A QUALIDADE JOSKIN
SERVIÇO PRÉ-VENDAS

SERVIÇO PÓS-VENDAS

Beneficie-se com a nossa experiência

3 anos de garantia

Desde 1968, milhares de empreiteiros e agricultores têm
confiado em nós e utilizado as máquinas JOSKIN diariamente.

Compre com confiança: uma garantia de 3 anos é
disponibilizada a todos os clientes (em todas as máquinas
JOSKIN novas, exceto Cargo-Track). Receba um manual de
usuário e um livro de peças de reposição para a sua nova
aquisição, bem como uma réplica em pequena escala do
modelo de sua máquina como brinde!

Uma grande variedade de produtos adequados às suas
necessidades. Conselhos sensatos para orientá-lo em suas
escolhas.
Beneficie-se com os nossos amplos conhecimentos a serviço
da agricultura. Nosso serviço "pré-vendas" é o resultado de
uma experiência duradoura e de inovações constantes.

Um serviço pós-vendas adequado aumenta significativamente
a vida útil do material. Nossa força: disponibilidade de peças
de reposição a qualquer momento e em qualquer local.
Nossa rede de vendas se estende por mais de 50 países.
Graças aos nossos estoques permanentes, despachamos
as peças no prazo de 24 horas.

NOSSOS LOCAIS
DE PRODUÇÃO
Instalações modernas a
serviço da agricultura

3

A JOSKIN abrange mais de 150.000 m² em 5 locais (Bélgica,
Polônia, França, etc).
Utilizamos as técnicas mais modernas, algumas das
quais únicas na Europa: simulação 3D dinâmica, lasers
automatizados, prensas para dobrar, aço de alta resistência,
galvanização por imersão a quente, etc.
Unidade de produção JOSKIN na Bélgica (65.000 m²)

LIVRO DE PEÇAS
INDIVIDUALIZADAS

www.joskin.com

O livro de peças individualizadas fornecido em conjunto
com cada veículo é a verdadeira expressão da precisão
da JOSKIN: ele assegura uma rápida identificação e um
fornecimento eficiente de peças de reposição. O livro de
peças de reposição também está disponível na Internet.

FORÇA da experiência!
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A JOSKIN, fundada em 1968, produz a linha mais abrangente de veíLIVRODE
DE PIÈCES
PEÇAS
LIVRE

culos de aplicação de estrume e reboques industriais do mundo. Este
negócio familiar tornou-se um grupo internacional que exporta para
50 países.

desde 1968

Victor Joskin
Fundador e Diretor Executivo
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O grupo JOSKIN em números:
• Presença em mais de 60 países
Trans-KTP

Wago

Silo-SPACE

Tanque para água

Betimax

Cargo-LIFT

• Número de funcionários em 2017: 750 pessoas
• Máquinas JOSKIN fabricadas em 2017: 3.500 máquinas
• 5 locais de produção na Europa
• Pastas disponíveis mediante solicitação ou em www.joskin.com

rue de Wergifosse, 39

•

B-4630 Soumagne - BÉLGICA

•

E-mail: info@joskin.com

•

Tel.: +32 43 77 35 45

TRÊS LINHAS DE PRODUTOS PARA SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES!
ESPALHADOR DE ESTRUME

TRANSPORTADOR
TRANS-EX

SIROKO entre 5 a 14,7 ton.

FERTI-CAP entre 6,91 a 13,97 ton.

FERTI-SPACE entre 12,32 a 27,2 ton.

TORNADO3 entre 8,6 a 22,4 ton.

TRANS-PALM

Reboque basculante compacto com taipais
•
•
•
•
•

Reboque basculante multifunções entre 3 a 9 ton. de carga
Sistema basculante de 3 lados como opção opcional
Altura: 400 mm
Painéis laterais removíveis em perfis fechados
Extensões de 300 - 400 - 500 mm

• Processo de fabricação especial para o transporte de produtos agrícolas
• Reboque basculante adequado a percursos exigentes
• Entre 8 a 10 ton. de carga

ESPALHADORES de estrume
•
•
•
•

Capacidade entre 5 a 27,2 m³
Carrocerias galvanizadas ou pintadas
Carrocerias em aço de alta resistência
Carrocerias estreitas ou amplas

• Batedores verticais e horizontais com diâmetro amplo para espalhamento e pulverização de qualidade de largura ampla
• Dentes reversíveis em aço HARDOX para uma vida útil prolongada e uma qualidade
de espalhamento ótima

TETRA-CAP

TRANS-SPACE

ESPALHAMENTO DE ADUBO

Reboque basculante agrícola monobloco
• Varia desde 18 a 26 ton.
• Carroceria monobloco afunilado
• Base de 4 mm no HARDOX 400 e paredes laterais de 4 mm em aço de alta resistência
• Hydro-Tridem: suspensão com eixo hidráulico
• Extensões de alumínio entre 250 mm a 1.000 mm e coberturas (opcionais)
• Eixos direcionais

MODULO2 entre 2.500 a 18.000 L

VOLUMETRA entre 12.500 a 28.000 L

Reboque basculante com taipais
•
•
•
•
•
•

Varia entre 6 a 14 ton.
Basculante de três fases: lado esquerdo/direito e traseiro
Produção em série em aço de alta resistência 420
Chassi galvanizado
Taipais totalmente removíveis em perfis fechados - 500, 600 e 800 mm
Possibilidade de engatar outro reboque basculante

DRAKKAR

ESPALHADORES DE ADUBO

• Capacidade entre 2.500 a 28.000 L
• Tanque com interior e exterior galvanizados para uma vida útil prolongada
• Modelos de eixo único, duplo e triplo
A linha de espalhadores de adubo da JOSKIN inclui 75 modelos. Mais de 700 opções
para satisfazer as suas necessidades. A JOSKIN seleciona e trabalha com tipos de aço
especial. Todos os tanques de adubo podem ser instalados com diferentes implementos traseiros para satisfazer totalmente as suas necessidades

EUROLINER entre 20.000 a 28.000 L

Reboque multifunções - Não pressiona, não capota, apenas transporta!
• Volume entre 26 a 46 m³
• Reboque multifunções (silagem, milho, beterrabas, batatas, cereais, etc.)
• Descarga com correia transportadora e parede dianteira móvel

• Estabilidade e segurança máximas, descarga sem capotar
• Extensões (removíveis ou hidráulicas), coberturas e broca de transferência
(opcional)

