کیفیت ژسکن JOSKIN
سایت های تولیدی ما
تاسیسات پیشرفته برای خدمات کشاورزی
ژسکن در  ۵سایت (واقع در بلژیک ،لهستان و فرانسه) ،نزدیک به  ۱۵۰،۰۰۰متر
مربع فضای سربسته در اختیار دارد.
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ما از به روز ترین تکنیک ها بهره می بریم که برخی از آن ها در اروپا منحصر به
فرد هستند :شبیه سازی پویای سه بعدی ،لیزر خودکار ،دستگاه پرس شکل دهنده ،
فوالد پر استحکام ،گالوانيزه گرم... ،

خدمات پس از فروش

خدمات قبل از فروش

 3سال گارانتی

از تجربه ما بهره مند گردید

با اطمینان خرید کنید .ما  ۳سال گارانتی را به همه مشتریانمان و برای همه
تجهیزات نو ی ژسکن (به جز ماشین حمل بار )Cargo-Trackتقدیم میکنیم.
در زمان خرید دفترچه راهنمای کاربر و کتابچه معرفی قطعات را دریافت خواهید
کرد .یک مدل کوچک از دستگاه به عنوان هدیه به شما داده خواهد شد!

از سال  ،۱۹۶۸هزاران کارآفرین و کشاورز به ما اعتماد کرده و هر روزه از
ماشین آالت ژسکن استفاده می کنند.

سرویس پس از فروش خوب عمر تجهیزات شما را به میزان قابل توجهی افزایش
می دهد .نقطه قوت ما :قطعات یدکی همیشه و همه جا در دسترس هستند .شبکه
فروش ما در بیش از  50کشور گسترش یافته است .به لطف عرضه دائمی ما،
اقالم شما را ظرف  24ساعت ارسال خواهیم کرد.

طیف گسترده ای از محصوالت متناسب با نیازهای شما را در اختیار داریم.
مشاوره های کارشناسی برای راهنمایی شما در انتخاب هایتان پیشنهاد میشود.
از دانش گسترده ما در خدمت به کشاورزی بهره مند گردید .خدمات "پیش از
فروش" ما ثمره تجربه دراز مدت و نوآوری های مستمر است.

واحد تولیدی ژسکن در بلژیک ( 65000متر مربع)

کتابچه قطعات سفارشی

www.joskin.com

قدرت تجربه!

ی ژسکن است که :
کتابچه قطعات سفارشی ارائه شده با هر خودرو نشانه دقت بین 
شناسایی سریع و تامین موثر قطعات یدکی را تضمین می کند .کتابچه قطعات در
روی اینترنت هم در دسترس است.

T33716/140 > TONNE A LISIER-BRAS DE POMPAGE > 71538689 > 6060900697

ژسکن از سال  1968سازنده بزرگ ترین برنامه جهانی وسایل نقلیه کود پاشی و تریلرهای

PARTS
LIVRE
DEBOOK
PIÈCES

یدک کش کشاورزی است .این شرکت خانوادگی با صادرات به  50کشور به یک گروه بین
المللی تبدیل شده است.

از سال  1968تا به امروز

Victor Joskin

موسس و مدیر اجرایی

MODULO 2 14000 MEB
- Vacuum
DAUSQUE
AGRI SAS
AGENT
DAUSQUE AGRI SAS

MODULO 2 14000 MEB - Vacuum

Date
Date 17/11/2016
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.MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG
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گروه ژسکن در آینه آمار و ارقام:
Silo-SPACE

Wago

Trans-KTP

Cargo-LIFT

Betimax

Modulo2

کتابچه قطعات سفارشی ارائه شده با هر خودرو نشانه دقت
ی ژسکن است که  :شناسایی سریع و تامین موثر قطعات یدکی را تضمین می کند.
بین 
• حضور در بیش از  50کشور
• کارکنان شاغل در سال  849 : ۲۰۱۵نفر
• دستگاه های ژسکن تولید شده در سال  3500 : ۲۰۱۵دستگاه
• با  ۵سایت ساخت در اروپا
• بروشور در صورت درخواست موجود است و در سایت
 www.joskin.comدر دسترس میباشد

Tel : +32 43 77 35 45

•

E-mail : info@joskin.com

•

B-4630 Soumagne - BELGIUM

•

rue de Wergifosse, 39

 3طیف از محصوالت برای پاسخ به انتظارات شما !

حمل و نقل

کودپاش

TRANS-EX

FERTI-CAPاز  8تا  13تن

TORNADO3

بارکش کوچک با دیواره جانبی

TETRA-CAP

•
•
•
•
•

بار کش چند منظوره با  ۳تا  ۹تن ظرفیت مفید
امکان تخلیه بار (از سه طرف)گزینه انتخابی
ارتفاع mm 400 :
دیوارههای جانبی قابل بسته و جدا شدن
ارتفاع دهنده  500 - 400 - 300میلیمتری

SIROKO

از  8تا  13تن

FERTI-SPACE 2از  14تا  26تن

از  12تا  21تن

کودپاش ها
• تیغههای عمودی یا افقی با قطر زیاد برای پاشیدن کود با برد زیاد و
خرد کردن آن با کیفیت باال
• دندانه های واگرد فوالدی  HARDOXبرای دوام بیشتر و کیفیت
بهینه کود پاشی

TRANS-SPACE
•
•
•
•
•
•

کودپاشی کودابه

بار کش کشاورزی تک بدنه

بار کش دیواره دار
طیف  ۶تا  ۱۶تن
تخلیه از سه طرف  :چپ/راست و عقب
سری سازی و ساخت با فوالد پر استحکامHLE420
شاسی گالوانیزه شده
دیواره جانبی قابل جدا سازی با پروفیل بسته  ۶۰۰ ،۵۰۰ -و  ۸۰۰مییلیمتری
امکان نصب یک باربر ثانویه

•
•
•
•
•

•
•
•
•

حجم  7تا  28متر مکعب
مخزن گالوانیزه یا رنگ شده
مخزن از جنس فوالد پر استحکام ()HLE
مخزن باریک یا پهن

سری  10تا  45متر مکعبی  ،DINاز  8تا  24تن
مخزن تک بدنه مخروطی شکل
کف  – mm 4 400 HARDOXکناره های mm 4 550 HLE
 :Hydro tridemسیستم تعلیق هیدرولیکی اکسل ها
ارتفاع دهنده آلومینیومی از  ۲۵۰تا  ۱۰۰۰میلیمتر و برزنت (گزینه انتخابی)

VOLUMETRA

DRAKKAR

از  8400تا  18000لیتر

MODULO2

از  2500تا  18000لیتر

کودپاشهای کودابه

•
•
•
•
•
•
•

تریلر یدک کش چند منظوره  -هل نمی دهد ،نمی پرد ،حمل می کند!
• حداکثر ثبات و امنیت ،تخلیه بدون باالبردن مخزن
• ارتفاع دهنده (با قابلیت جدا سازی یا هیدرولیکی) ،برزنت و میله بارگیری ( گزینه انتخابی)

		
• حجم  24تا  54متر مکعب DIN
• تریلر چند منظوره (سيالژ ,ذرت ،چغندر ،سیب زمینی ،غالت)
• تخلیه از طریق کف متحرک و دیوار جلویی متحرک

ظرفیت  2500تا  30000لیتر
تانکرگالوانیزه داخلی  -خارجی برای دوام بیشتر
اکسل ساده یا دو یا سه اکسل
طیف کودپاشهای کودابه ژسکن در  75مدل در دسترس است
بیش از  ۷۰۰گزین ه مختلف برای جوابگویی به نیازهای شما موجود میباشد.
ژسکن فوالدهای ویژه را انتخاب کرده و با آن ها کار می کند.
ی که به پشت آنها وصل میشود تکمیل شده
ی توانند با ابزارهای مختلف 
همه تانکرهای کودابه م 
و کامال با نیازهای شما منطبق گردند

EUROLINER

از  16000تا  28000لیتر

