JOSKIN - KVALITET
SERVICE INNAN KÖP

EFTERMARKNADSSERVICE

Vår erfarenhet till din fördel

3-års garanti

Sedan 1968 har flera tusen företagare och bönder litat på vår
expertis och arbetat med Joskins maskiner dagligen.

Investera med förtroende: en 3-års garanti erbjuds alla våra
kunder (gäller alla nya Joskin maskiner, förutom CargoTrack). Tillsammans med ditt köp följer en användarmanual,
reservdelsboken tillhörande din maskin, samt en miniatyr av
din maskin som gåva!

Ett brett sortiment som tillmötesgår din efterfrågan och dina
behov, samt kloka råd som guidar dig genom dina val.
Dra fördel av vår breda kunskap inom jordbruket. Vår service
innan ditt köp är resultatet av långvarig erfarenhet och
konstant innovation.

En bra eftermarknadsservice förlänger livslängden på
din maskin. Vår styrka: tillgängligheten av reservdelar
närsomhelst och varsomhelst. Vårt försäljningsnätverk
sträcker sig över 60 olika länder. Tack vare vårt permanenta
lager kan vi skicka dina reservdelar inom 24 timmar.

VÅRA PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR
Toppmoderna fabriker i Europa
JOSKIN omfattar ca 150,000 m2 delat på 5 anläggningar
(Belgien, Polen, Frankrike).
Vid tillverkningen använder vi de modernaste av tekniker,
några av dem unika i Europa: 3D dynamisk simulation,
automatiserade lasrar, vikningspressar, delar i höghållfast
stål, varmförzinkning, etc.

JOSKINS fabrik i Belgien (65,000 m2)

INDIVIDUELL
RESERVDELSBOK
Den individuella reservdelsboken som levereras tillsammans
med varje maskin visar på JOSKINS noggrannhet: boken
försäkrar en snabb identifikation och en effektiv förseelse av
reservdelar. Reservdelsboken är även tillgänglig på nätet.

www.joskin.com

Vår erfarenhet är vår styrka!
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JOSKIN, etablerat 1968, producerar det mest omfattande sortimentet
PARTS
 
 BOOK
  

av gödselspridare och jordbruksvagnar i världen. Detta familjeföretag har kommit att bli en internationell grupp som exporterar till 60
olika länder världen över.
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Victor Joskin, grundare och VD
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www.joskin.com/shop

MODULO 2 14000 MEB - Vacuum
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DAUSQUE AGRI SAS

MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG

GB

.MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG

DE

.MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG

NL

.MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG
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JOSKIN Gruppen:
• Närvaro i mer än 60 länder
• Antalet anställda 2017: 750 medarbetare

Trans-KTP

Wago

Silo-SPACE

Water bowser

Betimax

Cargo-LIFT

• Antalet tillverkade Joskin maskiner 2017: 3,500 st
• 5 fabriker i Europa
• Broschyrer tillgängliga vid efterfrågan eller på vår hemsida
www.joskin.com

rue de Wergifosse, 39

•

B-4630 Soumagne - BELGIUM

•

E-mail: info@joskin.com

•

Tel.: +32 43 77 35 45

3 PRODUKTTYPER SOM UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR!
TRANSPORT

FASTGÖDSELSPRIDNING
TRANS-CAP

SIROKO från 8 till 13 t

FERTI-CAP från 8 till 13 t

FERTI-SPACE från 15 till 26 T

TORNADO från 11 till 24 T

SILOSPACE2

Konisk kaross gjord för transport av spannmål och ensilage
•
•
•
•
•
•

Från 10 till 18 t i nyttolast
Golv och sidväggar i 4 mm höghållfast stål
Chassi bredd: 900 mm
Bredare bak än fram vilket förenklar avlastning av material
Singel eller dubbel axel
Stabil vid tippning tack vare säkerhetssystem och placeringen av tippcylindern framför första axeln

Trailer för transport av ensilage
•
•
•
•
•

44 – 54 m³
Dubbel eller trippel axlad
Rörligt bord med 4 st kedjor som drivs av två hydrauliska motorer
Hydraulisk suspension – ger optimal stabilitet och manöverabilitet vid arbete både på fält och på väg
Framväggen är designad att maximera nyttolasten vilket möjliggjorts genom att ge den en 22° vinkel

FASTGÖDSELSPRIDARE
•
•
•
•

Kapacitet från 7 till 28 m³
Galvanizerad eller målad kaross
Maskin i höghållfast stål
Smala eller breda karosser

• Vertikala eller horizontella spridarvalsar med stor diameter som säkerställer en
mycket god spridningsbredd
• Vändbara ”tänder” i HARDOX stål för en längre levnadstid och en optimal
spridningskapacitet

TRANS-SPACE

FLYTGÖDSELSPRIDNING

TRANS-KTP

Monocoque tippvagn
•
•
•
•
•
•

MODULO2 från 2,500 till 18,000 l

Produktsortimentet sträcker sig från 18 till 26 t
Avsmalnande monocoque kaross
Golv i 4 mm HARDOX 400 och sidväggar i 4 mm höghållfast stål
Hydro-Tridem: hydraulisk axel suspension
Aluminium förlängningar från 250 mm till 1,000 mm och skydd
Styr axlar

VOLUMETRA från 10,500 till 20,000 l

Dumpervagn för transport av tyngre material
•
•
•
•

Från 9 till 27 t i nyttolast
Designad för utförandet av de tyngsta jobben
Sidväggar och golv i 6 mm HARDOX 450
Smal chassis (900 mm) vilket möjliggjör för bredare däck

DRAKKAR

FLYTGÖDSELSPRIDNING

• Kapacitet från 2,500 till 32,000 l
• Tunna galvanizerad både på insida och utsida för en längre hållbarhet
• Singel, dubbel, eller trippel axlade modeller
JOSKINS sortiment av ﬂytgödselspridare inkluderar 75 olika modeller. Fler än 700
tillval för att tillmötesgå just dina behov.
På JOSKIN bestämmer vi själva typen av höghållfast stål vid tillverkningen av våra
maskiner, därav säkerställs både kvalitet och enhetlighet vid varje produktion.

EUROLINER från 16,000 till 28,000 l

UNIVERSAL JORDBRUKSVAGN – Trycker inte på, tippar inte - den transporterar!
• Volym från 24 till 46 m³
• Universal jordbruksvagn (ensilage, majs, sockerbetor, potatis, spannmål etc.)
• Avlastning med hjälp av ett transportband och rörlig framvägg

• Maxad stabilitet och säkerhet, avlastning utan tippning
• Förlängningar (avtagbara eller hydrauliska), skydd och spannmålsskruv som tillval

