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Sinds 1968 trekken we onze kracht in onze dagelijkse relaties met 

de landbouwwereld.

Ons begrip van uw verwachtingen, zowel als landbouwers en 

loonwerkers, is verbonden aan onze oorsprong, in het hart van een 

grasland- en plattelandsgebied. Anticiperen op uw behoeften en 

geschikte professionele oplossingen leveren: dat is al meer dan  

50 jaar onze job, maar vooral en sinds die tijd altijd onze passie.

DE JOSKIN FAMILIE

Om zoveel exclusieve inhoud (video’s, foto’s, enz.) mogelijk te kunnen 
zien, is onze brochure van de “QR-code” technologie voorzien.  
Hoe die te gebruiken? Niets eenvoudiger... 

• Download een QR-app. gratis op de App store of Play store.

• Scan/maak een foto van de QR-code. 

• Surf en geniet.

SCAN ME

Victor Joskin

Oprichter 

Marie-José Joskin  

Oprichtster

Didier Joskin 

Productie & IT 

Vinciane Joskin

Administratie  
& financiën 

Murielle Joskin

Communicatie  
& RH 
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Onze krachten

Onze diensten 

Onze gemeenschap

Ons bedrijf 

Onze geschiedenis

Ons gamma

Onze machines

Ons Advantage concept

Onze Shop 

INHOUD
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©Niet-contractueel document. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De foto's 
komen niet per se overeen met de standaard uitrustingen.

P.6
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KRACHT UIT ERVARING!

Met 50 jaar ervaring en meer dan 60 000 machines verkocht door de hele wereld stelt 

JOSKIN meer dan ooit zijn middelen ten dienste van de landbouwer door producten 

aan te bieden die steeds meer aan zijn behoeften en aan de ontwikkeling van de 

landbouwwereld beantwoorden. Om deze opdracht te vervolledigen, investeren we 

constant in de ontwikkeling en productie van uw machines. Hetzij in het onderzoek en 

de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, in de productietechnieken of nog in het zoeken 

van de beste materialen stellen we alles in het werk om de productiestandaarden altijd 

te verhogen en u de beste landbouwmachines aan te bieden. 

SCAN ME

Galvanisatie-eenheid Lasrobot Zetbank
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R&D: een oplossing voor al uw behoeften
Om op de constante ontwikkeling van uw behoeften inzake 
landbouwmachines efficiënt en snel in te spelen, werkt een multidisciplinair 
team van ingenieurs, tekenaars en veldwerkers, die gebruik maken van 
dynamische driedimensionale engineering softwares, dagelijks aan het 
onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe innoverende oplossingen.

Een productie made by JOSKIN 
Voor een maximale afwerking en kwaliteit van onze machines hebben we 
gekozen om hun hele productie te beheersen. Dankzij onze industriële 
organisatie ontwikkelen en produceren we zelf 85% van de componenten 
van onze producten. 

Top productietechniek 
Om u de beste landbouwmachines te kunnen aanbieden, zijn onze 

fabrieken met zeer precieze, ultramoderne werktuigen uitgerust van de 
eerste tot de laatste productiestap.

Hoogwaardig materiaal 
Voor sterkere en lichtere machines kiezen we de beste materialen 

mogelijk. Hetzij met staal met een hoge elasticiteitsgrens of Hardox maken 
we geen compromis zodat wij u een stevige en duurzame machine kunnen 

garanderen.

ONZE 
KRACHTEN

Lasersnijden Bewerkingsrobot 3 jaar garantie
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Vloot van  
25 vrachtwagens

Levering via  
zeecontainer

Geautomatiseerd  
onderdelenmagazijn

Een hoogwaardig dealernetwerk
Versterkt door een internationaal netwerk van meer 
dan 600 dealers staat JOSKIN zo dicht mogelijk bij zijn 
klanten en verbindt zich ertoe om ze geperfectioneerde 
machines te leveren, maar ook een efficiënte na-
verkoop-service en begeleiding.

Adviezen op maat voor een 
rendabele investering 

Om de ideale machine in uw handen te zetten en u te 
voorkomen de gevolgen van een slechte keuze voor 
jaren te ondervinden, baseert JOSKIN zijn commerciële 
aanpak op een hoogwaardige voor-verkoop dienst 
en een grote transparantie voor de informatie over 
zijn producten. De JOSKIN product adviseurs nemen 
constant deel aan opleidingen – de zeer gedetailleerde 
“Dealers Trainings” – om u de machine aan te bieden 
die op uw behoeften toegesneden is. 

ONZE DIENSTEN 
TOT UW DIENST

Versterkt door zijn ervaring als ondernemer heeft Victor JOSKIN de reserveonderdelen 

altijd beschouwd als het zenuwcentrum voor de service: zonder reserveonderdelen, geen 

herstelling mogelijk! Aangezien een machine, zelfs als die zeer efficiënt en uitgerust is, 

niet meer bruikbaar zal zijn als zelfs één van de kleinste componenten onbeschikbaar 

is, heeft JOSKIN van de service een voorrang gemaakt. Dankzij een constante voorraad 

aan reserveonderdelen garanderen we hun beschikbaarheid, zelfs jaren later, waardoor uw 

machine zijn waarde over de tijd bewaart. Onze activiteit van regionale dealer maakt het 

ons mogelijk om dagelijks op het terrein te zijn en herinnert ons alledaags aan het belang 

van een snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening. Hetzij voor de adviezen voor de verkoop 

of de na-verkoop-service doen wij, samen met onze dealers, ons best om u een ervaring 

te garanderen die aan uw verwachtingen voldoet.
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Een snelle, eenvoudige  
en efficiënte toegang tot de 

reserveonderdelen
Onze machines worden geleverd met een 
onderdelenboek, dat gepersonaliseerd is volgens 
het chassisnummer, met alleen de componenten die 
gebruikt werden bij de montage van uw machine. 
Zo, ongeacht uw product, bent u zeker dat u in een 
oogopslag het goede nummer van de opgezochte 
onderdelen zal vinden, dat u ze eenvoudig zal kunnen 
bestellen bij uw dealer en dat u ze ook snel zal 
ontvangen. Aangezien onze permanente voorraden 
kunnen we ze zo snel mogelijk verzenden!

Een efficiënt werktuig voor het 
onderhoud van uw machines

Op het online MyJoskin werktuig geven we alle nodige 
informatie voor een optimale inbedrijfstelling en 
onderhoud van onze machines aan ons netwerk. De 
gebruiker ontvangt, bij de levering van zijn machine, een 
geïndividualiseerd onderdelenboek en een handleiding 
die hij via de homepage van de JOSKIN website m.b.v. 
het chassisnummer van zijn machine kan vinden. Onze 
technici rijden ook op alle wegen om de herstellers van 
de dealers te helpen en begeleiden. 

Geïndividualiseerd  
onderdelenboek

Opleiding Technical centers
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Instagram Facebook YouTube
Geniet van foto’s met 

een hoge kwaliteit, test 
uw kennis van onze 

producten en beleef onze 
evenementen live

Volg onze nieuws, ontdek 
onze klantenervaringen 
en communiceer met 

onze teams 

Bekijk onze machines 
aan het werk, verbeter 
uw kennis m.b.v. onze 

gedetailleerde tuto’s en 
ontdek de coulissen van 

onze firma

Ik ben al 4 jaar de eigenaar van een JOSKIN mengmesttank (Volumetra 

16  500 D). In dit verband was mijn aanpak misschien iets bijzonder... Tijdens 

een landbouwbeurs begon ik toevallig te praten met een JOSKIN technisch-

commercieel afgevaardigde. In tegenstelling tot wat ik verwachte, heeft hij niet 

geprobeerd om mij antwoorden te geven. Hij deed beter: hij heeft mij de goede 

vragen kunnen stellen. Verbazend, maar efficiënt! Na dit gesprek hebben we 

elkaar nog eens ontmoet op mijn bedrijf. Hij kwam met een lokale dealer met 

wie ik de gewoonte niet had om te werken. De dealer heeft mij ook aangenaam 

verast met zijn kennis van het JOSKIN product en de rijkdom van zijn didactische 

materiaal. Aangezien ik er op alle gebieden van overtuigd was, hebben we zaken 

gedaan. Sindsdien, en dat is al 4 jaar geleden, heb ik nooit spijt gehad van mijn 

keuze. Sinds deze dag maak ik een beter gebruik van mijn mengmest.

Aangezien een machine een machine blijft, heb ik ook de reactiviteit van de na-

verkoop dienst van het merk kunnen testen. Na een lichte aanrijding tegen een 

paal, heb ik immers enkele onderdelen van mijn verspreidingsboom spoedig 

moeten vervangen om werkzaamheden te kunnen afsluiten in het hoge seizoen. 

Op dit vlak ook is er niets te zeggen. De bemiddeling van de dealer is goed 

gebeurd en heeft het mogelijk gemaakt om de rest van mijn werkzaamheden te 

redden. In mijn ogen is Joskin al zijn beloften nagekomen! 

Mijnheer S. Marechal, Frankrijk

UW MENING TELT

’’

‘‘
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ONZE  
GEMEENSCHAP
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JOSKIN app Website Brochures
Stel u rustig en overal 

op de hoogte van onze 
producten en ontdek de 

laatste tendensen 

Informeer u naar onze 
producten, vind de 

dichtstbijzijnde dealer en 
ontdek de agenda van 

onze evenementen

Natuurlijk vind u al deze 
informatie ook terug in 

onze specifieke brochures

JULLIE ZIJN:

80 000 gebruikers van onze machines door de hele wereld • meer dan 160 000 followers 

op onze verschillende sociale netwerken • meer dan 18  000 bezoekers per jaar in onze 

showrooms • enkele duizenden om ons ieder jaar op meer dan 60 beurzen te ontmoeten. 
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SOUMAGNE

66 000 m² 15,8 ha

In pas 50 jaar tijd is JOSKIN één van de grote namen in de 

landbouwwereld geworden. Vandaag doorkruisen zijn machines het 

platteland van heel Europa en vele streken ter wereld. Elk jaar worden 

zo machines in meer dan 60 landen geleverd. Dit indrukwekkende 

succes is in nauw verband met het DNA van de firma: een 

onafhankelijke familiale structuur met een ondernemende kracht 

en bijzondere kwaliteiten van anticipatie. Gedreven door de wil om 

alle strategische stappen van de productie- en serviceketen intern 

te wille beheren, om ze te kunnen optimaliseren, is het bedrijf snel 

als internationale groep gegroeid. Het bezit 5 productievestigingen 

die perfect geschikt en strategisch verdeeld zijn over de Europese 

continent. 

Omzet: ¤ 98 000 000  •  Werknemers: 854   

•  Aantal verkochte JOSKIN machines: meer dan 60 000  •  Dealers: 600   

•  Landen van uitvoer: 60 landen  •  Bedekte oppervlakte in m2: 150 000
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POLSKA BOURGES SPAW TECH LEBOULCH

ONS 
BEDRIJF

18 200 m² 6 ha73 000 m² 26 ha 21 000 m² 7 ha6 500 m² 1,36 ha
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SCAN ME
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Victor Joskin richt zijn 
loonbedrijf op     

Het bedrijf begint zijn 
eigen mengmesttanks te 

produceren

De firma gaat in de invoer  
van landbouwmachines

50 JAAR
ONTWIKKELING

De firma JOSKIN, vandaag internationaal gereputeerd, is in de eerste plaats een 

familiebedrijf dat in 1968 opgericht werd door Victor JOSKIN, die zich aan de 

landbouwwereld wilde wijden. Marie-José JOSKIN, echtgenote van Mijnheer JOSKIN, 

staat hem bij sinds het begin om voor een gezonde thesaurie te zorgen in een bedrijf 

dat blijft groeien. In de jaren 90 hebben de 3 kinderen zich gevoegd bij Marie-José 

en Victor, die aan het hoofd van de onderneming sinds meer dan 50 jaar zijn, om 

een continuïteit in het familiale beheer van deze echte Belgische “success story” te 

bewaren. Vinciane, Didier en Murielle kwamen zich zo bij de directie van de JOSKIN 

groep voegen. Ondanks een buitengewone uitbreiding en een aanwezigheid overal ter 

wereld bleef het DNA van het bedrijf, dat op de familie en het welzijn van zijn leden is 

gebaseerd, intact.

1968 1984

1974
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JOSKIN neemt de 
uitdaging aan van de 

mengmestinjectie

De JOSKIN Groep viert  
zijn eerste halve eeuw 

bestaan

JOSKIN blijft zijn knowhow 
ten dienste van de landbouwer 

stellen

ONZE  
GESCHIEDENIS

SCAN ME
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2018

2068

1988
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JOSKIN, die naar een efficiënte, duurzame en rendabele landbouw 

streeft, heeft snel geprobeerd om kwaliteitsvolle producten te 

maken die het hoofd perfect konden bieden aan de uitdagingen 

van ons tijdperk, terwijl ze over een echte meerwaarde beschikken. 

Hierop gebaseerd biedt het bedrijf nu één van de grootste 

gamma’s ter wereld op zijn gebied. Dit gamma is verdeeld in  

3 grote categorieën:

• De bemesting: Terwijl vele mensen de organische resten als 
gewoon afval beschouwen, heeft JOSKIN ze altijd als een rijke en 
overvloedige natuurlijke hulpbron met een hoge bemestingswaarde 
beschouwd. Uit deze interesse is een volledig gamma van 
verspreidingswerktuigen (mengmesttanks, stalmestrooiers, 
bemesters, enz.) ontstaan, welke zeer betrouwbaar zijn en een 
echt rendement op investering van de gebruikers levert.

• Het transport: Vaak beschouwd als een belemmering voor 
de productiviteit heeft het transport integendeel onze teams 
altijd geïnspireerd. De JOSKIN voertuigen maken het mogelijk 
om het nuttige met het aangename te verenigen dankzij een 
welbedachte ergonomie en comfort, maar ze zorgen ook voor 
een maximale rendabiliteit dankzij de grotere capaciteiten en 
een volledige beveiliging van de ladingen. Ongeacht de grootte 
van uw boerderij vormen de JOSKIN transportvoertuigen een 
hoogwaardige logistieke oplossing.

• De veeteelt: Verankerd in een grasgebied is onze firma altijd 
veel in contact geweest met klanten die op zoek zijn naar 
kwaliteitsvolle werktuigen waarmee ze hun weiden efficiënt 
kunnen onderhouden. JOSKIN is ervan overtuigd dat gras telen 
een volwaardig werk is dat noodzakelijk is om een kwaliteitsvol 
eindproduct te krijgen, en daarom is het snel één van haar 
specialiteiten geworden. Onze onderneming geniet nu van de 
industrialisatie van haar productiekrachten om op dat gebied 
te kunnen blijven innoveren en zo steeds eenvoudigere en 
efficiëntere werktuigen te kunnen aanbieden.

EEN PRODUCT  
VOOR IEDERE   

BEHOEFTE 
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66 modellen - 360 varianten
1 200 opties
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MACHINE 
OF THE YEAR 2019

+

Een concentraat van ervaring
Met bijna 40 000 verkochte tanks op de dag van 

vandaag beschikt JOSKIN over een algemeen erkende 

ervaring en technische expertise op het internationale 

niveau. Van de eenvoudigste tot de meest technologische 

voldoen onze mengmesttanks aan alle behoeften en 

aan vele vereisten inzake betrouwbaarheid, stevigheid 

en veiligheid. Een goed voorbeeld van dit knowhow 

is het feit dat een groot deel van ons gamma op een 

zelfdragende structuur rust. De tank is gelast over zijn 

hele lengte en breedte op een zogenaamde “integrale” 

wieg. Dankzij deze principe worden de tractiekrachten 

homogener verdeeld over de hele tank, maar het totale 

gewicht is ook verlaagd. Dit type structuur is compacter. 

Hierdoor heeft het voertuig ook een lager zwaartepunt 

en zijn hanteerbaarheid is ook verbeterd.

MENGMEST-
TANKS

42 UITVOERINGEN

ONZE STERKE 

PUNTEN

vanaf ¤ 8 400* vanaf ¤ 6 040*

ALPINA2 MODULO2
 6 000 → 8 000 l

Enkelasser
 2 500 → 18 000 l

Enkel-/Dubbelasser

vanaf ¤ 23 980*

TETRAX2
 10 700 → 16 000 l

Dubbelasser

STORM

VACU-STORM

GARDA-
JULIA

WORMPOMP

LOBBEN-
POMP

VACUÜM-
POMP
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+
+

*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.
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ONZE STERKE 

PUNTEN

Fabricage uit speciaal staal met een hoge 
elasticiteitsgrens voor een lager gewicht en meer 
stevigheid

Tank gegalvaniseerd aan de binnen- en buitenzijde voor 
een duurzame bescherming tegen corrosie

Modulaire en in de tijd evoluerende machines dankzij 
een gamma van meer dan 1 200 opties

Tanks compatibel met een brede keuze aan pompen en 
verspreidingswerktuigen

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

vanaf ¤ 27 060* vanaf ¤ 33 360*

VOLUMETRA TETRALINER
 12 500 → 26 000 l
Dubbel-/drieasser

 21 000 → 28 000 l
Drieasser

vanaf ¤ 59 100*

X-TREM
 16 000 → 20 000 l

Dubbelasser
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Het universele chassis, de sleutel 
tot het succes
Naast de zelfdragende modellen biedt JOSKIN 
ook een gamma van tanks met een onafhankelijk 
universeel chassis aan. Bijzonder geschikt voor 
zware werkzaamheden maken deze modellen het 
mogelijk om alle spanningen bij het transport en van 
het achterwerktuig rechtstreeks op het chassis te 
verenigen. De tank beschikt zo over een integrale 
bescherming. Met deze structuur, die met alle JOSKIN 
verspreidingssystemen compatibel is, kan de tank 
ook verplaatst worden om de ladingen beter te 
kunnen verdelen naargelang het gewicht van het 
achterwerktuig. 

MENGMEST-
TANKS

11 UITVOERINGEN

ONZE STERKE 

PUNTEN

vanaf ¤ 20 510*

COBRA

 11 000 → 12 500 l
Enkelasser

STORM

VACU-STORM

GARDA-
JULIA

WORMPOMP

LOBBEN-
POMP

VACUÜM-
POMP
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+

*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.
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Fabricage uit speciaal staal met een hoge 
elasticiteitsgrens voor een lager gewicht en meer 
stevigheid

Tank gegalvaniseerd aan de binnen- en buitenzijde voor 
een duurzame bescherming tegen corrosie

Modulaire en in de tijd evoluerende machines dankzij 
een gamma van meer dan 1 200 opties

Tanks compatibel met een brede keuze aan pompen en 
verspreidingswerktuigen

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

vanaf ¤ 32 510* vanaf ¤ 53 940*

QUADRA EUROLINER

 14 000 → 20 000 l
Dubbelasser

 20 000 → 28 000 l
Drieasser
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Verhoog de efficiëntie  
van uw organische mest!
De benutting van de dierlijke mest maakt het mogelijk om 
een rijke hulpbron te gebruiken, die overvloedig aanwezig 
is, om de opbrengst van de bouwlanden en weiden te 
verhogen tegen een beperkte kost. Om de natuurlijke 
eigenschappen van deze meststoffen zoveel mogelijk 
te behouden, werden de JOSKIN verspreidingsbomen 
bestudeerd om de vluchtelige verliezen aanzienlijk te 
verminderen. De verspreide mengmest blijft zo rijk aan 
organische stoffen, stikstof, fosfor, kali, magnesium, enz. De 
JOSKIN verspreidingsbomen zijn uitgerust met sleepslangen 
of sleufkouters voor een gebruik op bouwlanden of weiden 
en kunnen dankzij hun grote werkbreedte de mengmest snel 
en homogeen verspreiden over grote oppervlakken.

VERSPREIDINGS-
BOMEN

24 UITVOERINGEN

ONZE STERKE 

PUNTEN

vanaf ¤ 6 410* vanaf ¤ 12 380*

PENDITWIST BASIC PENDITWIST

 6,00 → 7,50 m
24 → 30 uitlaten

9,00 → 18,00 m
30 → 72 uitlaten



21*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.
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Frame uit volledig gegalvaniseerd staal met een hoge 
elasticiteitsgrens voor een grote stevigheid en lange 
levensduur 
Gepatenteerde JOSKIN Scalper® snijverdeler voor een 
vlotte en regelmatige doorstroom van de mengmest in 
alle omstandigheden

TWIST antidrupsysteem om mestverlies op de weg te 
voorkomen 

Volledig elektrohydraulisch beheer via automaat met 
eenvoudig en intuïtief bedieningskastje

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

vanaf ¤ 7 360* vanaf ¤ 17 610* vanaf ¤ 29 300*

PENDISLIDE BASIC PENDISLIDE PENDISLIDE PRO

 6,00 → 7,50 m
24 → 30 uitlaten

 9,00 → 12,00 m
30 → 48 uitlaten

 12,00 → 18,00 m
48 → 72 uitlaten
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Valoriseer uw dierlijke  
meststof op een efficiënte 
wijze!
JOSKIN heeft altijd een duurzame en 
verantwoordelijke landbouw bevorderd en 
daarom heeft hij snel geprobeerd om de 
technieken van de mengmestbemesting te 
perfectioneren. Hij was trouwens één van de 
pionieren in de productie van injectiewerktuigen. 
Uit dit werk is een gamma bemesters ontstaan 
waarmee aan alle behoeften voldaan kan 
worden: bemesting van weiden (m.b.v. schijven 
sleufvoeten of -kouters) en bouwlanden 
(m.b.v. vaste of flexibele tanden, of schijven). 
Door de mengmest rechtstreeks in de grond 
toe te dienen, voorkomen onze bemesters zo 
alle mogelijkheden van ammoniakverlies. Ze 
maken het ook mogelijk om het beste uit de 
mengmest te halen. Bijgevolg zijn er ook minder 
slechte geuren voor de buren en ze vormen een 
rendabele investering op een zeer korte termijn!

BEMESTERS

33 UITVOERINGEN

ONZE STERKE 

PUNTEN

vanaf ¤ 6 140* vanaf ¤ 9 450* vanaf ¤ 28 920*

MULTI-ACTION SOLODISC SOLODISC XXL

 3,01 → 7,74 m
14 → 36 uitlaten

 3,01 → 7,74 m
14 → 36 uitlaten

 6,75 → 8,25 m
36 → 44 uitlaten



23*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.
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Frame uit volledig gegalvaniseerd staal met een hoge 
elasticiteitsgrens (behlave op TERRADISC2) voor een 
grote stevigheid en lange levensduur
Gepatenteerde JOSKIN Scalper® snijverdeler voor een 
vlotte en regelmatige doorstroom van de mengmest in 
alle omstandigheden

Hydraulische inklapfunctie met Lock-Matic© automatische 
vergrendeling voor een veilig transport

Volledig elektrohydraulisch beheer via automaat met 
eenvoudig en intuïtief bedieningskastje

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

vanaf ¤ 6 350* vanaf ¤ 7 190* vanaf ¤ 23 440*

TERRASOC TERRAFLEX2 / 2XXL / 3 TERRADISC2

 2,80 → 5,20 m
7 → 13 uitlaten

 2,70 → 7,12 m
7 → 21 uitlaten

 4,00 → 6,00 m
32 → 48 uitlaten
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Strooien in de ruime zin
JOSKIN biedt een volledig gamma van 
stalmeststrooiers aan die aan alle behoeften kunnen 
voldoen. Deze modellen zijn ontworpen om alle types 
vaste organische meststof breed en homogeen te 
strooien. Het kan gaan om zware stalmest of lichtere 
meststoffen (compost, kalk, kippenmest, enz.). De 
JOSKIN stalmeststrooiers zijn machines die stevig, 
veilig en eenvoudig te onderhouden en te gebruiken 
zijn en die u het grootste comfort bij het werk 
aanbieden.

STALMEST-
STROOIERS

37 UITVOERINGEN

vanaf ¤ 17 290* vanaf ¤ 25 180* vanaf ¤ 41 090*

SIROKO TORNADO3 TORNADO3 HORIZON

 8,10 → 14,17 m³
Verticale strooiwalsen

Enkelasser

 12,00 → 25,80 m³
Verticale strooiwalsen
Enkel-/Dubbelasser

 16,10 → 17,60 m³
Strooitafel

Enkel-/Dubbelasser



25*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.
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vanaf ¤ 21 220* vanaf ¤ 36 780* vanaf ¤ 52 950*

FERTI-CAP FERTI-SPACE2 FERTI-SPACE2 HORIZON

 10,25 → 13,97 m³
Verticale strooiwalsen
Enkel-/Dubbelasser

 17,04 → 27,20 m³
Verticale strooiwalsen

Dubbel-/drieasser

 17,04 → 27,20 m³
Strooitafel

Dubbel-/drieasser

ONZE STERKE 

PUNTEN S
C

A
N

 M
E

Strooi-inrichting met horizontale of verticale 
strooiwalsen

Monocoque laadbak met vastgeboute 
bodemplaat, uit staal met hoge elasticiteitsgrens

Bodemketting met scheepvaartkettingen en 
gemakkelijk toegankelijke spanners

Duurzame bescherming tegen corrosie 
(galvanisatie of 2K industriële verf)

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 
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TRANS-CAP C TRANS-CAP BC

 10,20 → 14,10 m³ DIN
10 → 12 t nuttige lading

Enkelasser

 11,20 → 21,90 m³ DIN
12 → 18 t nuttige lading

Dubbelasser

vanaf ¤ 12 280* vanaf ¤ 17 390*

ONZE STERKE 

PUNTEN
Deur met afdichting en vergrendeling aan de zijde, speciaal geschikt 
voor granen

Conische laadbak met deur met grote opening om eenvoudig te 
lossen 

Cilinder op dubbel schommelframe voor een efficiënte bescherming 
tegen vervorming

Disselvering met parabolische dwarsbladveren voor maximum 
rijcomfort en stabiliteit bij het rijden

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 



27*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.

 21,90 → 25,10 m³ DIN
18 → 22 t nuttige lading

Dubbelasser

 25,10 → 30,80 m³ DIN
24 → 26 t nuttige lading

Drieasser

Vervoer nuttige lading,  
geen staal!
De JOSKIN Trans-CAP en Trans-SPACE zijn 
monocoque landbouwkipwagens die speciaal 
voldoen aan de vereisten van de moderne 
landbouwwereld. Ze zijn volledig uit staal met een 
hoge elasticiteitsgrens vervaardigd en hebben een 
bijzonder verlaagd leeggewicht voor een grotere 
stevigheid en laadvermogen. Deze monocoque 
kipwagens zijn zeer hanteerbaar en zijn ook 
bijzonder eenvoudig te lossen: de conische vorm 
van hun laadbak (8 cm breder aan de achterzijde) 
maakt het mogelijk om vlot en snel te lossen.

TRANS-SPACE BC TRANS-SPACE TRC
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vanaf ¤ 26 920* vanaf ¤ 42 980*

MONOCOQUE  
KIPWAGENS

17 UITVOERINGEN
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Kipwagens voor alle 
omstandigheden
JOSKIN biedt een volledig gamma van driezijdige 
kipwagens aan die aan alle behoeften voldoen. Gezien 
hun structuur uit staal met een hoge elastictiteitsgrens 
zijn ze zeer stevig. Ze worden ook gekenmerkt door 
hun buitengewone modulariteit en veelzijdigheid. 
Verschillende combinaties van zijschotten (40, 50, 60 
en 80 cm hoog) zijn mogelijk om een laadvermogen 
te krijgen dat aan de omstandigheden op het terrein 
voldoet. Silage-schotten zijn ook beschikbaar voor het 
transport van materiaal met een lage dichtheid. Ten 
slotte wordt iedere kipwagen H ook uitgerust met een 
vangmuil achteraan om een tweede aanhangwagen te 
kunnen koppelen. 

DRIEZIJDIGE  
KIPWAGENS

34 UITVOERINGEN

ONZE STERKE 

PUNTEN

TRANS-EX DELTA-CAP

 1,90 → 4,50 m³ DIN
3 → 9 t nuttige lading
Enkel-/Dubbelasser

 10,89 → 19,36 m³ DIN
8 → 14 t nuttige lading

Enkel-/Dubbelasser

vanaf ¤ 4 650* vanaf ¤ 13 110*

Hbehalve Trans-EX



29*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.
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ONZE STERKE 

PUNTEN

Volledig thermisch verzinkt chassis voor een duurzame 
bescherming tegen corrosieH

Driezijdig kipsysteem om eenvoudig en snel te lossen in 
alle omstandigheden

Zeer sterke synthetisch rubberen afdichting rondom op 
de laadbak voor een perfecte waterdichtheid*

Laag zwaartepunt voor een betere stabiliteit en rijcomfort 
op alle types terrein

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

Hbehalve Trans-EX

 10,89 → 23,20 m³ DIN
8 → 16 t nuttige lading

Dubbelasser

 21 → 31 m³ DIN
18 → 24 t nuttige lading

Drieasser

TETRA-CAP TETRA-SPACE

vanaf ¤ 12 360* vanaf ¤ 25 900*
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Ontworpen voor de zwaarste  
werkzaamheden!
Inzake zware werkzaamheden heeft JOSKIN zich een 

goede naam kunnen maken door de wereld heen. De 

Trans-KTP kipwagens zijn een perfect voorbeeld van onze 

beheersing van de productieprocessen. Hun stevigheid en 

verlaagde leeggewicht zijn het gevolg van hun structuur 

uit HARDOX 450 staal, dat een breukgrens tot drie 

keer groter aanbiedt dan traditioneel staal. Ontworpen 

om nuttige ladingen tot 27 t veilig te vervoeren, zullen 

deze kipwagens u verrukken gezien hun buitengewone 

stabiliteit, ongeëvenaard rijcomfort en hun lange 

levensduur. 

GRONDVERZET-  
KIPWAGENS

7 UITVOERINGEN

TRANS-KTP 9/45 - 11/45 TRANS-KTP 15/45 TRANS-KTP 17/50

vanaf ¤ 15 160* vanaf ¤ 22 220* vanaf ¤ 25 580*

ONZE STERKE 

PUNTEN

 5,10 m³ DIN
9 → 11 t nuttige lading
Enkel-/Dubbelasser

 7,60 m³ DIN
15 t nuttige lading

Dubbelasser

 8,60 m³ DIN
17 t nuttige lading

Dubbelasser



31*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.
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TRANS-KTP 22/50 TRANS-KTP 27/55 TRANS-KTP 27/65

vanaf ¤ 30 570* vanaf ¤ 34 600* vanaf ¤ 55 200*

ONZE STERKE 

PUNTEN

Zeer stevige conische laadbak met deur met grote 
opening om eenvoudig te lossen

Vooraan geplaatste cilinder voor een betere verdeling 
van de spanningen en een groter kipgemak.

Extra breed kipscharnier voor een maximale stabiliteit 
en veiligheid bij het gebruik

Smal chassis geschikt voor brede wielen voor een 
bredere draaihoek en een groter rijcomfort

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

 10,90 m³ DIN
22 t nuttige lading

Dubbelasser

 11,90 m³ DIN
27 t nuttige lading

Dubbelasser

 13,90 m³ DIN
27 t nuttige lading

Drieasser
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ONZE STERKE 

PUNTEN

Conische laadbak met grote inhoud en deur met grote opening om 
eenvoudig te lossen

Gelede voorwand om het materiaal te scheiden en vlotter te lossen

Hydraulische bodemketting met 4 veter-kettingen aangedreven door 
2 hydraulische motoren

Hydraulisch onderstel voor een betere stabiliteit en een groter 
pendel-effect tussen de assen

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

vanaf ¤ 39 540* vanaf ¤ 45 890*

SILO SPACE 2 480D SILO SPACE 2 540D

 44 m³ DIN
22 t nuttige lading

Dubbelasser

 49 m³ DIN
22 t nuttige lading

Dubbelasser



33*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.

SILAGE-  
WAGENS

4 UITVOERINGEN

Volume en rendabiliteit
De Silo-SPACE2 is een nieuwe generatie van 
silagewagen die geoptimaliseerd werd om de 
rentabiliteit van de landbouwers en loonwerkers 
aanzienlijk te verbeteren. Zijn concept rust op een 
conische laadbak met bodemketting om vlot en zeer 
snel te lossen. Zijn zelfdragende chassis maakt het 
mogelijk om de bakhoogte te maximaliseren, wat 
voor een ongeëvenaard laadvermogen zorgt (tot 
59 m³ met koepel!). Ontworpen op een bijzonder 
stevige basis beschikt de Silo-SPACE2 ook over een 
JOSKIN hydraulisch onderstel waardoor hij zeer 
stabiel en aangenaam te rijden is, zowel op de weg 
als in het veld. 

S
IL

A
G

E
W

A
G

E
N

S

S
C

A
N

 M
E

vanaf ¤ 57 130* vanaf ¤ 59 920*

SILO SPACE 2 540T SILO SPACE 2 590T

 49 m³ DIN
26 t nuttige lading

Drieasser

 54 m³ DIN
28 t nuttige lading

Drieasser
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POLYVALENTE  
UITDRAAIWAGENS

10 UITVOERINGEN

Het duwt niet; het kipt niet; 
het vervoert!
Beschouwd als het multi-talent van het gamma 
is de DRAKKAR een polyvalente uitdraaiwagen 
die talrijke verschillende producten kan 
vervoeren (voeder, granen, pulp, bieten, 
aardappelen, enz.).  Dankzij zijn unieke en zeer 
snelle lossysteem, met hermetische afvoerband 
en beweging naar achteren van de voorwand, 
wordt het materiaal totaal beschermd en 
de laadbak is perfect stabiel tijdens de 
werkzaamheden. Zijn lage gewicht omwille de 
synthetische zijwanden maakt het zo mogelijk 
om een maximale nuttige lading te vervoeren. 
Dankzij het onderstel is het voertuig perfect 
stabiel, ongeacht het type terrein.  

ONZE STERKE 

PUNTEN

vanaf ¤ 37 470* vanaf ¤ 41 810*

DRAKKAR 6600 DRAKKAR 7600

23 → 28 m³ DIN
18 t nuttige lading

Dubbelasser

27 → 33 m³ DIN
22 t nuttige lading

Dubbelasser



35*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.
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ONZE STERKE 

PUNTEN

Afvoarband i.p.v. kipsysteem om in kleine plekken te 
lossen.

Voorwand uit plexiglas die het materiaal begeleidt zonder 
het samen te drukken voor een volledige zichtbaarheid 
tijdens de werkzaamheden

Geïntegreerde schrappers op de voorwand om de 
afzetting van materiaal in de laadbak te voorkomen

Conische laadbak met deur met grote opening om 
eenvoudig te lossen zonder verstoppingen

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

vanaf ¤ 52 360* vanaf ¤ 64 230*

DRAKKAR 8600 DRAKKAR 9600

31 → 37 m³ DIN
22 → 28 t nuttige lading

Dubbel-/drieasser

35 → 41 m³ DIN
28 t nuttige lading

Drieasser
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Kracht en betrouwbaarheid
Compact en stevig zijn de JOSKIN haakarmsystemen 
van een haakarm voorzien die ideaal geïntegreerd 
is op een landbouwchassis. Ze zijn ontworpen om 
verschillende types containers of tanks te dragen. 
Dankzij deze grote multifunctionaliteit zijn ze perfect 
geschikt voor transport- en landbouwdoeleinden. 
In overeenstemming met de DIN, CHEM of SVENSK 
standaarden bestaat het Cargo-LIFT gamma uit 2 
modellen: het CL, met een optrekkracht tot 22 t voor 
de meest gangbare behoeften, en het CLX, met een 
optrekkracht tot 30 t voor een intensief professionneel 
gebruik. De 2 grotere drieassige uitvoeringen zijn 
ook beschikbaar met een smal chassis en wielen 
van 600 mm breed om de maximale totale breedte 
van 2,55 m in sommige activiteitsgebieden niet te 
overschrijden.  

ONZE STERKE 

PUNTEN

Systeem met telescopische haakarm met hefhaak 
uit onvervormbaar staal

Hydraulische cilinders rechtstreeks in het chassis 
geïntegreerd voor een maximale compactheid

JOSKIN landbouwonderstel (parabolische 
veerbladen of hydraulische vering naargelang het 
model)
Dissel met silent-bloks of hydropneumatische 
dissel voor extra comfort en veiligheid bij het 
gebruik

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

CARGO-  
LIFT

15 UITVOERINGEN
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vanaf ¤ 17 550* vanaf ¤ 56 470*

CARGO-LIFT CL CARGO-LIFT CLX

Lengte van de container: 3,00 → 7,50 m
8 → 22 t

Dubbel-/drieasser

Lengte van de container: 4,00 → 7,50 m
20 → 30 t

Dubbel-/drieasser



37*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.

Eenvoudige en efficiënte reiniging
De JOSKIN rioleringswagens zijn ontworpen om u efficiënt te helpen bij uw 
reinigingswerkzaamheden. Hiertoe zijn ze uitgerust met een industriële vacuümpomp, een 
hogedrukpomp voor het water alsook een gegalvaniseerde tank met een schot om het water 
en de modder te scheiden. Ontwikkeld op deze gezamenlijke basis bevat het gamma 2 aparte 
categorieën van producten voor specifieke gebruiken. Uitgerust met een rugzuigarm, een 
kiptank en een zeer krachtige hogedrukpomp van 120 l/min-120 bar zijn de rioleringswagens 
met kipsysteem geschikt voor een gebruik in een stedelijke omgeving, bv. het reinigen van 
straatkolken, rioleringen, enz. Dankzij hun specifieke tankinhoud en hun hogedrukpomp van  
70 l/min-70 bar zijn de Modulo2 Hydro-Vacuum beter geschikt voor een huishoudelijk gebruik, bv. 
het ledigen van septische putten en andere gelijksoortige werkzaamheden.

RIOLERINGS-
WAGENS

7 UITVOERINGEN

vanaf ¤ 31 970* vanaf ¤ 65 765*

MODULO2 HYDRO-VACUUM RIOLERINGSWAGEN

Water: 1 500 → 2 000 l
Modder: 6 900 → 12 000 l
Pompen: DL 180  +  HP 70

Water: 2 000 → 3 000 l
Modder: 4 000 → 9 500 l
Pompen: DL 180  + HP 120
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Efficiënt ontstoppen met een maximaal gebruiksgemak

Handbediende haspel met 50 m slang en een spuitkop. 
Hydraulische uitvoering als optie

Industriële rotorpomp met 3 lobben die constant kan 
draaien en geen smering vereist

Volledig modulaire machine dankzij de talrijke 
beschikbare opties (afstandsbediening, integrale 
achterdeur, enz.)

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 
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Onze oplossingen voor het transport
JOSKIN biedt een breed gamma van balenwagens en diepladers aan 
om aan alle behoeften te beantwoorden. Deze machines genieten van 
een moderne en gestandaardiseerde productie. Ze zijn uit staal met 
een hoge elasticiteitsgrens vervaardigd, wat voor een buitengewone 
stevigheid zorgt. Ongeacht het model werd ieder detail gedacht om 
voor een maximale beveiliging van de lading te zorgen alsook voor een 
ongeëvenaarde hanteerbaarheid en rijcomfort voor de gebruikers. In 
totaal zijn er 4 types balenwagens en diepladers onder de benaming 
WAGO: de “getrokken” en “halfgedragen” modellen om balen van stro, 
groenvoeder of hooi ofwel Pallox te vervoeren, alsook de “Loader” en 
“Carrier” modellen, die geoptimaliseerd werden voor het vervoer van 
zowel balen als werktuigen of zelfs machines. 

ONZE STERKE 

PUNTEN

Verstevigd, verlaagd chassis voor meer stabiliteit bij het rijden en een groot 
laadvermogen

Geoptimaliseerde bodemhoogte om het laden en lossen te vergemakkelijken

Rand van 4 cm op de getrokken en half-gedragen WAGO voor het vasthouden 
van 2 Palox of 2 Europaletten van 120 cm naast elkaar 

Hydraulische zijladders als optie voor een eenvoudige beveiliging van de 
lading

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

vanaf ¤ 6 780* vanaf ¤ 6 140*

WAGO CARRIER HALF-GEDRAGEN WAGO

5 t
5 → 6 m bodemplaat

Enkelasser

7 → 12 t
6 → 10 m bodemplaat
Enkel-/Dubbelasser



39*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.

BALENWAGENS  
& DIEPLADERS

22 UITVOERINGEN
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vanaf ¤ 7 590* vanaf ¤ 12 660*

GETROKKEN WAGO WAGO LOADER

8 → 20 t
8 → 12 m bodemplaat

Dubbel-/drieasser

8 → 20 t
8 → 12 m bodemplaat

Dubbel-/drieasser
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ONZE STERKE 

PUNTEN

Gegalvaniseerde of geverfde monocoque laadbak met bodem uit antislip 
hars of traanplaat

Gelijk-met-de-grond systeem om het vee eenvoudiger en veiliger te laden en 
lossenH

Zijdeur en achterdeur met volledige opening met 2 onafhankelijke deurvleugels 
voor een groter toegangsgemak

Dissel met dwarsbladvering om de schokken op te vangen bij het transportH

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

BETIMAX R BETIMAX RDS P/1 BETIMAX RDS P/2

vanaf ¤ 8 900* vanaf ¤ 11 520* vanaf ¤ 17 280*

7-10 dieren
5-6 m

Enkelasser

7-10 dieren
5-6 m

Enkelasser

10-14 dieren
7,5-9 m

Dubbelasser

H RDS modellen alleen



41*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.

Veilig en comfortabel transport
De JOSKIN veewagens zijn voertuigen die ontworpen 
werden voor uw vee. Ze kunnen uitgerust zijn met een 
“gelijk-met-de-grond” systeem (RDS) of een laadbrug 
(R). Ze zorgen voor een hoog comfort van de dieren 
alsook een groot gebruiksgemak voor de veehouder. 
Ieder element werd geoptimaliseerd om een maximale 
veiligheid van de Betimax te garanderen voor u en 
uw vee: antislip bodemplaat, totale opening van de 
achterdeur, afgeronde kanten op de wielkokers, enz. 
Deze veewagens zijn perfect waterdicht, zijn van een 
bekleding voorzien die een bijzondere weerstand 
biedt tegen aantastingen door dierlijke mest, en ze zijn 
ook gekenmerkt door hun eenvoudige onderhoud.
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VEEWAGENS

10 UITVOERINGEN

BETIMAX RDS G/1 BETIMAX RDS G/2

vanaf ¤ 12 820* vanaf ¤ 19 280*

7-10 dieren
5-6 m

Enkelasser

10-14 dieren
7,5-9 m

Dubbelasser
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2x2x2x1x 2x2x1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

WEIDE-  
BELUCHTERS

58 UITVOERINGEN

Maximaliseer het potentieel  
van uw weiden!
Ons gamma weidebeluchters werd ontworpen 
om uw weiden efficiënt te onderhouden en te 
regenereren, om zo op ieder moment genoeg 
kwaliteitsvol gras te hebben. Dankzij een bijzondere 
combinatie van werktuigen, mogelijkheden van 
specifieke instellingen en een aangepast gewicht 
werd elke machine ontworpen om het hoofd 
met meer of minder intensiteit te bieden aan 
onregelmatigheden die op weiden aanwezig zijn 
(mos, onkruid, molshopen, enz.). Verkrijgbaar met 
talrijke verschillende breedten (tot 9,6 m) zijn 
de JOSKIN weidebeluchters geschikt voor alle 
oppervlakten en alle types trekkers. 

ONZE STERKE 

PUNTEN

vanaf ¤ 620* vanaf ¤ 870* vanaf ¤ 1 690*

BF GARDEN BF EB-R4S

1,20 → 3,60 m
Manuele inklapfunctie

2,40 → 5,40 m
Manuele/Hydraulische inklapfunctie

2,40 → 6,60 m
Manuele/Hydraulische inklapfunctie

R3S2:R3S2: R4S2:R4S2:
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5x1x

3x1x1x

6x

3x2x

2x1x 1x

1x

*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.
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ONZE STERKE 

PUNTEN

Structuur en werktuigen volledig uit gegalvaniseerd 
speciaal staal. Gekorrelstraalde en dan geverfde (2K) 
bladen uit bewerkt staal 

Onafhankelijke instelling van de werkkracht van ieder 
type werktuig (behalve BF en BF Garden modellen)

Flexibele koppeling voor een uitstekende 
bodemaanpassing en om trillingen te beperken

Manuele of hydraulische inklapfunctie van de 
uitbreidingen met automatische vergrendeling in 
transportpositie

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

vanaf ¤ 5.500*vanaf ¤ 3.910*

SCARIFLEXRENOVA

2,40 → 7,40 m
Hydraulische inklapfunctie

4,80 → 9,60 m

Hydraulische inklapfunctie

4 modellen

SCARIFLEX R6D2S3

SCARIFLEX R6S5

SCARIFLEX R5S3

SCARIFLEX R6S6
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Kwaliteitsvol maaien en perfect 
verspreiden
De JOSKIN weidebloters en -hakselaars zijn sterke 
werktuigen, met weinig energieverbruik, die uw trekker 
in een efficiënte machine zullen veranderen om uw 
weiden groener, regelmatiger en rijker te maken in 
een minimum van tijd. Ze zijn speciaal ontworpen om 
aan de verschillende behoeften te beantwoorden van 
de landbouw (weideresten en braakakkers maaien, 
enz.) en tuinbouw (groenvoorziening, verwijdering van 
struikgewas, enz.). Aangedreven door een overbrenging 
met verticale as maait  hun snijsysteem de vegetatie 
keurig en precies. Hun instelbare sleufvoeten maken het 
mogelijk om de snijhoogte eenvoudig aan te passen 
en maaien het gras regelmatig en horizontaal in alle 
omstandigheden.  

WEIDEBLOTERS 
&-HAKSELAARS

13 UITVOERINGEN

vanaf ¤ 1 230* vanaf ¤ 4 870* vanaf ¤ 2 370*

TR WEIDEBLOTER

1,80 → 3,60 m
2 – 4 rotors
25 - 110 PK

BEV HAKSELAAR BJ HAKSELAAR

1,30 → 1,60 m
1 rotor

12 - 60 PK

2,75 → 3,15 m
2 rotors

75 - 125 PK



45*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.

ATR WEIDEBLOTER DTH3 WEIDEBLOTER

2,20 → 2,70 m
3 rotors

25 - 85 PK

 2,70 m
3 rotors

45 - 85 PK
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vanaf ¤ 3 520* vanaf ¤ 6 200* vanaf ¤ 10 520*

TRT WEIDEBLOTER

 7,50 m
2x3 rotors

100 - 200 PK

ONZE STERKE 

PUNTEN S
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Extra brede sleufvoeten uit gegalvaniseerd speciaal 
staal met hoge elasticiteitsgrens voor het vlot glijden, 
zelfs als er gaten zijn

Zwevende koppeling voor een betrouwbare 
bodemaanpassing en een maximale nauwkeurigheid

Afneembare en zelf-inklapbare zwevende messen die 
zich bij het stoten tegen te harde obstakels inklappen

Corrosiewerende verf en specifiek design van het 
chassis om stilstaand water te voorkomen en voor een 
eenvoudig onderhoud

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 
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Tanks geschikt  
voor uw vee
JOSKIN heeft een gamma van 

watertanks ontwikkeld om voor ideale 

drinkomstandigheden voor het vee te 

zorgen, terwijl de veehouder over een 

maximaal comfort bij de behandeling 

beschikt. Vervaardigd uit staal met een 

hoge elasticiteitsgrens en volgens dezelfde 

beproefde technieken als de mengmesttanks 

zijn de Aquatrans compatibel met talrijke 

opties die geen voorafuitrusting vereisen 

(drinkbakken, enz.). Een mobiele uitvoering 

is beschikbaar, net zoals een statisch model 

voor bv. de opslag van water, enz. 

ONZE STERKE 

PUNTEN

Galvanisatie aan de binnen- en buitenzijde voor 
een langdurige bescherming tegen corrosie

Hoekijzer over de hele tanklengte voor een 
volledige weerstand

In de tank geïntegreerde golfbrekers om de 
golvende bewegingen van het water bij het 
transport te voorkomen (vanaf 3 600 l)

Waterdichte deksel met snelopening voor een 
eenvoudige vulling en onderhoud

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 

WATERTANKS

12 UITVOERINGEN
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vanaf ¤ 1 340* vanaf ¤ 2 540* vanaf ¤ 6 190*

STATISCHE AQUATRANS AQUATRANS AQUATRANS XL

1 100 → 5 100 l
Tanklengte: 1 560 → 4 350 mm

Ø 1 000 → 1 250 mm

1 100 → 5 100 l
Tanklengte: 1 560 → 4 350 mm

Ø 1 000 → 1 250 mm

6 000 → 7 000 l
Tanklengte: 6 230 → 6 478 mm

Ø 1 400 → 1 500 mm



47*Netto prijzen excl. btw en mogelijke extra kosten (transport-, keuringskosten, enz.). Uitrusting die eventueel vervuld moet worden naargelang de van kracht zijnde keuringsnormen in het land van bestemming. 
Deze prijzen kunnen verschillen.

Voor een perfecte mengmest  
in een oogopslag
De JOSKIN JUMBOMIXER is een sterke en krachtige machine die ontworpen is 

om voor een optimale roering van de mengmest in de putten te zorgen. Haar 

schroef, die door een 540 omw/min tot 800 omw/min Walterscheid aftakas is 

aangedreven, is speciaal ontworpen om een grote hoeveelheid aan mengmest 

te vermengen en tegelijkertijd te hakselen. Zo kan de mengmest vermengd 

worden en de verschillende lagen omwille het decanteren verdeeld worden 

om een perfect vloeibaar resultaat te krijgen met een homogene gehalte aan 

bemestingselementen. 

MENGMEST-  
VERMENGERS

3 UITVOERINGEN

vanaf ¤ 3 760* vanaf ¤ 5 200*

JUMBOMIXER J5000 JUMBOMIXER J7000-8000

5,15 m
min. 70 pk

300 kg

7,35 m en 8,25 m
min. 100 pk

480 kg en 510 kg
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ONZE STERKE 
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Overbrengingsas op lagers en beschermd door oliebad 
voor een intensief gebruik zonder oververhitting

Driehoekige structuur voor een optimale stabiliteit van 
de machine en om torsies van de as te voorkomen

Dubbelwerkende cilinder om de hoek van de vermenger 
in te stellen tot 45°

Schroef met 2 schoepen en een roestvrij stalen 
tegenmes voor een hoge weerstand tegen zuurheid en 
wrijvingen

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 
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Met het “Advantage” concept heeft JOSKIN willen bewijzen dat het mogelijk was 

om de prijs van de landbouwmachines te verminderen zonder in te boeten op de 

kwaliteit. Om de financiële impact op het budget te beperken, heeft JOSKIN volledig 

ingezet op een “lijnproductie” die tot nu toe ongezien was in de productie van de 

landbouwaanhangers. Deze betrokken modellen worden immers op speciaal aan 

hen toegewijde montagelijnen gemonteerd, om zo seriematig te produceren. Een 

grote hoeveelheid van één model produceren betekent immers lagere inkoopprijzen 

van de grondstoffen, een betere benutting van de werknemers en grotere efficiëntie 

van de geautomatiseerde machines. De gerealiseerde bezuinigingen kunnen dus 

rechtstreeks verhaald worden op de verkoopprijs en maken het mogelijk om een 

topklasse product te leveren aan de prijs van een standaardproduct. 

ADVANTAGE
SERIE
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Met het “Advantage” concept heeft JOSKIN willen bewijzen dat het mogelijk was 

om de prijs van de landbouwmachines te verminderen zonder in te boeten op de 

kwaliteit. Om de financiële impact op het budget te beperken, heeft JOSKIN volledig 

ingezet op een “lijnproductie” die tot nu toe ongezien was in de productie van de 

landbouwaanhangers. Deze betrokken modellen worden immers op speciaal aan 

hen toegewijde montagelijnen gemonteerd, om zo seriematig te produceren. Een 

grote hoeveelheid van één model produceren betekent immers lagere inkoopprijzen 

van de grondstoffen, een betere benutting van de werknemers en grotere efficiëntie 

van de geautomatiseerde machines. De gerealiseerde bezuinigingen kunnen dus 

rechtstreeks verhaald worden op de verkoopprijs en maken het mogelijk om een 

topklasse product te leveren aan de prijs van een standaardproduct. 
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ONZE STERKE 

PUNTEN

Evoluerend gamma van topklasse machines aan 
minimumprijs

Volledige standaard uitrustingen om aan uw behoeften 
perfect te beantwoorden

Maximale kwaliteit en betrouwbaarheid dankzij de 
serieproductie

Grote voorraad beschikbaar bij de erkende dealers van het 
JOSKIN netwerk voor een supersnelle levering

... en nog veel meer! Bezoek joskin.com 
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De landbouw is meer dan maar een beroep... 

Om de passie van zijn fans verder te voeden, biedt JOSKIN een breed 

gamma van kleren en artikels met het JOSKIN logo aan (jassen, 

overalls, petten, rugzakken, kopjes, enz.). De reputatie van de JOSKIN 

machines door de wereld heen heeft ook de voornaamste fabrikanten 

van speelgoed en miniatuur aangetrokken. We zijn dus trots om u 

meer dan 50 schaalmodellen van onze machines te kunnen aanbieden. 

Hetzij voor de kinderen of de verzamelaars is er altijd iets voor u in 

onze shop. 

Om meer te komen te weten over de toekomstige JOSKIN accessoires 

en kleren die in uw vitrine of garderobe zullen aankomen, bezoek 

op ieder moment onze online shop op www.joskin.com/shop. Onze 

producten zijn ook beschikbaar in de showroom van ons hoofdkantoor 

alsook op onze stand tijdens de verschillende landbouwbeurzen en 

-tentoonstellingen.

ONZE 
SHOP

DE SHOP  
JOSKIN.COM/SHOP
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50 schaalmodellen

Meer dan 70 JOSKIN 
artikels en accessoires
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