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DER ANVENDES YDERST PRÆCISE teknikker: dyna-
misk 3D-simulation, automatiske lasere, foldepres-
sere, stål med høj trækkraft, varm-neddypningsgal-
vanisering, automatisk gennemløbende svejsninger.

TEKNISKE KVALIFIKATIONER

Se betingelser og vilkår på www.joskin.com

Køb med TILLID

JOSKINs familievirksomhed, der blev GRUNDLAGT I 
1968, er blevet FØRENDE inden for design og frem-
stilling af landbrugsmaskiner. JOSKINs produktions-
anlæg LIGGER I BELGIEN, POLEN OG FRANKRIG og 
har et samlet areal på næsten 150.000 m² og  EKS-
PORTERER TIL MERE END 50 LANDE.

Styrke fra ERFARING

JOSKIN-KVALITETEN:
6 nøglepunkter til succes

Produktionssted (Belgien)
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RESERVEDELSHÆFTET og BRUGERVEJLEDNINGEN 
leveres på dit sprog, når du køber maskinen. Reser-
vedelshæftet omfatter tegninger og referencer til 
komponenter, der er monteret på din maskine. Selv 
mange år senere kan der bestilles reservedele hur-

tigt og effektivt!

FORSKNING og UDVIKLING

Til TJENESTE for vores kunder

Individualiseret RESERVEDELSHÆFTE 

Vores store styrke:  TILGÆNGELIGHEDEN AF RESER-
VEDELE  når og hvor som helst. Takket være vores 
permanente lagre kan vi sende dele, så hurtigt som 
det er muligt. JOSKIN-forhandlerne sørger altid for 
at have et lager af de vigtigste reservedele til maski-

nerne.

JOSKIN har sine egne industrielle designkontorer og 3D sta-
tisk og dynamisk ingeniørsoftware. Produktionen er standar-

diseret så meget, som det er muligt, for at sikre præcis frem-
stilling og overholdelse af tidsfrister, samtidig med at 

der tilbydes flere hundrede valgmuligheder inden for 
ekstraudstyr! Vores teknikere og forhandlere bliver 

løbende oplært på vores tekniske centre.

Teknisk center (Polen)
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Udvalget til transport

Takket være den enestående modstandsevne af de trækstærke stål-
typer som JOSKIN har valgt, er sideforstærkningerne og tværdelene 
under karrosseriet nu blevet begrænset eller endog unødvendige, 
samtidig med at stor robusthed og fasthed bibeholdes! Det high-
tech produktionskoncept går hånd i hånd med brug af produktions-
værktøjer, der kan håndtere disse stålplader: 8 m laserskærebord, 8,2 
m foldemaskiner med digital styring, automatisk foldevinkelkorrek-
tion (der sørger for, at stålpladen er foldet ens langs hele længden), 
8 m svejserobotter osv.

JOSKINs tipvogne er fremstillet i overensstemmelse med virksom-
hedens produktionsfilosofi. Mange automatiske værktøjer sørger 
for den uendelige præcision: Dreje- og afretningsmaskiner, save, 
bearbejdningscentre, lasere, foldemaskiner, svejserobotter osv.

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

Digitalt styret drejebænk Svejserobot

OMHYGGELIG PRODUKTIONAVANCERET TEKNIK

Digitalt styret kantpresse

Laserskærebord
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TILPASSET TIL SPECIALSTÅL OG HØJSTYRKESTÅL
JOSKIN-maskiner er helt igennem fremstillet af højstyrkestål. Den kon-
stante søgen efter en ståltype med det bedste kvalitet/vægt-forhold 
har ført til et betydeligt fald i JOSKIN-maskinernes egenvægt, samti-
dig med at deres robusthed er blevet forøget. Det er derfor muligt at 
transportere endnu større nyttelast. 

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

JOSKIN tilbyder WIN PACK-maskiner for at kombinere kvalitets-
fremstilling med kortere leveringstider. De er:
• driftssikre og i høj kvalitet takket være den standardiserede frem-

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

bejdsomgivelser
• modulære takket være de mange udstyrsmuligheder

Fordelene ved "Win Pack"

JOSKIN 
FREMSTILLING 

Specifikationer for ståltyper, der anvendes 
af JOSKIN kontra traditionelt stål

Ståltype Trækstyrkegrænse 
(kg/mm²)

Ultimativ belastning
(kg/mm²)

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

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

S420 (JOSKIN-højstyrkestål) 42 55

S550 (JOSKIN-højstyrkestål) 55 61

S690 (JOSKIN-højstyrkestål) 69 75

HARDOX 450 (KTP HARDOX) 120 140



+ 5 cm

+ 8 cm
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Silo-SPACE2 / DRAKKAR

Trans-CAP / Trans-SPACE

VELEGNET STRUKTUR

JOSKINs landbrugs-tipvogne i monoblok (Trans-CAP og Trans- 
SPACE) er eksempler på den nye generation af tipvog-
ne, der er helt og aldeles fremstillet af højstyrkestål. 
Takket være dette fremstillingskoncept er egenvægten redu-
ceret betydeligt, og det åbner derfor mulighed for at transpor-
tere større nyttelast. Dit køretøj vil derfor betale sig hurtigere. 
Karrosserikanterne på JOSKIN-tipvognene er afrundede med på 
hinanden følgende folder i de to sideplader for at begrænse kon-
taktfladen mellem karrosseriet og indholdet så meget som muligt 
under aflæsningen. Dette har medført at friktionspåvirkningen også 
er betydeligt nedsat.

Ud over at være let og stærk har Trans-SPACE, Trans-CAP, Silo- 
SPACE samt DRAKKAR også den særlige egenskab, at de har et 
tilspidset karrosseri. De er nemlig bredere bagtil end fortil (+ 8 cm 
på lad i monoblok og + 5 cm på Silo-SPACE og DRAKKAR), hvilket 
giver en hurtigere og nemmere aflæsning.

STÆRKE OG LETTE TIPVOGNE TILSPIDSEDE KARROSSERIER

Kantpresse med digital styring og 600 t trykkraft Silo-SPACE / DRAKKAR

Trans-CAP / Trans-SPACE
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Flere detaljer i vores Heavy duty-katalog

VELEGNET TIL 

DET HÅRDESTE ARBEJDE!

HEAVY DUTY-SERIE
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20 cm 24 cm

Køretøjer med én aksel er som standard forsynet med en fast aksel, 
og de kan monteres med parabolske affjedringsblade i de bevæ-
gende dele.

SKAL UNDGÅS

DENS HEMMELIGHED

ENKEL AKSELAFFJEDRING

JOSKIN ROLL-OVER BOGIE
Det er designet der gør, at køretøjerne med dobbelt aksel og Roll-
Over bogie byder på et ekstra affjedringssystem for hjulene og en 
større kontaktflade med jorden. Bogien består af 2 aksler, der er for-
bundet af paraboliske blade og fastgjort til chassiset via et centralt 
punkt. Dette gør det muligt at modvirke ujævnheder i terrænet (op 
til +/- 240 mm).

Takket være tværaksens position (under bladene) og akslerne over 
bladenderne, skubber træklinjen forakslen over forhindringerne. 
Den nødvendige trækkraft reduceres dermed. Det er derfor, at det-
te system anbefales ved intensiv brug i ujævnt terræn.

JOSKIN samler selv sine bogies og kan derfor tilbyde personligt til-
passede bogies, der passer til dit køretøj. Afstanden mellem blade-
ne og firkantakslen er elementer, der kan tilpasses på hver enkelt 
maskine. Alle JOSKIN-bogies er desuden boltet og justerbare.

TANDEM/TRIDEM: BESKRIVELSE AF EN TRADITIONEL 
TANDEM MED STÆNGER

• Billig

• Lav frihøjde (± 8 - 8 cm)

• Større trækkraft påkrævet: 
 - flere hk påkrævet
 - øget forbrug

• Potentiale for lav forhindringsfrihøjde

Totalvægt 
12 t

Baghjul "oppe i vejret" > 
mindre vægt på øjet

0 til  
500 kg

• Hele køretøjets vægt bæres af én enkelt aksel!

• Overbelastning af hjul og aksel

• Maksimal knusning af bladfjedrene

• For stor lastpåvirkning af bladstøtte, akser osv.

For at lette virkningen af disse forhold har JOSKIN udviklet sine 
egne hydrauliske bevægende dele: Hydro-Tandem + Hydro- 
Tridem.

JOSKIN's bevægende dele er designet til at imødekomme kriterier for 
driftssikkerhed, komfort og sikkerhed i alle situationer og uanset kø-
retøjet både på vejen og på marken.

BEVÆGENDE DELE
En testet konstruktion 
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JOSKINS HYDRAULISKE BEVÆGENDE DELE: 
HYDRO-TANDEM/HYDRO-TRIDEM
Enkelhed, frihøjde og stabilitet: Dette er de tre nøglespecifikati-
oner for de bevægende dele på Hydro-Tandem/Tridem. De kom-
binerer følgende fordele: Akslerne kan let trækkes over forhin-
dringer, og de er halv-uafhængige. Det er grunden til, at de giver 
mulighed for en betydelig frihøjde (op til +/- 250 mm).

Takket være designet af JOSKIN Hydro-Tandem/Hydro-Tridem 
bliver jordtrykket perfekt fordelt over alle hjul. Jorden bliver der-
for mindre sammentrykt, hvilket skåner dens struktur. Køretøjets 
stabilitet bliver også betydeligt forbedret. Hver aksel trækkes af 
blade, der er fastgjort til et fastgørelseselement, der sidder foran 
modulet.

Fire eller seks hydrauliske cylindere er placeret to og to eller tre 
og tre på begge sider af chassiset. Dem i samme side er forbundet 
til hinanden i lukket kreds, og olieflowet finder sted i følge prin-
cippet for de forbundne kar. Kredsenes uafhængighed i hver side 
af køretøjet kombineret med oliens usammentrykkelighed sikrer 
perfekt sidestabilitet og forhindrer slingren. Dette forklarer, hvor-
for der er mindre risiko for, at køretøjet vælter, når der køres i sving 
eller på bakker.

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

Frihøjde
+/- 250 mm

Princip for de 
forbundne kar

DYNAMISK VEJESYSTEM PÅ HYDRAULIKAFFJEDRING
Køretøjer med hydraulisk tilkoblingsaffjedring og hydrauliske bevæ-
gende dele kan få denne anordning monteret.

To tryksensorer, der sidder på hydraulikkredsen på de bevægende 
dele samt en på tilkoblingsaffjedringen, er forbundet til en computer 
på de bevægende dele. Disse sensorer sender kabelsignaler, så væg-
ten kan vises på skærmen i traktorens førerhus. Der kan installeres 
endnu en skærm på en læsser eller på køretøjet, så lastvægten kan 
aflæses når som helst. Systemet er også kompatibelt med Isobus og 
kan styres via Isobus-terminalen, der i dette tilfælde vil erstatte den 
separate skærm. Den kan fås på trailere med tipvogn, gødnings- og 
gyllespredere, universelle og ensilage-trailere.

3 x tryksensorer
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For at forbedre komforten og sikkerheden er det muligt at vælge 
mellem et frit eller et selvstyrende akselsystem.

Styreaksler 
BEVÆGENDE DELE

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

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

FRI STYRINGSAKSEL  
(STYRING NÅR DER KØRES FREMAD)

Fri styringsaksel

Fri styringsaksel (50 % styring)

Lå
st
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i s
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g

Dobbelt fri styringsaksel

DOBBELT FRI STYRINGSAKSEL 
(STYRING NÅR DER KØRES FREMAD)
Den selvsporende frie styringsaksel, der tilbydes af JOSKIN, giver 
mulighed for at bevare fordelene ved den klassiske frie styringsaksel, 
både når der køres fremad og bakkes!

En sensor på akslen detekterer køretøjets køreretning og tillader sy-
stemet at låse en af de to cylindere for at sikre, at akslen fungerer 
korrekt. Med denne konfiguration behøver brugeren ikke at gribe 
ind. Den automatiske frie styringsaksel fungerer automatisk både 
ved fremad kørsel og bak.
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Den selvstyrende aksel er en vigtig sikkerhedskomponent, da den 
holder køretøjet i traktorens kørelinje. JOSKIN-køretøjer med tre-
dobbelt aksel er som standard forsynet med et dobbelt selvsty-
rende system (første og sidste aksel), der fungerer i begge ret-
ninger (frem og bak).

Akselcylinderen drives af en sensorcylinder, der er forbundet til 
traktoren via en tilkoblingsstang med hurtig-tilkobling. Denne er 
forankret på trækstangen med brug af en knæsamling, og den 
styrer hydraulikkredsen, der driver styrecylinderen. Systemet er 
afbalanceret af en de kompenserende cylindere, der påfører den 
samme styrke i begge retninger. Kredsen er monteret med en op-
sætningsenhed i én del, der omfatter en trykmåler, to nitrogen-ak-
kumulatorer, en tilpasningsventil og et kalibreringskredsløb.

Takket være dens anordning, der automatisk korrigerer køretøjets 
position til at tage det ud af sporkøringer, viser det selvstyrende 
system sig at være den mest sikre og nemmeste løsning.

SELVSTYRENDE AKSEL(-LER) 
(STYRING NÅR DER KØRES FREMAD OG BAKKES)

Selvstyrende aksel (100 % styring)

Selvstyrende aksel

De elektroniske styresystemer bruger også hydrauliske cylidere 
på akslerne og beholder det samme tilkoblingspunkt til traktoren 
som de traditionelle modeller, men de styres af en mikrocomputer 
via en vinkelsensor på trækstangen. Til forskel fra de andre tilpas-
ser de styrevinklen i forhold til hastigheden. Vognen bliver derfor 
stabil under transport på vej og forbliver især let at håndtere un-
der manøvrering.

Lad os resumere dens fordele her:

- manøvredygtighed og stabilitet (i tilfælde af øget hastighed, 
formindskelse af styrevinklen og låsning ved 50 km/t);

- ingen kraft mellem traktoren og køretøjet, især ved bak;

- mulighed for at manøvrere vognen for at komme ud af kompli-
cerede situationer, takket være styreboksen i førerhuset (ekstra-
udstyr).

ELEKTRONISK SELVSTYRENDE SYSTEMER 
(STYRING NÅR DER BAKKES OG KØRES FREMAD)

Se
lv

st
yr

en
de
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Tipvognen med høj aflæsning 
(ekstraudstyr) kan nå de højeste 
aflæsningspunkter.

TIPVOGN MED HØJ 
AFLÆSNING

TILKOBLING

(1)  De første 4 tal henviser til gennemsnitslængden, de næste 2 tal til DIN-kapaciteten og de sidste 3 tal til højden på ladet
(2)  For P.V.A. i Belgien: Ikke alt hjul ekstraudstyr er tilladt. Den tilladte totale maks. last afhænger af gældende lovgivning i hvert land.

DIN-ka-
pacitet

(m³)

Teknisk tilladt 
nyttelast

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

Bremser 
(mm)

Cylin-
der (l)Længde 

under
Længde 

over
Bredde 

fortil
Bredde 
bagtil

Højde

4500/10C100 (2) 10,20 10 t 4,49 4,72 2,18 2,26 1,00 ADR 90x1900-8S 350 x 90 15
5000/11C100 (2) 11,20 12 t 4,97 5,19 2,18 2,26 1,00 ADR 100x2000-10S 400 x 80 18

5000/14C125 14,10 12 t 4,97 5,25 2,18 2,26 1,25 ADR 130x2000-10S 406 x 120 18
5000/11BC100 11,20 12 t 4,97 5,19 2,18 2,26 1,00 ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 18
5000/14BC125 14,10 12 t 4,97 5,25 2,18 2,26 1,25 ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 18
5500/12BC100 12,30 14 t 5,44 5,67 2,18 2,26 1,00 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 23
5500/15BC125 15,50 14 t 5,44 5,72 2,18 2,26 1,25 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 23
5500/18BC150 18,50 14 t 5,44 5,72 2,18 2,26 1,50 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 23
6000/13BC100 13,30 16 t 5,92 6,14 2,18 2,26 1,00 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 30
6000/17BC125 16,80 16 t 5,92 6,20 2,18 2,26 1,25 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 30
6000/20BC150 20,10 16 t 5,92 6,20 2,18 2,26 1,25 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 30
6500/18BC125 18,10 18 t 6,39 6,67 2,18 2,26 1,25 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120 33
6500/22BC150 21,90 18 t 6,39 6,73 2,18 2,26 1,50 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120 33

MODELLER(1)

TRANS-CAP 
Stærk og driftsikker
Tipvogn

Chassis 

Bredde: 900 mm
Stålsektioner:
- Trans-CAP 4500 og 5000: 250 x 100 x 6 mm
- Trans-CAP 5500: 300 x 100 x 6 mm
- Trans-CAP 6000 og 6500: 300 x 100 x 8 mm

Karrosseri Bund og sidevægge er i 4 mm HLE 420 stål

Bevægende dele
- 4500C og 5000C: enkelt aksel
- 5000BC til 6500BC: Roll-Over bogie

Maks. hjulmål Ø 1.518 mm / bredde 788 mm

SPECIFIKATIONER

Trans-CAP består af en gulvplade og to sideplader i højstyrkestål 
i 4 mm's tykkelse. 

Der er kun én sideforstærkning på lange de modeller. Derfor er 
egenvægten blevet betydeligt reduceret.

Trans-CAP er forsynet med en 
åben trækstang, der, alt efter 
dens struktur, sikrer et meget 
godt vægt/modstand-forhold. 
Dens brede fastgørelsespunkter 
(samme bredde som chassiset) 
giver endvidere forbedret ma-
nøvredygtighed. 

GENERELT

Trans-CAP 6000/20BC150- og 
6500/22BC150-kasserne har 
valgfri sidekipning, hvilket øger 
alsidigheden og samtidig letter 
aflæsning i lave bygninger.

SIDELÆNS KIPPNING
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TRANS-SPACE
Heavy duty 

Bevægende dele

DIN-ka-
pacitet

(m³)

Teknisk tilladt 
nyttelast

Indvendige lad mål (m) Aksel(-ler):  (mm) -
spor (mm) - 

sikringsringe

Bremser 
(mm)

Cylin-
der (l)Længde 

under
Længde 

over
Bredde 

fortil
Bredde 
bagtil

Højde

6500/18BC125 18,1 18 t 6,39 6,67 2,18 2,26 1,25 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120 44
6500/22BC150 21,9 18 t 6,39 6,73 2,18 2,26 1,50 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120 44
7000/19BC125 19,4 20 t 6,87 7,15 2,18 2,26 1,25 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120 62
7000/23BC150 23,5 20 t 6,87 7,20 2,18 2,26 1,50 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120 62
7500/21BC125 20,7 22 t 7,34 7,62 2,18 2,26 1,25 ADR 2x150x2000-10S 420 x 180 62
7500/25BC150 25,1 22 t 7,34 7,68 2,18 2,26 1,50 ADR 2x150x2000-10S 420 x 180 62

7500/21TRC125 20,7 24 t 7,34 7,62 2,18 2,26 1,25 ADR 3x130x2000-10S 406 x 120 70
7500/25TRC150 25,1 24 t 7,34 7,68 2,18 2,26 1,50 ADR 3x130x2000-10S 406 x 120 70
8000/22TRC125 22,7 26 t 8,08 8,36 2,18 2,26 1,25 ADR3x150x2000-10S 420 x 180 70
8000/27TRC150 27,4 26 t 8,08 8,41 2,18 2,26 1,50 ADR3x150x2000-10S 420 x 180 70
9200/30TRC150 30,8 26 t 9,08 9,41 2,18 2,26 1,25 - 1,50 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 70

(1)  De første 4 tal henviser til gennemsnitslængden, de næste 2 tal til DIN-kapaciteten og de sidste 3 tal til højden på ladet
    Den tilladte totale maks. last afhænger af gældende lovgivning i hvert land.

MODELLER(1)

Chassis 

Bredde: 900 mm
Stålsektioner:
- model 6500: 300 x 100 x 8 mm
- modeller fra 7000 til 8000: 300 x 100 x 10 mm

Karrosseri - Gulv: 4 mm HARDOX 400
- Sider: 4 mm HLE 550

Bevægende dele
- 6500 BC og 7000 BC: Roll-Over bogie
- 7500 BC: Hydro-Tandem
- 7500 TRC og 8000 TRC: Hydro-Tridem

Maks. hjulmål Ø 1.518 mm / bredde 788 mm

Takket være dens kvalitet i design og fremstilling er egenvægten 
af Trans-SPACE landbrugstipvogne blevet betydeligt reduceret og 
giver derfor mulighed for at transportere større nyttelast. 

Kombineret med en af JOSKINs bevægende dele er de ideelle til 
intensiv transport.

TILKOBLING
"Bjælke"-trækstangen er blevet 
testet til at modstå selv de 
største belastninger og mest 
intensive opgaver.

SPECIFIKATIONER

DESIGNGENERELT
Trans-SPACE består af en gulv-
plade i HARDOX og to sidepla-
der (fire på Trans-SPACE 8000) 
i højstyrkestål. Undersiden af 
Trans-SPACE er beregnet til de 
mest krævende opgaver: To 
modstående stringere støtter 
ladet og giver uforlignelig stabi-
litet. Den første ret store stringer 
forbinder begge sideforstærk-
ningerne til hinanden, mens den 
anden stringer er placeret på 
niveau med forankringspunktet 
for den hydrauliske tippecylin-
der. 
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TIPNING

SIKKER TIPNING

Tipningssystemet er som standard olieforsynet. Der findes ekstraud-
styr, der gør det muligt at erstatte det med en hydraulikpumpe, som 
kan monteres med en hydraulisk eller elektrisk sænkestyring.

Tippecylinderens position på forreste del af chassiset giver mulighed 
for at reducere stresspåvirkning på ladet og gøre køretøjet så stabilt 
om muligt.

Sikkerhedsventilen er som standard monteret på alle modeller i  
JOSKINs udvalg af tipvogne. Den er placeret direkte på tippecylin-
deren og forhindrer, at ladet falder uventet ned (f.eks. hvis en hy-
draulikslange skulle briste). Den dobbelte vipperamme på hvilken 
cylinderen er monteret, giver mulighed for at kompensere for vrid-
ningerne, der kommer fra tipningsbelastningen, og rammen beskyt-
ter effektivt tipvognen mod vridningerne.

Forankringspunkt 
for cylinderen på ladet

Dobbelt vipperamme hvori 
cylinderen er placeret

LANDBRUGSTIPVOGNE 
I MONOBLOK
Generelt

JOSKIN-PRINCIPPET

Belastningsniveau

Belastningsniveau

Dårlig

Dårlig

Høj

Høj

ANDET

Tipningsstabilisatoren med vægtoverførselssystem (eller forbe-
redelse hertil) er som standard monteret på Hydro-Tandem og  
Hydro-Tridem. 

På en Roll-Over bogie er to cylindere forbundet til chassiset. Når 
der tippes, vil kredsen udøve et tryk på bogiens bagaksel for at 
låse den i dens position og på den måde stabilisere tipvognen 
under tipningen.

TIPNINGSSTABILISATOR
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BOLTET TILKOBLINGSRING

TILKOBLING

STØTTEBEN

Selv om alle køretøjer som standard er udstyret med et passende 
øje, tilbyder JOSKIN forskellige alternativer for at tilpasse øjet efter 
dine behov, hvad de end måtte være: Fast (Ø 40 mm eller 50 mm), 
svirvel, knæsamling eller svirvel knæ-samling øje.

Alt efter modellen kan JOSKINs udvalg af "Transport"-maskiner 
monteres med enten et justerbart manuelt, hydraulisk eller 
optrækkeligt støtteben.

Optrækkeligt støtteben Hydraulisk støtteben

VINDUER

Standard vinduer Valgfrit vindue

Forvæggen på monoblok-tipvognene er som standard forsynet 
med fire plexiglas-vinduer. 
Det også muligt at vælge et enkelt vindue.  Disse to modeller kan 
også beskyttes af galvaniserede stænger.

BREMSESYSTEM
For på den bedst mulige måde at tilpasse din maskine til din trak-
tors bremsesystem er det muligt at vælge mellem et hydraulisk, 
luft- eller dobbelt (hydraulisk/luft) bremsesystem. Bremsesy-
stemet er en del af standardudstyret på modeller med tredobbelt 
aksel og giver dig også mulighed for at vælge et proportionalt sy-
stem, der regulerer bremsestyrken i forhold til belastningen.

BAGKLAP: TÆT OG SIKKER
Tipvogne i monoblok er forsynet med meget modstandsdygtige 
syntetiske gummipakninger hele vejen rundt om karrosseriet. Bag-
klappen holdes lukket af en sidelåseenhed (undtagen på køretøjer 
med sideaflæsning).

Dette system giver perfekt tæthed på JOSKIN-tipvognene, selv for 
små korn.

Klapperne på JOSKIN-tipvogne er forsynet med to sikkerhedsanord-
ninger: 

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

- En dobbeltstyret ventil på hver klapcylinder holder klappen på 
plads, hvis en hydraulikslange skulle briste, eller hvis traktoren 
stopper.
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Trans-CAP og Trans-SPACE 
landbrugstipvognene kan også 
forsynes med en udspændt 
bunddug til kartofler på 1.800 x 
2.500 mm.

UDSPÆNDT BUNDDUG TIL PÅLÆSNING AF KARTOFLER

LANDBRUGSTIPVOGNE 
I MONOBLOK 
Almindeligt udstyr

Alle lad kan monteres med en aluminiumsudvidelse(r) (250 eller 
500 mm høj) og/eller gitterudvidelser til ensilage. De forskellige 
modeller kan også kombineres.

UDVIDELSER

Udvidelser til ensilage

Aluminiums-udvidelser

Denne overdækning med manuel oprulning er speciel, da den 
ikke hviler på bøjler og er højere i den ene side. 

OVERDÆKNING TIL KARTOFLER

Der kan som ekstraudstyr 
monteres en transportsnegl 
på bagklappen af Trans-
SPACE tipvognene. To 
transportsnegle, den ene er 
placeret vandret over hele 
ladets bredde og den anden 
lodret, flytter materialet med 
450 t/t. En anden klap leveres 
til brug af vognen uden 
transportsnegl.

TRANSPORTSNEGL 

Forankringssystem til aluminiumssokler

Kombination af aluminium og hydraulisk stålforlænger (50 cm)
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Denne tildækning oprulles omkring et langt rør fra forenden til 
bagenden af ladet og hviler på en struktur, der består af tre bol-
tede bøjler og to holdere fortil og bagtil. Tre skraldestropper er 
fastgjort på siden af tipvognen på de to holdere og på midterbøj-
len, hvilket giver mulighed for at ud- og indrulle overdækningen 
ensartet.

Systemet giver god tætning takket være holderne på bagklappen, 
der dermed forhindrer, at der kommer vand ind i ladet. 

OVERDÆKNING MED MANUEL OPRULNING

KORNFÆLDER

2. kornfælde (valgfrit) 

Den anden tilgængelige overdækning på Trans-CAP og Trans-
SPACE (fra modellerne 6500) er en kaleche-type med hydraulisk 
foldesystem. Den er helt tæt og meget let at håndtere. Den åbnes/
lukkes via styreboksen i traktorens førerhus. Når den åbner, glider 
den på to skinner, en i hver side af ladet, for at blive placeret i 
forenden af ladet.

Bemærk, at der ikke kan udføres tipning med denne model, når 
ladet er tildækket.

OVERDÆKNING MED HYDRAULISK FOLDESYSTEM

TELECOVER HYDRAULISK FOLDEDÆKKE

TELECOVER-dæksel, der er kompatibelt med hydrauliske forlængelser

Den robuste, vandtætte Telecover-præpresenning er ideel til trans-
port af kartofler eller korn.
Den fås (som ekstraudstyr) på alle tipvognsmodeller og på DRAK-
KAR-kombinationsvognen. 
Den er fastgjort til en underramme, der er boltet fast til karrosseriet, 
og den betjenes hydraulisk. Rammen gør det muligt at åbne døren, 
selv når låget er lukket.
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TIPVOGNE 
Multifunktionel, stærk og 
kompakt tipvogn

(1) Mål for indvendigt lad - (2) Højde med standardhjul (justerbar akselsupport) - (3) I Frankrig, nyttelast på 6 t.

MODELLER

TESTET STRUKTUR
Det trapezformede chassis på Trans-EX tipvognene kombinerer en-
kelthed og robusthed: Dens robusthed ligger i dens koldformede 
stolper, der er fremstillet af højstyrkestål. På Trans-EX tipvognene 
er tilkoblingssystemet en stærk, boltet trækstang i monoblok med 
højdejustering, som kan omstilles mellem lav og høj tilkobling. Støt-
tebenet er med hjul og dets højde kan justeres ved brug af et hånd-
tag. Hjulet trækkes op under kørsel for optimal sikkerhed.

Elektriske baglygter er integreret i en galvaniseret boks, der dækker 
køretøjets bredde og fungerer som kofanger. Chassiset, der er smal-
lere end ladet, kan som ekstraudstyr monteres med en værktøjskas-
se (1.500 x 400 x 270 mm)

Trans-EX tipvognen med sideaflæsning er et kompakt køretøj, der 
let kan modificeres. Når siderne til sideaflæsning tages af, har bru-
geren en platform, hvorpå der let kan læsses mange forskellige 
typer af produkter. Man kan også montere forhøjninger på 200 
mm eller 400 mm på vognen for at øge pålæsningskapaciteten.

GENERELT

Chassis 

Bredde: 900 mm
Stålsektioner:
- 3 T: 195 x 70 x 4 mm
- 4 T: 195 x 70 x 5 mm
- 5 T: 195 x 70 x 6 mm
- 7/9 T: 250 x 78 x 8 mm

Karrosseri 
Ladgulv: 4 mm tyk 
Sidepaneler i lukkede profiler 

Bevægende dele Justerbare beslag

Maks. hjulmål  Ø 1.080 mm / bredde 500 mm

SPECIFIKATIONER

Roll-Over bogien, som kan fås som ekstraudstyr fra 5 T, kompenserer 
for ujævnheder i terrænet og forbedrer trækkraften og kørekomfor-
ten. Flere oplysninger på side 8. 

Teknisk tilladt 
nyttelast

Tom 
vægt

Mål (mm) (1) Indvendig 
bundhøjde (2)

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

Hjul Bremser
(mm)Længde Bredde Højde

3 T 3 t 0,9 t 2.860 1.690 400 922 mm ADR 60x1500-6S 10.0/75-15.3 14 PR 250 x 60
4 T 4 t 1 t 3.380 1.690 400 1.020 mm ADR 60x1500-6S 11.5/80-15.3 10 PR 250 x 60
5 T 5 t 1,14 t 3.900 1.690 400 1.097 mm ADR 70x1500-6S 15.0/55-17 14 PR 300 x 60

7 T (3) 7 t 1,75 t 4.160 1.990 400 1,195 mm ADR 90x1600-8S 455/40R22.5 350 x 60
9 T 9 t 2 t 4.500 1.990 500 1.195 mm ADR 100X1600-8S 455/40R22.5 400 x 80

D5T 5 t 1,68 t 3.900 1.690 400 1.097 mm ADR 2x70x1500-6S 15.0/55-17 14 PR 300 x 60
D7T 7 t 1,9 t 4.160 1.990 400 1.195 mm ADR 2x70x1500-6S 15.0/55-17 14 PR 300 x 60
D9T 9 t 2,6 t 4.500 1.990 500 1.195 mm ADR 2x70x1500-6S 15.0/55-17 14 PR 300 x 60
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TETRA-CAP
Kørende og 

manøvredygtige 
tipvogn

i topklasse

KOMFORTABEL I BRUG
Chassiset på Tetra-CAP er monteret på bevægende dele med pa-
rabolske blade, hvilket sikrer fleksibilitet og kørekomfort såvel på 
vejen som på marken. Hvis den anvendes under ekstreme forhold, 
kan bumpstop fremstillet af gummi også begrænse knusningen af 
bladfjedrene, samtidig med at der bevares en fleksibel og blød af-
fjedring af maskinen.

Det sænkede chassis sænker tyngdepunktet og gør det nemmere at 
læsse. Da den er meget smal, er der mulighed for at montere meget 
brede hjul for at maksimere dens stabilitet.

(1) De første 4 tal henviser til gennemsnitslængden, de næste 2 tal til DIN-kapaciteten og de sidste 3 tal til højden på ladet

Karrosseri
kapacitet

(m³)

Teknisk 
tilladt 

nyttelast

Ladmål (m) Gulvhøj-
de (m)

Aksler:  (mm)
- spor (mm)

- sikringsringe

Hjul Bremsere
(mm)

Cylin-
der 
(l)Længde Bredde Højde

4020/8DR100 8,20 6 t 4,00 2,05 0,50 + 0,50 1,06 ADR 2x80x1750-6S 10.0/75-15.3 14 PR 300 x 60 9
4525/11DR100 10,89 8 t 4,50 2,42 0,50 + 0,50 1,10 ADR 2x80x1750-6S 14.0/65-16 14 PR 300 x 60 9
5025/12DR100 12,10 10 t 5,00 2,42 0,50 + 0,50 1,33 ADR 2x90x1850-8S 385/65R22.5 350 x 60 14
5025/15DR120 14,52 10 t 5,00 2,42 0,60 + 0,60 1,33 ADR 2x90x1850-8S 385/65R22.5 350 x 60 14
5525/13DR100 13,31 12 t 5,50 2,42 0,50 + 0,50 1,33 ADR 2x90x1900-8S 385/65R22.5 400 x 80 18
5525/16DR120 15,97 12 t 5,50 2,42 0,60 + 0,60 1,33 ADR 2x90x1900-8S 385/65R22.5 400 x 80 18
6025/15DR100 14,52 14 t 6,00 2,42 0,50 + 0,50 1,36 ADR 2x130x1950-10S 385/65R22.5 406 x 120 23
6025/17DR120 17,42 14 t 6,00 2,42 0,60 + 0,60 1,36 ADR 2x130x1950-10S 385/65R22.5 406 x 120 23
5025/17DR140 16,94 14 t 5,00 2,42 0,80 + 0,60 1,33 ADR 2x130x1950-10S 385/65R22.5 406 x 120 17
5025/19DR160 19,36 14 t 5,00 2,42 0,80 + 0,80 1,33 ADR 2x130x1950-10S 385/65R22.5 406 x 120 17

MODELLER(1)

Chassiset på Tetra-CAP tipvogne kombinerer enkelthed, robust-
hed og holdbarhed takket være blandt andet galvaniseringen og 
dens koldt-formede struktur fremstillet i specielt højstyrkestål. 
Forakslen på et drejebord giver den samme bevægelighed som 
på en lastbil.

GENERELT

Chassis 

Bredde: 1100 mm 
Stålsektioner:
- 6 T: 200 x 100 x 5 mm
- 8 T: 250 x 100 x 6 mm
- 10 T: 250 x 100 x 6 mm
- 12/14 T: 300 x 100 x 6 mm
- 14 T (5 m): 250 x 100 x 8 mm

Karrosseri 
Ladgulv: 4 mm tyk 
Sidepaneler i lukkede profiler 

Bevægende dele Parabolske blade 

Maks. hjulmål  Ø 1.230 mm / bredde 550 mm

SPECIFIKATIONER
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TETRA-SPACE
Ideel til transport

Ladka-
pacitet 

(m³)

Teknisk 
tilladt 

nyttelast

Ladmål (m) Gulv
højde (m)

Aksler:  (mm)
- spor (mm)

- sikringsringe

Hjul Bremser
(mm)Længde Bredde Højde

7525/22DR120 21 18 t 7,5 2,42 0,6 + 0,6 1,36 ADR 3x130x1950-10S 385/65R26.5 406 x 120
7525/25DR140 25 18 t 7,5 2,42 0,8 + 0,6 1,36 ADR 3x130x1950-10S 385/65R26.5 406 x 120

(1) De første 4 tal henviser til gennemsnitslængden, de næste 2 tal til DIN-kapaciteten og de sidste 3 tal til højden på ladet

MODELLER (1)

Tetra-SPACE tipvogne er blevet specielt designet til transport af 
tunge læs over lange afstande. For at imødekomme stor stressbe-
lastning omfatter chassiset mange tværgående forstærkninger. Det 
sænkede lad giver et lavt tyngdepunkt, hvilket giver vognen større 
stabilitet.

STÆRKT, GALVANISERET CHASSIS

KOMFORTABLE BEVÆGENDE DELE 

Chassiset på Tetra-SPACE tipvogne kombinerer enkelthed og stor 
modstandsevne over for gentagne stressbelastninger samt lang le-
vetid.
Bagstolperne er fremstillet af store lukkede stålsektioner (300 x 100 
x 10 mm), der sikrer den store robusthed. Den er også helt galvani-
seret, hvilket sikrer modstandsdygtighed på lang sigt. Dens smalle 
design gør det muligt at montere mange dæktyper: Et bredt udvalg 
af bredder, højder og profiler kan naturligvis fås.

Tetra-SPACE er som standard udstyret med en dobbelt bagaksel og 
parabolske affjedringsblade, der sikrer jævn og glidende kørsel på 
vejen. Forakslen er monteret på et drejebord. Vognen er derfor me-
get let at håndtere og yder optimal komfort selv over lange afstande 
og med høj hastighed på vej.

GENERELT

Chassis 
Bredde: 1.100 mm
Stålsektioner: 300 x 100 x 8 mm

Karrosseri 
Gulv er i specialstål: 4 mm tyk 
Sidepaneler i lukkede profiler

Bevægende dele Parabolske blade 

Maks. hjulmål  Ø 1.140 mm / bredde 477 mm

SPECIFIKATIONER
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Ladka-
pacitet 

(m³)

Teknisk tilladt 
nyttelast

Indvendige lad mål (m) Højde 
(m)

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

Bremser 
(mm)

Cylinder (l)

Længde Bredde Højde

4020/8SR100 8,20 7 t 4 2,05 0,5 + 0,5 1,38 ADR 90x1600-8S 390 x 90 9
4525/11SR100 10,89 8 t 4,5 2,42 0,5 + 0,5 1,38 ADR 100x2000-10S 400 x 80 9
5025/12SR100 12,10 10 t 5 2,42 0,5 + 0,5 1,42 ADR 130x2000-10S 406 x 120 14
5025/15SR120 14,52 10 t 5 2,42 0,6 + 0,6 1,42 ADR 130x2000-10S 406 x 120 14
5025/12DR100 12,10 10 t 5 2,42 0,5 + 0,5 1,38 ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 14
5025/15DR120 14,52 10 t 5 2,42 0,6 + 0,6 1,38 ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 14
5525/13DR100 13,31 12 t 5,5 2,42 0,5 + 0,5 1,43 ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 18
5525/16DR120 15,97 12 t 5,5 2,42 0,6 + 0,6 1,43 ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 18
6025/15DR100 14,52 14 t 6 2,42 0,5 + 0,5 1,43 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 23
6025/17DR120 17,42 14 t 6 2,42 0,6 + 0,6 1,43 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 23

(1) De første 4 tal henviser til gennemsnitslængden, de næste 2 tal til DIN-kapaciteten og de sidste 3 tal til højden på ladet

Ladet på Delta-CAP, det samme som det på Tetra-CAP, har mange 
fordele: Trevejs tipningssystem, men også mange kombinationsmu-
ligheder for sidepaneler, der gør det muligt at opnå kapaciteter fra 4 
til 26 m³ for den største model. Tipvognene kan også monteres med 
forhøjelser til ensilage og med en aflæsser transportsnegl drevet af 
en hydraulisk motor.

Takket være trevejs tipningssystemet kan Delta-CAP anvendes ale-
ne eller med en Tetra-CAP (med samme eller mindre kapacitet) til-
koblet bagpå. På den måde kan de transporterede kapaciteter for-
øges betydeligt. 
Takket være vægtoverførslen 
hen på tilkoblingsøjet på Del-
ta-CAP, der forbedrer traktorens 
greb, og takket være under-
vognssystemet, der er forbundet 
til traktoren, er den kombinere-
de maskine meget let at trække 
over alle terræntyper.

GENERELT UNIKT MULTI-FUNKTIONELT LAD

DER KAN FÅS FORSKELLIGE TILKOBLINGSSYSTEMER

Delta-CAP udvalget kombinerer alle fordelene fra Tetra-CAP med 
kørekomforten og stabiliteten fra monoblok-vognene. Designet af 
chassiset og trækstangen er baseret på Trans-CAP udvalget med 
den forskel, at de er helt og aldeles galvaniserede. De bevægende 
dele, dvs. JOSKIN Roll-Over©  bogien, er boltet og kan tages af.

MODELLER(1)

DELTA-CAP
Vælg både multi-
funktionalitet og 

kapacitet

Chassis 

Bredde: 900 mm
Stålsektioner:
- 7/8 T: 250 x 100 x 6 mm
- 10/12 T: 300 x 100 x 6 mm
- 14 T: 300 x 100 x 8 mm

Karrosseri 
Ladgulv i stål: 4 mm tyk 
Sidepaneler i lukkede profiler

Bevægende dele Parabolske blade

Maks. hjulmål  Ø 1.230 mm / bredde 550 mm

SPECIFIKATIONER
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TIPVOGN 
MED SIDEAFLÆSNING
Generel beskrivelse 
og ekstraudstyr

Tipvogne med sideaflæsning er som standard fremstillet af den sam-
me højstyrkestål, som den der anvendes til fremstilling af landevej-
stransportkøretøjer. Det er den bedste garanti for soliditet med en 
relativt lav vægt. Bundpladen er 4 mm tyk. Aflæssersiderne har en 
struktur med lukkede profilrør, som giver mulighed for at øge mod-
standskraften over for trykket på væggene, og som giver maskinen 
et retlinet og moderne design.

For at sikre lang levetid er chassiset på JOSKIN-tipvogne med side-
aflæsning, bortset fra Trans-EX, helt igennem varmt-galvaniseret via 
neddypning.

Tipvogne med sideaflæsning er som standard forsynet med yderst 
modstandsdygtige syntetiske gummipakninger omkring ladet, der 
gør tipvognen helt tæt, selv med småt korn eller produkter såsom 
rapsfrø.

JOSKIN-tipvogne med sideaflæsning er blevet udviklet til at være så 
modulære som muligt. Der kan fås mange højder og kapaciteter, så 
man opnår større pålæsningskapaciteter. Sidepanelerne kan afmon-
teres for at få en ballevogn.

Håndtagene til at åbne sidepanelerne er i brugervenligt design. Med 
deres store længde og gummiet forenden sikrer de en let åbning/
lukning.

STÆRKT OG TÆT LAD

MODULARITET OG ENKELTHED

På steder, der er vanskelige at nå, eller for at lave præcis aflæsning, 
kan det nogle gange være praktisk at kunne aflæsse fra siden af 
vognen. Det er den væsentligste specifikation for JOSKIN-tipvog-
ne med sideaflæsning: De giver mulighed for at aflæsse bagud, 
til venstre eller til højre side. I dette tilfælde er tippecylinderen 
fastgjort til en vipperamme og sidetipningsvinklen er begrænset 
af et endestoppet kabel.

JOSKIN-tipvogne med sideaflæsning er alle som standard forsynet 
med et anhængertræk bagtil med komplet tilslutning til belysning, 
bremsesystem og tipning af en anden vogn.

Tipvognenes lave tyngdepunkt sikrer en bedre stabilitet og for-
bedrer på den måde kørekomforten både på vejen og på marken.

TIPNING TILPASSET TIL ALLE SITUATIONER

SIKKERHED OG KOMFORT 

Delta-CAP og Tetra-CAP
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ALMINDELIGT UDSTYR SIDEPANELER

BREMSESYSTEM

OVERDÆKNING

UDSTYR TIL LADET 

Alle tipvogne med sideaflæsning er som standard forsynet med 
luftbremsesystem, undtagen TRANS-EX.  Der kan fås andre systemer:

- enkelt-kreds luftbremsesystem
- med bremsestyrke i forhold til belastningen (kun med luftbremser)
- hydraulisk bremsesystem i stedet for luftbremsesystem

Trans-EX tipvognene kan monteres med forhøjelser på 200 og 
400 mm. 

På de andre modeller i udvalget af JOSKIN-tipvogne med sideaflæs-
ning kan der fås sidepaneler med en højde på 500 og 600 mm. Det er 
i så fald muligt at vælge mellem aflæsningssider fremstillet i stålplade 
eller ensilagesidepaneler med gitter. 

Et kornudløb (260 x 200 mm) med dyse, samt 2-delt bagklap (svin-
gende eller ej, højde:  800 mm), kan fås til Trans-EX tipvogne. Når 
sidepanelerne er afmonterede kan 3 til 5T-modellerne monteres 
med en 80 cm forlængelse af læssegulvet bagtil, 60 cm udvidelser 
i siden samt stiger fortil og bagtil.

Til de andre modeller i udvalget tilbydes som ekstraudstyr en 
aflæssertransportsnegl på kornudløbet (Ø 140 mm - længde 4,15 
m - hydraulisk drev min. 20 / maks. 40 l/min) og en bagklap (1 del) 
med hydraulisk åbning. Returfjedre til lettere løft af sidepaneler 
kan også fås.

For bedre beskyttelse af lasten kan der fås en (grøn) overdækning 
med holdere, rulle og adgangsplatform.
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JOSKIN DRAKKAR er en universel vogn, der kan transportere 
mange forskellige typer af materiel (ensilage, korn, sukkerroer, 
kartofler osv.) Takket være de UV-resistente polyester/polyethylen 
sidevægge er køretøjets egenvægt blevet sænket. Der kan derfor 
transporteres større nyttelast.

DRAKKAR'S REVOLUTIONERENDE SYSTEM GENERELT

Kapacitet (m³) Teknisk
tilladt nyttelast

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

Bremser 
(mm)

Indvendige ladmål (m)

DIN 300 mm bunke Længde 
under

Længde 
over

Bredde Højde

DOBBELT AKSEL
6600/23D150 23 26 18 t 6,30 6,70 2,38 1,50 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120
6600/28D180 28 31 18 t 6,30 6,70 2,38 1,80 ADR 2x130x2000-10S 406 x 120
7600/27D150 27 30 22 t 7,30 7,70 2,38 1,50 ADR 2x150x2000-10S 420 x 180
7600/33D180 33 36 22 t 7,30 7,70 2,38 1,80 ADR 2x150x2000-10S 420 x 180
8600/31D150 31 34 22 t 8,30 8,70 2,38 1,50 ADR 2x150x2000-10S 420 x 180
8600/37D180 37 41 22 t 8,30 8,70 2,38 1,80 ADR 2x150x2000-10S 420 x 180

TREDOBBELT AKSEL
8600/31T150 31 34 28 t 8,30 8,70 2,38 1,50 ADR 3x150x2000-10S 420 x 180
8600/37T180 37 41 28 t 8,30 8,70 2,38 1,80 ADR 3x150x2000-10S 420 x 180
9600/35T150 35 38 28 t 9,30 9,70 2,38 1,50 ADR 3x150x2000-10S 420 x 180
9600/41T180 41 46 28 t 9,30 9,70 2,38 1,80 ADR 3x150x2000-10S 420 x 180

MODELLER

DRAKKAR
Den skubber ikke, 
den vipper ikke, 
den transporterer!

DRAKKAR har et industrielt, væsketæt transportbånd, der sørger 
for transport af materialet under aflæsning. Dette stærke transport-
bånd ruller på en cylinder, der drives af 2 hydraulikmotorer bag på 
vognen.

Under aflæsningen støtter forvæggen, som er forbundet til det be-
vægelige gulv, materialet uden at trykke det sammen. Når aflæs-
ningen er afsluttet yder den en skubbeeffekt, der giver kompakte og 
faste bunker. Den gennemsigtige plexiglasplade (10 mm tyk) sikrer 
et fremragende udsyn, når der læsses og aflæsses.

Gulvet og væggen genoptager deres oprindelige positioner takket 
være den hydrauliske motor i forenden af vognen, som er forbundet 
til et kædesystem.

Chassis 
Bredde: 900 mm
Stålsektioner: 300 x 100 x 6 mm 

Karrosseri 
Tilspidset karrosseri med sider i stål og poly-
ethylen

Bevægende dele

-  6600D og 7600D: JOSKIN Roll-Over bogie 
med boltet bord

-  8600D: Hydro-Tandem
-  8600T og 9600T: Hydro-Tridem

Tilkobling 
-  6600D/7600D/8600D: affjedret trækstang 
-  8600T og 9600: hydropneumatisk trækstang 

Maks. hjulmål Ø 1.080 til 1.510 mm/bredde 750 mm

SPECIFIKATIONER
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STOR BAGKLAPSÅBNING
Vognen aflæsses let og uden 
blokering takket være den be-
tydelige åbning (40 cm) af bag-
klappen (betjenes af to dob-
beltvirkende cylindere) op over 
ladet.

En låseenhed monteret på cylin-
deren sørger for, at klappen bli-
ver lukket korrekt og forhindrer 
enhver uventet åbning under 
transporten.

En "stopsensor" på klappen star-
ter kun gulvets bevægelse, når 
klappen er helt åben.

I nogle situationer kan det være 
nødvendigt at lade klappen 
være lukket for at udtømme 
gennem kornudløbet(-erne) el-
ler kun at lade klappen være lidt 
åben. Hvis det er tilfældet, findes 
der to styrebokse i bagenden af 
køretøjet, der giver mulighed for 
at lade gulvet bevæge sig pro-
gressivt fremad eller bagud.

SKRABERE
Med de bagerste skrabere (foroven og forneden) kan der fjernes 
evt. resterende materiale på det bevægelige gulv. Den i forenden 
forhindrer, at der samler sig fremmedlegemer mellem bunden og 
det bevægelige gulv.

Forreste skraber Bagerste skraber

Tre kornudløb i stedet for ét i midten

EKSTRAUDSTYR TIL DRAKKAR-LADET

DRAKKAR kan monteres med faste eller hydrauliske galvaniserede 
forhøjelser. Takket være det hydrauliske system kan du vælge af løf-
te dem eller ej, og det uafhængige betjeningssystem til venstre og 
højre gør det lettere at læsse med en høstmaskine.

Et overføringssystem kan mon-
teres på DRAKKARS bagklap. 
To transportsnegle, den ene er 
placeret vandret over hele ladets 
bredde og den anden lodret, 
flytter materialet med 450 t/t. 
En anden klap leveres til brug af 
vognen uden transportsnegl.

Det robuste, vandtætte Teleco-
ver er ideelt til transport af kar-
tofler eller korn.
Den fås på Drakkar og alle 
tipvognsmodeller og er fastgjort 
til en underramme, der er bol-
tet fast til karrosseriet, og den 
betjenes hydraulisk. Rammen 
gør det muligt at åbne døren, 
selv når låget er lukket.

Side kan foldes op og ned med  
hydraulisk styring
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CARGO SYSTEM
REDSKABER

DRAKKAR-CARGO
Denne universelle vogn med transportbånd, med samme design

som Drakkar, skal monteres på et JOSKIN CARGO chassis. Et 
patenteret system giver mulighed for at aflæsse ved hjælp af et 
transportbånd og en bevægelig forvæg. Transportbåndet fanger og

bringer materialet ud af ladet for nem tømning.

Maskinens lave tyngdepunkt kombineret med, at der ikke er nogen 
tipning, øger køretøjets stabilitet under alle forhold.

To ekstra kornudløb som ekstraudstyr

Flytbar forvæg

Hydrauliske udvidelser (ekstraudstyr

(1) Versioner til kørsel på vej godkendt til 80 km/t kan fås (lad fra 6.600 til 12.600) Kontakt din repræsentant for flere oplysninger.

Indvendige ladmål (m) Kapacitet (m³)

Længde (under - over) Bredde (fortil - bagtil) Højde DIN 300 mm kuppel
Drakkar-CARGO 7600/27/150 7,30 - 7,70 2,34 - 2,38 1,50 27 30
Drakkar-CARGO 7600/33/180 7,30 - 7,70 2,34 - 2,38 1,80 33 36
Drakkar-CARGO 8600/31/150 8,30 - 8,70 2,34 - 2,38 1,50 31 34
Drakkar-CARGO 8600/37/180 8,30 - 8,70 2,34 - 2,38 1,80 37 41

DRAKKAR-CARGO MODELLER(1)
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Bredde: + 5 cm

Volumen (m3) Teknisk set  
tilladte nyttelast

Karosseri Aksel(r): (mm) -  
spor (mm) - tapper

Bremser 
(mm)Indvendige dimensioner (m)

DIN 300 mm bunke Længde
under

Længde 
over

Bredde
foran-bagud

Højde

Silo-SPACE 480D 44 48 22 t 7,78 8,58 2,34 - 2,38 2,28 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180
Silo-SPACE 540D 49 54 22 t 8,76 9,56 2,34 - 2,38 2,28 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180
Silo-SPACE 540T 49 54 26 t 8,76 9,56 2,34 - 2,38 2,28 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180
Silo-SPACE 590T 54 59 28 t 9,74 10,54 2,34 - 2,38 2,28 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180

MODELLER

SILO-SPACE 2
Volumen og rentabilitet 
Til dit ensilagearbejde

Chassis: 
Bredde: 900 mm
Stålprofiler: 250 x 100 x 6 mm 

Karrosseri 
Side- og bagvægge af galvaniserede formstålplader 
med indvendig plastmaling

Køreapparat

• 480D: Hydro-Tandem
• 540D: Hydro-Tandem
• 540T: Hydro-Tridem
• 590T: Hydro-Tridem

Ankobling

• 480D: Trækstang med krydsfjedre
• 540D: Trækstang med krydsfjedre
• 540T: Hydropneumatisk trækstang
• 590T: Hydropneumatisk trækstang

Maks. hjulmål
Ø 1.510 (mm) / Bredde 800 (mm) 
Kan leveres med 30.5 dæk

SPECIFIKATIONER

STOR FRIHØJDE I BAGDØREN
Traileren aflæsses let og uden blokering takket være bagdøren med 
stor åbningsvinkel, der betjenes af to dobbeltvirkende hydrauliske 
stempler. En låseanordning på fjedre sikrer, at døren er perfekt luk-
ket, og forhindrer uventet åbning under transport.

Denne nye version, som indeholder alle de stærke punkter (køreværk, 
bevægeligt gulv, luftbremser osv.), der hidtil har bidraget til dens 
succes, flytter grænserne med hensyn til lastekapacitet og manø-
vredygtighed. Silo-SPACE 2 består af en konisk karrosseri med bevæ-
geligt gulv, der sikrer en flydende og hurtig aflæsning. Dens særlige 
kendetegn er den høje lastekapacitet: op til 59 m³ med en kuppel. 
Silovognen er konstrueret på et særligt robust grundlag og er udstyret 
med en hydraulisk ophængning fra JOSKIN, som gør den meget stabil 
og behagelig at køre, både på markerne og på vejen.

For at aflasse med minimal friktion er Silo-SPACE 2's side- og 
bagvægge lodret profileret. De er nemlig 5 cm bredere bagtil end 
foran. Denne tilspidsede form sikrer en hurtig og jævn aflæsning af 
ensilagen (majs, græs osv.).

TILSPIDSET KARROSSERI GENERELT
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Bevægeligt gulv drevet af to hydrauliske motorer

BEVÆGELIGT GULV MANØVREDYGTIGHED

SELVBÆRENDE CHASSIS

FOLDBAR KOFANGER

For at sikre robusthed omfatter det bevægelige gulv i Silo-SPACE 2 
standard to bevægelige dele med kæder, der drives af to hydrau-
liske motorer med sideboks. Deres profilerede lameller er placeret 
skiftevis for at sikre en jævn fordeling af belastningen. Kæderne 
giver en høj modstandsdygtighed over for træk. To sæt af fire slid-
stærke Ertalon-skinner er placeret på begge sider af karrosseriet 
for at forhindre, at det bevægelige gulv og bunden skraber hinan-
den (lyddæmpende gulv). De to hydrauliske motorer (beskyttet 
under gulvet), som driver det bevægelige gulv, er udstyret med 
to gear: det første gør det muligt at sætte det bevægelige gulv i 
bevægelse og gradvist øge dets kraft, mens det andet sikrer en 
hurtig og regelmæssig aflæsning af ensilagevognen.

Trækstangens monoblokstruktur, der er udstyret med et bladop- 
hæng, er meget raffineret, idet den er skrå og direkte fastgjort til kar-
rosseriet. Takket være denne nye form er traktorens manøvredygti-
ghed forbedret. Den udvidede styringsvinkel gør også manøvrerne 
lettere.

Anvendelsen af et sænket monocoque-karosseri gør det muligt at øge 
karosseriets højde (180 mm højere end på Silo-SPACE) og at reduce-
re vægten. Som følge heraf er nyttelasten højere. Denne funktion gør 
det bl.a. muligt at skille maskinen ad for at lægge den i en container til 
eksport.

Frontvæggen er malet og perforeret og er designet til at maksi-
mere nyttelasten. Til det formål har vores ingeniører forsynet den 
med en vinkel på 22° og et hængselsystem, der gør aflæsningen 
lettere ved at skubbe og bryde materialet. Denne mekanisme sik- 
rer bl.a. et større lasteområde.

Kofangeren foldes nu hydraulisk sammen under maskinen, når den 
er lastet. Denne nye funktion gør det muligt at undgå ophobning af 
ensilage i rillen. Dette system reducerer også risikoen for tab af ensi-
lage på offentlig vej.

SKRÅNENDE FORVÆG
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Til balletransport tilbyder JOSKIN flere typer af velegnede balle-
vogne. Den første løsning er vognen WAGO på 8, 10 eller 12 m's 
længde.

Den automatiserede fremstillingsproces (udskæring og svejsning) 
med specialstål giver vognen den modstandskraft, den har brug 
for til transport af halm. Gulvet har en 4 cm sidekant for sikker 
transport. Der er som standard monteret afrundede rækværk på 
1.000 mm's højde (+ 800 mm som ekstraudstyr), der er perfekt 
velegnet til rundballer.

Der kan fås en hydraulisk gulvforlængelse (1,1 m) som ekstraud-
styr på ballevognene 8000D15, 10000T20 and 12000T20.

WAGO-vognen kombinerer to separate bevægende dele: Et enkelt-aksel 
på drejeplade i forenden og en enkelt- eller dobbelt-aksel (standard med 
tandemaffjedring) i bagenden alt efter modellen. Alle ballevogne er som 
standard forsynet med hydraulisk bremsesystem (undtagen 10000T15 
og 12000T15). Endelig er trækstangen forsynet med en fjeder, der holder 
trækstangen i høj position. Drejepladen (Ø større end 100 cm) giver nem 
manøvrering og større styrevinkel, der igen giver større manøvredygtig-
hed.  Denne trukne vogn giver brugeren stor kørekomfort.

WAGO, TRUKKET VOGN

GENERELTDREJEPLADE

Gulv
mål (m)

Teknisk tilladt 
nyttelast 

Aksel(-ler):
 mm - spor

(mm) - sikringsringe

Hjul Mål
på hjul (m)

Akselaf-
fjedring

Bremser
(mm)

Længde Bredde Min./maks. Ø Maks. bredde
1 FORAKSEL/1 BAGAKSEL

TR8000D08 8 2,50 8 T ADR 2x80x2000-6S 11.5/80 x 15.3 840 / 930 405 For 4 x 300 x 60

TR8000D13 8 2,50 13 T ADR 2x90x2000-8S 385/65R22.5 930 / 1.090 438 For 4 x 350 x 60

TR8000D15 8 2,50 15 T ADR 2x100x2000-8S 385/65R22.5 930 / 1.090 438 For + bag 4 x 400 x 80

TR10000D15 10 2,50 15 T ADR 2x100x2000-8S 385/65R22.5 930 / 1.090 438 For + bag 4 x 400 x 80

1 FORAKSEL/2 BAGAKSEL
TR10000T15 10 2,50 15 T ADR 3x80x2000-8S 385/65R22.5 890 / 1.090 438 For + bag 4 x 350 x 60

TR10000T20 10 2,50 20 T ADR 3x100x2000-8S 385/65R22.5 930 / 1.090 438 For + bag 6 x 400 x 80

TR12000T15 12 2,50 15 T ADR 3x80x2000-8S 385/65R22.5 930 / 1.090 438 For + bag 4 x 350 x 60

TR12000T20 11,75 2,50 20 T ADR 3x100x2000-8S 385/65R22.5 930 / 1.090 438 For + bag 6 x 400 x 80

MODELLER

WAGO, TRUKKET VOGN
Fra 8 til 20 T

Chassis 

Bredde: 1.460 mm
Stålsektioner:
- TR8000D08: 120 x 114 x 8 mm
- TR8000D13: 160 x 152 x 6-9 mm
- Andre modeller: 120 x 120 x 8 mm

Gulv 
Plade med hammerslagsmønster og 4 cm side-
kanter

Tilkobling 
Semi-monteret: Forstærket fast trækstang
Trukket vogn: Foraksel på drejebord

Maks. hjulmål  Ø 930 til 1.090 mm/bredde 438 mm

SPECIFIKATIONER

Læs op til 32 kassepaller på din WAGO TR10000T20 ballevogn

En option sur les modèles 8000D13, 10000T15 et 10000T20, des barrières  
latérales hydrauliques (2 SE) apportent sécurité et rapidité d'utilisation
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WAGO, SEMI-MONTERET

Gulv
mål (m)

Teknisk
tilladt nyttelast

Aksel(-ler):
 mm - spor

(mm) - sikringsringe

Hjul Hjulmål (m) Bremser
(mm)

Længde Bredde Min./maks. Ø Maks. bredde
ENKELT BAGAKSEL

ST6000S07 6 2,50 7 t ADR 70x2000-6S 11,5/80x15.3 840 / 930 350 2 x 300 x 60

ST8000S08 8 2,50 8 t ADR 90x2000-8S 15.0/55-17 890 / 930 350 2 x 350 x 60

TO BAGAKSLER
ST8000D08 8 2,50 8 t ADR 2x80x2000-8S 15.0/55-17 890 / 930 445 4 x 300 x 60

ST8000D12 8 2,50 12 t ADR 2x90x2000-8S 15.0/55-17 890 / 930 440 4 x 350 x 60

ST10000D12 10 2,50 12 t ADR 2x90x2000-8S 15.0/55-17 890 / 930 440 4 x 350 x 60

MODELLER

WAGO, SEMI-MONTERET
Fra 6 til 10 T

En anden løsning fra JOSKIN til transport af halm er den semi-mon-
terede WAGO.

Den semi-monterede vogn er fremstillet efter de samme princip-
per som den trukne WAGO, og den er kendetegnet ved de tilgæn-
gelige længder: 6, 8 og 10 m. Desuden er alle aksler forsynet med 
det hydrauliske bremsesystem.

Afrundede rækværk på 1.000 mm's højde (+ 800 mm som ekstra-
udstyr), gør det let at transportere halm.

Gulvet med hammerslagsmønster er også forsynet med en 4 cm's 
sidekant, der forøger sikkerhedsniveauet under transport.

GENERELT FORSTÆRKET FAST TRÆKSTANG
WAGOS semi-monterede ballevogne er forsynet med en forstær-
ket fast trækstang med to forstærkninger svejset på hver side af 
trækstangen og på chassiset.

Alt efter modellen vil dette køretøj være forsynet med en enkelt fast 
aksel eller to bagaksler med tandemaffjedring (standard).

Vogne med enkelt aksel er forsynet med et justerbart manuelt støt-
teben og vogne med dobbelt aksel er forsynet med hydraulisk støt-
teben

Denne semi-monterede WAGO ballevogn giver nem og behagelig 
transport af halm over markerne.

Chassis 

Bredde: 1.460 mm
Stålsektioner:
- 200 x 100 x 8.5 mm 
- ST10000D12:  300 x 100 x 8,5 mm

Gulv 
Plade med hammerslagsmønster med 4 cm 
sidekanter

Tilkobling Forstærket fast trækstang 

Maks. hjulmål  Ø 930 mm / bredde 440 mm

SPECIFIKATIONER

Lige stiger fås som ekstraudstyr
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WAGO LÆSSERE kan transportere værktøjer og andre maskiner 
samt halm. 

De er fremstillet i specialstål, skåret og svejset på automatiseret 
måde og monteret med gulvtværstykker og et forstærket chassis 
for at opnå større modstandsstyrke og driftsikkerhed til transport 
af de forskellige typer læs.

WAGO LÆSSEREN er en multifunktionel vogn: Den kan både trans-
portere baller og maskiner takket være dens to læsseramper med 
hydraulisk sænking og løft. 

Bagenden af gulvet (fremstillet i træ eller plade med hammerslags-
mønster) kan vippes ca. 1 m for at gøre pålæsning af maskiner nem-
mere. Desuden er der som standard monteret to teleskopstøtteben 
med mekanisk foldesystem (hydraulik som ekstraudstyr) for at give 
korrekt stabilitet under brugen.

WAGO LÆSSER

GENERELTNEM OG SIKKER TRANSPORT

Gulv
mål (m)

Teknisk tilladt 
nyttelast

Aksel(-ler):
 mm - spor

(mm) - sikringsringe

Hjul Mål
på hjul (m)

Akselaffjed-
ring

Bremser
(mm)

Længde Bredde Min./maks. Ø Maks. bredde
1 BAGAKSEL

LTR8000D13 8 2,50 13 t ADR 2x90x2000-8S 385/65R22.5 930 / 1.090 440 NEJ 4 x 350 x 60
2 BAGAKSLER

LTR10000T15 10 2,50 15 t ADR 3x80x2000-8S 385/65R22.5 930 / 1.090 440 For + bag 4 x 350 x 60
LTR12000T20 11,75 2,50 20 t ADR 3x100x2000-8S 385/65R22.5 930 / 1.090 440 For + bag 6 x 400 x 80

Gulv
mål (m)

Teknisk tilladt 
nyttelast

Aksel(-ler):
 mm - spor

(mm) - sikringsringe

Hjul Mål
på hjul (m)

Akselaffjed-
ring

Bremser
(mm)

Længde Bredde Min./maks. Ø Maks. bredde
LST8000D08 8 2,50 8 t ADR 2x80x2000-6S 11,5/80x15.3 840 / 930 440 JA 4 x 300 x 60
LST8000D12 8 2,50 12 t ADR 2x90x2000-8S 15.0/55-17 890 / 930 440 JA 4 x 300 x 60

LST10000D12 10 2,50 12 t ADR 2x90x2000-8S 15.0/55-17 890 / 930 440 JA 4 x 350 x 60

TRUKNE MODELLER

SEMI-MONTEREDE MODELLER

WAGO LÆSSER
Fra 8 til 20 T

SPECIFIKATIONER

Chassis 

Bredde: 1.460 mm
Stålsektioner:
- Semi-monteret: 300 x 100 x 8,5 mm
- Trukket vogn: 120 x 120 x 8 mm 
 (TR 8000D13: 160 x 152 x 6/9 m)
- Andre modeller: 120 x 120 x 8 mm

Gulv 
Træ (40 mm tykt) eller 3/5 plader med hammer-
slagsmønster med kanter

Tilkobling 
Semi-monteret: Forstærket fast trækstang
Trukket vogn: Foraksel på drejebord

Maks. hjulmål  Ø 930 mm / bredde 440 mm
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WAGO FRAGTER
5 T

GENERELT SÆNKNING AF VOGNGULVET
Wago fragteren er en lav læsser til nem transport af redskaber og 
andre maskiner, da vogngulvet kan sænkes helt.

Denne vogn, der kan fås i længder på 5 og 6 m, er som standard 
forsynet med et trægulv på 40 mm tykkelse.

To rækværk (lige foran - afrundet bagtil) kan fås som ekstraudstyr. 

Den væsentligste specifikation ved WAGO FRAGTEREN er, at den 
kan sænkes helt.

Når den er sænket med det dobbeltvirkende hydrauliske støtteben 
(600 mm vandring) og de to bagcylindere er den 18 cm høj. På vejen 
er den 69 cm høj (med standardhjul).

WAGO FRAGTEREN er især praktisk til transport af forskellige red-
skaber (planeringsharve, regenerator, sandblæser osv.) til arbejds-
stedet.

SPECIFIKATIONER

Chassis 
Bredde: 1.460 mm
Stålsektioner: 180 x 200 x 5 mm 

Gulv 
Træ (40 mm tykt) eller 3/5 plade med hammer-
slagsmønster med kanter

Tilkobling Semi-monteret: Forstærket fast trækstang

Maks. hjulmål  Ø 856 mm / bredde 287 mm

WAGO FRAGTER

Gulv
mål (m)

Teknisk
tilladt nyttelast

Aksel(-ler):
 mm - spor

(mm) - sikringsringe

Hjul Hjulmål (m) Bremser
(mm)

Længde Bredde Min./maks. Ø Maks. bredde
CST5000S05 5 2,40 5 t ADR 80x2000-6S 400R22.5 

overdækning
856 / 287 350 2 x 300 x 60

CST6000S05 6 2,40 5 t ADR 80x2000-8S 889 / 307 350 2 x 300 x 60

MODELLER
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BEVÆGENDE DELE
CARGO-konceptet maksimerer brugen af dine landbrugsredskaber 
takket være ét enkelt basischassis til 5 typer redskaber! Det er en 
fleksibel og økonomisk løsning. 

Ud over en gylletankvogn med eller uden sprederedskab kan 
chassiset monteres med andre redskaber, såsom udstyr til gødning, 
ensilage, ensilagespreder, Drakkar eller tipperedskaber i én blok.

MODULÆRT KONCEPT
CARGO-chassiset er som standard forsynet med Hydro-Tandem 
(CARGO TSM) eller Hydro-Tridem (CARGO TRM) hydraulisk aksel-
affjedring. 

Denne type bevægende dele kombinerer fordelene fra aksler, der let 
kan trækkes over forhindringer, med de halv-uafhængige aksler, der 
tilbyder stor frihøjde. Denne affjedringen fungerer i lukket kreds iht. 
princippet for de forbundne kar. Rør med stor diameter anvendes til 
at forbedre systemets reaktivitet, som er yderst nyttigt i tilfælde af 
betydelige ujævnheder i terrænet. 

Endelig sikrer deres 250 mm's frihøjde optimal lastfordeling under 
alle omstændigheder.

For at et modulært koncept skal være så praktisk som muligt er det 
vigtigt, at basisredskaberne kan monteres/afmonteres med få 
midler og meget hurtigt. Redskabet kan nemt placeres på chassiset 
takket være styringerne, der også tjener som en beskyttelse af 
cylinderne til den hydrauliske affjedring. Redskaber fastgøres på 
chassiset med brug af 2 x 3 "drejelåse" placeret i hele chassisets 
længde. 

CARGO er forsynet med bagkroge, der støtter redskabets belast-
ning. Kombinationen af disse velgennemtænkte systemer sikrer 
høj komfort i brug og god udnyttelse.

MONTERING/AFMONTERING AF BASISREDSKABER

Maskinerne, der er forsynet med elektroventiler samlet på basis af en 
enkelt-blok, er beskyttet af en galvaniseret boks. Denne hydrauliske 
fordelingsinstallation omfatter en indgangsblok (kapacitet: 60 l/min 
eller 120 l/min.). 

Et stort antal af køretøjernes hydrauliske funktioner kræver et lavt 
flow, men det er også vigtigt at vide, hvilke funktioner, der kræver 
højt flow, som f.eks. de hydrauliske motorer i turbo-påfylderen, 
kværn(e) osv.

CARGO CHASSIS
Universelt chassis

HydraulikboksHurtig-koblinger Drejelås Styr

Chassislængde (m) Stand Aksel(-ler):  (Mm) - spor (mm) - sikringsringe Bremser (mm)

CARGO TSM (6.6) 6,60 Hydraulisk cylinder med direkte tilslut. til traktoren (DA) ADR 2x150x2000-10S 420 x 180

CARGO TRM (6.6) 6,60 Hydraulisk cylinder med direkte tilslut. til traktoren (DA) ADR 3x150x2000-10S 420 x 180

CARGO TRM (7.5) 7,55 Hydraulisk cylinder med direkte tilslut. til traktoren (DA) ADR 3x150x2000-10S 420 x 180

MODELLER

TSM-SERIE

TRM-SERIE

STYRING OG BETJENING



FERTI-CARGO

DRAKKAR-CARGO

VACU-CARGO

SILO-CARGO TRANS-CARGO
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CARGO SYSTEM
Redskaber

Afhængigt af det anvendte redskab er det nemt at installere dri-
vakslerne til at betjene tipningspumpen på din Trans-CARGO eller 
findeleren på din Silo-CARGO

PTO-AKSELTRANSMISSION TILKOBLINGSUDSTYR

CARGO TSM 6,6 m CARGO TRM 6,6 m CARGO TRM 7,5 m Cargo-TRACK
Fri styringsaksel 

Kun lav tilkobling
2 selvstyrende aksler

Kun lav tilkobling
2 selvstyrende aksler

Kun lav tilkobling
3 aksler 
aksler

Vacu-CARGO

16.000 l
18.000 l
20.000 l

16.000 l
18.000 l
20.000 l
22.500 l
24.500 l

21.000 l
23.000 l
26.000 l

20.000 l
21.000 l
22.500 l
23.500 l
24.000 l
26.000 l

Silo-CARGO/Drakkar-CARGO

40 m³/33 m³ 40 m³/33 m³ 45 m3 / 37 m³ 45 m3 / 37 m³

Trans-CARGO (1)

7000/19
7000/23

7500/21 (2)

7500/25 (2)

7500/21 (2)

7500/25 (2)
8000/22
8000/27

8000/22
8000/27

Ferti-CARGO (3)

6011/17 6011/17 7011/20
7014/25

7011/20
7014/25

Hjul: Maks. mål Ø 1.500 x 750 mm Ø 1.380 x 770 mm Ø 1.500 x 750 mm Kontakt os

(1) De første 4 tal henviser til gennemsnits ladlængden, de næste 2 tal til DIN-kapaciteten uden udvidelser.
(2) 7500 ladet på TSM kan ikke monteres på TRM og omvendt (Forskellig cylinderposition)
(3)De første 2 tal henviser til gennemsnitslængden, de næste 2 tal til gennemsnitshøjden og de sidste tal til gødningskapaciteten før klappen.

MODELLER

PTO-akseltransmission

Hydropneumatisk  affjedring
Monteret på en hydraulisk cylinder 
med to nitrogenakkumulatorer giver 
den høj fleksibilitet.
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