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GAMA MASZYN DLA HODOWCÓW

www.joskin.com

SZEROKA GAMA DOSTOSOWANA
DO POTRZEB HODOWCÓW

JAKOŚĆ FIRMY JOSKIN:
6 kluczy do sukcesu

Zakład produkcyjny (Belgia)

Siła DOŚWIADCZENIA
UTWORZONA W 1968 R. rodzinna firma JOSKIN stała się
LIDEREM w dziedzinie projektowania i budowy maszyn
rolniczych. ZNAJDUJĄCE SIĘ W BELGII, POLSCE I FRANCJI
zakłady produkcyjne firmy JOSKIN, których budynki zajmują powierzchnię niemal 150.000 m², EKSPORTUJĄ DO
PONAD 60 KRAJÓW.

TECHNIKA pod kontrolą
Zastosowanie mają NAJNOWOCZEŚNIEJSZE, WYSOKO
PRECYZYJNE TECHNIKI - symulacja dynamiczna w 3D,
zautomatyzowane lasery, prasy krawędziowe, stal o wysokiej granicy plastyczności, cynkowanie ogniowe, automaty spawalnicze.

Sprzęt godny ZAUFANIA

Patrz warunki na www.joskin.com
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Technic Center (Polska)

BADANIA i ROZWÓJ
JOSKIN ma własne biuro projektowe, które korzysta z
trójwymiarowego programu z symulacją statyczną i dynamiczną. Standaryzacja produkcji ma maksymalny zakres,
aby można było zagwarantować precyzyjne i terminowe
wykonanie, jednocześnie proponując setki opcji!
Ośrodki techniczne firmy zajmują się ustawicznym
szkoleniem naszych techników i sprzedawców.

Dobra OBSŁUGA klientów
Naszym atutem jest DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH zawsze i wszędzie. Dysponując stałym zapasem części,
wysyłamy je do klientów szybko i terminowo. Dilerzy
firmy JOSKIN są zobowiązani do posiadania zapasu niezbędnych części zamiennych do naszych maszyn.

Indywidualna książka CZĘŚCI
KSIĄŻKA CZĘŚCI ZAMIENNYCH i INSTRUKCJA OBSŁUGI
w języku klienta są dołączone do zakupionego sprzętu.
Książka części zawiera rysunki i symbole komponentów
zamontowanych w nabytej maszynie. Zatem nawet
po upływie wielu lat możliwe jest zamówienie części
zamiennych!
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GAMA KOSIAREK I ROZDRABNIAREK
BEV

TR

TRT

Str.6
• Idealnie nadaje się do małych
ciągników o niewielkiej mocy
(max. 60 KM)
• Jeden rotor z 3 nożami
• Szerokość robocza: 1,30 i 1,60 m

Str.7
• Szerokość robocza: 1,80 - 3,60 m
• Zaczepianie z przodu, z tyłu
lub w bocznej pozycji tylnej
• Napęd rotorów pasami

BJ

Str.8
• Duża szerokość robocza 7,50 m
• Możliwe połączenie z kosiarką
czołową zaczepianą z przodu,
z tyłu lub w bocznej pozycji
tylnej

Str.9
•
•
•
•

Szerokość robocza: 2,75 - 3,15 m
Zaczepianie z tyłu lub z przodu
Noże o dużej bezwładności
Napęd przekładnią i wałkiem

GAMA SPULCHNIAREK
BF GARDEN

BF

Str.12

EBR4S2

Str.13

• Zaczepianie do ciągników
ogrodniczych (kat. 1, 22 mm)
• Szerokość robocza: 1,20 - 3,60 m

• Zaczep szybki standardowy
(kat. 2, 28 mm)
• Szerokość robocza: 2,40 - 5,40 m

SCARIFLEX R6S5

SCARIFLEX R5S3

Str. 16
• 6 rzędów elementów roboczych
w tym 5 rzędów zębów giętkich
• 1 rząd zgarniarek
• Szerokość robocza: 4,80 - 9,60 m

• Szerokość robocza: 2,40 - 6,60 m
• Sprężyna przeciw drganiom

Str. 17
• 5 rzędów elementów roboczych
w tym 3 rzędy zębów giętkich
• 2 rzędy zgarniarek
• Szerokość robocza: 4,80 - 9,60 m

• Jednolita, pomalowana skrzynia
• Rampa załadowcza
• Podłoga z blachy karbowanej

Str.15
• 6 rzędów zębów giętkich
• Ciężka brona
• Szerokość robocza: 4,80 - 9,60 m

RENOVA

Str. 18
• 1 rząd zgarniarek 60 cm na listwach półelastycznych
• 2 rzędy lemieszy spulchniających
• 3 rzędy zębów giętkich
• 1 rząd zgarniarek na zębach resorowanych z przodu (opcja)
• Szerokość robocza: 6,00 i 7,20 m

Str. 19
• Intensywna praca
• Duża głębokość robocza
• Półsztywne lemiesze spulchniające do regenerowania łąk
• Szerokość robocza: 2,40 - 7,40 m

GAMA ZBIORNIKÓW NA WODĘ
ZBIORNIKI NA WODĘ

BETIMAX RDS

Str. 22
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Str.14

SCARIFLEX
MAX R6D2S3

GAMA PRZYCZEP DO BYDŁA
BETIMAX R

SCARIFLEX R6S6

Str. 23
• Jednolita skrzynia ocynkowana
lub pomalowana
• Opuszczane podwozie i dyszel z
zawieszeniem
• Podłoga z pokryciem antypoślizgowym lub z blachy karbowanej

Str. 26
• Stacjonarne
• Beczkowozy
• Aquatrans XL

ROZDRABNIARKI I KOSIARKI
Zalety i
punkty wspólne

KOSZENIE...

POZYCJA TYLNA

Na pastwisku bydło omija niektóre rośliny - gdy są one
zdeptane, zniszczone lub mają niemiły zapach. Te “niedojady” są
bezwartościowe jako pasza i mogą pozostawać na pastwisku przez
cały rok, ponieważ bydło ominie je także przy kolejnym wypasie.
Obniżają one także jakość trawy i wydajność łąki.

TUZ pozwala na transport maszyny podczas przejazdów. Jednakże
podczas pracy maszyna jest ciągnięta, po zaczepieniu tylko w 2
dolnych punktach, trzeci pozostaje wolny. Taka budowa pozwala
kosiarkom dostosować się do ukształtowania powierzchni podłoża.

Opłaca się więc ich koszenie, aby pobudzić szybkie i regularne
odrastanie pastwisk. Dzięki temu nie trafią one do kiszonki, a pasza
będzie miała lepszą jakość i będzie łatwiej przyswajana przez bydło
(0,5 - 1 kg suchej masy zjadanej dodatkowo przez jedną krowę), a w
efekcie będzie mniejsze zapotrzebowanie na koncentraty.
Poza tym koszenie niedojadów zabezpiecza pastwiska przed
rozwojem chwastów i pasożytów. Daje ono więc hodowcy spore
korzyści.
Również argumenty techniczne przemawiają za kosiarką do
niedojadów, gdyż cechuje ją łatwa regulacja wysokości cięcia,
solidność i niezawodność, jak również niewielkie wymagania w
zakresie konserwacji.

POZYCJA CZOŁOWA
DROBNE I WENTYLOWANE CIĘCIE
Aby wykonać cięcie dobrej jakości, JOSKIN opracował luźne,
ruchome i samochowające noże, które cofają się w zetknięciu z
trudniejszą przeszkodą.
Takie rozwiązanie techniczne oszczędza napęd i zapewnia
ciągnikowi maksymalne zabezpieczenie przeciwko wstrząsom.
Duży odstęp między nożami i ramą umożliwia obieg powietrza i
mieszanie ciętej masy bez ryzyka przerw w pracy czy zapychania.

Taką samą płynność ruchu maszyny podczas koszenia zachowano
w czołowych kosiarkach do niedojadów. Zaczepiane są one przy
pomocy centralnej belki, która ciągnie przód maszyny, a tył kosiarki
opiera się na płozie. Maszyna może w ten sposób swobodnie "płynąć"
po ziemi zachowując z nią stały kontakt, a dzięki podwójnej sprężynie
zaczepu, jej ruch jest bardzo miękki i lekki.

Ruch śruby napędzającej noże zasysa rośliny ku górze. Dzięki czemu
cięcie jest wydajne, drobne i płynne. Jest DOBRZE WENTYLOWANE!
Trawa jest drobno rozrzucana za sprawą deflektorów umieszczonych
w obudowie.

5

ROZDRABNIARKI
BEV

POJEDYNCZY ŁATWY W UTRZYMANIU ROTOR
Rozdrabniarka BEV powstała na bazie tradycyjnych rolniczych rozdrabniarek i przeznaczona jest do pielęgnacji terenów zielonych.
Charakteryzuje się ona jednym rotorem na przekładni napędzającej
3 luźne, ruchome, samochowające noże, które cofają się w zetknięciu z przeszkodą.
Napęd realizowany jest przy 540 obr./min za pośrednictwem wałka
z zabezpieczeniem śrubowym.
Rozdrabniarki do terenów zielonych są standardowo wyposażone w
dwie szerokie płozy (150 mm), które pozwalają ustawiać wysokość
cięcia w 6 pozycjach, między 40 i 150 mm, zależnie od potrzeb.
Osłona z tyłu maszyny zapobiega odrzutom kamieni lub innych ciał
obcych, które mogą stanowić zagrożenie.
Ruchomy zaczep (dostosowany do średnicy 22 i 28 mm) daje możliwość przesunięcia na lewo lub prawo o 75 mm, dzięki kolejnym
łożyskom (max. 225 mm do BEV/160/C1; 150 mm do BEV/130/C1).

Rozdrabniarki BEV są wyposażone
w rotor z 3 nożami typu TD

CHARAKTERYSTYKA
Komponenty

Stal HLE

Wał przekaźnikowy

540 obr./min

Napęd

Bezpośredni na multiplikatorze (60 KM)

Kontakt z podłożem

Płozy 150 mm i ocynkowany talerz Ø 330 mm

Blaszane osłony

Przednia i tylna na zawiasach (standard)

Podłączanie

Ø 22 mm lub Ø 28 mm

MODELE BEV
BEV/130/C1
BEV/160/C1
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Szerokość
robocza (m)
1,30
1,60

Szerokość
transportowa (m)
1,60
1,90

Rotor

Napęd

typ 3
typ 3

540 obr./min
540 obr./min

Wymagana moc
min./max. (KM)
12/60
18/60

Masa
(kg)
180
280

KOSIARKI
TR

SPECJALISTKA DO NIEDOJADÓW
Kosiarka do niedojadów jest
urządzeniem idealnym, gdyż
nie tylko rozdrabnia, ale także
rozrzuca trawę, zmieniając
niedojady w nawóz. Poza tym
rozdrobnione resztki są bardzo
dobrze przyswajane przez cielęta
i krowy zasuszone.
Również argumenty techniczne
przemawiają za kosiarką do
niedojadów, gdyż cechuje ją
łatwa regulacja wysokości cięcia,
solidność i niezawodność, jak Napęd zapewniają 2 trapezowe pasy,
które napędzają poszczególne rotory.
również niewielkie wymagania
w zakresie konserwacji.

Kosiarki do niedojadów typu «TR» są wyposażone w kilka małych rotorów
(2, 3, 4 lub 2 x 3). Każdy ma wspornik do dwóch samochowająch noży typu
«TD», które mogą obracać się o 360°.

CHARAKTERYSTYKA

DTH3

Komponenty

Stal HLE

Wał przekaźnikowy

540 obr./min

Napęd

Pasy

Kontakt z podłożem

Płozy 150 mm i ocynkowany(e) talerz(e) Ø 330 mm

Blaszana osłona

Z tyłu (przygotowanie do łańcuchów przeciw odrzutom)

Podłączanie

Ø 22 mm ou Ø 28 mm

Opcja

Spulchniarka tylna ocynkowana z 2 rzędami zębów giętkich

Dla użytkowników, którzy nie
chcą rozjeżdżać niedojadów
przed ich skoszeniem, najlepszym rozwiązaniem jest model
TR DTH3 (zaczepiany z tyłu, ze
standardowym przestawianiem
na prawo).

MODELE TR
Pozycja

TR/180/C2
TR/220/C3
TR/270/C3
TR/360/C4
TR/270/DTH3

Tylna środkowa
Tylna całkowicie przestawna
(przestawianie na prawo w standardzie)

Liczba
rotorów

Moc min./
max.
(KM)

Talerz
Ø 330 mm
std./max.

Szerokość
robocza
(mm)

2
3
3
4

25/70
25/80
45/85
70/110

0/2
1/3
1/3
2/4

1 810
2 200
2 700
3 600

3

45/85

1/3

2 700

Szerokość
transportowa
(m)
2,10
2,50
3,00
3,90
2,45

Masa
(kg)
350
400
480
640
950
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KOSIARKI
TRT / ATR

SZEROKA KOSIARKA DO NIEDOJADÓW
Kosiarka do niedojadów TRT pracuje podobnie jak model TR,
który nie tylko rozdrabnia, ale także rozrzuca trawę, w ten sposób
zmieniając niedojady w nawóz. Rozdrobnione resztki są bardzo dobrze
przyswajane przez cielęta i krowy zasuszone.
Kosiarka TRT jest zaczepiana z tyłu i można ją połączyć z modelem
ATR zaczepianym z przodu. Centralna rama pozwala na rozkładanie na
obie strony, a w zestawieniu z modelem czołowym ATR 270, szerokość
robocza wynosi 7,50 m.

CHARAKTERYSTYKA

Bezpieczeństwo podczas jazdy zapewnia mechaniczna blokada,
która zapobiega otwarciu ramienia nośnego.

Komponenty

Stal HLE

Wał przekaźnikowy

Zaczepianie z przodu (ATR) 1000 obr./min
Zaczepianie z tyłu (TRT) 540 obr./min

Napęd

Pasy

Kontakt z podłożem

Płozy 150 mm i ocynkowany(e) talerz(e) Ø 330 mm

Blaszana osłona

Z tyłu (przygotowanie do łańcuchów przeciw odrzutom)

Podłączanie

Ø 28 mm

MODELE TRT / ATR
Pozycja

Liczba
rotorów

Moc
min./max.
(KM)

Talerz
Ø 330 mm
std./max.

Szerokość
robocza
(mm)

TRT/750/C6

Przestawianie dwustronne (w lewo i prawo)
łączenie z ATR/270/C3

2x3

100/200

2/6

7.500 (2)

ATR/220/C3
ATR/270/C3

Przednia środkowa z
zawieszeniem resorowanym regulowanym

3
3

25/80
45/85

1/3
1/3

2 200
2 700
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Szerokość
transportowa
(m)
2,50
2,50
3,00

Masa
(kg)
1 700
490
570

ROZDRABNIARKI
BJ

UNIWERSALNE I NIEZAWODNE
Ścinanie niedojadów na pastwisku, koszenie ugorów czy rozdrabnianie
drobnych krzewów (maksymalnie 30 mm) wymaga solidnego
i uniwersalnego sprzętu. Aby zaspokoić te potrzeby klientów,
JOSKIN opracował rozdrabniarki BJ. Mają one solidniejszą budowę
oraz cięższe noże zapewniające większą bezwładność. Noże są
montowane na punktach obrotowych pozwalających na obrót o 360°.
Sprzęgła montowane na wałku przekaźnikowym zapewniają
dodatkowe zabezpieczenie i nadają napędowi elastyczność. Są
wykonane z gumy i pochłaniają drgania podczas pracy maszyny, a
także amortyzują ewentualne wstrząsy.

Noże BR (typu 3) 2.14 kg sztuka

CHARAKTERYSTYKA
Komponenty

Stal HLE

Wał przekaźnikowy

1.000 obr./min

Napęd

Osie sztywne zabezpieczone amortyzatorami typu
silentblok

Kontakt z podłożem

Płozy 150 mm i ocynkowany(e) talerz(e) Ø 330 mm

Blaszane osłony

Przód i tył

Zaczep

Ø 28 mm

Przekładnia z poczwórnym zabezpieczeniem przeciw skręcaniu

MODELE BJ
BJ/275/C2
ABJ/275/C2
BJ/315/C2

Szerokość
robocza (m)
2,75
2,75
3,15

Szerokość
transportowa (m)
3,00
3,00
3,40

Liczba
rotorów
2
2
2

Rotor

Napęd

typ 3
typ 3
typ 3

1.000 obr./min
1.000 obr./min
1.000 obr./min

Moc
min./max.
75/125
75/125
75/125

Masa
(kg)
680
770
760
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SPULCHNIARKI DO ŁĄK
Zalety i punkty wspólne

ZALETY

UPRAWA PASTWISK

Zastosowanie brony JOSKIN umożliwia:

Stosowanie spulchniarki jest zalecane na poczatku sezonu oraz
krótko po zakończeniu wypasu. Takie lekkie i płytkie bronowanie,
tylko aby rozprowadzić łajniaki, jest bardzo korzystne. Także deszczowa i wilgotna pogoda sprzyja zastosowaniu maszyny. A podczas
okresów suchych najlepiej jest przejechać po pojawieniu się wieczornej rosy.

• dobre spulchnianie gleby oraz lepszą nitryfikację, co łączy się z
mniejszym zakwaszeniem;
• lepsze przyswajanie wody deszczowej i napowietrzanie;
• mechaniczne usuwanie mchu i niektórych chwastów;
• rozprowadzenie odchodów ułatwiające ich rozkładanie i optymalne wykorzystanie do nawożenia.

OSPRZĘT STANDARDOWY
Zgarniarki 60 cm. Mają one
za zadanie rozgarnianie łajniaków, kęp wybujałych roślin i
kretowisk. Ich duża szerokość
zapewnia jednolite, szerokie
rozprowadzenie na powierzchni
pastwiska.

Latem należy jednak uważać, gdyż zbyt intensywne użycie spulchniarki może opóźnić odrastanie roślin. Jeżeli okres suszy się przedłuża, wskazane jest zmniejszenie nacisku maszyny do minimum
lub przełożenie spulchniania na później. Natomiast przed spodziewanym deszczem można przejechać spulchniarką, dzięki czemu
podłoże będzie przygotowane do lepszego wykorzystania opadów.
Radzimy skosić niedojady przed spulchnianiem, w przeciwnym razie pokładą się na łajniakach i będą utrudniały ich prawidłowe rozprowadzanie. Warto więc połączyć spulchniarkę z kosiarką do niedojadów JOSKIN.

Łopatki zgarniające 10 lub 15 cm,
w zależności od modelu. Dostosowują się do ukształtowania
terenu, aby usunąć elementy niepożądane, np. rozprowadzić zalegające odchody, wygarnąć larwy
oraz wyrwać niedojady i chwasty.

Przed i po zimie należy poddać łąki dosyć intensywnej uprawie,
naciskając całym ciężarem maszyny, a zwłaszcza używając zębów,
żeby spulchnić podłoże i usunąć suchą trawę.
Uzyskanie dobrej trawy jest wynikiem regularnej uprawy pastwisk.
Stosowanie spulchniarki lub kosiarki do niedojadów zapobiega rozsiewaniu się bezwartościowych roślin na sąsiednie pastwiska.

Zęby giętkie. Elementy sprężyste, które oczyszczają, spulchniają, rozprowadzają i wyrównują, przyczyniając się do bardziej
systematycznej regeneracji i
wzmacniania roślin.

Lemiesze spulchniające. Większa głębokość pracy i lepsze
przewietrzanie.

Efekt zastosowania spulchniarki
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SPULCHNIARKI
BF GARDEN

MODEL OGRODNICZY

CHARAKTERYSTYKA

Spulchniarki ekonomiczne GARDEN BF JOSKIN stanowią wariant serii BF i są przeznaczone do ogrodniczych miniciągników. Szerokość
robocza tych modeli jest oczywiście mniejsza - dostosowana do
prac w parkach i ogrodach. Istnieją różne długości ramy środkowej,
aby dostosować maszynę do różnych ciągników.

•

Zaczepianie do ciągników ogrodniczych (kat. 1) odbywa się
łatwo i szybko za pomocą sworznia Ø 22 mm (standard).

•

Ręczne składanie i rozkładanie w modelach 240 - 360.

•

Całkowicie ocynkowana rama.

Schemat
BF-R3S2

Łopatki
zgarniające 30 cm na
listwach półelastycznych
Zęby giętkie (2 rzędy)

BF-R4S2

Zgarniarki 60 cm
na listwach półelastycznych
Łopatki 15 cm
na listwach elastycznych
Zęby giętkie (2 rzędy)

CHARAKTERYSTYKA
Zastosowanie

Bronowanie i spulchniane gleby

Materiał

Stal specjalna

Listwy

Stal ulepszona cieplnie, śrutowana i pomalowana

Podłączanie

Sworzeń Ø 22 mm - Ciągnik ogrodniczy

Rozkładanie

Ręczne

MODELE BF GARDEN
Ze składaniem ręcznym
120
1,2

BF-R3S2
80 kg
BF-R4S2
100 kg
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150

180

210

1,8

2,1

95 kg

110 kg

125 kg

/

145 kg

/

1,5

240

240

270

300

330

360

0,6 + 1,2 + 0,6

0,6 + 1,5 + 0,6

0,6 + 1,8 + 0,6

0,6 + 2,1 + 0,6

0,6 + 2,4 + 0,6

140 kg

140 kg

155 kg

170 kg

180 kg

235 kg

190 kg

190 kg

/

260 kg

/

280 kg

2,4

SPULCHNIARKI
BF

CHARAKTERYSTYKA

WYDAJNE I LEKKIE

•

Zaczepianie odbywa się łatwo i szybko za pomocą sworznia
Ø 22 mm, w modelu 240, i Ø 28 mm w innych modelach (standard).

•

Ręczne składanie i rozkładanie w modelach 360 i 420 oraz
hydrauliczne w modelach 480 i 540.

Spulchniarki JOSKIN BF są to maszyny o prostej i zwartej budowie,
spoczywające na ramie z giętej blachy. Są one wyposażone w łopatki
zgarniające z listwami półgiętkimi (model BF-R3S2) lub bardzo giętkimi (model BF-R4S2), z zębami giętkimi (Ø 7 mm) lub też (model
BF-R4S2) ze zgarniarkami. Regulacja maszyny odbywa się wyłącznie
przy pomocy 3-punktowego układu zawieszenia.

Schemat
BF-R3S2

Łopatki
zgarniające 30 cm na
listwach półelastycznych
Zęby giętkie (2 rzędy)

BF-R4S2

Zgarniarki 60 cm
na listwach półelastycznych
Łopatki 15 cm
na listwach elastycznych
Zęby giętkie (2 rzędy)

CHARAKTERYSTYKA
Zastosowanie

Bronowanie i spulchniane gleby

Materiał

Stal specjalna

Listwy

Stal ulepszona cieplnie, śrutowana i pomalowana

Podłączanie

Szybkie za pomocą sworznia (Ø 22 mm do typu 240 i
Ø 28 mm do innych typów)

Rozkładanie

Hydrauliczne (jednokier.) od 4,80 m

MODELE BF

BF-R4S2
BF-R3S2

ze składaniem ręcznym
360
420

ze składaniem hydraulicznym
480
540

240

300

2,4

3,0

0,6 + 2,4 + 0,6

0,6 + 3,0 + 0,6

1.2 + 2.4 + 1.2

1.2 + 3.0 + 1.2

160 kg

190 kg

225 kg

255 kg

360 kg

395 kg

210 kg

255 kg

300 kg

345 kg

460 kg

505 kg
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SPULCHNIARKI
EBR4S2

MASZYNA WZORCOWA

CHARAKTERYSTYKA

Spulchniarki EBR4S2 są klasycznymi bronami do łąk ze spawaną
ramą i sprężyną, która pozwala ograniczyć drgania podczas pracy.

•

TUZ połączony z ramą zapewnia lepsze przyleganie do terenu.

•

Łatwe dostosowanie do różnych ciągników dzięki sworzniowi
zaczepu.

•

Zabezpieczenie utrzymujące złożoną maszynę w pozycji
transportowej.

•

Zwalnianie blokady zabezpieczenia z kabiny (linka).

•

Hydrauliczne składanie i rozkładanie rozszerzeń w modelach
480 - 660 za pomocą siłownika jednokierunkowego.

•

Regulacja głębokości roboczej.

Maszyna składa się z 4 rzędów elementów roboczych, a odstęp między
tymi rzędami jest na tyle duży, że praca jednego rzędu kończy się,
zanim zacznie pracować następny. Pierwszy rząd elementów roboczych jest regulowany kołem kopiującym, drugi zależy od długości
TUZ-u, a trzeci i czwarty (zęby giętkie Ø 7 mm) jest ustawiany za pomocą korby na punkcie obrotowym.

Schemat
1 x zgarniarki 60 cm
na listwach półelastycznych
1 x łopatki zgarniające
10 cm na listwach
elastycznych
2 x zęby giętkie

CHARAKTERYSTYKA
Zastosowanie

Bronowanie i spulchniane gleby

Materiał

Stal specjalna

Listwy

Stal ulepszona cieplnie, śrutowana i pomalowana

Podłączanie

Szybkie za pomocą sworznia (Ø 22 mm w
do typu 240 - Ø 28 mm do innych typów).

Rozkładanie

Hydrauliczne (jednokier.) od 4,80 m

MODELE EBR4S2
ze składaniem
240

ze składaniem hydraulicznym

300

360

420

480

540

600

660

2.4

3.0

300 kg

355 kg

0.6 + 2.4 + 0.6

0.6 + 3.0 + 0.6

1.2 + 2.4 + 1.2

1.2 + 3.0 + 1.2

1.8 + 2.4 + 1.8

1.8 + 3.0 + 1.8
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440 kg

500 kg

680 kg

755 kg

805 kg

820 kg

SPULCHNIARKI
SCARIFLEX R6S6

CHARAKTERYSTYKA

CHWASTOWNIK

•

TUZ połączony sprężyną z ramą zapewnia lepsze przyleganie
do terenu i ogranicza drgania.

•

Rozkładanie hydrauliczne jednokierunkowe w modelach
4,80 - 7,20 m i dwukierunkowe w modelach 8,40 i 9,60 m.

•

Zabezpieczenie utrzymujące złożoną maszynę w pozycji
transportowej.

Model SCARIFLEX R6S6 zawiera wyłącznie zęby giętkie w 6 rzędach, w
odstępach wynoszących tylko 25 cm. Zęby, dzięki drganiom, zapewniają jednolitą pracę maszyny, nie tylko na łące, ale również na terenie
upraw trawiastych lub rozkrzewiających się oraz przy mechanicznym
odchwaszczaniu, szczególnie w rolnictwie ekologicznym.

•

Zwalnianie blokady zabezpieczenia z kabiny (linka).

•

Regulacja zębów dźwignią znajdującą się na każdym elemencie, aby zapewnić jednakowe nachylenie wszystkich zębów.

•

Gumowe koła kopiujące (375 x 150 mm - max. ciśnienie 2 bary)
(4 w modelach 4,8 - 7,2 m i 6 w modelach 8,4 i 9,6 m).

Sprzęt SCARIFLEX R6S6 jest doskonałą broną do skaryfikacji pastwisk.

Schemat

6 x zęby giętkie
(Ø 8 mm)

CHARAKTERYSTYKA
Zastosowanie

Skaryfikacja

Materiał

Stal specjalna

Listwy

/

Podłączanie

Standardowe (28 mm)

Rozkładanie

Hydrauliczne (jednokier. do 4,8 - 7,20 m;
dwukier. do 8,4 i 9,60 m)

MODELE SCARIFLEX R6S6
ze składaniem hydraulicznym
480

600

720

840

960

1.2 + 2.4 + 1.2

1.8 + 2.4 + 1.8

2.4 + 2.4 + 2.4

1.2 + 1.8 + 2.4 + 1.8 + 1.2

1.2 + 2.4 + 2.4 + 2.4 + 1.2

1.020 kg

1.320 kg

1.480 kg

780 kg

860 kg
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SPULCHNIARKI / SKARYFIKATORY
SCARIFLEX R6S5

SKARYFIKATOR DLA HODOWCÓW

CHARAKTERYSTYKA

Model R6S5 składa się z jednego rzędu zgarniarek (do rozgarniania
kretowisk i łajniaków) i z 5 rzędów zębów giętkich.

•

TUZ połączony sprężyną z ramą zapewnia lepsze przyleganie
do terenu i ogranicza drgania.

W ten sposób skaryfikacja jest znacznie lepsza, co zapewnia bardziej wydajne odchwaszczanie mechaniczne.

•

Rozkładanie hydrauliczne jednokierunkowe w modelach 4,80 7,20 m i dwukierunkowe w modelach 8,40 i 9,60 m.

•

Zabezpieczenie utrzymujące złożoną maszynę w pozycji
transportowej.

•

Zwalnianie blokady zabezpieczenia z kabiny (linka).

•

Regulacja zębów dźwignią znajdującą się na każdym elemencie, aby zapewnić jednakowe nachylenie wszystkich zębów.

•

Gumowe koła kopiujące (375 x 150 mm - max. ciśnienie 2 bary)
(4 w modelach 4,8 - 7,2 m i 6 w modelach 8,4 i 9,6 m).

Schemat
1 x zgarniarki
60 cm na
listwach półelastycznych
5 x zęby giętkie (Ø 8 mm)

CHARAKTERYSTYKA
Zastosowanie

Bronowanie, spulchnianie, rozgarnianie kretowisk i
niwelowanie

Materiał

Stal specjalna

Listwy

Stal ulepszona cieplnie, śrutowana i pomalowana

Podłączanie

Standardowe (28 mm)

Rozkładanie

Hydrauliczne (jednokier. do 4,80 - 7,20 m dwukier. do 8,40 i 9,60 m)

MODELE SCARIFLEX R6S5
ze składaniem hydraulicznym
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480

600

720

840

960

1.2 + 2.4 + 1.2

1.8 + 2.4 + 1.8

2.4 + 2.4 + 2.4

1.2 + 1.8 + 2.4 + 1.8 + 1.2

1.2 + 2.4 + 2.4 + 2.4 + 1.2

820 kg

920 kg

1.080 kg

1.400 kg

1.560 kg

SPULCHNIARKI / SKARYFIKATORY
SCARIFLEX R5S3

CHARAKTERYSTYKA

MASZYNA MIESZANA

•

TUZ połączony sprężyną z ramą zapewnia lepsze przyleganie
do terenu i ogranicza drgania.

•

Rozkładanie hydrauliczne jednokierunkowe w modelach
4,80 - 7,20 m i dwukierunkowe w modelach 8,40 i 9,60 m.

Posiadając 5 rzędów elementów roboczych SCARIFLEX R5S3 JOSKIN
ma wszelkie zalety, aby pełnić funkcję brony do łąk, spulchniarki i
chwastownika.

•

Zabezpieczenie utrzymujące złożoną maszynę w pozycji
transportowej.

•

Zwalnianie blokady zabezpieczenia z kabiny (linka).

•

Regulacja zębów dźwignią znajdującą się na każdym elemencie, aby zapewnić jednakowe nachylenie wszystkich zębów.

•

Gumowe koła kopiujące (375 x 150 mm - max. ciśnienie 2 bary)
(4 w modelach 4,8 - 7,2 m i 6 w modelach 8,4 i 9,6 m).

Solidna konstrukcja z prostokątnych rur stanowi oparcie dla rzędów
zgarniarek i łopatek, a profile o dużych wymiarach służą jako podstawa do 3 rzędów zębów giętkich. Montowane seryjnie koła kopiujące oraz trzypunktowy układ zawieszenia regulują stały nacisk
zgarniarek, a dźwignia ustawia nacisk 3 rzędów zębów giętkich.

Schemat
1x zgarniarki
60 cm na listwach
półelastycznych
1 x łopatki zgarniające
10 cm na listwach
elastycznych
3 x zęby giętkie (Ø 8 mm)

CHARAKTERYSTYKA
Zastosowanie

Bronowanie, spulchnianie, rozgarnianie kretowisk i
skaryfikacja

Materiał

Stal specjalna

Listwy

Stal ulepszona cieplnie, śrutowana i pomalowana

Podłączanie

Standardowe (28 mm)

Rozkładanie

Hydrauliczne (jednokier. do 4,80 - 7,20 m dwukier. do 8,40 i 9,60 m)

MODELE SCARIFLEX R5S3
ze składaniem hydraulicznym
480

600

720

840

960

1.2 + 2.4 + 1.2

1.8 + 2.4 + 1.8

2.4 + 2.4 + 2.4

1.2 + 1.8 + 2.4 + 1.8 + 1.2

1.2 + 2.4 + 2.4 + 2.4 + 1.2

1.020 kg

1.320 kg

1.480 kg

780 kg

860 kg
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SPULCHNIARKI / SKARYFIKATORY
SCARIFLEX MAX R6D2S3

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DO BRONOWANIA I REGENERACJI ŁĄK
Nowy model, SCARIFLEX MAX, posiada 6 rzędów złożonych z 3
różnych elementów roboczych, które mają indywidualnie regulowaną głębokość roboczą, w zależności od wykonywanej pracy. Do
niwelowania łąki służą solidniejsze zęby, które umożliwiają pracę na
większej głębokości. Niezależne regulatory umożliwiają podniesienie niepotrzebnych elementów roboczych.

CHARAKTERYSTYKA
•

TUZ połączony sprężyną z ramą zapewnia lepsze przyleganie
do terenu i ogranicza drgania.

•

Rozkładanie hydrauliczne jednokierunkowe.

•

Zabezpieczenie utrzymujące złożoną maszynę w pozycji
transportowej.

•

Zwalnianie blokady zabezpieczenia z kabiny (linka).

•

Regulacja zębów dźwignią znajdującą się na każdym elemencie, aby zapewnić jednakowe nachylenie wszystkich zębów.

•

Gumowe koła kopiujące (375 x 150 mm - max. ciśnienie 2 bary)
(4 w modelach 6 m i 7,2 m).
Schemat
1 x zgarniarki 60 cm
na listwach półelastycznych
2 x lemiesze spulchniające
3 x zęby giętkie (Ø 8 mm)

CHARAKTERYSTYKA
Zastosowanie

Bronowanie, spulchnianie, rozgarnianie kretowisk,
skaryfikacja i pogłębiona praca

Materiał

Stal specjalna

Listwy

Stal ulepszona cieplnie, śrutowana i pomalowana

Podłączanie

Standardowe (28 mm)

Rozkładanie

Hydrauliczne (jednokier. 6 m i 7,20 m)

MODELE SCARIFLEX MAX R6D2S3
ze składaniem hydraulicznym
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600

720

1.8 + 2.4 + 1.8

2.4 + 2.4 + 2.4

1.100 kg

1.300 kg

BRONY NIWELUJĄCE DO ŁĄK
RENOVA

CHARAKTERYSTYKA

REGENERACJA PASTWISK

•

Szerokość transportowa nie przekracza 2,50 m.

•

Montaż elementów roboczych na zębach elastycznych.

RENOVA jest broną spulchniającą zawierającą noże niwelujące, listwy zgarniające i lemiesze spulchniające półsztywne.

•

Łatwe dostosowanie do różnych ciągników dzięki sworzniowi
zaczepu.

•

Hydrauliczne składanie i rozkładanie rozszerzeń w modelach
RENOVA 400, 500, 600 i 740.

•

Stalowe koła kopiujące regulowane korbą.

•

Regulacja głębokości roboczej śrubą ze sprężyną

Brona RENOVA niweluje wszelkie napotkane nierówności, jak bydlęce odchody, kretowiska, itp. Rozgarnianie i rozdrabnianie nierówności przyczynia się do powierzchniowej mineralizacji gleby.
Noże niwelujące i lemiesze spulchniające zapewniają pracę na głębokość większą niż dotychczas przy tego typu maszynach, umożliwiając w ten sposób szybsze odrastanie, a więc zwiększenie wydajności łąki.
Koła kopiujące gwarantują utrzymanie maszyny na równym poziomie.

Schemat
1x noże
niwelujące pod kątem 25°
1x listwy zgarniające
2x lemiesze spulchniające

CHARAKTERYSTYKA
Zastosowanie

Regeneracja

Materiał

Stal specjalna

Listwy

Stal, ocynk

Podłączanie

Szybkie za pomocą sworznia (Ø 22 mm w
do typu 240 - Ø 28 mm do innych typów).

Rozkładanie

Hydrauliczne (dwukier. od 4 m)

MODELE RENOVA
ze składaniem hydraulicznym
240

400

500

600

740

2,4

0,8 + 2,4 + 0,8

1,3 + 2,4 + 1,3

1,8 + 2,4 + 1,8

2,5 + 2,4 + 2,5

550 kg

900 kg

1.145 kg

1.330 kg

1.500 kg
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SPULCHNIARKI DO ŁĄK
Wspólne
opcje wyposażenia

ROZSIEWACZE (EB I SCARIFLEX)

REGULACJA NACISKU ZĘBÓW GIĘTKICH

Możliwe jest wyposażenie spulchniarki w rozsiewacz nawozów,
elektryczny lub pneumatyczny.

Dźwignie pozwalają na regulację nacisku na podłoże wszystkich rzędów zębów giętkich.

Rozsiewacz elektryczny obrotowy rozrzuca nawóz za pomocą
płytki odbijającej umieszczonej
bezpośrednio pod zbiornikiem.

ZGRABIARKI SPULCHNIAREK (BF I EB)
Zgrabiarki spulchniające 30 cm
zostały wyposażone w zagięte
zęby (opcja) i są przeznaczone do rozdrabniania łajniaków
(równocześnie z łopatkami).

ZESTAW SYGNALIZACYJNY
Zestaw sygnalizacji odblaskowej
jest dostępny także w opcji (w
niektórych krajach wymagany
do transportu drogowego).
Rozsiewacz obrotowy

Rozsiewacz pneumatyczny rozprowadza nawóz strumieniem
powietrza, dzięki krzywce rozdzielającej. Granulki są następnie
kierowane giętkimi przewodami
na płytki odbijające umieszczone przed zębami giętkimi.

STALOWE KOŁA
Stalowe koła, wzmocnione wewnętrzną tarczą, mogą być zamontowane w opcji zamiast kół
gumowych.

ZGARNIARKA NA ZĘBIE SPRĘŻYNUJĄCYM
Zgarniarka w modelu SCARIFLEX, na zębie sprężynującym, znajdująca się w pierwszym rzędzie, służy do rozgarniania i niwelowania kretowisk. W ten sposób usprawnia ona pracę zgarniarek niwelujących.

Płytka odbijająca

20

Rozsiewacz pneumatyczny
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BETIMAX R
Bezpieczny transport

RAMPA ZAŁADOWCZA

CHARAKTERYSTYKA

Przyczepę do bydła, BETIMAX R, od pokrewnej przyczepy z opuszczanym podwoziem różni zastosowanie rampy. Rampa służy do
zniwelowania różnicy wysokości między przyczepą i podłożem podczas załadunku i wyładunku, co zwiększa bezpieczeństwo zwierząt.
Próg przy wejściu na rampę oraz między rampą i skrzynią został
obniżony do zaledwie kilku centymetrów. Impregnowane drewno z
listwami o niewielkiej grubości zapobiega ślizganiu i potykaniu się
zwierząt. Ocynkowana stalowa rama wzmacnia całość tworząc stabilną i sztywną platformę załadunkową.

Przyczepa do bydła BETIMAX R JOSKIN, zbudowany na takiej samej bazie jak RDS. Główna różnica polega na tym, że przyczepa
nie ma sytemu opuszczania podwozia. Wyróżnia się także stałym
dyszlem i rampą załadowczą. Skrzynia, o wysokości 210  cm, jest
całościowo pomalowana.
Podłoga skrzyni jest wykonana z antypoślizgowej karbowanej
blachy, a jej boczne brzegi są pozbawione kątów prostych, żeby
ułatwić czyszczenie. Progi przy bocznych i tylnych drzwiach zapewniają jej 100% szczelność.
Rampa jest standardowo wyposażona w 2 sprężyny odciągające
ułatwiające podnoszenie. Siłownik hydrauliczny zapewniający łatwe podnoszenie jest dostępny w opcji.

CHARAKTERYSTYKA
Rama

Rurowa 180 x 100 mm

Skrzynia

Skorupowa - wys. 210 cm
Pomalowana

Układ jezdny

Oś pojedyncza w modelu R5000S i R6000S

Wymiary kół

Ø 890 - 940 mm / max. szer. 458 mm

Dyszel

Stały

Dyszel stały

MODEL
Liczba
zwierząt
R5000S
R6000S
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7/8
8/10

Skrzynia (m)
Długość

Szerokość

Wysokość

5
6

2,23
2,23

2,10
2,10

Podłoga
(m²)

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

Hamulce
(mm)

11,1
13,4

ADR 80x2000-8S
ADR 80x2000-8S

350 x 60
350 x 60

Koła

435/50R19.5

Podpora
postojowa
Lewar ręczny
regulowany

BETIMAX RDS
Bezpieczny i komfortowy przewóz zwierząt

OPUSZCZANE PODWOZIE

ŁATWY ZAŁADUNEK

Przyczepa do bydła RDS JOSKIN powstała na podstawie konsultacji
z weterynarzami i doświadczonymi hodowcami, tak by zapewniała
komfort obsługi na jak najwyższym poziomie. Przyczepa spoczywa
na rurowej ramie, która w połączeniu ze ściankami bocznymi
(blacha 4 mm) tworzy jednolitą skrzynię ładunkową o wys. 210 cm.
Skrzynia jest całkowicie ocynkowana, aby zapewnić optymalną
ochronę stali przed uszkodzeniem przez odchody zwierzęce.

Przyczepa BETIMAX RDS jest wyposażona w opuszczane podwozie.
Osie są montowane na hydraulicznych dwukierunkowych siłownikach umożliwiających opuszczanie przyczepy do poziomu podłoża.
Wysokość przy załadunku i wyładunku wynosi tylko 14 cm, a podczas transportu 63 cm. Dzięki systemowi opuszczanego podwozia
rampa nie jest potrzebna, co ułatwia użytkownikowi obsługę przyczepy i ogranicza ryzyko wypadku podczas załadunku i wyładunku
bydła. Każdy siłownik jest wyposażony w zabezpieczenie zapobiegające opadnięciu pojazdu w razie przerwania przewodów hydraulicznych.

PODŁOGA SKRZYNI
Podłoga jest dostępna, do wyboru, z karbowanej blachy antypoślizgowej lub pokryta elastyczną trzyskładnikową żywicą podobną do
używanej w w samochodach do przewozu bydła. Żywica ta posiada
właściwości antypoślizgowe i wygłuszające, co jest szczególnie wygodne dla zwierząt. Do odprowadzania wody i odchodów podczas
czyszczenia służą dwa korki spustowe o średnicy 2’’. Wewnętrzny
próg, zgodny z obowiązującymi normami, zapobiega wydostawaniu się odchodów na zewnątrz podczas jazdy.

CHARAKTERYSTYKA
Rama

Rurowa - 180 x 100 (5000 i 6000)
Rurowa - 220 x 120 (7500 i 9000)

Skrzynia

Skorupowa - wys. 210 cm
Całkowicie ocynkowana lub pomalowana

Układ jezdny

Oś pojedyncza w modelu RDS 5000 i 6000
Oś podwójna w modelu RDS 7500 i 9000

Wymiary kół

Ø 890 - 940 mm / max. szer. 458 mm

Dyszel

Zawieszenie resorowane poprzecznie

Dyszel z zawieszeniem
resorowanym poprzecznie

MODEL
Liczba
zwierząt
RDS 5000
RDS 6000
RDS 7500/2
RDS 9000/2
(1)

7/8
8/10
10/12
12/14

Skrzynia (m)
Długość

Szerokość

Wysokość

5
6
7,5
9

2,23
2,23
2,23
2,23

2,10
2,10
2,10
2,10

Podłoga
Oś (osie): (mm)
Hamulce
(m²)
- rozstaw kół (mm) - szpilki
(mm)
11,1
13,4
16,7
20,0

ADR 90x2066-8S
ADR 90x2066-8S
ADR 2x90x2066-8S
ADR 2x90x2066-8S

400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80

Koła

435/50R19.5

Podpora
postojowa
Lewar ręczny
regulowany
Hydrauliczna (1)
Hydrauliczna (1)

Podpora hydrauliczna (dwukier.) zasilana bezpośrednio z ciągnika
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PRZYCZEPY DO BYDŁA
Wspólne opcje

PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

BARIERKI ZEWNĘTRZNE

Dostępnych jest kilka typów przegród wewnętrznych:

Aby było łatwiej zebrać bydło przy załadunku, przyczepy
BETIMAX mogą być wyposażone w barierki boczne na zawiasach
(3,10 m) lub na szynach (4 m lub 4,50 m, zależnie od modelu).
Barierki mocowane są na bokach pojazdu, co przyczynia się do
zachowania bezpieczeństwa podczas transportu.

• przegroda jednoczęściowa z 3 regulowanymi punktami mocowania,
• drzwi jednoskrzydłowe na szynie z 3 regulowanymi punktami mocowania,
• przegroda dwuskrzydłowa (dostępna wyłącznie do niektórych modeli,
nieregulowana).
W opcji są również dodatkowe wewnętrzne drzwi bez szyny, a także
rozszerzenie do niskiej przegrody wewnętrznej umożliwiającej podział na
boksy dla mniejszych zwierząt.
Obydwie przegrody jednoczęściowe są mocowane na profilach standardowo
montowanych wzdłuż ścianek skrzyni. Mają one tę zaletę, że stanowią
przegrodę na całej wysokości ścian przyczepy. Przesuwają się na całej
długości przyczepy, nawet w miejscu wbudowania kół.

Modele 6000, 7500 i 9000 mogą być wyposażone w zestaw
barierek bocznych samonośnych na szynach o długości 4,5 metra
ułatwiających ich zakładanie.

Barierki
na
zawiasach

Wewnętrzne drzwi, wyposażone
w uchwyt zapewniający bezpieczne otwieranie z zewnątrz

Przegroda wewnętrzna jednoczęściowa
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Barierki
na
szynie

PLANDEKA

WYPOSAŻENIE SKRZYNI

Przyczepa BETIMAX jest standardowo wyposażona w łuki zwiększające sztywność skrzyni i umożliwiające przykrycie przyczepy
plandeką, w opcji.

Oświetlenie
Zgodnie z normami bezpieczeństwa, przyczepa BETIMAX jest
wyposażona w światła tylne i
oświetlenie tablicy, w opcji jest 6
świateł bocznych. Światła tylne,
osłonięte kratką, są wbudowane
pod skrzynią, co w optymalny
sposób chroni je przed uderzeniami.

Koło zapasowe

WBUDOWANIE KÓŁ

Mocowanie do koła zapasowego
oraz koło zapasowe są dostępne
w opcji. Mocowanie znajduje się
z przodu skrzyni.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt, nadkola mają
zaokrąglone brzegi.

Skrzynka narzędziowa
Na przedniej części skrzyni
możliwy jest montaż skrzynki
narzędziowej.

ZABEZPIECZENIA Z PRĘTÓW

Uchwyt do narzędzi

Zabezpieczenia z prętów nad
nadkolami są również dostępne
w opcji - czasami nie pasują one
do przegród wewnętrznych.

Uchwyt (z przodu) do 4 narzędzi
umożliwia wożenie na przykład
miotły, łopaty czy innego
narzędzia.
Uchwyt do narzędzi
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ZBIORNIKI NA WODĘ
AQUATRANS
stacjonarne/beczkowozy

ZBIORNIKI DOSTOSOWANE DLA BYDŁA
Zbiorniki na wodę JOSKIN są wyposażone, w standardzie, w różne
akcesoria, jak zabezpieczony wskaźnik poziomu, górny właz do napełniania Ø 450 mm, zawór kulowy 2 1/2" oraz falochron (od 3.600
litrów). Wzmacnia on zbiornik i zapobiega zbytniemu falowaniu
wody w czasie transportu. Wyposażenie zwiększa komfort obsługi
i konserwacji.
Zbiorniki na wodę JOSKIN są zbudowane w oparciu o sprawdzoną
konstrukcję wozu asenizacyjnego
Są produkowane ze stali o grubości 4 mm, aby były bardziej trwałe.
Rama stanowi kołyskę przyspawaną do zbiornika na całej długości.
Właz górny (Ø 450 mm) z otwieraniem szybkim umożliwia napełnianie i łatwe czyszczenie zbiornika.
Zbiornik na wodę stojący

ZBIORNIK NA WODĘ STOJĄCY
MODEL
Pojemność (l)
1.100
2.100
3.600
4.300
5.100

Długość zbiornika (mm)
1.560
2.790
3.100
3.930
4.350

Ø zbiornika (mm)
1.000
1.000
1.250
1.250
1.250

BECZKOWÓZ NA WODĘ
MODEL
Pojemność (l)
1.100
2.100
3.600
4.300
5.100

Dł. zbiornika (mm) Ø zbiornika (mm) Wys. zaworu kulowego (mm)
1.560
1.000
810
2.790
1.000
770
3.100
1.250
770
3.930
1.250
930
4.350
1.250
930

Oś (osie):

(mm) - rozstaw (mm) - szpilki
1500-60-6S
1500-60-6S
1500-60-6S
1650-70-8S
1650-70-8S

Koła
11.5x15 10 PR
11.5x15 10 PR
11.5x15 10 PR
400R22.5
400R22.5

AQUATRANS XL
MODELE
Pojemność teoretyczna Dł. zbiornika Wys. zaworu kulowego Zbiornik Ø Oś (osie):

(mm) - rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce

Koła

6000 S

6.050 l

6.230 mm

930 mm

1.400 mm

ADR 90x1950-8S

350 x 90 mm 400R22.5

7300 S

7.300 l

6.478 mm

930 mm

1.500 mm

ADR 90x1950-8S

350 x 90 mm 400R22.5

26

WSPÓLNE OPCJE

AQUATRANS XL
Beczkowozy o pojemności 6000 lub 7300 litrów. Dzięki swojej
budowie, opartej na konstrukcji wozu asenizacyjnego i stali o
grubości 5 mm, model AQUATRANS XL jest znacznie solidniej
zbudowany i może pokonywać większe odległości. Oś jest przykręcona do wzmocnionej struktury samonośnej przygotowanej
do intensywnej pracy.
Taka budowa zapewnia maksymalne ograniczenie masy pojazdu, jednocześnie ułatwiając transport. Wszystkie elementy (zbiornik, kołyska i akcesoria) są całkowicie ocynkowane, aby zapewnić
większą trwałość. Zbiornik na wodę ma wiele opcji możliwych do
założenia bez przygotowania.

Światło tylne na zawiasie

Poidło pojedyncze

Poidło automatyczne

Zawór 2 1/2''

Właz górny Ø 450 mm

Wskaźnik poziomu

Zawór kulowy 2" 1/2

Poidło automatyczne boczne
Beczkowozy na wodę, AQUATRANS / AQUATRANS XL, mogą być
wyposażone w pompę przepływową umożliwiającą szybkie i niezależne
napełnianie.
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