJANJA

ZAŠČITA ANTI-CRASH

Vse pršilne letve JOSKIN so opremljene s serijsko zaščito Anti-
Crash, ki nudi dodatno varovanje med delom na polju. Pri tej 
zaščiti so vsa krila opremljena z zglobi in povratnimi vzmetmi. Pri 
nanašanju na neravnih tleh se konca letve (največ 55 cm) pri doti-
ku tal zložita. Montaža kril na podolgovato odprtino na zunanjem 
koncu omogoča njihovo nihanje in višinsko nastavitev.

OPREMA PRŠILNIH LETEV
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PRŠILNE LETVE
CEVNI RAZDELILNIKI

Cevni razdelilnik JOSKIN gnojevko na veliki delovni širini odloži 
ob vznožje rastline, brez da bi umazal liste. Tako je izguba hra-
nilnih snovi zelo majhna, rast rastlin pa pospešena. Oba modela 
nudita izbiro med razdeljevanje gnojevke blizu tal in natančnim 
odlaganjem.

Oba modela imata podobno konstrukcijo. PENDISLIDE in PEN-
DITWIST imajo trikotno strukturo, ki je v glavnem sestavljena 
iz osrednjega ogrodja in odvisno od tipa razdelilnika iz cevi v 
razmiku od 25 do 30 cm mm. Cevni razdelilniki JOSKIN so v ce-
loti vroče cinkani, kar jim zagotavlja optimalno zaščito in dolgo 
življenjsko dobo.

Poleg tega so vsi modeli hidravlično zložljivi. Modeli PENDITWIST 
z dolžino od 18 m so opremljeni s serijskim dvojnim zlaganjem.

Oba modela imata v serijski opremi vmesne opornike za nasta-
vitev višine. Vmesni oporniki se priklopijo na 4-točkovno dvižno 
napravo Joskin na cisterni za gnojevko.

Če ima cisterna za gnojevko '' natančni razdelilnik prečno sko-
zi dvižni mehanizem'' je običajno porazdeljevanje gnojevke še 
vedno mogoče.

NATANČNOST

OPREMA

PENDISLIDE je cevni razdelilnik, ki ima smučke iz ertalona. 
Smučke omogočajo še natančnejši nanos pri pokončnih kulturah 
ter preprečujejo umazanost rastlin. Tako se lahko cevi optimalno 
prilagodijo obrisom tal ter tako zagotavljajo optimalno porazde-
litev gnojevke.

Tradicionalno razdeljevanje je še vedno mogoče (z natančnim 
razdelilnikom).

Mogoč tudi ročni preklop delne širine s 6 krogelnimi ventili na 
koncih ogrodja ter 3 krogelnimi ventili višine voznega pasu. 

Izbira Section Pilot (S. 89) prav tako omogoča reguliranje delovne 
širine.

VARNOST
Sistem Twist

MODELI PENDISLIDE
Modeli Širina tro-

senja (m)
Število 

izhodov
Razmik 

med rsta-
mi (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

SPLOŠNO
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Position de travail Position de transportPosition pour la manoeuvre

45°

Butée
mécanique

Butée
mécanique

Verin à mi-course

- 25 cm

Fonctionnement en pendule
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UČINKOVIT SISTEM PRAZNJENJA
Položaj drsnih sank 45° od tal omogoča idealno prilagajanje neravnim 
tlom. Na bolj strmem terenu je sanke mogoče spustiti 250 mm pod ničelni 
položaj. Upogibanje listnatih vzmeti za 70 mm izravnava rahlo neravna tla. 

Razmik pri PENDISLIDE PRO znaša 25 cm, kar zagotavlja enakomerno raz-
deljevanje.

mehanski 
prislon

MODELI PENDISLIDE PRO
Modeli Širina 

trosenja 
(m)

Število 
izhodov

Razmik med 
vrstami (cm)

Masa 
(kg)

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

ROBUSTNA STRUKTURA

Razdelilnik z vlečenimi sankami JOSKIN PENDISLIDE še povečuje 
natančnost razdeljevanja gnojevke ter ima robustno in genialno 
podvozje. Posebnosti razdelilnikov z vlečenimi sankami: 
-  Pri transportu 4 cilindri pri dvignjeni zaščiti proti kapljanju (na 

koncu) omogočajo nihanje. Na strmem terenu takšna vodo-
ravna poravnava ščiti ogrodje in zagotavlja dobro vzmetenje 
med cisterno in letvijo.

- Pri premeru koles do 1.675   običajen 4-točkovni dvižni meha-
nizem ni potreben.

-  Oba vertikalna razdelilnika SCALPER zagotavljata učinkovito 
razdeljevanje vseh vrst gnojevke. Dostop do razdelilnika pre-
ko hitre sklopke 6'' olajša posege.

-  Pri delovni širini več kot 15 m je na razpolago dvojno 
hidravlično zlaganje, pri čemer se zunanja 1,5 m še dodatno 
zložita , kar omogoča priklop na krajše cisterne. S pomočjo 
krogelnih ventilov je tako prav tako mogoče zmanjšati delov-
no širino.

-  Vse pršilne letve  so oprem-
ljene s serijsko zaščito Anti-
Crash (80 cm). Sistem zago-
tavlja zlaganje koncev letve 
pri morebitnem trku.
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Penditwist odlaga gnojevko skozi nazaj obrnjene vlečene cevi 
neposredno na tla. Delovna širina je do 18 m. 

Možnosti uporabe cevnega razdelilnika so številne. Omogoča 
odlaganje gnojevke brez upočasnitve rasti rastlin ali polivanja 
po listih: travnata ali koruzna silaža, travniki, pokončne kulture 
itd.

NOVO: novi razdelilniki z vlečenimi cevmi in sankami 13,5 m in 
16 m omogočajo veliko izbiro delovne širine, ki s prilagajanjem 
običajnim delovnim širinam zmanjša zbitost tal in voznih pasov.

SPLOŠNO

MODELI PENDITWIST
Modeli Širina 

trosenja 
(m)

Število 
izhodov

Razmik med 
vrstami (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

Ogrodje VOGELSANG omogoča delovno širino do 36 m.

Struktura ima majhno lastno težo in je kompaktna pri transportu.

Za enakomerno porazdelitev gnojevke v vseh ceveh ter natančno 
nanašanje ima ogrodje VOGELSANG dve razdelilni glavi, ki 
oskrbujeta 40 ali 48 cevi.

Za zmanjšanje transportne širine se konca hidravlično zapreta za 
180° na glavni del.

SPLOŠNO

TOPSWING 

DROP-STOP 

Pri vožnji po cesti se cevi dvignejo navzgor (do 180°). Tako je med 
vožnjo po cesti preprečena izguba gnojevke.

VOGELSANG

Nasvet: za delovno širino 33 in 36 metrov povprašajte pri nas.

VELIKE ŠIRINE MODELOV VOGELSANG
Modeli Širina tro-

senja (m)
Število 

izhodov
Razmik med 
vrstami (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
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UPRAVLJANJE IN KONTROLA
OPREMA

Sistem za samodejno upravljanje hidravličnih funkcij je absolutno 
potreben za optimalno uporabo priključka, za preprostejšo upo-
rabo in prijaznost okolju ter visoko zaščito pašnikov in stroja.

SAMODEJNO UPRAVLJANJE

Ročni način je na voljo za ročno 
upravljanje nekaterih funkcij 
med sekvenco.

V samodejnem načinu tipka START vklopi shranjeno sekvenco: odpi-
ranje dovodne lopute, vklop razdelilne glave, dvižni mehanizem …

UPRAVLJANJE PRIKLJUČKA

Pri vseh priključkih Touch-CONTROL serijsko krmili različne 
elektrohidravlične funkcije v programiranem zaporedju glede 
na izbran priključek. Upravljal-
ni terminal Touch-CONTROL 
je za uporabo preprosta in 
učinkovita rešitev za upravljan-
je dveh hidravličnih funkcij pri 
priključkih. Namesti se v trak-
torski kabini.

Sekvence se spreminjajo glede na priključek, zato so shranjene v 
posameznem pomnilniku računalnika. Izberete samo priključek na 
traktorju, kar je zelo preprosto.

A. ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE: TOUCH-CONTROL

Naprava omogoča napajanje 
različnih hidravličnih funkcij z 
eno samo hidravlično funkcijs-
ko ročico traktorja. Elektroven-
tile krmili ena sama krmilna na-
prava v traktorski kabini.

HIDRAVLIČNO UPRAVLJANJE
UPRAVLJALNI TERMINAL JOSKIN
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Zdaj lahko aplikacija IsoBus upošteva standard ''Section Control'' 
in krmili samodejni preklop delnih širin razpršilnika ali pršilne 
letve na cisterni za gnojevko. Zunanja GPS-antena pošilja infor-
macije o položaju v skladu s standardom Section Control, aplika-
cija IsoBus pa te informacije primerja s predhodno shranjenimi 
položaji za izklop delne širine na že pognojenih površinah.

Vsi razpršilniki za njivo (TERRASOC, TERRADISC, TERRAFLEX/2 in 
TERRAFLEX/3) in zelene površine (MULTI-ACTION in SOLODISC) 
imajo opremo za dviganje razpršilnika na vlažnem terenu. Nap-
rava ''vlažen teren'' je sestavljena iz ventila, ki omogoča dvig zad-
njega priključka na prehodu s suhega na vlažno območje brez 
izklopa dovodne lopute in razdelilne 
glave.  

NAPRAVA ‘‘VLAŽEN TEREN’’

SECTION PILOT

Sekvenčni blok prevzame vse ostale funkcije, ki ustrezajo delovanju 
priključka. S samodejnim zaporedjem delovanja hidravličnih funkcij 
mora voznik skrbeti samo za spuščanje ali dviganje ter zapiranje/
odpiranje priključka.

Primer (odvisen od sekvenčnega bloka):  

•  dviganje – spuščanje priključka (voznik);

•  dvakratna hitrost pri spuščanju v primerjavi s pretokom olja 
traktorja;

•  odpiranje lopute za dovajanje gnojevke;

•  zagon razdelilne glave/glav;

•  upravljanje avtomatskega menjalnika smeri vrtenja razdelilne 
glave;

•  odpiranje – zapiranje hidravličnih elementov za ustavitev kap-
ljanja na razpršilnikih za zelene površine Solodisc;

•  konstanten tlak glede na višinsko razliko

•  itd.

B. SEKVENČNI BLOK

Easymatic Polymatic
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UPRAVLJANJE IN KONTROLA
OPREMA 

DODATNA UPORABA

TRACK-LEADER -  omogoča natančno 
vožnjo vzporednih voznih pasov v vseh na-
vigacijskih načinih. Smer krmiljenja in odklon 
prikazuje puščica na zaslonu. Programska 
oprema določa obdelano površino in shrani 
digitalne podatke polja (vozni pas in meje 
polja).

SECTION-CONTROL - zagotavlja samodejni 
vklop in izklop strojev ter samodejni preklop 
delne širine. Ko delna širina deloma ali v celoti 
prekriva pognojeno površino, se izklopi.

VARIABLEI RATE-CONTROL - omogoča 
predelavo aplikacijskih kartic v formatu sha-
pe. Nastaviti je mogoče 5 različnih doziranj. 
Nastavljene vrednosti iz aplikacijske kartice 
se prenesejo na računalnik ISOBUS. Aplika-
cije so prilagojene v skladu z nastavljenimi 
vrednostmi.

TRACK-LEADER TOP - omogoča poleg funk-
cij TRACK-LEADER tudi samodejno krmiljenje. 
Sistem je sestavljen iz dodatnega računalnika 
in sprejemnika GPS. Samodejno krmiljenje zelo 
razbremeni voznika, poveča se učinkovitost, 
zmanjša pa poraba goriva.

C. ISOBUS RAZPOLOŽLJIVI TERMINALI
ISO CONTROL – na primer − omogoča elektrohidravlične funkcije, 
merjenje pretočne količine, tlačne senzorje, krmiljenje priključka, 
Section-Pilot, GPS itd.

DODATNA OPREMA

ISO CONTROL TOUCH 800

• zaslon 10,4''
• zaslon na dotik
• večgrafični ekran 
• videovhod

ISO CONTROL TOUCH 1200

• zaslon 12,1''
• zaslon na dotik
• večgrafični ekran 
• videovhod

TISKALNIK UPRAVLJALNA ROČICA 
ISOBUS

GPS

Sistem Natančnost

• DGPS
• TERRASTAR
• RTK

• 20 cm
• 5 cm
• 2 cm

Vmesnik za upravljalnike JOSKIN ter avtomate lahko zamenja 
terminal ISOBUS v traktorski kabini. V nasprotnem primeru je 
mogoča tudi dobava terminala JOSKIN. 

Princip: možnost povezave različnih traktorjev s številnimi stroji 
(in obratno). Te mednarodne smernice so vedno bolj razširjene in 
omogočajo hitro in preprosto povezavo (« plug and play») med 
različnimi znamkami. 

Funkcija AUX-N omogoča kombiniranje vseh funkcij ISOBUS z 
upravljalno ročico, ki je združljiva s funkcijo AUX-N. Tako ni po-
enostavljena samo navigacija, ampak AUX-N omogoča tudi način 
povezave funkcij z upravljalno ročico.

Traktorski terminal ISOBUS
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Traktorski terminal ISOBUS

Funkcije Priključki Merilnik 
pretoka UPORABNO UPRAVLJANJE

enojna / / neposreden priklop na traktor

številne / /

številne da /

                 sekvenčni blok

številne da da

DOLOČITE NAČIN KONTROLE GLEDE NA SVOJE POTREBE

TEHNOLOGIJA NIR

V sodelovanju s podjetjem John Deere JOSKIN ponuja analizo v realnem času z infrardečo lečo (pod pogojem, da je na razpolago v vaši 
državi). Sestava gnojevke (skupni dušik (N), kalij (K), amonij (NH4) in suha snov) je med gnojenjem izmerjena v realnem času. JOSKIN tak 
sistem analize vgrajuje v cisterne za gnojevko s sistemom DPA prek ISOBUS-a. Vse skupaj omogoča, da DPA integrira vrednost trosenja, na 
primer enote dušik/ha in ne več m³/ha, kot pri klasičnem sistemu DPA.

TEHNOLOGIJA NIR

StarFireTM 3000  
satelitski sprejemnik

MCSJOSKIN ECU

GreenStarTM 3 
2630 Monitor

Senzor 
HarvestLabTMMerilnik pretoka

Za natančno trosenje je potrebno dobro doziranje. Podjetje JOSKIN 
je zaradi tega razvilo merilnik pretoka (Ø 150 ali 200 mm), ki vedno 
zagotavlja natančen pretok. Ne glede na vozno hitrost je trosenje 
zaradi sistema za krmiljenje količine pretoka vedno sorazmerno z 
vozno hitrostjo (DFP).

Merilnik pretoka stalno meri pretok razpršilnika gnojevke, medtem 
ko senzorji na kolesih cisterne merijo vozno hitrost. 

Računalnik z interpretacijo podatkov prek električne lopute sa-
modejno regulira pretok gnojevke glede na vozno hitrost. Sistem 
potrebuje terminal ISOBUS.

ELEKTRONSKI MERINIK PRETOKA
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Rue de Wergifosse, 39    •    B-4630 Soumagne - BELGIEN    •    E-Mail: info@joskin.com    •    Tel: +32 (0) 43 77 35 45

Vaš najbližji prodajalec JOSKIN




