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GAMMA MENGMESTVERSPREIDERS

GECONCENTREERDE TECHNIEK, 
VRUCHT VAN ONZE LANGE ERVARING

Capaciteit van 2.500 tot 32.000 liter
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ZEER MODERNE EN PRECIEZE TECHNIEKEN worden 
gebruikt: 3D dynamische simulatie, geautomati-
seerde lasers, zetbanken, staal met hoge elastici-
teitsgrens, thermische verzinking, geautomatiseerd 
continu lassen.

TECHNIEK zit erin

Zie voorwaarden op www.joskin.com

Koop met VERTROUWEN

OPGERICHT IN 1968 is het JOSKIN familiebedrijf EEN 
LEIDER inzake design en vervaardiging van land-
bouwmachines geworden. VERDEELD OVER BELGIË, 
POLEN EN FRANKRIJK op een totale oppervlakte 
van bijna 150.000 m² exporteren de JOSKIN produc-
tie-eenheden NAAR MEER DAN 50 LANDEN.

Kracht uit ERVARING

DE JOSKIN KWALITEIT:
De 6 sleutels tot succes

 JAAR
GARANTIE

Productie-eenheid (België)
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Het ONDERDELENBOEK en de GEBRUIKERSHANDLEIDING 
worden in uw taal geleverd bij uw aankoop. Het onderde-
lenboek bevat de plannen en referenties van de componen-
ten die op uw machine gemonteerd zijn. Zelfs jaren later is 

het mogelijk reserveonderdelen efficiënt te bestellen!

Onderzoek en ONTWIKKELING

Tot uw DIENST

Een geïndividualiseerd ONDER-
DELENBOEK 

Onze grote kracht: altijd en overal BESCHIKBAAR-
HEID VAN DE RESERVEONDERDELEN. Gezien onze 
permanente voorraden sturen we uw onderdelen zo 
snel mogelijk. De JOSKIN dealers verbinden zich er-
toe om een voorraad van de belangrijkste reserveon-

derdelen van uw machines te hebben.

JOSKIN heeft zijn eigen bureaus voor de industriële ont-
wikkeling en zijn eigen programma's van statische en dyna-

mische driedimensionale engineering. De productie is zo veel 
mogelijk gestandaardiseerd om een precieze vervaardiging 

te garanderen en ervoor te zorgen dat de termijnen 
nageleefd worden, maar ook om honderden opties te 

kunnen aanbieden. Onze technici en dealers worden 
voortdurend opgeleid in onze technische centra.

Technic Center (Polen)
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De beheersing van de bewerking van het staal en de keuze van het ma-
teriaal zijn essentieel. De speciale staalsoorten met hoge elasticiteits-
grens maken het mogelijk om het aantal dwarsbalken en zijversteviging 
te verminderen, of zelfs te verwijderen. Hierdoor is de machine lichter, 
steviger en heeft duidelijke en elegante lijnen. De staalplaten worden 
bewerkt door moderne werktuigen, zoals een 8 m lasersnijbank, een 
8,2 m zetbank met digitale besturing en automatische afstelinrichting 
van de buigingshoek (die ervoor zorgt dat de staalplaat over de hele 
lengte gebogen wordt zonder dwarslasnaden), lasrobots, enz. 

Draaibank met digitale besturing Lasrobot

Zetbank met digitale besturing

Lasersnijbank

TOPTECHNIEK

TECHNIC CENTER

Om kwaliteitsvolle productie en verkorte leveringstermijnen 
te combineren, biedt JOSKIN de WIN PACK machines aan. Deze 
worden gekenmerkt door:
• een zekere betrouwbaarheid en kwaliteit dankzij de gestan-

daardiseerde vervaardiging;
• een aanpassingsvermogen aan uw bedrijf en een betaalbare prijs;
• een directe of snelle beschikbaarheid;
• uitrustingen die in werkelijke arbeidsomstandigheden getest werden;
• een zekere modulariteit dankzij talrijke opties.

Voordelen van de WinPack

Het JOSKIN gamma van mengmesttanks bevat 13 seriën met in 
totaal niet minder dan 75 modellen. Meer dan 1.200 opties zijn be-
schikbaar voor het opmaken van uw mengmesttank!

JOSKIN kan zo uw machine uitrusten naargelang uw wensen. Het 
gaat niet om een prototype maar wel om een assemblage van 
gestandaardiseerde componenten, d.w.z. die in serie vervaardigd 
werden, die meerdere malen op voertuigen gemonteerd werden 
en die in de praktijk getest werden. Van de lange JOSKIN ervaring 
resulteert een technisch intelligent voertuig dat aan uw behoeften 
beantwoordt. Deze standaardisering is de waarborg van een on-
berispelijke dienstverlening en bevoorrading van wisselstukken.

Onze medewerkers en ons internationale verkoopnetwerk blijven 
ter uwer beschikking om u in uw keuzes te bijstaan.

Aarzel ook niet onze TECHNIC CENTERS te komen bezoeken:

• BELGIË (4.000 m²)
 Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne - BELGIË 

• POLEN (2.400 m²)
 ul. Gorzowska 62 - 64980 Trzcianka - POLEN
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www.joskin.com

Bij JOSKIN bestaat er niet één winnende formule, maar wel een oplossing aangepast aan iedere aanvraag. Daarom wordt elke tank op basis 
van gestandaardiseerde componenten individueel vervaardigd.

Dankzij de talrijke mogelijkheden die in deze catalogus aangeboden worden, kunt u de gepaste keuze maken. Naargelang uw voorkeuren 
wordt uw tank op een computer geconfigureerd alvorens vervaardigd te worden. Aangezien meer dan 30.000 tanks vervaardigd werden in 
onze werkplaatsen, beschikt u over de sterkste ervaring en van een unieke en erkende knowhow.  

Om een grote efficiëntie te garanderen, is het belangrijk om de geschikte werktuigen te hebben. De huidige 
methoden van mengmestverspreiding maken het mogelijk om de vluchtige verliezen te verlagen (die tot 
90% kunnen bereiken als het werktuig niet geschikt is). De verspreide mengmest blijft zo rijk aan organische 
stoffen, stikstof, fosfor, kali, magnesium, enz. 

FABRICATIE VAN DE TANKS

CATALOGUS VERSPREIDINGSWERKTUIGEN

Buiging van de staalplaat (zetbank 
met digitale besturing)

Assemblage van de
beslagringen en van de voor- en 

achterwanden

Manueel lassen 
van de accessoires

Meer details in onze catalogus 
verspreidingswerktuigen

Thermisch verzinkingsbad 
(galvanisatie aan binnen- en 

buitenzijde)

VERSPREIDINGSWERKTUIGEN
NL

VERHOOG DE EFFICIËNTIE VAN UW MEST!

BEMESTERS - BOMEN
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ALPINA2

COBRA

X-TREM

MODULO2

TETRAX2

DELTA2

KOMFORT2

VOLUMETRA

QUADRA

Pompaccessoires - p. 14

Onderstellen - p. 40
Koppelingsaccessoires - p. 48

Pompaccessoires - p. 50
Pomphulpmiddelen - p. 51

Bovenvulling - p. 52

Jumbo - p. 54
Gelede zuigarm - p. 56
Rugzuigarmen - p. 58

Beheer en bediening - p. 64 en 65

P. 24 P. 26 P. 27

P. 30P. 29P. 28

P. 31
P. 32 P. 33

INHOUDSTAFEL
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VACU-CARGOLIFT

EUROLINER Q-BIGLINER TETRALINER

Stuurassen - p. 42

Remsystemen - p. 44

Banden - p. 46

Hulpsystemen t.b.v. grip - p. 47

Verspreidingssystemen - p. 60

Rijaccessoires - p. 61
Tankaccessoires - p. 62

P. 38 P. 39P. 37

P. 36P. 35P. 34

CARGO SYSTEEM



8

EEN GESCHIKTE STRUCTUUR 
GEBASEERD OP DE 
ERVARING

Onhafhankelijk chassis

Zelfdragende tank

Hefinrichting 

De JOSKIN koppelingssystemen zijn heel compact om de zij- en 
verticale spanningen op het hele onderstel te beperken. Met vier 
punten verzekeren ze een zeer grote stabiliteit van het achter-
werktuig en zorgen ze voor een gering overhangend gedeelte.

Tankschoorzuilen
De zelfdragende voertuigen kunnen achteraan uitgerust worden 
met een voorafuitrusting voor hefinrichting om de spanningen op 
de tank zoveel mogelijk te verkleinen.2. TANKS OP UNIVERSEEL CHASSIS

De KOMFORT2, COBRA, QUADRA, X-TREM, EUROLINER, Q-BIGLI-
NER en VACU-CARGO tanks zijn op een onafhankelijk universeel 
chassis gemonteerd, wat veel voordelen heeft:

• totale overdracht van de spanningen op het chassis;

• volledige bescherming van de tank tegen de spanningen ver-
oorzaakt door het achterwerktuig;

• aankoppeling van een achterwerktuig met of zonder hefinrich-
ting;

• verplaatsing van het onderstel om de ladingen naargelang het 
gewicht van het werktuig te verdelen;

• standaardisering (alle chassis worden allemaal op dezelfde ba-
sis ontworpen);

• verenigbaarheid met alle JOSKIN verspreidingssystemen (als-
ook andere systemen op voorwaarde van eventuele aanpassin-
gen). Alle hefinrichtingen zijn immers compatibel aangezien ze 
volgens de bestaande breedten van chassis ontworpen zijn.

1. ZELFDRAGENDE VOERTUIGEN
Deze modellen hebben een monocoque zelfdragende structuur, 
d.w.z. dat de tank gelast is over zijn hele lengte en breedte op een 
zogenaamde "integrale" wieg. 

Dat is het geval voor de ALPINA2, MODULO2, DELTA2, TETRAX2,  
VOLUMETRA en TETRALINER.

Terwijl de hefinrichting bewaard wordt, is de geïntegreerde 
zelfdragende kokerstructuur ontworpen om het totale gewicht 
zoveel mogelijk te verminderen. Ze is ook aangepast aan de 
verspreidingstechnieken. Ten slotte kunnen de voertuigen die 
daarvan voorzien zijn, uitgerust worden met de optie "achter-
schoorzuilen" die de tank verstevigen over zijn gehele hoogte 
om de belastingen van het achterwerktuig op het hele voertuig 
te verdelen. 

Bomen tot 18 m kunnen eraan gekoppeld worden, net zoals de 
Multi-ACTION bemesters, de SOLODISC bemesters van max. 6 m 
breed en de bouwlandbemesters tot 13 tanden.

2 STRUCTUREN - 13 MODELLEN JOSKIN TANKS 

Schoorzuilen Schoorzuilen en hefinrichting
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Storm
Garda

Vacuüm

Wormpomp

Lobbenpomp

DE GOEDE TANK KIEZEN

Het type pomp goed kiezen is de eerste en zeker weten de belangrijkste stap bij het configureren van een mengmesttank. JOSKIN biedt vijf 
categorieën van pompen aan, die ontworpen zijn voor verschillende werkzaamheden en omstandigheden. De volgende pagina's zullen u 
helpen in uw keuze.  

Zodra de pomp gekozen is, zijn het debiet, het aantal assen en de keuze van een verspreidingswerktuig essentiële criteria. 

Het grote JOSKIN gamma is ontworpen om aan de vragen van alle types landbouwers te beantwoorden: van het kleinste bedrijf tot het 
grootste of de biogasinstallaties. 

5 types pomp, DÉ OPLOSSING voor u!

DE GOEDE VRAGEN STELLEN: 
 ► WELK TYPE POMP?
 ► WELKE TANKINHOUD?
 ► HOEVEEL ASSEN?
 ► GEBRUIK VAN EEN VERSPREIDINGSWERKTUIG?

Raadpleeg onze gammatabellen  van pagina 13 tot 23
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WELKE POMPCAPACITEIT KIEZEN?

PRINCIPE

Een geschikt pompvermogen is noodzakelijk om het vacuüm te 
maken alvorens het vulproces te starten of om de tank bij het 
leegblazen onder druk te zetten. Dan hoeft de pomp "alleen 
maar" deze over- of onderdruk te handhaven.

Met een grote pomp wordt vaak trekvermogen verspild, waar-
door hij vroegtijdig kan verslijten. Het vacuüm is hetzelfde bij alle 
pompen.

Naast het vermogen kan ook het type smering en koeling geko-
zen worden.

VACUÜM-POMPSYSTEEM

Het vacuümsysteem veroorzaakt een verschil van atmosferische 
druk om de tank te vullen of ledigen. Door het vacuüm (onder-
druk) in de tank te maken, kan de mengmest aangezogen worden. 
Bij het ledigen (verspreiden) is het principe tegengesteld: de tank 
wordt onder druk gezet door de pomp, waardoor de mengmest 
uitgestoten kan worden. 

DIRECTE AANSLUITING OF VERSNELLINGSKAST?

KOELING

BALLAST PORT SYSTEEM

De 1.000 omw/min uitvoering is in het algemeen meer interessant 
want in combinatie met de keuzeschakelaar van het aftakastoeren-
tal op de trekker is het immers mogelijk om het pompvermogen 
aan het vereiste verspreidingsdebiet aan te passen. Bovendien zal 
een pomp die op een kleiner toerental draait, het mogelijk maken 
om het vermogen van de motor te sparen t.b.v. de tractie van de 
voertuig-trekker combinatie.

Naast de luchtuitstroom die door de pomp gaat, is het pompli-
chaam van de meeste vacuümpompen met ribben uitgerust die de 
pomp door geleiding koelen. Echter voor een efficiëntere koeling 
is het mogelijk voor het "Ballast Port" systeem te kiezen, dat een 
goedkope oplossing blijft.

Dit systeem maakt het mogelijk 
om de pomp af te koelen door 
lucht in zijn lichaam te spuiten 
en met voortdurend vacuüm  
van 60% te werken. De PNR 155 
is ermee uitgerust. 

VACUÜMPOMP

VOORDELEN
• Prijs/doeltreffendheid verhouding

• Beperkte slijtage (geen mest in de pomp)

• Beperkte onderhoudskosten

• Grote gebruikersvriendelijkheid

NADELEN
• Beperkte druk (max. 1 bar)

• Pompen beperkt tot +/- 3,5 m (diepte van de putten) - zie pa-
gina 51: pomphulpmiddelen

VersnellingskastDirecte aansluiting
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Vullingstijd

Tijd om "het vacuüm te maken"

Het vacuüm handhaven

Pomp-
vermogen

AANZUIGEN

Tijdsduur van de verspreiding

LEEGBLAZEN

Inhoud
van de pomp

Tijd om de tank
onder druk te zetten

Compressiepeil
handhaven

PRINCIPE BIJ HET VULLEN

PRINCIPE BIJ HET VERSPREIDEN

1.  Uitlaat van de pomp
2.  Vacuümpomp
3. Overdrukventiel
4. Sifon-vochtvanger
5. Manometer voor onderdruk-

controle
6. Anti-overloopventiel
7. Lucht onder druk
8. Zuigafsluiter
9. Vulslang

10.  Atmosferische druk
11. Mengmest onder atmosferi-

sche druk in de mestput

1.  Inlaat van de pomp
2. Compressor
3. Overdrukventiel
4. Sifon-vochtvanger
5. Manometer voor 
 overdrukcontrole

6. Tankventiel
 (anti-overloop)
7. Samengeperste lucht
8. Mengmest onder druk
9. Snijverdeler
10. Mengmeststroom

Weg van de lucht

Weg van de mengmest

Weg van de lucht

Weg van de mengmest
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De JOSKIN Vacuumoil is speciaal 
bestemd voor het oliën van de pomp-
schoepen. Een fles wordt samen met 

elke verspreider geleverd.
JOSKIN monteert hoofdzakelijk pompen met mobiele schoepen 
aangedreven door een excenterrotor die altijd in dezelfde rich-
ting draait: de luchtstroom wordt door een keerventiel gesteld op 
zuigen of blazen.

Alle normale vacuümpompen hebben een "vacuüm" dat gelijk-
waardig is; het is dus de capaciteit van de luchtverplaatsing van 
de pomp die van belang is.

JOSKIN biedt vacuümpompen met schoepen aan van 4.000 tot 
15.500 l/min. De voornaamste modellen zijn de BATTIONI & PA-
GANI MEC en de JUROP PN en PNR.

Alle schoepenpompen die door JOSKIN geleverd worden, zijn 
minstens voorzien van een gedwongen smering (drup per drup), 
waarbij de pomp zowel in de zuig- als in de uitbrengfase ge-
smeerd wordt.

De JUROP DL pompen zijn vacuüm-modellen met hoge capaci-
teit (van 14.750 tot 20.850 l lucht/min), die vooral in de industriële 
sector gebruikt worden, en in het bijzonder op rioleringswagens. 

Ze werken met twee rotors met lobben van het "volumetrische" 
type i.p.v. met schoepen. De rotatie van de lobben levert een on-
derdruk binnen de tank, wat het mogelijk maakt om de mest aan 
te zuigen.

Hef feit dat er geen contact is tussen de bewegende onderdelen 
laat de pomp toe om zonder smering te werken. Het systeem 
wordt door luchtinjectie afgekoeld.

Het voordeel van dit type pompen is hun grote capaciteit en hun 
kleine afmetingen. Bovendien is de JUROP DL niet onderhevig 
aan slijtage en levert geen verontreinigende emissies.

Deze is standaard voorzien van geluidsdempers bij het aanzuigen 
en leegblazen.

Drie modellen worden aangeboden: de JUROP  DL 180 (17.600 l 
lucht/min), de JUROP DL 220 (+/- 21.600 l lucht/min) en de JUROP 
DL 250 (25.000 l lucht/min).

De DL pompen worden door JOSKIN uitgerust met een tempera-
tuuralarm en filters, waarvan het voordeel is om zoveel mogelijk 
gezuiverde lucht aan te zuigen om de vreemde voorwerpen te 
voorkomen.

VACUÜMPOMP MET SMERING

VACUÜMPOMP ZONDER SMERING

Luchtinjectie

SCHOEPENPOMP  

• Pompsysteem met schoepen 

• Aandrijving door excenterrotor 

• Keerventiel voor de richting van de luchtstroom voor het aan-
zuigen en leegblazen

• Gedwongen smering (drup per drup) op iedere pomp gele-
verd door JOSKIN

ROTORS MET LOBBEN  

• Vacuüm model met groot vermogen

• Twee rotors met lobben van het "volumetrische" type i.p.v. 
met schoepen 

• Onderdruk in de tank door de rotatie van de lobben

• Geen smering aangezien er geen contact is tussen de bewe-
gende delen

• Geen slijtage, noch verontreinigende emissies



13

2.5
00

7.0
00

9.0
00

14
.00

0

18
.00

0

22
.50

0

30
.00

0

3.2
50

7.1
00

10
.00

0

12
.00

0

14
.50

0

23
.00

0

32
.00

0

4.0
00

8.0
00

10
.50

0

12
.50

0

15
.00

0

20
.00

0

24
.50

0

5.0
00

10
.70

0

13
.00

0

16
.00

0

26
.00

0

6.0
00

8.4
00

11
.00

0

16
.50

0

21
.00

0

28
.00

0

MODULO2 V • • • • • • • • • • •• •• •• •••• ••
ALPINA2 - • • • •

VOLUMETRA V •• •• •• •• •• •• •••••• •••
COBRA V • • •

TETRAX2 V • • • •

KOMFORT2 V • • • •• •• •• ••••
QUADRA V •• •• •• ••

X-TREM V •• •• •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Q-BIGLINER - ••• ••• •••

TETRALINER - ••• ••• ••• •••

VACU-CARGO V •• •• •• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• •••

PO
M

PE
N

POMPEN MET SMERING POMPEN ZONDER SMERING

MEC 
4000

MEC 
5000

MEC 
6500

MEC 
8000

PN 
106

PN 
155

PN
130

PN 
155

PNR
155

DL 
180

DL 
220

DL 
250

Toerental 540 M / 
1.000 D

540 M / 
1.000 D

540 M / 
1.000 D

540 M / 
1.000 D

540 M / 
1.000 M

1.000 D
540 M/ 
1.000 D
1.000 M

1.000 M 1.000 M 1.000 M 1.000 M 1.000 M

Luchtstroom bij 
atmosferische druk (l/
min)

4.350 6.150 7.000 8.100 11.000 15.200 13.000 15.500 15.500 17.600 21.600 25.000 

Luchtstroom bij 60% 
vacuüm (l/min) 4.000 5.000 6.500 8.000 10.000 13.217 11.400 13.850 13.850 10.900 10.550 16.383

Automatische smering / / optie optie std std std std std niet van toepassing

JOSKIN Ø 150 mm 
overdrukventiel optie optie optie optie optie std std std std std std std

Vochtvanger (l) 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60

Ø leidingen (mm) 60 60 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100

Koeling Traditioneel Traditioneel Traditioneel Traditioneel Traditioneel Traditioneel Traditioneel Traditioneel Luchtinjectie Luchtinjectie Luchtinjectie Luchtinjectie

M = Versnellingskast     D = Directe aansluiting

• Enkelasser     •• Dubbelasser     ••• Drieasser

P. 24-25

P. 26

P. 28

P. 29

P. 30

P. 31

P. 32

P. 33

P. 34

P. 35

P. 36

P. 39

Modellen

Volume

Be
m

es
ter
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ACCESSOIRES 

Door de combinatie van een anti-overloopventiel en een zelf-
ledigende vochtvanger wordt de pomp tegen de welbekende 
"terugslag" beschermd (het binnendringen van mengmest in de 
pomp). Het compressiecircuit is ook van twee veiligheidsventie-
len voorzien: de éne op de pomp, de andere op de tank. Aange-
zien de pomp het "hart" van uw verspreider is, verdient ze wel 
deze aandacht.

ECOPUMP
Dit ecologische en economi-
sche systeem maakt het mo-
gelijk om gebruikte olie op te 
vangen die uit de pomp komt, 
de geluidsemissies aanzienlijk 
te verminderen en lucht boven 
de tank aan te zuigen om te 
vermijden dat er stof in zit en zo 
de levensduur van de pomp te 
verhogen.

ECOVOCHTVANGER
De ecovochtvanger, die verkre-
gen kan worden met een in-
houd van 30 l of 60 l, is een ver-
eniging tussen een Ecopump 
en een vochtvanger waarbij 
ieders eigenschappen en voor-
delen bewaard blijven. Hij zorgt 
voor veel plaatswinst. 

BOLBEVEILIGING 
(ANTI-OVERLOOPVENTIEL)
Op basis van een vlottersys-
teem vermijdt de bolbeveili-
ging dat de mest in dezelfde 
leiding als de lucht terecht-
komt. Als de tank vol is, zal de 
bol de buis dichtmaken.

ZELFLEDIGENDE  
VOCHTVANGER
De vochtvanger (30 of 60 l 
volgens het pompvermogen) 
dient als extra beveiliging tus-
sen de tank en de pomp. De 
binnenleiding is zo ontworpen 
dat de vochtvanger automa-
tisch geledigd wordt eens de 
lucht uitgeblazen wordt.

TANKOVERDRUKVENTIEL
Alle JOSKIN mengmesttanks 
met vacuümpomp zijn uitge-
rust met een overdrukbevei-
liging op de tank (volgens de 
geldende normen).

Ø 150 MM
OVERDRUKVENTIEL
Het overdrukventiel met groot 
volume (Ø 150 mm) maakt het 
mogelijk om de overdruk snel 
af te voeren en het voortij-
dig verwarmen van de pomp 
te vermijden. Deze inrichting 
biedt ook de mogelijkheid om 
het verspreidingsdebiet te re-
guleren door de overdruk in de 
tank in te stellen.

  Tabel geluidsvermogen met/zonder Ecopump

Vergeleken geluids-
krachten

Standaard 
pomp 

Met 
ECOPUMP

In aanzuigfase 93,3 db 25,7 db

In uitbrengfase 53,7 db 19,5 db

EEN GOED BESCHERMDE POMP

VACUÜMPOMP 
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POMPOMSCHAKELING
De mengmesttanks met een vacuümpomp zijn voorzien van een 
mechanische pompomschakeling. Een hydraulische bediening is 
verkrijgbaar naargelang de modellen. Deze optie is noodzakelijk 
bij het gebruik van een rugzuigarm of een dergelijke inrichting. De 
omschakeling kan geschieden zonder van de trekker af te stappen 
om het pompen of verspreiden te vervroegen.

HYDRAULISCHE ROERINRICHTING
De hydraulische roerinrichting is een echte mixer. Hij kan gebruikt 
worden zowel bij het transport als het verspreiden/ledigen. De 
ingebouwde hydraulische motor drijft schoepen van 60 mm voor 
een werkdiameter van 480 mm aan op een as die over zijn hele 
lengte op een ertalon lager rust.

PNEUMATISCHE MENGINSTALLATIE
Deze inrichting, die slechts bij het uitbrengen gebruikt kan wor-
den, spuit lucht in via een buis op de tankbodem. De buis bevat 
gaten over zijn hele lengte en elk daarvan is beschermd door een 
rubberen onderdeel zodat mengmest er niet in kan vloeien.

MENGMEST IN DE TANK MENGEN

PNEUMATISCHE TELLER

Gemonteerd op de vochtvanger 
telt de pneumatische teller het 
aantal tanks die geledigd werden 
m.b.v. een membraan die iedere 
onderdruk in de tank optelt.

Hydraulische pompomschakeling

Pneumatische teller
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Stenenvanger

Rotor Rubberen stator

T Y PE POMPEN

WANGEN W110 W120 W130 W140

Toerental v.d. 
pomp 

600
omw/min

600
omw/min

600
omw/min

600
omw/min

Toerental 
aftakas

540
omw/min

540
omw/min

540
omw/min

540
omw/min

1.000 omw/min als optie (behalve op DELTA2)

Aanzuig-
debiet

3.000
l/min

4.000
l/min

5.000 
l/min

6.700 
l/min

Ø leidingen 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm

Het pompsysteem met wormpomp werkt met een rotor, die de 
vorm van een schroef heeft, om mengmest aan te zuigen en te 
verspreiden. Door de rotatie van de schroef binnen de stator ont-
staan er een reeks hermetische kamers die zich langs de as voor 
het aanzuigen/leegblazen verplaatsen. Daardoor kunnen ook het 
aanzuigen en leegblazen gebeuren. 

Het voordeel van de wormpompen is dat ze slechts aanzuigen totdat 
de vloeistof hen bereikt heeft (en niet totdat hij het bovendeel van 
de tank raakt zoals op de vacuümmodellen). Dan wordt die naar de 
tank of het verspreidingswerktuig gestuurd. Het is dan mogelijk dik-
ke mengmest door lange zuigslangen aan te zuigen en uit te bren-
gen. Opslaglagunes van meer dan 3,50 m diep kunnen ook geledigd 
worden binnen een redelijke termijn. Een driewegkraan maakt het 
mogelijk om, naast het vullen en ledigen, te vermengen in geslo-
ten circuit en te overpompen tussen twee mestopslagen.

Alle wormpompen die op de JOSKIN voertuigen gemonteerd zijn, 
worden ergonomisch en compact geplaatst op het laagste punt van 
de machine, zodat ze eenvoudig onderhouden en eventueel snel 
vervangen kunnen worden. Ze zijn altijd ondergedompeld in de te 
transporteren vloeistof; het risico op cavitatie wordt dus aanzienlijk 
verminderd.

De DELTA2 voertuigen zijn speciaal ontwikkeld om met wormpom-
pen uitgerust te worden.

• Pomp gemonteerd onder de tank

•  Standaard uitgerust met een stenenvanger geïntegreerd in de 
collector (zie hierboven)

• Hakselaar niet beschikbaar

• Beperkt aantal beschikbare accessoires: zijzuigarm (zie p. 56)

ALGEMEEN DELTA2

DRIEWEGKRAAN

VERDRINGERPOMP - 
WORMPOMP

VOORDELEN
• Hogere snelheid bij het vullen/ledigen (volgens pompdebiet)

• Mogelijkheid om dikkere mengmest aan te zuigen dan met 
VACUÜMPOMPEN

• Verenigbaarheid met zeer lange leidingen (aanzuigen of ver-
spreidingswerktuig)

• Pompen mogelijk tot meer dan 3,5 m diep

• Standaard uitrusting voor het vermengen en overpompen 
tussen twee putten

• Uitgangsdruk boven 1 bar voor een goede verdeling op grote 
werkbreedte
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De VOLUMETRA voertuigen werden speciaal ontwikkeld om met 
wormpompen uitgerust te worden. 

• In de tank geïntegreerde voorkamer

• Zij-stenenvanger van 200 l aan de buitenzijde

• Simple-Cut hakselaar als optie (zie pagina 55)

• Beschikbare vulwerktuigen: JUMBO links/rechts en gelede 
arm (zie pagina 58)

•  Kastje dat dienst doet als kleine stenenvanger en als bevesti-
ging voor de JUMBO links/rechts arm (uitgerust met 8" flenzen 
voor de bevestiging van 8" en 6" afsluiters).

•  Beschikbaar vulwerktuig: JUMBO links/rechts (zie p. 58)

• Pomp gemonteerd onder de tank

• Standaard gemonteerde stenenvanger (type DELTA2)

• Stenenvanger van 200 l optioneel beschikbaar

• Simple-Cut hakselaar optioneel beschikbaar (zie pagina 55)

• Beschikbare vulwerktuigen: zij-JUMBO, JUMBO links/rechts, gele-
de arm (zie pagina 58)

VOLUMETRA

COBRA

MODULO2 (tot 18.000 l) 

P. 27

P. 24-25

P. 29

P. 28

Modellen

Volume

Be
m

es
ter

• Enkelasser     •• Dubbelasser     ••• Drieasser
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De VOGELSANG pompen zijn uitgerust met een dynamisch injec-
tiesysteem dat hoge prestaties levert en dat ervoor zorgt dat de 
vreemde voorwerpen direct in het pomplichaarm gestuurd wor-
den om zo schokken tegen de meest gevoelige delen van de lob-
ben te vermijden. Zo is de binnenzijde van de pomp beter water-
dicht.

Alle BÖRGER pompen die door JOSKIN aangeboden worden, zijn 
voorzien van de MIP technologie (Maintenance in Place) die het 
mogelijk maakt om alle onderdelen die in contact komen met de 
vloeistof, onmiddellijk te onderhouden of te vervangen. Deze han-
delingen kunnen uitgevoerd worden via de zijplaat met snelslui-
ting, waardoor de binnenzijde van de pomp bereikt kan worden 
zonder de buizen en de aandrijvingen te moeten demonteren. Het 
onderhoud wordt dan zeer eenvoudig en comfortabel. Bovendien 
voorziet JOSKIN deze pompen standaard van een radiale pomp-
huisbeplating, die door de fabrikant, met name BÖRGER, aange-
raden worden.

Dynamische 
injectie

Radiale pomphuisbeplating

De VOGELSANG lobbenpompen aangeboden door JOSKIN zijn 
ook voorzien van HiFlo® lobben die voor een perfect lineair debiet 
zorgen. Zo gaan ze geen trillingen onder en wordt de levensduur 
van de aandrijvingen en koppelingen langer. Deze unieke geom-
etrie beperkt cavitatie en zorgt voor hogere draaisnelheden, als-
ook voor hogere debieten, terwijl de pomp dezelfde afmetingen 
heeft. De turbulentie aan de ingang wordt zo aanzienlijk beperkt, 
evenals de slijtage van de lobben.

LOBBEN

VX186-260 VX186-368QD

Toerental v.d. pomp 600 omw/min 600 omw/min

Toerental v.d. aftakas 1.000 omw/min 1.000 omw/min

Aanzuigdebiet  6.036 l 8.544 l

FL1036 EL1550

Toerental v.d. pomp 600 omw/min 600 omw/min

Toerental v.d. aftakas 1.000 omw/min 1.000 omw/min

Aanzuigdebiet  6.000 l 9.000 l

Het pompsysteem met lobbenpomp werkt met twee rotors met 
lobben. Door hun rotatie ontstaat er een vacuüm aan de "aan-
zuigzijde", dat door de draairichting bepaald wordt, waardoor 
de mengmest in de pompkamer aangetrokken kan worden. Dan 
wordt die door de lobben aangedreven, vloeit hij langs de rotor-
wand en wordt hij leeggeblazen.  

Deze pompen nemen weinig ruimte in, terwijl ze over een vrij 
grote capaciteit beschikken. Dankzij hun aanzuigprincipe zijn ze 
heel stabiel en kunnen bijna alle trillingen vermeden worden. Bo-
vendien zijn ze allen standaard uitgerust met een automatische 
uitschakeling en slijtringen.

ALGEMEEN BIJZONDERHEID BIJ VOGELSANG 

BIJZONDERHEID BIJ BÖRGER

STERKE PUNTEN 

VERDRINGERPOMP - 
LOBBENPOMP

VOORDELEN
•  Hogere snelheid bij het vullen/ledigen (volgens pompdebiet)

• Mogelijkheid om dikkere mengmest aan te zuigen dan met 
VACUÜMPOMPEN

•  Verenigbaarheid met zeer lange leidingen (aanzuigen of ver-
spreidingswerktuig)

•  Pompen mogelijk tot meer dan 3,5 m diep

•  Standaard uitrusting voor het vermengen 

•  Perfect lineair debiet

•  Uitgangsdruk boven 1 bar voor een goede verdeling op grote 
werkbreedte

VOGELSANG

BÖRGER
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QUADRA V •• •• •• ••

X-TREM V •• •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Q-BIGLINER - ••• ••• •••

TETRALINER - ••• ••• ••• •••
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CENTRALE MONTAGE VAN DE POMP
(VOLUMETRA)

MONTAGE V.D. POMP AAN DE ZIJDE  
(QUADRA, X-TREM, EUROLINER, Q-BIGLINER)

De VOLUMETRA, die eerst ontwikkeld werd voor de wormpompen, 
kan ook uitgerust worden met een lobbenpomp. Deze wordt dan 
binnen de dissel gemonteerd, net zoals de wormpomp. Deze kan 
nog steeds bereikt worden aan de achterzijde van de dissel voor 
een eenvoudig onderhoud van de pomp.

• Voortank
• Pomp en hakselaar aan de linkerzijde
• JUMBO links/rechts en gelede zuigarm aan de rechterzijde

In dit geval is de pomp eenvoudiger te onderhouden aangezien 
deze aan de zijde geplaatst is voor een directe toegang. 

BELANG VAN DE PLAATS VAN DE POMP TEN OPZICHTE VAN DE TANK

Modellen

Volume

Be
m

es
ter

P. 28

P. 32

P. 30

P. 34

P. 35

P. 36

• Enkelasser     •• Dubbelasser     ••• Drieasser
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GARDA/JULIA SYSTEEM

VOORDELEN
•  Ledigen via kanon om op heuvelachtige gebieden te versprei-

den terwijl de tank op een vlakke oppervlakte blijft

• Irrigatiewerken mogelijk

Het GARDA/JULIA systeem met 100% mechanische aandrijving 
combineert een Garda of Julia centrifugaalpomp met een vacu-
umpomp (respectievelijk Battioni & Pagani of Jurop). Een pomp-
hendel laat u toe het gewenste type pomp te kiezen. Standaard 
geleverd met een verspreidingskanon met hoog debiet is het ech-
ter nog best wel mogelijk om een verspreidingswerktuig of een 
navelstrengsysteem te voeden.

ALGEMEEN

Alle GARDA systemen kunnen optioneel voorzien worden van de 
mogelijkheid om de mest in gesloten circuit te mengen, wat heel 
nuttig is in geval van betrekkelijk zware mestsoorten: dit wordt na-
tuurlijk verricht door de mest in beweging te stellen.

De GARDA/JULIA pompen bieden gebruiksmogelijkheden in 
heuvelachtige streken en gebieden die moeilijk te bereiken zijn. 

BIJZONDERHEID VAN HET GARDA SYSTEEM
Als het reliëf het onmogelijk maakt om toegang te krijgen tot het 
veld, is de beste oplossing de verspreiding door kanon.

Het GARDA systeem is de combinatie van twee pompen: 

•  een MEC vacuümpomp om de tank te vullen en op een traditi-
onele wijze te verspreiden;

•  een GARDA centrifugaalpomp die de mengmest naar het ka-
non stuurt, met een druk die bijna 6 bar kan bereiken. 

Het wordt ook veel gebruikt voor irrigatiewerken. De verticale 
oriëntatie van het verspreidingskanon door een hydraulische ci-
linder is optioneel verkrijgbaar. 

KANONVERSPREIDING

De verspreiding door een kanon voorkomt rijsporen op de bebouwde grond 
door de straal naar de heuvels te sturen, zelfs boven hagen vanop de weg.

VERMENGEN IN GESLOTEN CIRCUIT

 
Verdringerpomp

Hydraulische  
driewegkraan
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ALPINA2 - • • • •

MODULO2 V • • • • • • • • • • •• •• •• •••• ••

QUADRA V •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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BIJZONDERHEID VAN HET JULIA SYSTEEM

Het JULIA systeem is de combinatie van twee pompen: 

• een VACUÜMPOMP, naar keuze PN(R) of DL;
• een JULIA centrifugaalpomp van 5.000, 7.000 of 8.000 l/min.

Het maakt het mogelijk, via de driewegkraan, om bredere versprei-
dingswerktuigen of een navelstrengsysteem te gebruiken.

Modellen

Volume
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P. 26

P. 24-25

P. 32

P. 34

• Enkelasser     •• Dubbelasser     ••• Drieasser
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Het STORM systeem stuurt de mengmest uit de pomp d.m.v. de 
centrifugaalkracht, die door de rotatie van een schroef rond een 
excenterrotor ontstaat. Het centrifugale systeem bereikt onge-
twijfeld het hoogste debiet (tot 10.000 l/min). Verschillende syste-
men worden aangeboden naargelang de tankmodellen:

• de STORM centrifugaalpompen voor het ledigen;

• de combinatie van twee centrifugaalpompen met hoog ren-
dement: DUAL-STORM;

• de combinatie van een centrifugaalpomp voor het leegblazen 
en een vacuümpomp voor het aanzuigen: VACU-STORM.

STORM CENTRIFUGAALPOMP VOOR HET LEDIGEN

De STORM pompen worden uitsluitend voor het ledigen ge-
bruikt. De tank wordt dus gevuld door zwaartekracht via een hy-
draulisch bovenluik.

Met een toerental van 750 omw/min wordt een debiet van 6.000 
l verkregen. Dat is het geval op de MODULO2 tanks. Terwijl met 
1.000 omw/min bereikt het debiet 11.000 l, wat aanbevolen wordt 
op de VOLUMETRA, QUADRA, EUROLINER en Q-BIGLINER.

De pomp wordt mechanisch aangedreven, met directe aanslui-
ting op de trekker, en is standaard uitgerust met een stenenvan-
ger. Als optie kan een driewegkraan gemonteerd worden aan de 
voorzijde van de tank voor het mengen in gesloten circuit.

ALGEMEEN "VACU-STORM" CENTRIFUGAALPOMPEN

De VACU-STORM centrifugaalpompen zijn ideaal voor de gebrui-
kers die een absolute flexibiliteit bij het pompen zoeken (bv.  moei-
lijke toegang tot de mestopslag) alsook een efficiënt leegdrukken, 
waardoor brede verspreidingswerktuigen gevoed kunnen worden. 
Dit systeem is het beste compromis in die materie aangezien het 
de voordelen van de vacuüm- en centrifugale systemen verenigt.

Deze pompen zijn de combinatie van een vacuümpomp (naar keuze: 
PN(R) 155 of DL) bij het aanzuigen en een STORM pomp bij het 
leegblazen. Deze montage bevat de Power Pack hydraulische aan-
drijving en het maximale debiet is dan 10.000 l.

Beide pompen worden hydraulisch aangedreven door een Po-
wer-Pack, d.w.z. om een hydraulische installatie die ervoor zorgt 
dat er een toereikend oliedebiet is om het hele voertuig te doen 
werken. Een Ramus afsluiter isoleert de tank van het huis van de 
centrifugaalpomp. 

CENTRIFUGAALPOMP - 
STORM
VOORDELEN
•  Zeer hoog en lineair mengmestdebiet

•  Weinig slijtage en beperkte onderhoudskosten

•  Mogelijkheid om dikke mengmest aan te zuigen

•  Uitgangsdruk boven 1 bar voor een goede verdeling op grote 
werkbreedte

VACU-STORM met Power-Pack hydraulische aandrijving
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QUADRA V •• •• •• ••

EUROLINER V ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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DUAL-STORM met mechanische aandrijving

"DUAL-STORM" CENTRIFUGAALPOMPEN

Het Dual Storm concept is gebaseerd op de combinatie van twee 
centrifugaalpompen: één aan het einde van de arm voor het vul-
len en de andere aan de voorzijde van de tank voor het leegblazen. 
Het onderscheidt zich voornamelijk door zijn hoge debiet van on-
geveer 9.000 of 10.000 l/min, afhankelijk van de aard van de mest. 
Zijn schroef met drie schoepen vereist weinig onderhoud in verge-
lijking met de andere verdringerpompen met hoog debiet van het 
type "lobben-" of "wormpomp" aangezien deze minder gevoelig is 
voor vreemde voorwerpen.

Zoals alle verdringersystemen maakt de centrifugaalpomp een ho-
gere vullingsgraad van de tank mogelijk terwijl schuimvorming ver-
meden wordt (het schuim wordt naar de put via de overloopleiding 
teruggestuurd).

Het Dual-Storm concept is beschikbaar met een mechanische of hy-
draulische (Power-Pack) aandrijving met debietmeter. 

De Power-Pack zorgt voor een groot gebruiksgemak en een ge-
schikt vermogen bij het gewenste debiet. Deze inrichting is niet 
zelfaanzuigend; een kleine vacuümpomp moet dus gebruikt wor-
den om het vacuüm te maken in de rugzuigarm.

DUAL-STORM met Power-Pack hydraulische aandrijving
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• Enkelasser     •• Dubbelasser     ••• Drieasser
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MODULO2
Doeltreffendheid van een
geïntegreerde structuur

SERIE ME

CONSTRUCTIE

De MODULO2 is beschikbaar als enkelasser met een inhoud van 
2.500 tot 11.000 l en als dubbelasser van 8.400 tot 18.000 l.

De tank wordt in een integrale wieg gelast (op zijn lengte en breed-
te), waarop alle trekspanningen geconcentreerd worden.

De MODULO2 beschikken over 
een stevige constructie die het 
mogelijk maakt om een laag 
zwaartepunt te bewaren en 
die voor een goede kwaliteit/
gewicht verhouding zorgt.
De optionele schoorzuilen ma-
ken het mogelijk om een ach-
terwerktuig aan te koppelen. 

Modellen Theoretische capaciteit (l) As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen 
(mm)

Steunpoot Tank Ø 
(mm)

Standaard Met de optie "bandkokers"

ENKELASSER

2500 ME 2.529 / ADR 60x1500-6G 250 x 60 handbediend 1.135

3250 ME 3.278 / ADR 60x1500-6G 250 x 60 handbediend 1.135

4000 ME 4.262 / ADR 70x1500-6G 300 x 60 handbediend 1.300

5000 ME 5.101 / ADR 90x1900-8G 350 x 60 handbediend 1.300

6000 ME 6.031 5.823 ADR 90x1900-8G 350 x 60 handbediend 1.400

7000 ME 7.096 6.854 ADR 90x1900-8G 350 x 90 handbediend 1.500

8400 ME 8.507 8.103 ADR 100x2000-10G 400 x 80 handbediend 1.600

9000 ME / 8.952 ADR 130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1.800

10000 ME 10.054 9.554 ADR 130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1.700

11000 ME 11.290 10.738 ADR 150x2000-10G 420 x 180 hydr. 1.800

ALGEMEEN

KENMERKEN ENKELASSER
Breedte v.d. structuur ter hoogte van het onderstel 1.000 mm

Max. afmetingen v.d. wielen Ø 1.900 mm / breedte 900 mm (vaste as) (1)

Onderstel Enkelasser 

Dissel
Vast / dwarsbladvering / silent-blocks / hy-
dropneumatisch (2)

Pompsystemen Vacüum, Garda, Storm, wormpomp

Pompwerktuigen Alle types

Achterwerktuigen
Alle types (3): 
- bouwlandbemester (≤ 13 tanden)
- SOLODISC (≤ 5,16 m)

(1) Met bandkokers indien nodig - (2) Naargelang modellen - (3) Aangepast aan de afmetingen van het 
voertuig 

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

ENKELASSIGE MODULO2 MODELLEN 

P. 9
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SERIE MEB

MODULAIR

De dubbelassige MODULO2 is voorzien van een bogie onderstel 
(zie pagina 26).

- Omkeerbare V-vormige dissel voor een hoge of lage aan-
spanning

- Specifieke dissel naargelang het type pomp (vacuüm-, worm-
pomp, enz.) en ontworpen om uitgerust te worden met ver-
schillende types vering (dwarsblad, hydropneumatisch, enz.).

- Multipositie onderstel voor een optimale gewichtsverdeling

- Bandkokers voor wielen met een grote diameter (optie)

- Mogelijkheid om een groot aantal verspreidingswerktuigen 
optioneel toe te voegen dankzij de schoorzuilen

Modellen Theoretische capaciteit (l) As(sen):  (mm) - 
spoor (mm) - gaats

Remmen
(mm)

Steunpoot Tank Ø 
(mm)

Standaard Met de optie "bandkokers"

DUBBELASSER

8400 MEB 8.507 / ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 handbediend 1.600

10000 MEB 10.054 / ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 hydr. 1.700

12000 MEB 12.119 11.713 ADR 2x100x2000-8G 350 x 60 hydr. 1.800

14000 MEB 14.499 14.011 ADR 2x100x2000-10G 400 x 80 hydr. 1.900

16000 MEB 16.283 15.721 ADR 2x130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1.900

18000 MEB 18.200 17.134 ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 hydr. 2.000

ALGEMEEN

KENMERKEN DUBBELASSER
Breedte van de structuur ter hoogte van het 
onderstel 

1.000 mm

Max. afmetingen v.d. wielen
Ø 1.700 mm / breedte 900 mm (vaste as) en breedte  
750 mm (stuuras) (1)

Onderstel Bogie

Dissel
Vast / dwarsbladvering / silent-blocks / hydropneu-
matisch (2)

Pompsystemen Vacüum, Garda, Storm, wormpomp

Pompwerktuigen Alle types

Achterwerktuigen
Alle types(3) 
- bouwlandbemester (≤ 13 tanden)
- SOLODISC (≤ 6,20 m)

(1) Met bandkokers indien nodig - (2) Naargelang modellen - (3) Aangepast aan de afmetingen van het 
voertuig

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

DUBBELASSIGE MODULO2 MODELLEN

P. 9

MODULO2
Modulariteit in 

een dubbelasser
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(1) Met bandkokers indien nodig 

Breedte v.d. structuur ter hoogte van het onderstel 850 mm

Max. afmetingen v.d. wielen Ø 1.500 mm / breedte 800 mm (1)

Onderstel Enkelasser

Dissel Vast

Pompsystemen Vacuüm / Garda

Pompwerktuigen Zijafsluiter

Achterwerktuigen /

ALPINA2 met GARDA systeem

ALGEMEENLAAG ZWAARTEPUNT

Zoals zijn naam het aan geeft, is het in de bergen dat deze voertui-
gen zich thuis voelen.

De ALPINA2 kan uitgerust worden met het speciaal "bergen" los-
systeem (of de voorafuitrusting hebben voor een montage achter-
af), waardoor hij multifunctioneel wordt, wat de richting van de 
helling ook is. Hij kan ook uitgerust worden met het GARDA ver-
spreidingssysteem.

Het lage zwaartepunt en de lichtheid van de tank zorgen voor 
trekgemak en voor een grote stabiliteit van de machine, wat ide-
aal is voor gebieden waar er sterke hellingen zijn.

De modellen 7000 S en 8000 S zijn standaard uitgerust met band-
kokers. Het is daardoor mogelijk om banden van 800 mm breed 
met een diameter van 1.500 mm te monteren zonder dat de tota-
le breedte 2,55 m overschreden wordt. De kokers zijn langer dan 
het wiel om zo de as te kunnen verplaatsen en de lading ideaal te 
kunnen verdelen.

P. 9

ALPINA2
Zelfdragende constructie
voor maximale gewichts- 
besparing

KENMERKEN

Model-
len

Bandkokers
 

Theoretische
capaciteit (l)

Standaard 
pomp

As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen
(mm)

Steunpoot Tank Ø
(mm)

6000 S / 6.031 MEC 5000/M ADR 90x1950-8G 350 x 90 manueel 1.400

7000 S JA 7.096 MEC 5000/M ADR 90x1950-8G 350 x 90 manueel 1.500

7100 S / 7.119 MEC 5000/M ADR 130x1750-10G 406 x 120 manueel 1.500

8000 S JA 8.043 MEC 6500/M ADR 130x1750-10G 406 x 120 manueel 1.500

ALPINA2 MODELLEN

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).
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DELTA2
Speciaal ontwikkeld 

voor 
wormpomp

Model-
len

Theoretische
capaciteit (l)

Standaard pomp As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen
(mm)

Steunpoot Tank Ø
(mm)

ENKELASSER

8400S 8.590 W110 (3.000 l/min) ADR 100x2000-8G 350 x 90 handbediend 1.600

10000S 10.175 W110 (3.000 l/min) ADR 130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1.700

DUBBELASSER

10000D 10.175 W110 (3.000 l/min) 2 x ADR 90x1900-8G 350 x 60 hydr. 1.700

12000D 12.485 W110 (3.000 l/min) 2 x ADR 100x2000-8G 350 x 60 hydr. 1.800

14000D 14.652 W110 (3.000 l/min) 2 x ADR 100x2000-10G 400 x 80 hydr. 1.900

16000D 16.092 W110 (3.000 l/min) 2 x ADR 130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1.900

ZELFDRAGEND

DISSEL

De tank wordt verstevigd door twee hoekijzers die gelast zijn over 
de hele lengte van de tank: op die manier worden de trekspan-
ningen geconcentreerd.

De dissel, speciaal ontworpen om een wormpomp te kunnen 
monteren, zorgt voor een eenvoudig gebruik en onderhoud van 
de pomp.

De DELTA2 is bijzonder omdat hij een dwarsbalk heeft die diagonaal 
op de dissel geplaatst is. Deze maakt het mogelijk de tankhelling op 
drie posities in te stellen, wat handig is voor de gewichtsverdeling.

DIAGONALE DWARSBALK

ALGEMEEN

De DELTA2 focust zich op de wormpompen. Standaard monteert 
JOSKIN de kwalitatieve modellen van de Zuid-Duitse fabrikant 
"WANGEN" en zorgt zo voor een goede werking. De oorsprong 
van de naam "DELTA" (cf. Griekse letter: ∆) verwijst naar de verticale 
dwarsbalk op de dissel.

KENMERKEN
Breedte v.d. structuur ter hoogte van onderstel 850 mm

Max. afmetingen v.d. wielen Ø 1.260 mm / breedte 800 mm

Onderstel Enkelassig/Dubbelassig

Dissel Standaard vast of hydropneumatisch

Pompsystemen Wormpomp

Pompwerktuigen Ø 8" zijzuigarm (zie p. 58)

Achterwerktuigen ≤12 m  bomen en Multi-ACTION bemesters (≤ 5,16 m)  

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

DELTA2 MODELLEN

P. 9
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VOLUMETRA

ALGEMEENGEÏNTEGREERDE ZELFDRAGENDE STRUCTUUR VOOR 
EEN COMPACTE CONSTRUCTIE

HYDRAULISCH ONDERSTEL

VERDRINGERPOMPEN

De JOSKIN tanks met verdringerpomp zijn compact, clever en 
perfect hanteerbaar gezien hun lage zwaartepunt.

De VOLUMETRA is een voertuig met zelfdragende structuur die 
ontworpen is om zijn totale gewicht zo veel mogelijk te vermin-
deren en zich te kunnen aanpassen aan alle JOSKIN verspreidings-
technieken. De pomp wordt in de dissel geïntegreerd om zo wei-
nig plaats mogelijk in te nemen maar deze is nog altijd makkelijk 
bereikbaar.

De VOLUMETRA is standaard voorzien van een verplaatsbaar 
vastgebout hydraulisch onderstel (Hydro-Tandem/Hydro-Tridem) 
die voor een uitstekende stabiliteit in hellingen en een optimale 
wegligging zorgt, wat versterkt wordt door het lage zwaartepunt. 

Bovendien zorgt het voor een perfecte aanpassing aan het reliëf 
(bijvoorbeeld op ongelijke grond, enz.). Kortom: het is zeer aan-
genaam ermee te rijden!

De VOLUMETRA is speciaal ontwikkeld voor verdringerpompen. 
Hij kan uitgerust worden niet alleen met wormpompen, maar ook 
met lobbenpompen, terwijl hij compact gebouwd is (een vacu-
umpomp kan ook gemonteerd worden).

VOLUMETRA: zijn naam zegt er al veel over. Dit voertuig werd in 
het begin speciaal ontworpen om verdringerpompen efficiënt te 
kunnen monteren terwijl het compact gebouwd is. Het is echter 
ook zeer geschikt voor vacuümpompen.

Compacte tank met 
groot volume

Modellen Theoretische capaciteit (l) As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen 
(mm)

Steunpoot Tank Ø (mm)
Standaard Met de optie 

"bandkokers"
DUBBELASSER

10500 D 10.640 / ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 hydr. 1.700
12500 D 12.700 / ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 hydr. 1.700
14500 D 14.814 13.943 ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 hydr. 1.800
16500 D 16.632 15.697 ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 hydr. 1.900
18000 D 18.390 17.393 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 hydr. 2.000
20000 D 20.297 19.244 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 hydr. 2.100
18000 T 18.500 17.300 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 hydr. 1.800
20000 T 20.700 19.400 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 hydr. 1.900
22500 T 22.900 21.760 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 hydr. 2.000

KENMERKEN
Breedte van de structuur ter hoogte van het 
onderstel 

900 mm

Max. afmetingen v.d. wielen
Ø 1.670 mm / breedte 850 mm (vaste as) en breedte  
750 mm (stuuras) (1)

Onderstel Hydro-Tandem / Hydro-Tridem

Dissel Silent-blocks / hydropneumatisch

Pompsystemen Worm-, lobben-, Storm, vacuümpomp

Pompwerktuigen Alle types 

Achterwerktuigen Alle types (2)

(1) Met bandkokers indien nodig - (2) Aangepast aan de afmetingen van het voertuig

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

VOLUMETRA MODELLEN

P. 9
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ALGEMEEN

COBRA
Smal chassis voor reuze 

lagedrukbanden

SMAL ONAFHANKELIJK CHASSIS

GROTE WENDBAARHEID

De onafhankelijke draagstructuur bestaat uit een smal universeel 
chassis dat tegen de tank gebouwd is en dat steviger wordt naar-
mate er van de steunpunten weggelopen wordt (as en trekoog). 
De tank wordt over zijn hele lengte door gelaste hoekijzers ver-
stevigd en op het chassis neergelegd: op die manier zijn er veel 
minder spanningen.

Dit voertuig is zeer wendbaar dankzij de korte tank met een gro-
te diameter.

Modellen Theoretische capaciteit 
(l)

As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen 
(mm)

Steunpoot Tank Ø 
(mm)

10000 ES 10.001 ADR 130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1.800

11000 ES 11.140 ADR 150x2000-10G 420 x 180 hydr. 1.900

12500 ES 12.267 ADR 150x2000-10G 420 x 180 hydr. 2.000

De COBRA verspreider is een compacte enkelassige tank met gro-
te inhoud die speciaal ontworpen is voor het werken in de velden. 
Bestemd voor de montage van reuze lagedrukbanden (tot Ø 1,86 m 
en 1,05 m breed) met bandkokers, om zo de 3 m niet te overschrij-
den, kan de COBRA uitgerust worden met een zeer compacte hefin-
richting die zich perfect aan het chassis aanpast en zo de oversteek 
vermindert. Deze wordt aan het chassis bevestigd door conische 
assen die voor een optimale houding zorgen.

KENMERKEN
Breedte v.d. structuur ter hoogte van het onderstel 600 mm

Max. afmetingen v.d. wielen Ø 1.860 mm / breedte 1.050 mm

Onderstel Enkelasser

Dissel
Standaard overlangse bladvering /  
hydropneumatisch

Pompsystemen Vacüum-, wormpomp

Pompwerktuigen Alle types (1)

Achterwerktuigen Alle types (1)

(1) Aangepast aan de afmetingen van het voertuig

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

COBRA MODELLEN

COBRA hefinrichting

P. 9
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TETRAX2
4 wielen op één lijn

IDEALE MENGMESTTANK VOOR DE WEIDEN ALGEMEEN

CONSTRUCTIE EN EENVOUDIG ONDERHOUD

De TETRAX2 is een zeer compact voertuig met 4 parallelle wie-
len (bv. 650/65R42) voor een geoptimaliseerde gewichtsverdeling 
om de grondverdichting te beperken.

Het succes van deze constructie ligt in:
- de montage van 4 wielen naast elkaar (contact met de grond: 

2,60 m), waardoor de bodemdruk tot het minimum verlaagd 
wordt en de structuur van de grond beschermd wordt;

- de mogelijkheid om gebruikte wielen van trekkers te kunnen 
hergebruiken (lage kost), die bovendien geen sporen in uw 
weiden zullen laten (klein profiel);

- de twee paren wielen met een horizontale pendelbeweging 
die zorgen voor veiligheid en stabiliteit in de bochten;

- de geïntegreerde hefinrichting.

Om het onderhoud van het voertuig te vergemakkelijken:
- De assen worden bevestigd door 4 bouten die voor een een-

voudige demontage en vervanging van de wielen zorgt.
- Alle smeerpunten worden gecentraliseerd aan de zijde van de 

machine.

Modellen Theoretische
capaciteit (l)

As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen 
(mm)

Steunpoot Tank Ø 
(mm)

10700 S 10.755 ADR 2x130x790-10G 406 x 120 hydr. 2.000

13000 S 12.900 ADR 2x130x790-10G 406 x 120 hydr. 2.100

14000 S 14.036 ADR 2x130x790-10G 406 x 120 hydr. 2.100

16000 S 16.000 ADR 2x130x790-10G 406 x 120 hydr. 2.100

Ideaal voor de vochtige gronden wordt de TETRAX2 over zijn hele 
lengte gelast op een zelfdragende structuur, waardoor een groot 
trekgemak verkregen wordt en de trekspanningen op het geïnte-
greerde chassis verdeeld worden.

KENMERKEN
Breedte v.d. structuur ter hoogte van het onderstel /

Max. afmetingen v.d. wielen Ø 1.915 mm / breedte 642 mm

Onderstel Twee assen met korte spoor (790 mm)

Dissel
Standaard dwarsbladvering /  
hydropneumatisch

Pompsystemen Worm-, lobben-, vacuümpomp

Pompwerktuigen Alle types(1) behalve rugzuigarm

Achterwerktuigen
Alle types bemesters(1) 
TERRADISC uitsluitend op 16.000 l
Bomen ≤12 m

(1) Aangepast aan de afmetingen van het voertuig

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

TETRAX2 MODELLEN

Centrale smering

Geïntegreerde hefinrichting

P. 9
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KOMFORT2
Onhafhankelijk  

chassis

KOPPELING

CONSTRUCTIE

De KOMFORT2 wordt van een onafhankelijk chassis en een dissel 
met dwarsbladvering voorzien die de tank tegen alle spanningen 
beschermen.

Het belangrijkste voordeel van de KOMFORT2 is zijn onafhanke-
lijke chassis dat volledig gegalvaniseerd is (net zoals de tank en 
de dissel) en dat de trekspanningen kan opvangen. 

De V-vormige dissel (naar het voorbeeld van het MODULO2 gam-
ma) maakt het mogelijk om de pomp volkomen vlak te plaatsen. 
Dankzij deze constructie is hij beter beschermd tegen schokken, 
beschikt hij over een perfecte en volledige smering en een vacu-
umpomp kan er optimaal op gemonteerd worden.

Modellen Theoretische capaciteit (l) Standaard  
pomp

As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen 
(mm)

Steun-
poot

Tank Ø 
(mm)Stan-

daard
Met de optie 

"bandkokers"
ENKELASSER

8400 S 8.590 8.111 MEC 6500/M ADR 100x2000-8G 400 x 80 manueel 1.600

10000 S 10.175 9.562 MEC 8000/M ADR 130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1.700

11000 S 11.416 10.700 MEC 8000/M ADR 150x2000-10G 420 x 180 hydr. 1.800

DUBBELASSER

10000 TS 10.175 / MEC 8000/M ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 hydr. 1.700

12000 TS 12.119 11.713 MEC 8000/M ADR 2x100x2000-8G 350 x 60 hydr. 1.800

14000 TS 14.499 14.011 MEC 8000/M ADR 2x100x2000-10G 400 x 80 hydr. 1.900

16000 TS 16.283 15.721 MEC 8000/M ADR 2x130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1.900

18000 TS 18.200 17.134 MEC 8000/M ADR 2x150x2000-10G 420 x 180 hydr. 2.000
NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

ALGEMEEN

KENMERKEN
Breedte van de structuur ter hoogte van het 
onderstel 

1.000 mm

Max. afmetingen v.d. wielen
Ø 1.700 mm / breedte 850 mm (vaste as) en 
breedte 750 mm (stuuras) (1)

Onderstel Enkelassig, Bogie

Dissel
Standaard dwarsbladvering /  
hydropneumatisch (2)

Pompsystemen Vacuümpomp

Pompwerktuigen Alle types

Achterwerktuigen
Alle types(3) 
- bouwlandbemester (≤ 13 tanden)
- SOLODISC (≤ 6,20 m)

(1) Met bandkokers indien nodig - (2) Naargelang modellen - (3) Aangepast aan de afmetingen van het 
voertuig

KOMFORT2 MODELLEN

P. 9
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NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

ALGEMEENWENDBAARHEID

CHASSIS

Zelfs met de grote de inhoud van de QUADRA tanks, bewaart dit 
type voertuig een beperkte totale lengte. Zelfs met een achter-
werktuig blijft uw tank zeer wendbaar.

Het rijgemak is te danken aan een overgedimensioneerd chassis 
(300 x 100 x 10 mm) en een dissel met dwarsbladvering (stan-
daard). Het universele chassis is voorzien van een voorafuitrusting 
voor 4-puntshefinrichting waarop alle types verspreidingswerk-
tuigen gekoppeld kunnen worden.

De QUADRA is een dubbelasser die perfect geschikt is voor inten-
sieve transport- en verspreidingswerkzaamheden. Het chassis is 
standaard uitgerust met geïntegreerde verankeringspunten, om 
er een hefinrichting eventueel op te kunnen monteren.

KENMERKEN
Breedte v.d. structuur ter hoogte van het 
onderstel 

900 mm

Max. afmetingen v.d. wielen
Ø 1.820 mm / breedte 800 mm (stuuras) en 850 
mm (vaste as) (1)

Onderstel Hydro-Tandem

Dissel Standaard dwarsbladvering/hydropneumatisch (2)

Pompsystemen Alle types (behalve wormpomp)

Pompwerktuigen Alle types

Achterwerktuigen Alle types(3)

(1) Met bandkokers indien nodig - (2) Naargelang modellen - (3) Aangepast aan de afmetingen van het 
voertuig

Modellen Theoretische capaciteit (l) As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen 
(mm)

Steunpoot Tank Ø
(mm)Standaard Met de optie 

"bandkokers"
14000 TS 14.499 14.011 ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 Hydr.

sleepvoet
met directe aansl. trekker 

(DW)

1.900
16000 TS 16.283 15.721 ADR 2x130x2100-10G 406 x 120 1.900
18000 TS 18.200 17.290 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 2.000
20000 TS 20.200 19.095 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180 2.100

QUADRA
Dubbelasser met 
grote volumes voor 
al uw intensieve 
werken

QUADRA MODELLEN

P. 9

De QUADRA is ook standaard 
voorzien van een Hydro-Tan-
dem onderstel dat voor een 
optimale rijstabiliteit zorgt. Het 
zorgt ook voor een ongeëven-
aard rijcomfort.
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X-TREM
Zonder compromis

SMAL CHASSIS

De X-TREM mengmestverspreider is het ideale voertuig voor de on-
dernemers die een machine met geringe lengte, grote tankdiame-
ter en banden tot Ø 1,82 m (bv. 800/65R32) willen. Het chassis, van 
760 mm breed ter hoogte van het onderstel, maakt het mogelijk 
om brede banden te monteren (≤ 850 mm) zonder echter de grote 
stuurhoek van de achteras te verminderen.

Hydropneumatische dissel, gedwongen besturing, Hydro-Tandem 
en voorafuitrusting voor brede boom: dit zijn maar een deel van de 
uitrustingen die van deze tank het ideale werktuig voor de meest 
lastige werken maakt.

Modellen Bandkokers
 

Theoretische
capaciteit (l)

As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen
(mm)

Steunpoot  Tank Ø 
(mm)

12000 TS / 12.085 ADR 2x130x2000-10G 406 x120

Hydr. sleepvoet
met directe aansl. 

trekker (DW)

1.800

13000 TS JA 13.452 ADR 2x130x2000-10G 406 x120 1.900

14000 TS / 14.217 ADR 2x130x2000-10G 406 x120 1.900

15000 TS JA 15.375 BPW 2x150x1950-10G 410 x 180 1.900

18000 TS JA 18.633 BPW 2x150x1950-10G 410 x 180 2.100

20000 TS JA 20.432 BPW 2x150x1950-10G 410 x 180 2.100

Het smalle chassis (760 mm) maakt het mogelijk om een kleinere 
totale breedte en een maximale stuurhoek te combineren. 

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

KENMERKEN
Breedte van de structuur ter hoogte van het 
onderstel 

760 mm

Max. afmetingen v.d. wielen Ø 1.820 mm / breedte 850 mm (1)

Onderstel Hydro-Tandem

Dissel hydropneumatisch (2)

Pompsystemen Vacüum, lobbenpompen

Pompwerktuigen Alle types

Achterwerktuigen Alle types (3)

(1) Met bandkokers indien nodig - (2) Naargelang modellen - (3) Aangepast aan de afmetingen van het 
voertuig

ALGEMEEN

X-TREM MODELLEN

P. 9
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EUROLINER
Het beste
compromis tussen
weg en veld

De onafhankelijke draagstructuur bestaat uit een smal universeel 
chassis (300 x 100 x 10 mm) dat tegen de tank gebouwd is.
De EUROLINER is ontworpen om praktisch te zijn zowel op de weg 
als in het veld. In dit opzicht en met het oog op een hoge veiligheid 
en een groot rijgemak beschikt dit voertuig over een bijzonder 
uitgebreide standaard uitrusting, zoals een dubbele gedwongen 
besturing die uitstekende rij-eigenschappen en een verbazende 
wendbaarheid op het veld biedt.

HYDRO-TRIDEM
Het concept van de "Hydro-Tridem" drieasser verenigt de voorde-
len van de drieasser met bladvering (assen die over de obstakels 
heen getrokken worden) en van de hydraulische ophanging (een-
voudige overbrugging van obstakels en grote uitslag van 250 mm).

DISSELVERING
De standaard hydropneumatische vering, gecombineerd met het 
Hydro-Tridem concept, biedt een uitstekend rijgemak.

Voorliftas
Standaard wordt de EUROLINER uitgerust met een voorliftas die 
zorgt voor:
- in het veld, een gewichtsoverdracht om meer gewicht op het 

trekoog te hebben en dus een betere grip van de trekker;

- op de weg en uitsluitend in onbeladen toestand, een vermin-
dering van de bandenslijtage.

KENMERKEN
Breedte v.d. structuur ter hoogte van het onderstel 900 mm

Max. afmetingen v.d. wielen Ø 1.820 mm / breedte 800 mm (1)

Onderstel Hydro-Tridem

Dissel Hydropneumatisch

Pompsystemen Alle types (behalve wormpomp)

Pompwerktuigen Alle types

Achterwerktuigen Alle types (2)

(1) Met bandkokers indien nodig - (2) Aangepast aan de afmetingen van het voertuig

ALGEMEENVERBAZENDE WENDBAARHEID

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

Modellen Theoretische capaciteit 
(l)

As(sen):  (mm) - 
spoor (mm) - gaats

Remmen
(mm)

Steunpoot Tank Ø 
(mm)

16000 TRS 16.580 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120

Hydr.
sleepvoet (DW) direc-

te aansl. trekker

1.900

18000 TRS 18.331 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 2.000

20000 TRS 20.428 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 2.100

22500 TRS 22.587 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 2.100

24000 TRS 24.470 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 2.100

26000 TRS 26.200 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 2.100

28000 TRS 28.331 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 2.100

EUROLINER MODELLEN

P. 9
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Voor de Q-BIGLINER heeft JOSKIN beslist om tanks met een diame-
ter van 2.300 mm te monteren op een chassis van het type EUROLI-
NER. Zijn grote capaciteit wordt zo zeer compact gemaakt, wat voor 
een enorme wendbaarheid zorgt.

Deze voertuigen zijn ontwikkeld voor intensief transport op de we-
gen en in het veld en zijn daarom niet voorzien van voorafuitrustin-
gen voor bemesters of verspreidingsbomen.

Golfbreker

De Q-BIGLINER is standaard uitgerust met het JOSKIN Hydro-Tri-
dem onderstel en met de hydropneumatische disselvering. Zo 
gedraagt het voertuig zich voorbeeldig op de weg dankzij zijn 
grote stabiliteit.

De Q-BIGLINER tanks, net zoals alle tanks van JOSKIN, worden 
vervaardigd volgens de veiligheidsnorm EN707. Ze zijn immers 
voorzien van tussenschotten om ongecontroleerde bewegingen 
van de vervoerde vloeistof te vermijden.

ALGEMEEN STABILITEIT EN COMFORT

Q-BIGLINER
Enorm 

maar compact

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.).

Modellen Theoretische capaciteit 
(l)

As(sen):  (mm) - 
spoor (mm) - gaats

Remmen
(mm)

Steunpoot Tank Ø 
(mm)

28000 T 28.611 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180
Hydr. sleepvoet (DW) 
directe aansl. trekker

2.300

30000 T 30.255 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 2.300

32000 T 31.900 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 2.300

Q-BIGLINER MODELLEN

KENMERKEN
Breedte v.d. structuur ter hoogte van het onderstel 900 mm

Max. afmetingen v.d. wielen Ø 1.670 mm / breedte 750 mm

Onderstel Hydro-Tridem

Dissel Hydropneumatisch

Pompsystemen Vacuüm-, lobbenpomp, Storm

Pompwerktuigen Alle types 

Achterwerktuigen /

P. 9
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TETRALINER
Concurrerende bevoor-
rading

ONTWIKKELD VOOR TRANSPORT

De TETRALINER maakt het mogelijk om grote volumes van de boer-
derij naar het veld te transporteren om zo uw verspreidingstanks 
te bevoorraden.

WIELEN
De montage van landbouwwielen maakt het mogelijk om toegang 
te krijgen tot de percelen die verspreid moeten worden via wegen 
die niet geschikt zijn voor vrachtwagens.

POMPEN
Het is mogelijk aan de linker- en rechterzijde te vullen aangezien 
de turbo onder de tank geplaatst is (optie). De TETRALINER kan uit-
gerust worden met een vacuüm- of lobbenpompen en kan aange-
vuld worden met overpomptechnieken, zoals een Ø 8" losarm.

De TETRALINER 23500, 21000 en 26000 kunnen uitgerust worden 
met een Dolly bestaande uit een as op draaikrans (Ø 974 mm) die 
rechtstreeks in de tank geïntegreerd is. 

Deze montage zorgt voor een gewichtsoverdracht naar het 
koppelpunt, waardoor een grotere maximale massa toegestaan 
wordt ten opzichte van het standaard model, en dit in talrijke lan-
den (Duitsland, België, enz.).

Modellen Theoretische
capaciteit (l)

Standaard pomp As(sen):  (mm) -
spoor (mm) - gaats

Remmen
(mm)

Tank Ø
(mm)

18000 T 18.000 MEC 8000/D ADR 3x130x1950-10G 406 x 120 1.900

21000 T (1) 21.000 MEC 8000/D ADR 3x150x1950-10G 420 x 180 1.900

23500 T (1) 23.500 MEC 8000/D ADR 3x150x1950-10G 420 x 180 2.000

26000 T (1) 26.000 MEC 8000/D ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 2.100

NB: de inhoud kan verschillen naargelang de optionele uitrusting (bandkokers met grote of brede wielen, zuigarm, enz.). (1) Let op voor het totaal toegelaten gewicht in beladen toestand naargelang de regelgeving van het land.

KENMERKEN
Breedte v.d. structuur ter hoogte van het onderstel 1.100 mm

Max. afmetingen v.d. wielen Ø 1.250 mm / breedte 600 mm

Onderstel Draaikrans + tandem

Dissel /

Pompsysteem Vacüum, lobbenpompen

Pompwerktuig JUMBO

Achterwerktuig /

"DOLLY" SYSTEEM

TETRALINER MODELLEN

P. 9
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SNELLE WISSELING

STIJVE STRUCTUUR

VERANDERLIJKE UITRUSTINGEN

De VACU-CARGO-LIFT zijn ontworpen om snel en eenvoudig 
werktuigen te kunnen aan- en afkoppelen. De verschillende hy-
draulische en elektrische toebehoren zijn immers allemaal stan-
daard voorzien van snelkoppelingen om tijdverlies bij de veran-
dering van werktuig te vermijden.

Het hulpchassis waarmee de VA-
CU-CARGO-LIFT tanks uitgerust 
zijn, wordt uit staal met hoge 
elasticiteitsgrens van het type 
QST 690 vervaardigd. De twee 
stalen rollen met een diameter 
van 200 mm aan de achterzijde 
(standaard) maken het mogelijk 
om werktuigen eenvoudig en 
snel aan en af te koppelen, zelfs 
als die vol zijn! De structuur van 
het hulpchassis kan aangepast 
worden aan haken van 1,43  m 
tot 1,57 m hoog (standaard 
1,45 m).

Een VACU-CARGO-LIFT sys-
teem is bijna net zo polyvalent 
als de specifieke tanks van het 
type "mengmest-/watertank". 
Het kan immers zowel als een-
voudige transporttank als ver-
spreidingstank uitgerust wor-
den, b.v. in combinatie met een 
sleepslangboom.

VACU-CARGO-LIFT

VACU-CARGO LIFT MODELLEN

De VACU-CARGO-LIFT is een tank die geplaatst wordt op het  
CARGO-LIFT haakarmsysteem en die een andere modulariteitsmo-
gelijkheid aanbiedt. Met dit voertuig kan het vervoerde werktuig 
immers snel veranderd worden.

Meer info over de Vacu-CARGO 
LIFT in onze catalogus van het 

heavy duty gamma

ALGEMEEN

* Lengte van het hulpchassis: 6,8 m voor 16.000 en 18.000 l, 7 m van 20.000 tot 24.000 l
Kleinere tanks verkrijgbaar op aanvraag

Mogelijkheden naar-
gelang het chassis 5,5 m 5,9 m 6,4 m 6,6 m 6,8 m

Mengmesttank / / Vacu 16.000, 18.000, 20.000, 
22.500 of 24.000 *

P. 9

GESCHIKT VOOR DE 

ZWAARSTE WERKZAAMHEDEN!

HEAVY DUTY GAMMA
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Het CARGO concept zorgt voor een maximale rentabiliteit van uw 
landbouwwerktuigen dankzij één enkel basischassis voor 5 types 
werktuigen! Het is een flexibele en economische oplossing. 

Naast een mengmesttank, met of zonder verspreidingswerktuig, kan 
het chassis ook uitgerust worden met andere werktuigen zoals een 
stalmestbak, silagebak, polyvalente uitdraaibak of een monocoque 
kipbak.

MODULAIR CONCEPT

Om een modulair concept zo praktisch mogelijk te maken, moeten 
de verschillende werktuigen met weinig inspanningen en zo vlug 
mogelijk aan- en afgekoppeld kunnen worden. Het plaatsen van het 
werktuig op het chassis wordt vereenvoudigd door geleiders, die 
ook dienst doen als bescherming van de cilinders van de hydraulische 
vering. De bevestiging van de werktuigen gebeurt door middel van 
2 x 3 "Twist Locks" die geplaatst zijn naast het chassis. 

De CARGO is voorzien van achterhaken die de spanningen opvangen 
die opgewekt worden door het werktuig. De combinatie van deze 
ingenieuze systemen zorgt voor een hoge rendabiliteit en gebruiks-
comfort.

AAN-/AFKOPPELING VAN DE BASISWERKTUIGEN

Twist-Lock Geleiders

Lengte chassis (m) Steunpoot As(sen):  (mm) - spoor (mm) - gaats Remmen (mm)

CARGO TSM (6.6) 6,60 Hydraulische sleepvoet
directe aansl. trekker

(DW)

ADR 2x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (6.6) 6,60 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (7.5) 7,55 ADR 3x150x2000-10G 420 x 180

MODELLEN

TSM SERIE

CARGO CHASSIS
Eenvoudig en modulair chassis

TRM SERIE

ONDERSTEL

De machines zijn met elektroventielen uitgerust die op een mo-
noblok basis verenigd worden en die beschermd worden door 
een gegalvaniseerd kastje. Deze hydraulische verdeelinstallatie is 
standaard voorzien van een ingangsblok met een vermogen van 
60 l/min of 120 l/min. 

Een groot aantal van de hydraulische functies van de voertuigen 
vereisen een klein debiet maar het is belangrijk om te weten welke 
een groot debiet nodig hebben, net zoals voor de hydraulische 
motoren van de turbo-vuller, snijverdeler(s), enz.

BEHEER EN BEDIENING

Hydraulische kastSnelkoppelingen

De CARGO chassis zijn standaard voorzien van de Hydro-Tandem 
(CARGO TSM) of Hydro-Tridem (CARGO TRM) hydraulische vering 
van de assen. Dit type onderstel verenigt alle voordelen van de 
assen die over de hindernissen heen getrokken worden en van een 
design met half-zelfstandige assen, die voor een grote uitslag zor-
gen. Deze vering werkt in een gesloten circuit volgens het principe 
van de communicerende vaten. Leidingen 
met een grote diameter worden gebruikt om 
het reactieve vermogen van de cilinders te 
bevorderen, wat zeer voordelig is in geval 
van grondoneffenhe-
den. Ten slotte zorgt 
de uitslag van 250 mm 
voor een perfecte ver-
deling van de lasten in 
alle omstandigheden.

Hydropneumatische 
vering
De montage op een 
cilinder met twee stik-
stofbollen zorgt voor 
een grote lenigheid.
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POMP VERBONDEN MET DE TANK

ACHTERSCHOORZUILEN

TWIST LOCK

De pomp, die mechanisch en hy-
draulisch aangedreven kan wor-
den, is bevestigd op een steun 
die aan de zijde van de tank ge-
last is. Alle specifieke uitrustin-
gen voor de tank zullen dus aan 
de tank verbonden blijven.

De achterhefinrichting is vastge-
bout op de twee schoorzuilen 
die achteraan op de tank ge-
last zijn. Deze laatsten hebben 
een steunpunt op het chassis 
via steunhaken. De belasting 
van het achteraan gekoppelde 
werktuig heeft dus een homo-
gene terugslag op het hele voer-
tuig. Zo trekt het werktuig via de 
steunhaken aan het chassis.

De "Twist Lock" koppelingen 
maken het mogelijk om het 
werktuig op het chassis te ver-
grendelen.

VACU-CARGO

De VACU-CARGO werd ontworpen om de modulariteit te verbete-
ren. Het is een afneembare mengmesttank die geplaatst dient te 
worden op het CARGO chassis. Hij is compatibel met het hele gam-
ma van achterverspreidingswerktuigen (bomen en bemesters).

ALGEMEEN

Modellen Theoretische 
capaciteit (l)

Standaard 
pomp

Tank Ø
(mm)

VACU 16.000 16.450 PN130/D JUROP 1.800

VACU 18.000 18.615 PN130/D JUROP 1.900

VACU 20.000 20.465 PN130/D JUROP 2.000

VACU 21.000 21.274 PN130/D JUROP 1.900

VACU 22.500 22.587 PN130/D JUROP 2.100

VACU 23.500 23.414 PN130/D JUROP 2.000

VACU 24.500 24.800 PN130/D JUROP 2.200

VACU 25.500 26.000 PN130/D JUROP 2.100

VACU-CARGO MODELLEN

(1) Aangepast aan de afmetingen van het voertuig

KENMERKEN
Pompsysteem Vacuümpomp

Pompwerktuigen Alle types

Achterwerktuigen Alle types (1)

CARGO SYSTEEM 
Werktuigen
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Doorlopende as uit één stuk met 
zelfsmerende bussen

Maximale uitslag  
voor de wielen

Asbeugels uit  
gehard staal

ONDERSTEL
UITRUSTINGEN 

TE VERMIJDEN

ZIJN GEHEIM

JOSKIN ROLL-OVER BOGIEONDERSTEL

JOSKIN DESIGN
JOSKIN assembleert zijn eigen bogies, waardoor u eentje op maat 
kan krijgen voor uw voertuig. De afstand tussen de veerbladen en 
de vierkante assectie zijn elementen die aangepast kunnen wor-
den aan elke machine. 

VERPLAATSBAAR EN VASTGEBOUT
Alle JOSKIN bogies zijn vastgebout en kunnen verplaatst worden 
voor een goede verdeling van het gewicht, naargelang het achter-
werktuig en de mogelijke toekomstige uitrustingen. 

ROLL-OVER
De bogie bestaat uit 2 assen die door parabolische veerbladen ver-
bonden zijn en die door een centraal punt op het chassis bevestigd 
zijn. Deze constructie laat toe de onregelmatigheden van het ter-
rein op te vangen (tot +/- 240 mm).

Dankzij de positie van de dwarsgeplaatste as (onder de veerbladen) 
en de bovenliggende assen aan de uiteinden van de veerbladen, 
wordt een treklijn verkregen die de vooras over de oneffenheid 
trekt. Daardoor wordt de benodigde trekkracht verminderd. Daar-
om is deze uitrusting nodig bij intensief gebruik op oneffen terrein.

De JOSKIN onderstellen zijn ontworpen om in elke toestand aan 
de criteria van betrouwbaarheid, stabiliteit, gebruiksgemak, com-
fort en veiligheid te voldoen, welk voertuig het ook is.

Er bestaan verschillende types:

• de klassieke schommel tandem (standaard op DELTA2 en TE-
TRALINER);

• de Roll-Over bogie (standaard op  MODULO2 en KOMFORT2);

• de Hydro-Tandem (standaard op VOLUMETRA, QUADRA en 
X-TREM);

• de Hydro-Tridem (standaard op VOLUMETRA, EUROLINER en 
Q-BIGLINER).
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JOSKIN HYDRAULISCHE ONDERSTELLEN: 
HYDRO-TANDEM / HYDRO-TRIDEM

KLASSIEKE SCHOMMEL TANDEM

De klassieke schommel tandem is een eenvoudig en efficiënt sys-
teem bij het transport dat op de TETRALINER en DELTA2 gemon-
teerd wordt. Zijn voordelen zijn zijn lage kost en zijn lage zwaarte-
punt. Echter kan hij geen hoge obstakels overbruggen aangezien 
hij een kleine uitslag heeft (+/- 80 mm). De benodigde trekkracht 
zal hoger zijn en meer vermogen vereisen, waardoor er meer 
brandstof verbruikt zal worden. Om deze elementen op te vangen, 
heeft JOSKIN zijn eigen hydraulische onderstellen ontworpen: Hy-
dro-Tandem en Hydro-Tridem.

Eenvoud, uitslag en stabiliteit: dat zijn de drie belangrijkste eigen-
schappen van het Hydro-Tandem/Hydro-Tridem onderstel. Het 
verenigt alle voordelen van een constructie met assen die gemak-
kelijk over hindernissen getrokken kunnen worden en van een con-
structie met half-zelfstandige assen, waardoor het een grote uitslag 
heeft (tot +/- 250 mm).
Gezien het design van het JOSKIN hydro-Tandem/Hydro-Tridem is 
de bodemdruk perfect verdeeld over de wielen. De grond wordt zo 
minder verdicht en zijn structuur wordt beschermd. De stabiliteit 
van het gehele voertuig wordt hiermee eveneens aanzienlijk be-
vorderd. Elke as wordt getrokken door veerbladen die vastgehecht 
zijn aan een bevestigingselement dat zich voor het geheel bevindt.
Vier of zes hydraulische cilinders zijn twee aan twee of drie aan drie 
aan weerszijden van het chassis geplaatst. De cilinders aan één 
zijde zijn in gesloten circuit verbonden en de oliestroom beweegt 
volgens het principe van de communicerende vaten. De onafhan-
kelijkheid van de circuits aan weerszijden van het voertuig, gecom-
bineerd met de onsamendrukbaarheid van olie, zorgt voor een per-
fecte stabiliteit aan de zijde en voorkomt het slingeren. Hierdoor 
heeft het voertuig aanzienlijk minder de neiging in bochten en hel-
lingen schuin te gaan hangen.
Het ophefsysteem voor de eerste as wordt standaard gemonteerd 
op alle "Hydro-Tridem" voertuigen.

DYNAMISCH WEEGSYSTEEM OP HYDRAULISCHE VERING
De voertuigen met een hydraulische disselvering en een hydrau-
lisch onderstel kunnen met dit systeem uitgerust worden.

Twee druksensoren op het hydraulische circuit van het onderstel, 
alsook een druksensor op de disselvering, worden aangesloten 
op een computer. Deze sensoren sturen kabelsignalen zodat het 
gewicht getoond kan worden op een scherm in de cabine van 
de trekker. Een tweede scherm kan geïnstalleerd worden op een 
wiellader of op het voertuig om op ieder moment het gewicht 
van de lading te kennen. Dit systeem is ook verenigbaar met Iso-
bus en kan bediend worden via de Isobus terminal die dan het 
aparte scherm vervangt. Het is beschikbaar op de kipwagens, 
mengmesttanks, stalmeststrooiers, polyvalente uitdraaiwagens 
en silagewagens.

3 x druksensoren
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Stuurassen 
ONDERSTELLEN

Naloopas (50% stuuras)

Dubbele naloopas

De zogenaamde nalopende stuuras volgt de door de trekker be-
paalde richting. Het uitwijkbereik is +/- 15° naargelang de afme-
tingen van de banden.

Bij het rijden op de weg (> 15 km/u) of bij het achteruitrijden 
wordt een zeer krachtige blokkering en een perfecte uitlijning 
van de achteras met de vooras door een hydraulische inrichting 
bewerkstelligd, waarbij de gebruiksveiligheid van de trekker-voer-
tuig combinatie gegarandeerd wordt. Een schokdemper zorgt 
voor de stabiliteit van de naloopas door de te grote trillingen te 
verhinderen.

NALOOPAS 
(STUURAS BIJ HET VOORUITRIJDEN)

DUBBELE NALOOPAS 
(STUURAS BIJ HET VOORUIT- EN ACHTERUITRIJDEN)
De zelfsturende naloopas aangeboden door JOSKIN biedt de mo-
gelijkheid aan om de voordelen van een klassieke naloopas te be-
waren, zowel bij het vooruit- als het achteruitrijden!
De automatische zelfsturende as is uitgerust met twee elektronisch 
bediende cilinders voor het blokkeren en uitlijnen. 

Een sensor op de as detecteert de rijrichting van het voertuig en 
zorgt ervoor dat het systeem één van de twee assen automatisch 
blokkeert zodat de as in de gewenste richting stuurt. Met deze con-
figuratie hoeft de gebruiker niets te doen. De automatische naloop-
as werkt autonoom zowel bij het vooruit- als het achteruitrijden.

Om comfort en veiligheid te verbeteren, is het mogelijk om een 
nalopend of gedwongen stuursysteem te kiezen.

KOPPELINGEN

MODULO2 en KOMFORT2 
(standaard)

MODULO2 en KOMFORT2 
(optie)

QUADRA, X-TREM, CARGO, 
EUROLINER, Q-BIGLINER 

en VOLUMETRA

Vrij Geblokkeerd
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De "gedwongen" stuuras is een belangrijk onderdeel wat de vei-
ligheid betreft. Deze houdt namelijk uw voertuig voortdurend op 
koers van de trekker. De JOSKIN drieassers worden standaard met 
een dubbele gedwongen besturing (eerste en laatste as) uitgerust, 
die in beide richtingen werkt (vooruit- en achteruitrijden).
De stuurcilinder wordt door een opnamecilinder bediend die met 
de trekker verbonden is d.m.v. een koppelstang met snelkoppeling. 
Deze wordt op de dissel verankerd d.m.v. een kogel en bedient, via 
de opnamecilinder, het hydraulische systeem dat de stuurcilinder in 
werking stelt. Het systeem wordt uitgelijnd door de uitgebalanceerde 
cilinders die dezelfde kracht in beide richtingen uitoefenen. Het circuit 
wordt met een instelinrichting uitgerust die uit een manometer, twee 
stikstofbollen, een balanceringsventiel en een ijkingssysteem bestaat. 
Dankzij de inrichting die de positie van het voertuig achter de trek-
ker voortdurend automatisch corrigeert en waardoor het voertuig 
automatisch uit het spoor gehaald kan worden, is het gedwongen 
stuursysteem de meest geruststellende en wendbare oplossing. Een 
elektrische uitlijning is ook optioneel verkrijgbaar.

GEDWONGEN STUURAS(SEN) (STUURAS(SEN) BIJ HET 
VOORUIT- EN ACHTERUITRIJDEN)

De elektronische stuursystemen gebruiken ook hydraulische ci-
linders op de assen en bewaren hetzelfde koppelingspunt aan 
de trekker als met het traditionele systeem, maar ze worden be-
stuurd door een microcomputer, via een hoeksensor op de dissel. 
In tegenstelling tot de andere systemen passen de elektronische 
stuursystemen de stuurhoek van de besturing proportioneel met 
de snelheid aan. Het voertuig blijft zo stabiel tijdens het weg-
transport en bijzonder wendbaar bij het manoeuvreren.

De voordelen van het compacte elektronische systeem zijn de 
volgende:

-  hanteerbaarheid en stabiliteit (in geval van verhoging van 
de snelheid, vermindering van de graad van de stuurhoek en 
blokkering bij 50 km/u);

- geen mechanische verbinding tussen de trekker en de 
stuurassen, waardoor de spanningen op het stuursysteem 
verminderd worden in geval van extreme omstandigheden;

- mogelijkheid om het voertuig onafhankelijk van de trekker te 
besturen om het uit een moeilijke situatie te halen d.m.v. een 
bedieningskastje in de cabine (optie).

ELEKTRONISCHE STUURSYSTEMEN (STUURAS BIJ HET 
VOORUIT- EN ACHTERUITRIJDEN)

Gedwongen stuuras (100% stuuras)

Gedwongen Gedwongen
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REMSYSTEMEN

Het type remsysteem waarmee uw verspreider uitgerust zal wor-
den, hangt natuurlijk af van de uitrusting van uw trekker. JOSKIN 
kan zijn mengmesttanks met de volgende systemen uitrusten:

De mechanische remmen verwijzen naar het handbediende sys-
teem. Het gaat om een parkeerrem, wat betekent dat het voer-
tuig uitsluitend door de trekker geremd wordt. Daarom is dit 
type inrichting uitsluitend geschikt voor verspreiders met een 
maximale inhoud van 4000 liter.

MECHANISCHE REMMEN

Het hydraulische remsysteem blijft het meest gangbare type. 
De MODULO2, KOMFORT2, DELTA2 en COBRA tanks zijn er 
standaard mee uitgerust.

HYDRAULISCHE REMMEN

De oplooprem met terugrijautomaat wordt voornamelijk in 
Duitsland gebruikt bij voertuigen t/m 7.000  l. Een gelijkaardig 
systeem wordt op kleine aanhangwagens voor wegverkeer ge-
monteerd: de remmen worden bediend zodra het voertuig aan 
de trekker begint te "duwen". Het gaat om een zekere en com-
fortabele inrichting. De as is van het type "terugrijautomaat", 
wat betekent dat de remmen niet geblokkeerd moeten worden 
bij het achteruitrijden.

OPLOOPREM MET TERUGRIJAUTOMAAT

UITRUSTINGEN 
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Aangezien de te vervoeren ladingen steeds zwaarder worden, is 
het noodzakelijk om het meest efficiënte remsysteem te kiezen. 
Het luchtdruksysteem blijft thans het systeem dat de zachtere be-
remming en de grotere remkracht geeft. De QUADRA, X-TREM, 
VOLUMETRA, EUROLINER, Q-BIGLINER, TETRALINER en Va-
cu-CARGO tanks zijn er standaard mee uitgerust.

LUCHTREMMEN

Voor machines die aan verschillende trekkers gekoppeld kunnen 
worden, kan het gecombineerde remsysteem (zowel lucht- als hy-
draulisch remsysteem) als optie aangeboden worden op het hele 
gamma mengmesttanks.

GECOMBINEERD REMSYSTEEM

De verspreiders met luchtremmen beschikken standaard over een 
handbediende remregelaar met 3 posities (volle lading, halve la-
ding, onbeladen). Als optie kan hij vervangen worden door een 
inrichting die de remkracht evenredig met de lading van de aan-
hangwagen regelt (door een vlotter gemeten). Als uw verspreider 
met een hydraulische vering uitgerust is, kan de lastafhankelijke 
regeling van de remkracht door een proportionele regelaar uitge-
voerd worden die op het hydraulische circuit van de asvering aan-
gesloten wordt. In dit geval hangt de druk waarmee er geremd 
wordt af van de druk in het hydraulische circuit.

REMREGELAAR
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LUCHTREMMEN

4 bar op de weg en tot 1 bar op het veld: dit is mogelijk met het 
bandendrukwisselsysteem en dit heeft alleen maar voordelen.

Op de weg zorgt een goed opgepompte band voor: 

• een beperkte rijweerstand,
• een langere levensduur van de banden;
• een lager brandstofverbruik;
• minder trekvermogen vereist;
• een hogere veiligheid;
• een automatische correctie van de drukverschillen tussen de 

wielen.

Op het veld vermijdt een lage bandenspanning de grondverdich-
ting door het contactoppervlak te vergroten voor een betere be-
scherming van de bouwlanden en het terrein.  

JOSKIN biedt een grote keuze aan banden aan, zowel qua afmetin-
gen als profielen. Ze komen van grote merken, die hun knowhow 
tegen een concurrerende prijs aanbieden.

Bij de keuze van de banden moet een compromis gemaakt wor-
den tussen bodemverdichting, veiligheid, comfort en trekgemak. 
Over het algemeen bieden lagedruk modellen met radiale struc-
tuur een betere bescherming van de bodemstructuur, doordat 
zij ook een groter contactoppervlak bieden: de druk wordt beter 
verdeeld en de bandensporen zijn minder diep.

BANDENDRUKWISSELSYSTEEMKEUZE VAN DE BANDEN

RADIAALBAND

DIAGONAALBAND

Traditionele band Brede
lagedrukbanden

Kleine contactoppervlak
met de grond

Ongelijk contactop-
pervlak met de grond

Groter contactoppervlak
met de grond: de band bedraagt 

zich als een rups

Betere 
verdeling van de 

bodemdruk

UITRUSTINGEN 
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HULPSYSTEMEN T.B.V. GRIP 
EN AANDRIJVING

VULLINGSFASE
Beide kamers worden tegelijkertijd onder vacuüm gezet om de 
tank volledig te kunnen vullen.

LEDIGINGSFASE
De inhoud die achter het tussenschot ligt wordt onder druk gezet 
om de voorzijde van de tank niet te ledigen.

Wanneer het mestpeil de onderzijde van het tussenschot bereikt, 
wordt lucht in het voorste deel van de tank gelaten om het te 
kunnen ledigen.

Dit gewichtsoverdrachtsysteem is o.a. geschikt voor tanks die 
met een achterwerktuig uitgerust zijn.

TUSSENSCHOT VOOR HET GEWICHTSOVERDRACHT

De drieassige voertuigen zijn uitgerust met een voorliftas, die voor 
de benodigde bewegelijkheid en tractie zorgt op het veld alsook 
voor een vermindering van de slijtage van de banden op de weg 
met een onbeladen voertuig.

VOORLIFTAS

Steun die  de spanningen over een 
groot deel van de dissel verdeelt

UITRUSTINGEN 

Als optie is het mogelijk om van het gewichtsoverdrachtsysteem 
via cilinder te genieten. Het werkt in combinatie met een elek-
trisch bediende hydraulische cilinder die aan de steun van de 
topstang van de trekker verbonden is. Als de cilinder uitgestrekt 
is, gaat hij de voorkant van de trekker naar de grond duwen, de 
tractie op de voorwielen verhogen en zo zorgen voor een ideale 
grip bij het werken op het veld. Op de weg daarentegen wordt 
de cilinder op "zweefstand" gezet, om de trekker niet verder te 
belasten.

TOPDRUKCILINDER

Een binnenschot wordt aan de voorzijde van de tank vastgebout 
(één derde) om bij het verspreiden een maximaal gewicht op het 
trekoog te houden, wat de grip en het aandrijfvermogen bevordert.
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Vast S S S

Longitudinale vering S

Dwarsbladvering S S/● S S

Silent-blocks S ●  S/●

Hydropneumatisch ● ● ● ● ● ● S S S S

KOPPELINGSACCESSOIRES

Voor een optimaal rijcomfort biedt JOSKIN niet minder dan 4 ty-
pes ophanging aan voor de dissels van de mengmesttanks.

DWARSDISSELVERING
Deze vering, bestaande uit een bladverenpakket, geeft een goe-
de uitslag aan het trekoog zonder de treklijn van het voertuig te 
vervormen.

SILENT-BLOCKS
Deze rubberen blokken zorgen voor een beperkte uitslag zonder 
de treklijn van het voertuig te vervormen. Ze zijn over het alge-
meen gemonteerd op de tanks die met een Garda montage of 
een wormpomp uitgerust zijn.

HYDROPNEUMATISCHE VERING
De montage op een cilinder met één of twee stikstofbollen 
zorgt voor een uitstekende lenigheid. Bovendien maakt ze het 
mogelijk om de helling van de machine zelf te beïnvloeden.

OVERLANGSE BLADVERING
De overlangse veerbladen, aan de achterzijde van de dissel, zor-
gen voor een slanke montage. Enkel de COBRA wordt ermee uit-
gerust.

DISSELVERINGEN

S  Standaard (in de basisuitrusting inbegrepen) ● Optie (verkrijgbaar maar niet in de basisuitrusting inbegrepen)

Dwarsdisselvering Silent-blocks

Overlangse bladveringHydropneumatische vering

UITRUSTINGEN 

MODELLEN VAN OPHANGINGEN VOOR ELKE MACHINE
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PARKEERSTEUNEN

VASTGEBOUTE TREKOGEN

De parkeersteun zorgt voor de stabiliteit van het afgekoppelde voertuig maar moet ook bij het rijden zodanig ingeklapt worden dat de ma-
chine vrij kan bewegen. Hieronder vindt u de verschillende steunen voor het JOSKIN programma "mengmestverspreiders":

HANDBEDIENDE STEUNPOOT
Dit systeem is voorzien op de voertuigen met kleine of middelgrote 
capaciteit (van 2.490 l tot 8.590 l).

VASTE SCHOEN VOOR "HITCH" OPHEFHAAK
Deze inrichting is bestemd voor trekkers uitgerust met een "Hitch" 
ophefhaak (optioneel beschikbaar).

OPKLAPBARE HYDRAUL. STEUNPOOT (enkelwerkend)
Dit systeem is standaard gemonteerd op de mengmesttanks vanaf 
9.000 l van de MODULO2, KOMFORT2 TETRAX2 en COBRA gamma's. 
De handpomp is optioneel verkrijgbaar.

HYDRAULISCHE SLEEPVOET
De hydraulische sleepvoet met directe aansluiting op de trekker 
biedt een uitstekend compromis tussen stabiliteit bij het parke-
ren en bodemvrijheid bij het rijden.

Hij wordt standaard gemonteerd op de QUADRA, X-TREM,  
Vacu-CARGO, EUROLINER, Q-BIGLINER en VOLUMETRA.

HYDRAULISCHE STEUNPOTEN
De twee hydraulische steunpoten worden op de tanks gemon-
teerd die voorzien zijn van een dissel van het type V1000 (optie).

JOSKIN stelt drie types koppelingen ter uwer beschikking: vast, draaibaar of kogelscharnieroog om van 2 tot 4 t te kunnen dragen bij 40 km/u, 
naargelang de modellen.

Vast JOSKIN
Ø 50 mm

Draaibaar JOSKIN
Ø 50 mm

Vast Rockinger
Ø 40 mm

JOSKIN kogel
K 80

Scharmüller kogel
K 80

Handbediende 
steunpoot

Vaste schoen voor "Hitch" 
ophefhaak

Opklapbare hydrau-
lische steunpoot

Hydr. 
sleepvoet

Hydraulische 
steunpoten
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POMPACCESSOIRES

ZUIGSLANGEN HANDBEDIENDE ZUIGAFSLUITERS

JOSKIN biedt een uitgebreid gamma aan van flexibele leidingen 
en gegalvaniseerde stijve buizen (recht of gebogen) die bestemd 
zijn om uw verspreider aan uw mestopslag te koppelen.

Verschillende modellen van gegalvaniseerde en stijve 90° boch-
ten worden ook aangeboden om de toegang tot uw mestopslag 
te vergemakkelijken. Wij raden u aan om de kortste afstand tus-
sen de tank en de mestput te houden: de standaard oplossing 
(4  m slang) is een goed compromis tussen afstand, gewicht en 
ladingsverlies.

6", 8" OF 10"? WED OP VLOEIBAARHEID!

De diameter van de leidingen, openingen en afsluiters beïnvloedt 
de zuigsnelheid en het gebruiksgemak. Indien er bijvoorbeeld 
rekening gehouden wordt met een ladingsverlies van 15 mm 
("stilstaande" materie langs de wanden van de zuigleiding) is de 
nuttige doorgang van de Ø 8" slang twee keer groter dan die van 
een Ø 6" slang en die van een Ø 10" slang is 1,6 keer groter dan die 
van een Ø 8" slang.

Het aanzuigen van dikkere mest zal aanzienlijk vereenvoudigd 
worden door slangen met grote diameter.

De 6" opening is de meest gangbare, goedkoopste en eenvoudig-
ste te hanteren.

Wat de Ø 8" betreft, maakt deze het mogelijk om het debiet te 
verhogen, zelfs met een lager vacuüm.

Daarentegen zorgt de Ø 10" voor zeer hoge debieten. Deze is uit-
sluitend beschikbaar voor mengmesttanks met grote inhoud die 
uitgerust zijn met krachtige pompen. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat de enige manier om met deze diameter te kunnen 
werken, de Ø 250 mm zuigarm is.

Ø 250 mm (10")

Ø 200 mm (8")

Ø 150 mm (6")

JOSKIN gebruikt twee types koppelingen: "Italie" en "Perrot" (standaard). De "Ita-
lië" koppeling is vrij licht maar zijn gewelfde vorm kan onvolmaakte uitlijningen 
compenseren. De "Perrot" is sterker maar de twee koppeldelen moeten in een 
bijna rechte lijn gezet worden.

ITALIË PERROT

JOSKIN maakt gebruik van vier types handbediende afsluiters 
met verschillende diameters (6" of 8"), klauwen (‘‘Perrot’’ of ‘‘Ita-
lië’’) en koppelingen ("zwenkend" of "schuifbaar") voor de zuig-
leiding.

Dankzij de schuine opening 
van de schommelklauw kan de 
slang eenvoudigweg in de kop-
peling gezet worden.

De schuifklauw is mechanisch 
sterker ontworpen en duwt de 
slang vlak op de hals, wat voor 
een betere uitlijning van de 
koppeling zorgt (uitsluitend 6" 
Perrot en 8" Italië).

Al onze handbediende afslui-
ters zijn standaard voorzien van 
een luchtinlaat, waarbij elk be-
spattingsrisico vermeden kan 
worden.

Luchtinlaat

Gesloten afsluiter 
(tank vol)

Mest

Mest

Bedieningshendel met 
plastic handvat

Uiteinde van de slang

Klauw

Bedieningshendel met 
plastic handvat

Uiteinde van de slang

Klauw

Bolvormig  
mannelijk
mondstuk

Zwenkende 
kroon

UITRUSTINGEN 



51

UI
TR

US
TI

NG
EN

POMPHULPMIDDELEN

SIMPLE-CUT VOORSNIJ-HAKSELAAR

De Simple-Cut voorsnij-hakselaar gebruikt de gepatenteerde 
techniek van de Scalper© snijverdelers. De vreemde voorwerpen 
in de mest worden namelijk d.m.v. twee zelfslijpende cirkelmessen 
gesneden, die draaien door wrijving op een tegenmes met een 
aantal kegelvormige openingen.

Op die manier wordt de mest gelijkmatig in het verspreidings-
werktuig verdeeld, terwijl eventuele stoornissen van de snijverde-
ler door vreemde voorwerpen of stenen vermeden worden. Deze 
laatsten worden door de opvangbak opgevangen. Het regelmatig 
ledigen van deze stenenvanger wordt door de snelopening ver-
gemakkelijkt.

Gecombineerd met verdringerpompen biedt de Simple-Cut een 
extra bescherming aan de pomp tegen vreemde voorwerpen.

Schroeven

Hydraulische motor

Binnendringen van 
de mest

Turbo op JUMBO zuigarm Dompelturbo

Turbo op gelede zijzuigarm Turbo op rugzuigarm

UITRUSTINGEN 

TURBO-VULLER

Met de turbo-vuller kan een groter volume sneller opgepompt 
en geduwd worden, zonder de pomp te overbelasten.

In combinatie met een vacuümpomp zorgt dit voor een betere 
vulling van de tanks en een snellere vullingsfase.

De mengmest wordt door de vacuümpomp aangezogen en in 
de tank "geduwd". Het volume aangezogen mest is echter groter. 
Aangezien de turbine het mogelijk maakt om met minder onder-
druk te pompen, gaat de mest immers minder uitzetten (natuur-
lijk kenmerk van mest) en schuimen. 

Bijgevolg komt het aangezogen volume dichter bij het stilstaan-
de volume, voor een betere vullingsgraad. 
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Steun met 
smeernippel

Compressierol
Compressievoet

Geleidings-
hoekijzer

Gesloten

Beweeglijk luik dat in het
geleidingshoekijzer schuift

Aan het sluiten 

Soepele
rubberen pakking

Hendel met
groot hefboomeffect

Scharnier

Deksel op scharnieren

BOVENVULLING
UITRUSTINGEN 

Bij systemen die de mengmest d.m.v. de zwaartekracht in de tank 
laten stromen, worden de hoogste debieten behaald. De gebruiker 
kan dan het meeste geschikte type pomp kiezen naargelang de 
wijze waarop er verspreid moet worden (brede verspreiding, enz.).

JOSKIN biedt verschillende systemen aan, die boven of aan de achter-
zijde van de tank geplaatst kunnen worden, naargelang uw wensen.

Dit luik is een grote opening die eenvoudig bereikt kan worden 
om de vularm te plaatsen. Het wordt door rolletjes samengedrukt 
tegen een rubberen pakking om zijn dichtheid te garanderen. Aan-
gezien het niet hoog is, is het ideaal voor de tanks met een grote 
diameter.

ALGEMEEN HYDRAULISCH SCHUIFLUIK 500 x 600MM
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Trechter
Ontluchter

Lucht

Mest

Deze kegel, die boven of aan de achterzijde van de tank gemon-
teerd is, zorgt voor een eenvoudige vulling van de transport- en 
verspreidingstanks. Indien van een dompelbuis (optie) voorzien, 
kan deze ook gebruikt worden om de tank te ledigen.

De vultrechter laat de mengmest stromen door een 8" opening 
(200 mm). Dankzij zijn grote hoogte (388 mm) heeft de meng-
mest genoeg tijd om naar de tank te stromen. Voor een betere 
ontluchting van de tank is een ontluchter met gesynchroniseer-
de hydraulische afsluiter optioneel verkrijgbaar.

Dit mangat gaat gepaard met een binnen- en buitenladder om zo 
snel toegang tot de tank te hebben. Zijn deksel drukt op een pak-
king die het systeem hermetisch afsluit.

Dit model is ingegeven door het hierboven vermelde hermeti-
sche mangat. Deze variant is een economische oplossing voor de 
niet-vacuüm tanks. Hun bediening kan manueel uitgevoerd wor-
den of door een dubbelwerkende hydraulische cilinder.

KEGEL VAN 200 OF 250 MM (8'' of 10'')

VULTRECHTER VAN 600 X 600 MM

MANGAT (Ø 600 MM) MET OPENING DOOR EEN HENDEL

Ø 520 MM MANGAT (NIET HERMETISCH)

INGEBOUWDE 10" TRECHTER (250 MM)

Mangat met snelopening Kegel
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NIET-GELEDE ZUIGARM:
- ZIJ-JUMBO
- JUMBO LINKS/RECHTS

De kop van de trechter en van de arm zijn beweegbaar om voor een perma-
nente afdichting van de koppeling bij het aanzuigen te zorgen.

ZIJ-JUMBO

UITRUSTINGEN 

ALGEMEEN

De keuze van sommige gebruikers gaat soms naar vereenvoudig-
de en lichtere systemen maar die toch efficiënt blijven. Met een 
diameter van 6" zorgt deze arm voor een goede pompcapaciteit 
en biedt de mogelijkheid om aan de linker- of rechterzijde in rijrich-
ting gemonteerd te worden. Zijn eenvoudige en stevige construc-
tie is voordelig bij het vullen. Een dubbelwerkende cilinder maakt 
het mogelijk om de arm te laten dalen of op te heffen vanuit de 
trekker. In transportpositie wordt hij vastgehouden door een vei-
ligheidshaak, net zoals op de JUMBO arm.

De JUMBO is een niet-gelede zuigarm met zijrotatie waarbij de 
mest via een trechter aangezogen wordt die op de mestopslag-
tank aangesloten moet worden. Het is zowel voor boven- als on-
dergrondse tanks geschikt.

Het gaat om een relatief lage investering aangezien de soms lasti-
ge aankoppeling van de slangen zo vermeden kan worden (voor-
al als het om slangen van Ø 200 mm gaat).

Indien pompen aan één enkele kant niet geschikt is, kan de links/
rechts uitvoering snel omgekeerd worden. Geen lastige handelin-
gen zijn nodig. Het is heel eenvoudig om zich ideaal te plaatsen 
om te pompen.
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ELEKTRISCHE TRECHTER (OPTIE)

TRECHTERSTEUN OP JUMBO JUMBO LINKS/RECHTS

Om het transport te vergemakkelijken, is het mogelijk de JUM-
BO arm optioneel van een trechtersteun te voorzien. Een steun 
wordt standaard gemonteerd op het chassis van de tank.

Om van zijde te veranderen, moet enkel de cilinderbasis
verplaatst worden naar rechts of links.

JUMBOMATIC

Dankzij het beveiligingssysteem is het heel eenvoudig om de po-
sitie van de arm te wijzigen en deze in verticale positie te houden.

De JUMBOMATIC is standaard gemonteerd op de JUMBO links/
rechts en als optie op de zij-JUMBO.

De zuigarmen van het JUMBO links/rechts type worden met het 
"Jumbomatic" volgordeblok uitgerust. Eén enkele dubbelwerken-
de functie volstaat om de arm in werking te stellen. Het blok voert 
de verschillende hydraulische functies achter elkaar uit (pompom-
schakeling, heffen/zakken van de arm, transportbeveiliging, bedie-
ning van de afsluiter en van het ontluchtingssysteem).

Een elektrische schakelaar maakt het mogelijk om de functie "pom-
pomschakeling" te isoleren; het vacuüm wordt bewerkstelligd in 
de tank terwijl de zuigarm steeds in verticale stand blijft, wat zeer 
praktisch is als u gebruik maakt van de tank zonder de JUMBO zui-
garm om te pompen ofwel als u al een onderdruk wenst te creëren, 
voordat u de arm in zuigstand zet.

Een trechter met elektrische sluiting en afstandsbediening kan 
gebruikt worden in geval van een bovengrondse mestopslag. 
Deze nuttige optie maakt het immers mogelijk om een afsluiter 
elektrisch te sluiten die rechtstreeks op de trechter geplaatst is 
om het uitstromen van mest te vermijden buiten de aanzuigfase.

De chauffeur hoeft niet langer 
de stuurpost te verlaten om de 
putafsluiter manueel te sluiten.

Deze trechter beschikt tevens 
over een tweede elektrische af-
sluiter die de retour van de mest 
naar de voormestopslag mo-
gelijk maakt bij de ontluchting 
van de zuigarm. Ten slotte is hij 
voorzien van een driehoek voor 
het transport (vrouwelijk deel) in 
de hefinrichting van de trekker.

Trechtersteun op JUMBO arm Steun op chassis



56

1 2 3 4

180°

123°

119°

132°

UI
TR

US
TI

NG
EN

Ingebouwd Zelfdragend

JOSKIN biedt nu 4 types gelede zuigarmen aan (zie modellen hier-
boven): 

1-  Recht zonder turbo-vuller
2-  Recht met turbo-vuller 
3-  Gebogen zonder turbo-vuller
4-  Gebogen met turbo-vuller  

Deze modellen zijn verkrijgbaar met een diameter van Ø 200 mm (8") 
of Ø 250 mm (10"). Dankzij de twee dubbelwerkende hydraulische ge-
ledingen kan de zuigarm de meeste mestopslagtanks bereiken.

Voor meer betrouwbaarheid is de arm uitsluitend voorzien van star-
re hydraulische leidingen en de dichtheid tussen de arm en de tank 
wordt gegarandeerd door een dubbelwerkende industriële afsluiter. 
De JOSKIN gelede zuigarmen zijn verkrijgbaar in zelfdragende of in-
gebouwde uitvoeringen. Er wordt voor een ingebouwde uitvoering 
gekozen naargelang het volume van de tank (verplicht op EUROLI-
NER, Q-BIGLINER en CARGO). Hiermee wordt de arm compacter aan-
gebouwd, wat o.a. voor meer veiligheid zorgt op de weg.

JOSKIN biedt twee types geledingen aan:

- een draaikrans die geactiveerd wordt door een cilinder (standaard);
- een draaikrans die aangedreven wordt door een hydraulische motor.

Het grootste verschil tussen de twee is de openingshoek van de arm 
die veel groter is bij de hydraulische draaikrans.

Met een ingebouwde zuigarm is de openingshoek tussen de tank en het 
eerste element van de arm van max. 119°, terwijl met een niet-ingebouwde 

arm is die van max. 132°.

GELEDE ZUIGARM
UITRUSTINGEN 

ALGEMEEN

KENMERKEN

EERSTE ELEMENT

INGEBOUWD

NIET-INGEBOUWD

Turbo-vuller Dompelturbo op gelede zuigarm

Ook het Ø 250 mm model kan voorzien worden van een turbo-vul-
ler (verlaging van de onderdruk van de pomp en kleinere vultijd). 
Voor meer details, zie pagina 51.

De maximale hoek van het tweede 
element (met draaikrans aangedre-

ven door een cilinder) is 123°.

De maximale hoek van het tweede 
element (met draaikrans aangedre-

ven door hydraulische motor) is 180°.

TWEEDE ELEMENT
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De gelede zuigarmen kunnen uit-
gerust worden met de optie tele-
scopische verlenging (1,80 m), wat 
het mogelijk maakt om eenvou-
dig aan te zuigen in diepe putten 
(ca. 4,5 m). Ze is verkrijgbaar met 
een diameter van 8" of 10".

TELESCOPISCHE VERLENGING

De JOSKIN gelede zuigarm die 
op de fronthef van de trekker 
gemonteerd is, is een compacte, 
comfortabele en multifunctio-
nele oplossing voor het vullen.  

Dankzij een aanzuighoogte 
die 4,5 m kan bereiken en het 
tweede deel van de arm van 3 m 
lang is het mogelijk eenvoudig 
te pompen aan de rand van vel-
den vanuit een mengmesttank, 
een transporttank of een contai-
ner, alle drie met een trechter, 
alsook vanuit een opslagciterne 
met trechter. 

De dubbelwerkende cilinder die 
de twee delen van de arm vere-
nigt, bedient de hoek van het 
bewegende deel (max. 100°). De 
bestuurder beschikt over een 
heel goede zicht bij het vullen. 

ZUIGARM OP DE FRONTHEF VAN DE TREKKER



58

UI
TR

US
TI

NG
EN

De JOSKIN gegalvaniseerde rugzuigarmen zijn ontworpen om 
alle types mestopslagen te bereiken: boven- en ondergronds, 
enz. Dankzij een dompelbuis wordt de zuighoogte verlaagd 
(communicerende vaten) en zo nodig kan de mengmest via de 
rugzuigarm uitgebracht worden (overpompen van de ene put 
naar de andere).

Bij JOSKIN kan de rugzuigarm gebruikt worden met verschillende 
uitrustingen en in verschillende omstandigheden: vacuümpomp, 
centrifugaalpomp, aanzuigen op kegel, ...

Om aan de verschillende verwachtingen van de gebruikers te be-
antwoorden, biedt JOSKIN verschillende opties aan om zijn rugzui-
garm uit te rusten, bv.:

GEGALVANISEERDE 
RUGZUIGARMEN

De industriële draaikrans maakt het mogelijk 
om de zijspanningen op te vangen.

UITRUSTINGEN 

ALGEMEEN KENMERKEN

Centrifugaalpomp Zuigslang

Standaard
Met 

hydraulische 
geleding

Met 
turbo-
vuller

Met geleding en 
dompelturbo

Aanzuigen op kegel
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Om de bedieningsduur van de rugzuigarm te verkleinen, kan die 
optioneel en naar keuze aan één van de kanten van de verspreider 
(links of rechts) opgeborgen worden, m.b.v. de opbergsteunen.

Een voordeel, in vergelijking met de gelede zuigarm, is dat de 
rugzuigarm cirkelvormig georiënteerd kan worden om aan 
weerszijden van de verspreider eenvoudigweg te kunnen pom-
pen. 

Verspreidingswerktuigen kunnen de draaihoek van de rugzui-
garm beperken.

De rugzuigarm kan niet boven 
de trekker gaan om voor de 
hand liggende veiligheidsrede-
nen (veiligheid van de gebruiker, 
bescherming van de componen-
ten aan de voorzijde van de ver-
spreider,...).

Het kastje van 4 elektroventielen 
en de joystick zorgen voor een 
eenvoudige en comfortabele 
bediening. 

In ISOBUS uitvoering is ook een 
joystick verkrijgbaar.

De JOSKIN rugzuigarmen  kun-
nen optioneel uitgerust wor-
den met een telescopisch ver-
lengstuk. Deze inrichting is zeer 
interessant om grotere diepten 
te bereiken!

TELESCOPISCHE VERLENGINGALLE TYPES PUTTEN

OPBERGEN

ORIËNTATIE EN BEDIENING

Bedieningsjoystick

ISOBUS terminalKastje
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De regelgeving over de verspreidingswerktuigen verschillen van 
land tot land. Gelieve er rekening mee te houden.

Vandaag wordt de mengmest dicht bij van de grond verspreid. 
Bovendien wordt de luchtweerstand aanzienlijk verlaagd dankzij 
de zogenaamde "exacte" strooikegels die de mest naar de grond 
richten. Deze laatsten zijn standaard gemonteerd op de JOSKIN 
mengmesttanks.
De modellen met "Perrot" koppeling zijn op scharnier gemon-
teerd om het pompen aan de achterzijde te vergemakkelijken of 
om de totale lengte van het voertuig te beperken.

De dubbele exacte strooikegel is optioneel verkrijgbaar. Deze 
maakt het mogelijk om de dosis te verdubbelen die per hectare 
verspreid wordt aan dezelfde snelheid.

Deze verdeler richt de mengmeststroom verticaal naar de grond, 
zoals een muur, wat zeer nuttig is bij perceelsranden. De zwane-
halsverdeler kan in hoogte versteld worden, waardoor de werk-
breedte aangepast kan worden.

Deze verdeler verspreidt de mengmest van links naar rechts en 
omgekeerd. Hij zorgt voor een verdeling met "grote druppels" op 
lage druk. Meerdere varianten (debiet/breedte) zijn beschikbaar.

VERSPREIDINGSSYSTEMEN

1. EXACTE STROOIKEGEL

2. DUBBELE EXACTE STROOIKEGEL

3. ZWANEHALSVERDELER

4. "MÖSCHA" ZWENKVERDELER

5. MÖSCHA" DUBBELE VERDELER

7. SYSTEEM VOOR BERGEN (ZIE GARDA POMP P. 9)

UITRUSTINGEN 

ZwanehalsverdelerDubbele exacte strooikegel

"Bergen" systeem

Zwenkverdeler MÖSCHA dubbele verdeler

Eisele dubbele verdeler

6. EISELE DUBBELE VERDELER

Meer details in onze catalogus 
verspreidingswerktuigen

VERSPREIDINGSWERKTUIGEN
NL

VERHOOG DE EFFICIËNTIE VAN UW MEST!

BEMESTERS - BOMEN
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RIJACCESSOIRES

SPATBORDEN

Alle JOSKIN mengmesttanks kunnen voorzien worden van gegal-
vaniseerde spatborden (standaard op dubbel- en drieassers).

Zij worden op een modulaire wijze ontworpen om zich aan de ban-
denmaten en de positie van het onderstel aan te passen. De ma-
chines die voorzien zijn van bandkokers, krijgen in elk geval een 
spatbord dat vastgebout is aan de tank, zowel op de enkel- als op 
de dubbelassers. 

De modellen zonder bandkokers zullen een spatbord krijgen dat 
vastgebout is op een hoekijzer van de wieg (voor MODULO2), op 
de tank (EUROLINER en Vacu-CARGO) of op het chassis (voor de an-
dere modellen).

Er kan opgemerkt worden dat op de dubbel- en drieassers de spat-
borden ook dienst doen als slanghouders. Daarom zijn ze hiertoe 
van haken voorzien.

Spatbord op enkelasser ZONDER 
bandkokers

Spatbord op enkelasser MET 
bandkokers

Spatbord op dubbelasser ZONDER 
bandkokers

Spatbord op Vacu-CARGO
met onafhankelijke spatlappen

UITRUSTINGEN 

Alle JOSKIN voertuigen kunnen 
uitgerust worden met een gecen-
traliseerd of automatisch smeer-
systeem, zelfs de grote voertui-
gen met complexe uitrusting.
Dit systeem zorgt voor een be-
langrijke tijdswinst bij het onder-
houd.

AUTOMATISCHE SMERING

Zwaailicht

Enkel licht + reflector

Breedtelicht

Dubbele vrachtwagenverlichting

LED werklamp

Zijlicht
VERLICHTING

Alle JOSKIN mengmesttanks zijn voorzien van een reglementaire elek-
trische wegverlichting in de vorm van verlichtingsbakken. 

Als optie worden steunen ook op de tank voorzien om extra lichten 
te kunnen monteren zoals het zwaailicht en de achterwerklampen. 
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NIVEAUWIJZERS

Met een bemester is het niet meer mogelijk om toezicht over de 
uitgaande mest te houden. Daarom heeft JOSKIN al zijn modellen 
mengmesttanks met een peilwijzer uitgerust.

Ter vervanging van het (de) standaard halfronde peilglas (-zen) 
geeft JOSKIN u de keuze tussen de Ø 150 mm doorzichtige com-
municerende kijkbuis (Ø 6"), de vlotterpeilwijzer of de sleufgaten 
van 8 x 30 cm die willekeurig op de tank gemonteerd kunnen wor-
den.

De tank van een mengmestverspreider moet regelmatig gerei-
nigd worden. 

JOSKIN biedt hier verschillende oplossingen voor, o.a. om toe-
gang tot de tank te krijgen vanaf boven. Dit is vooral interessant 
als die met een achterwerktuig uitgerust is.

Mangat op scharnier
(Ø 850 mm - op MODULO2

zonder schoorzuil)

Ø 150 mm communicerende kijkbuis

2" halfrond kijkglas

Bovenmangat
(Ø 600 mm) op scharnier (optie)

Langwerpige kijkglazen (8 x 30 cm)

Vlotterpeilwijzer

Standaard mangat
(Ø 600 mm)

Bovenmangat
(Ø 600mm)

MANGATEN

TANKACCESSOIRES
EN VOORAFUITRUSTINGEN

UITRUSTINGEN 
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1. Hydraulische menginrichting
2. Speciaal "bergen" lossysteem
3. Buitenladder
4. Pneumatische menginstallatie
5. Hydraulische gelede zuigarm

6. Niet-ingebouwde front-JUMBO
7. Vlotterpijlwijzer
8. Zuigafsluiter
9. Rugzuigarm
10. Zwaailicht / werklamp

11. Toevoer snijverdeler
12. Turbo-vuller aan de linkerkant
13. Simple-Cut hakselaar

In zijn programma biedt JOSKIN ook een uitgebreid pakket van 
voorafuitrustingen die het mogelijk maken om de keuze van de 
achterverspreidingswerktuigen en van verschillende toebeho-
ren uit te stellen zoals de zuigarm of rugzuigarm, het hydrauli-
sche bovenschuifluik, de roerinrichting, enz. De seriefabricage en 
het onderdelenboek maken het altijd mogelijk om uw machine 
achteraf aan te vullen.

EN NOG VEEL MEER...
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BEHEER EN BEDIENING
UITRUSTINGEN 

Om de toename van het aantal hydraulische functies op moderne 
landbouwmachines eenvoudig te kunnen beheersen terwijl het 
materieel en de weiden beschermd worden, is een automatisch 
beheersysteem absoluut noodzakelijk.

AUTOMATISCH BEHEER

Een manuele modus is ook 
beschikbaar om op bepaalde 
functies te kunnen inwerken tij-
dens de cyclus.

In automatische modus start de START toets de opgeslagen cyclus: 
opening van de toevoerkraan, inwerkingstelling van de snijverde-
ler, opheffen van het werktuig, enz.

BEHEER VAN HET WERKTUIG

Standaard gemonteerd op het hele gamma beheerst de auto-
maat de verschillende elektrohydraulische functies d.m.v. een 
geprogrammeerde cyclus 
naargelang het gekozen 
werktuig. Het Touch-Control 
bedieningskastje is een ergo-
nomische en efficiënte oplos-
sing om een combinatie van 
hydraulische functies op een 
verspreidingswerktuig een-
voudig te kunnen bedienen. 
Dit aanraakscherm is geïnstalleerd in de cabine van de trekker.

De verspreidingscycli hangen af van het werktuig. Daarom zijn ze 
allemaal in de geheugen van het kastje opgeslagen. Het werktuig 
dat gekoppeld is aan het voertuig hoeft dus maar gekozen te wor-
den, waardoor de werktuigen eenvoudig gebruikt en gewisseld 
kunnen worden. 

A. ELEKTRONISCH BEHEER: AUTOMAAT 

Dankzij deze installatie kunnen 
meerdere hydraulische functies 
gevoed worden middels één 
enkele hydraulische functie-
hendel van de trekker of via de 
Load Sensing.

Ze worden bediend door scha-
kelaars die verenigd zijn op één 
bedieningsconsole in de trek-
kercabine.

HYDRAULISCH BEHEER: 
JOSKIN BEDIENINGSKASTJE



6565

UI
TR

US
TI

NG
EN

De IsoBus applicatie kan de "Section Control" beheersen om de 
verschillende secties van een bemester of verspreidingsboom 
gekoppeld aan de verspreider automatisch te openen/sluiten. 
Een GPS buitenantenne ontvangt de positie volgens de Section 
Control standaard en de IsoBus applicatie vergelijkt die met de 
eerder opgeslagen posities om de secties te sluiten ter hoogte 
van al bewerkte gebieden.

Alle bouwlandbemesters (TERRASOC, TERRADISC, TERRAFLEX/2 
en TERRAFLEX/3) en zodebemesters (MULTI-ACTION en SOLO-
DISC) met volgordeblok bevatten, standaard of als optie naarge-
lang het model, een systeem dat het mogelijk maakt om de be-
mester bij natte plekken op te heffen. Deze inrichting bestaat uit 
een klep die het mogelijk maakt om 
het achterwerktuig op te heffen bij 
de overgang van een droge zone naar 
een natte plek, terwijl de toevoer-
kraan en de snijverdeler actief blijven.

SYSTEEM VOOR NATTE PLEKKEN

SECTION PILOT

Het zorgt voor de hydraulische functies van het verspreidingswerk-
tuig. Dankzij de geautomatiseerde cyclus hoeft de chauffeur zich 
uitsluitend bezig te houden met het dalen/heffen en het uitklap-
pen van het verspreidingswerktuig.

Voorbeeld (afhankelijk van de keuze van volgordeblok):  

• heffen - dalen van het werktuig (chauffeur); 

• verdubbelde daalsnelheid t.o.v. de olietoevoer van de trekker; 

• opening van de toevoerkraan van de mest; 

• inwerkingstelling van de snijverdeler(s); 

• bediening van omkeerinrichting van de snijverdeler; 

• opening/sluiting van de hydraulische anti-drup afknijpers op de 
SOLODISC zodebemesters; 

• constante druk naargelang het niveauverschil; 

• enz.

B. VOLGORDEBLOK

Easymatic Polymatic
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ISOBUS terminal van de trekker

BEHEER EN BEDIENING
UITRUSTINGEN 

C. ISOBUS
Het JOSKIN bedieningskastje, net zoals de automaat, kan vervan-
gen worden door de ISOBUS terminal die zich reeds in de cabine 
van de trekker bevindt. Is die niet aanwezig, dan kan de JOSKIN 
terminal meegeleverd worden. Zijn doel is om de communicatie 
tussen de verschillende trekkers en de talrijke werktuigen (en om-
gekeerd) mogelijk te maken via een gestandaardiseerde taal. Deze 
internationale norm wordt steeds meer gebruikt en zorgt voor een 
snelle en eenvoudig aansluiting ("plug & play") tussen de verschil-
lende merken. Een enkel scherm in de cabine vervangt meerdere 
terminals: een efficiënte oplossing voor high-tech landbouw.  Bij 
JOSKIN maakt de ISOBUS het bijvoorbeeld mogelijk om de elektro-
hydraulische bedieningen, de debietmeter, de druksensoren, de 
Section-Pilot, de GPS, enz. te verzamelen. 

Bijna alle fabrikanten van trekkers gebruiken deze technologie. 
Aarzel niet om ons te raadplegen in geval van twijfel wat de ver-
enigbaarheid betreft. De ISOBUS kan uw andere interfaces gedeel-
telijk (gecombineerd gebruik van ISO terminal en een JOSKIN be-
dieningskastje) of volledig (Full ISOBUS) vervangen.

Een uitstekende dosering is essentieel voor een nauwkeurige ver-
spreiding!

JOSKIN heeft dus hiertoe een elektronische debietmeter (Ø 150 of 
200 mm) ontwikkeld die een exact debiet levert op ieder moment. 
Wat de rijsnelheid ook is, blijft de verspreiding uniform dankzij het 
systeem van debiet proportioneel met de rijsnelheid (DPA).

De debietmeter meet voortdurend het verspreidingsdebiet van 
de mest terwijl sensoren ter hoogte van de wielen van de tank de 
rijsnelheid meten.

Door interpretatie van de gegevens zal een computer het meng-
mestdebiet automatisch aanpassen in functie van de rijsnelheid, 
via een elektrische afsluiter. Deze inrichting vereist een ISO ter-
minal.

ELEKTRONISCHE DEBIETMETER

EXTRA APPLICATIES

TRACK-LEADER - Zorgt voor parallelle 
rijsporen met verschillende rijmanieren. 
De geleidingsrichting alsook de afleidings-
kracht worden op het beeldscherm getoond. 
Bovendien geeft de software documentatie 
over het bewerkte perceel en slaat de rijspo-
ren en de veldranden op.

SECTION-CONTROL - Zorgt voor de automa-
tische activering en deactivering van de ma-
chines en voor een automatische sluiting van 
de secties. Zodra een sectie een al bewerkte op-
pervlakte gedeeltelijk of volledig bedekt, wordt 
deze gedeactiveerd.

VARIABLE RATE-CONTROL - Zorgt voor 
de behandeling van de toepassingskaar-
ten in Shape formaat. Tot 5 verschillende 
debieten zijn mogelijk. Ze worden voorge-
schreven m.b.v. kaarten met theoretische 
waarden. De toepassingen worden specifiek 
aangepast aan de plaats, volgens de voor-
schriften.

TRACK-LEADER TOP - Voert een automatische 
geleiding via de TRACK-LEADER functies. Naast 
de App bestaat het systeem ook uit een extra 
geleidingscomputer en een GPS-ontvanger. De 
automatische geleiding ontlast de bestuurder, 
verhoogt het rendement per oppervlakte en ver-
mindert het dieselverbruik.

BEHEER VAN DE TANK EN WERKTUIG
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Functies Werktuigen Debiet- 
meter BESCHIKBARE BEDIENINGEN

Eenvoudige functies / / Directe aansl. trekker

Talrijke functies / /

Talrijke functies ja /

                          volgordeblok

Talrijke functies ja ja

JOSKIN ISOBUS terminalISOBUS terminal van de trekker

BEPAAL UW BEHEERMODUS NAARGELANG UW BEHOEFTEN

BESCHIKBARE TERMINALS

ISO CONTROL • 5,6'' scherm

ISO CONTROL 
TOUCH 800

• 10,4'' scherm
• Aanraakscherm
• Multigrafisch venster
• Video input (optie)

ISO CONTROL 
TOUCH 1200

• 12,1'' scherm
• Aanraakscherm
• Multigrafisch venster
• Video input (optie)

PRINTER GPS JOYSTICK
ISOBUS

OPTIONELE ACCESSOIRES
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