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ZEER MODERNE EN PRECIEZE TECHNIEKEN worden 
gebruikt: 3D dynamische simulatie, geautomati-
seerde lasers, kantbanken, 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 GEBRUIKERSHAND-
LEIDING worden in uw taal geleverd bij uw aan-
koop. Het onderdelenboek bevat de plannen en 
referenties van de componenten die op uw machine 
gemonteerd zijn. Zelfs jaren later is het mogelijk re-

serveonderdelen efficiënt te bestellen!

ONDERZOEK en ONTWIKKELING

Tot uw DIENST

Een geïndividualiseerd ONDERDELENBOEK 

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 ontwik-
keling en zijn eigen programma's van statische en dynami-

sche 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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TERRASOC TERRAFLEX/2
TERRAFLEX/2 XXL

TERRAFLEX/3 TERRADISC

MULTI-ACTION SOLODISC

• Bouwlandbemester met 2 rijen vaste tanden
• Ganzenvoeten van 24 cm breed met 40 cm tussenruimte
• Aanbevolen werkdiepte: 10 tot 12 cm
• Van 2,80 m tot 5,20 m breed

• Bouwlandbemester met 2 rijen flexibele tanden
• Tussenruimte van 30 tot 40 cm
• Omkeerbare rechte voeten van 6,5 cm
• Aanbevolen werkdiepte: 12 tot 15 cm
• Van 2,70 m tot 7,60 m breed

• Grote breedte voor krachtige trekkers
• Type TERRAFLEX/3 met 3 rijen tanden i.p.v. 2
• Tussenruimte van 30 tot 40 cm
• Ontwikkeld om verstoppingen zo veel mogelijk te voor- 

komen
• Van 4,40 m tot 5,70 m breed

• Bemester met sleufkouters
• Werking gebaseerd op eigen gewicht
• Werkdiepte: 0 tot 3 cm (naargelang de grond)
• Multifunctioneel op halmen, weiden, jonge planten
• Van 3,00 m tot 7,74 m breed

• Bemester met schijven met grote diameter: 406 mm
• Constante drukinrichting om de diepte te regelen
• Werkdiepte: 1 tot 6 cm (naargelang de grond)
•  Multifunctioneel op weiden, jonge planten, halmen en stop-

pelvelden
• Van 3,00 m tot 8,25 m breed

•  Bouwlanbemester met 2 rijen gebogen schijven (Ø 510 mm)
• Injectiekegels na de eerste rij
• Werkdiepte tot 18 cm
•  Uitstekende stoppelbewerking 
• 4 m, 5 m of 6 m breed

BOUWLANDBEMESTERS

ZODEBEMESTERS

GAMMA VERSPREIDINGSWERKTUIGEN

P.15

P.17

P.16

P.18

P.20 P.21
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TWINJET MULTITWIST

PENDISLIDE PENDITWIST

VOGELSANG

• Sleepslangboom
• Grote werkbreedte tot 30 m
• Tussenafstand van 26, 28 of 36 cm 
• Ø 40 mm uitlaatbuizen

• Dubbelspat verspreidingsboom
• Traditionele luchtverspreiding over een grote breedte
• Directe voeding: zonder Scalper©  snijverdeler
• Van 15 m tot 30 m breed

• Multispat verspreidingsboom
• Verspreiding vlak boven de grond met goede verdeling
• Directe voeding: zonder Scalper©  snijverdeler
•  Verspreidingsbreedte van 12 tot 27 m

• Sleepslangboom
• Toediening van de mest in een lijn op de grond
• Talrijke toepassingen (weiden, jonge planten, enz.)
• Afstand tussen de slangen van 25 of 30 cm

• Verspreidingsboom met ertalon sleufkouters
• Nauwkeurige toediening van de mest in een lijn op de grond
• Groot aantal toepassingen (weiden, jonge planten, enz.)
• Afstand tussen de kouters van 25 of 30 cm

VERSPREIDINGSBOMEN

MULTISPATBOMEN

SLEEPSLANGBOMEN

 JAAR
GARANTIE

P.24

P.26

P.27

P.25

P.26
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Het is essentieel om de dierlijke mest te benutten want hij is een rijke 
hulpbron die overvloedig aanwezig is en hij maakt het mogelijk om 
de opbrengst van de bouwlanden en weiden te verhogen tegen een 
lagere prijs dan met kunstmest. Om een grote efficiëntie te garan-
deren, 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. 

Het JOSKIN programma "Verspreidingswerktuigen" biedt een oplos-
sing aan voor de bemesting in weiden (met schijven, sleep- of sleuf-
kouters), bouwlanden (met vaste of flexibele tanden en met schijven) 
of met bomen (sleepslang-, multispatbomen). De werkbreedten vari-
eren, naargelang het model, van 2,80 meter tot 36 meter.

Het gebruik van een bemester is een rendabele investering op de 
korte termijn.

NAVELSTRENGSYSTEEM

Het hele gamma verspreidingswerktuigen kan gebruikt worden 
met het voedingsleidingssysteem (zonder tank) want alle werktui-
gen worden onafhankelijk op onze mengmesttanks of op een spe-
cifieke steun voor de 3-puntskoppeling van de trekker gemonteerd.

Het frame is vervaardigd in overeenstemming met de strenge criteria 
van de JOSKIN productie. De geautomatiseerde productiemachines 
die gebruikt worden in onze fabrieken zorgen voor een ongekende 
nauwkeurigheid. De snijlasers en zagen met digitale besturing zor-
gen voor het snijden van de profielbuizen en staalplaten. De digitale 
draaibanken, bewerkingscentra, zetbanken, bijvoorbeeld, zijn volle-
dig geautomatiseerde machines om alle vergissingen te voorkomen.

De doorlopende lasnaden worden uitgevoerd door robots, waar-
door spatten vermeden kunnen worden.

De thermische verzinking waarborgt de lange levensduur van het 
JOSKIN materieel.

VERVAARDIGING VAN DE ACHTERWERKTUIGENPROGRAMMA VERSPREIDINGSWERKTUIGEN

ONTWIKKELING & VERVAARDIGING

MONTAGE VAN DE VERSPREIDINGSWERKTUIGEN
De bemesters en bomen worden individueel op vaste plaats gemon-
teerd. Eerst worden de verschillende onderdelen van de injectie- of 
verspreidingselementen evenals de snijverdeler(s) geassembleerd 
om dan gemonteerd te worden op het chassis van de machine.

De afwerking wordt dan uitgevoerd. Het werktuig wordt vervolgens 
getest en dan gemonteerd op de mengmesttank om naar de finale 
controle te gaan alvorens geleverd te worden.
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SCALPER© SNIJVERDELER
Een goede snijverdeler is essentieel om ervoor te zorgen dat een be-
mester naar behoren werkt omdat sommige types mengmest (vooral 
rundermest) veel vezels en vreemde voorwerpen bevatten. Een ver-
stopte opening leidt echter tot een ongelijkmatig verspreidingsbeeld, 
waardoor de gebruiker niet kan werken.

De oplossing is het gepatenteerde JOSKIN SCALPER© verdeelsysteem: 
een bijzonder efficiënte snijverdeler met 8 vrij draaiende zelfslij-
pende cirkelvormige messen die bevestigd zijn op een door een 
hydraulische motor aangedreven messenhouder. 

De cirkelvormige messen en de boogvormige en gedecentreerde, 
elliptische openingen van het tegenmes maken het snijden van alle 
vreemde voorwerpen in de mest onvermijdelijk.

Als de messen tegen te harde obstakels stoten, wordt de draairich-
ting van de SCALPER© door de "Switch-Matic" inrichting (optie) om-
gekeerd totdat het obstakel versneden wordt. Bovendien is er een 
elektrische omkeerinrichting met handbeniening in de cabine voor 
alle achterwertuigen uitgerust met een automaat.

Een multipositie manuele afsluiter aan de ingang van de snijverdeler 
maakt het mogelijk om de mengmestbemesting per stap in te stellen. 
De fijnafstelling geschiedt met behulp van het overdrukventiel en het 
model tegenmes dat gekozen wordt. 3 types worden aangeboden: 
debiet van 7 tot 20 m³/ha, van 12 tot 30 m³/ha of van 25 tot 50 m³/
ha. Een dubbele toevoer van de snijverdeler is ook mogelijk voor een 
groter debiet.

Het hydraulische circuit is geïsoleerd d.m.v. een bus. Een drainleiding 
maakt het mogelijk om te testen of de hydraulische pakking eventu-
eel defect is. De JOSKIN SCALPER© snijverdelers worden ook afzon-
derlijk verkocht om bestaande bemesters uit te rusten.

De snijverdeler wordt standaard gevoed via een 6” rubberslang en 
een 6" doseerafsluiter.

MESTVERDELING

VERTICALE SCALPER© SNIJVERDELER
Gezien hun grote breedte vereisen de sleepslangbomen een ver-
ticale snijverdeler met twee snijsystemen, één aan elke kant. De 
mengmest onder druk dringt via een 6" opening binnen de cen-
trale kamer om dan op een uniforme wijze verdeeld te worden in 
de verschillende uitlaten (24 of 36 naargelang het model). Om een 
regelmatige stroom te krijgen, is er een luchtinlaat in de verticale 
snijverdeler.

De voordelen daarvan zijn beperkte totale afmetingen, een ver-
mindering van de massaverliezen in de injectieleidingen (minder 
bochten in de leidingen) en een meer homogene verdeling van de 
mest in de sleepslangbomen.
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8" AFTAPPLUG
Om het reinigen te vergemakkelijken

SNIJVERDELER

AUTOMAAT

HEFINRICHTINGGESCHIKTE ASSEN
Om zich aan het bijko-
mende gewicht van het 
achterwerktuig aan te 
passen

MANUEEL 
REGELVENTIEL

ACHTERSCHOORZUILENVEREISTE UITRUSTING

Op voorwaarde dat men over een geschikte (vooraf)uitrusting be-
schikt, is het mogelijk om alle JOSKIN mengmeststanks (zelfdra-
gend of met chassis) met een achterwerktuig aan te vullen (behalve 
ALPINA, Q-BIGLINER en TETRALINER modellen).

JOSKIN biedt talrijke mogelijkheden van aanpassingen aan die hier-
na voorgesteld worden.

De zelfdragende voertuigen kunnen uitgerust worden met de optie 
"achterschoorzuilen" die de tank verstevigen over zijn hele hoogte om 
de belastingen van het achterwerktuig op het hele voertuig te verde-
len. Bomen tot 18 m kunnen eraan gekoppeld worden, net zoals de 
MULTI-ACTION bemesters, de SOLODISC bemesters van max. 6,02 m 
breed en de bouwlandbemesters tot 11 tanden.

EEN AANGEPASTE  
STRUCTUUR

Achterschoorzuilen Schoorzuilen en hefinrichting
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De JOSKIN koppelingssystemen zijn heel compact om de zij- en verticale spanningen op het hele onderstel te beperken. Met vier punten verze-
keren ze een zeer grote stabiliteit van het achterwerktuig en zorgen voor een gering overhangend gedeelte.

Verschillende opties zijn verkrijgbaar op de hefinrichtingen:

• de veerophanging die het mogelijk maakt om een deel van het gewicht van de bemester op zich te nemen zodat het werktuig niet te diep in 
een vochtige en sponzige grond zakt;

• elektrische bediening aan de achterzijde van de tank om de aankoppeling van het werktuig te vergemakkelijken;

• doorgang van een exacte strooikegel dwars door de hefinrichting. Zelfs met een achterwerktuig is het mogelijk om mengmest in parapluvor-
mige stralen te verspreiden dankzij de optie "exacte strooikegel op bemester".

HEFINRICHTINGEN

L-DELTA hefinrichting op DELTA2

Geïntegreerde L hefinrichting (hefinrichting volledig 
geïntegreerd in het chassis) op QUADRA, X-TREM, 

VOLUMETRA, TETRAX en EUROLINER

L1000 hefinrichting op MODULO2

L1000 hefinrichting op KOMFORT2Low-lift CARGO hefinrichting op VACU-CARGO

L600 hefinrichting op COBRA (bevestigd door 4 coni-
sche assen om een stevig geheel ervan te maken)
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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 ma-
terieel en de weiden beschermd worden, is een automatisch beheer-
systeem absoluut noodzakelijk.

AUTOMATISCH BEHEER

Een manuele modus is ook be-
schikbaar om op bepaalde functies 
te kunnen inwerken tijdens de cy-
clus.

In automatische modus start de START toets de opgeslagen cyclus: ope-
ning van de toevoerkraan, inwerkingstelling van de snijverdeler, ophef-
fen van het werktuig, enz.

BEHEER VAN HET WERKTUIG

Standaard gemonteerd op het hele gamma beheerst de automaat de 
verschillende elektrohydraulische functies d.m.v. een geprogrammeer-
de cyclus naargelang het gekozen 
werktuig. Het Touch-Control be-
dieningskastje is een ergonomi-
sche en efficiënte oplossing om 
een combinatie van hydraulische 
functies op een verspreidings-
werktuig eenvoudig te kunnen 
bedienen. Dit aanraakscherm is 
geïnstalleerd in de cabine van de 
trekker.

De verspreidingscycli hangen af van het werktuig. Daarom zijn ze alle-
maal in de geheugen van het kastje opgeslagen. Het werktuig dat ge-
koppeld is aan het voertuig hoeft dus maar gekozen te worden, waar-
door de werktuigen eenvoudig gebruikt en gewisseld kunnen worden. 

A. ELEKTRONISCH BEHEER: AUTOMAAT 

Dankzij deze installatie kunnen 
meerdere hydraulische functies 
gevoed worden middels één en-
kele hydraulisch ventiel van de 
trekker of de Load Sensing.

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

HYDRAULISCH BEHEER: 
JOSKIN BEDIENINGSKASTJE
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SYSTEEM VOOR NATTE PLEKKEN

SECTION PILOTB. VOLGORDEBLOK

Easymatic Polymatic

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

Alle bouwlandbemesters (TERRASOC, TERRADISC, TERRAFLEX/2 
en TERRAFLEX/3) en zodebemesters (MULTI-ACTION en SOLODISC) 
met volgordeblok bevatten, standaard of als optie naargelang het 
model, een systeem dat het mogelijk maakt om de bemester bij 
natte plekken op te heffen. Deze inrichting bestaat uit een klep die 
het mogelijk maakt om het achterwerk-
tuig op te heffen bij de overgang van 
een droge zone naar een natte plek, ter-
wijl de toevoerkraan en de snijverdeler 
actief blijven.

Het zorgt voor de hydraulische functies van het verspreidingswerk-
tuig. Dankzij de geautomatiseerde cyclus hoeft de chauffeur zich uit-
sluitend bezig te houden met het dalen/heffen en het uitklappen 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.
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ISOBUS terminal van de trekker

BEHEER EN BEDIENING
UITRUSTINGEN 

C. ISOBUS
Het JOSKIN bedieningskastje, net zoals de automaat, kan vervangen 
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 het om de communicatie tussen 
de verschillende trekkers en de talrijke werktuigen (en omgekeerd) 
mogelijk te maken via een gestandaardiseerde taal. Deze internati-
onale norm wordt steeds meer gebruikt en zorgt voor een snelle en 
eenvoudig aansluiting ("plug & play") tussen de verschillende mer-
ken. 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 elektrohydraulische bedie-
ningen, de debietmeter, de druksensoren, de Section-Pilot, de GPS, 
enz. te verzamelen. 

Bijna alle fabrikanten van trekkers gebruiken deze technologie. Aar-
zel niet om ons te raadplegen in geval van twijfel wat de verenig-
baarheid betreft. De ISOBUS kan uw andere interfaces gedeeltelijk 
(gecombineerd gebruik van ISO terminal en een JOSKIN bedienings-
kastje) of volledig (Full ISOBUS) vervangen.

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

JOSKIN heeft dus hiertoe een elektronische debietmeter (Ø 150 ou 
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 rijs-
nelheid 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 terminal.

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 automati-
sche activering en deactivering van de machines 
en voor een automatische sluiting van de secties. 
Zodra een sectie een al bewerkte oppervlakte 
gedeeltelijk of volledig bedekt, wordt deze gede-
activeerd.

VARIABLE RATE-CONTROl - Zorgt voor de 
behandeling van de toepassingskaarten in 
Shape formaat. Tot 5 verschillende debieten 
zijn mogelijk. Ze worden voorgeschreven 
m.b.v. kaarten met theoretische waarden. 
De toepassingen worden specifiek aange-
past aan de plaats, volgens de voorschriften.

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 Debietmeter MOGELIJKE 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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STRUCTUUR
De bouwlandbemesters maken het mogelijk om mengmest diep in de grond te injecteren. Dankzij hun krachtige werking wordt de grond om-
gewerkt.

Ze rusten op een gegalvaniseerd chassis met dubbele balk die door uiteenlopende tussenstukken verstevigd wordt. Het voordeel van deze 
constructie is dat de spanningen van het werktuig op de tank gebundeld worden, die ze op de trekker overbrengt. De spanningen worden zo-
doende beperkt en de tank ondergaat geen distorsie.

Het basisframe is modulair voor alle modellen: de uitvoeringen voor grote breedte worden vervaardigd op basis van de modellen van 2,80 m 
met verlengstukken.

Het frame van de bemesters breder dan 3 m is voorzien van een dubbelwerkende hydraulische inklapfunctie met anti-torsieveiligheidsaanslag. 
Al deze werktuigen zijn met de reglementaire wegverlichting uitgerust.

KENMERKEN

BOUWLANDBEMESTERS TERRASOC  

TERRAFLEX2 

TERRAFLEX2/XXL 

TERRAFLEX3 

TERRADISC

P.15

P.16

P.17

P.17

P.18
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De mengmest, die door een injectieleiding vloeit en de vorm van de 
tand aanneemt, wordt onder het kouter aangebracht dat de grond 
openmaakt. Met de TERRASOC wordt de mengmest over de hele 
breedte van het kouter geïnjecteerd (van 15 tot 25 cm naargelang 
het type mengmest en grond), waardoor een grote afstand tussen de 
tanden toegelaten is alsook een kleiner trekkervermogen. 

Instellingen: 

- De dieptewielen zorgen voor een gecentraliseerde instelling van 
de werkdiepte. 

- De tanden zijn van een individuele instelling van de diepte met 3 
posities voorzien. De bouten van de bevestigingspunten van de 
tanden op het frame moeten hiertoe aan- of losgedraaid worden. 

- Hetzelfde principe maakt het mogelijk om de aanvalshoek van de 
tanden te wijzigen om de grond op een meer of minder agressieve 
wijze om te werken. 

WERKING

De TERRASOC bouwlandbemester is voorzien van vaste tanden 
(tussenafstand: 40 cm) met platte ganzenvoeten (24 cm breed) met 
breekboutbeveiliging. De vorm van de tanden en de brede uitspa-
ring van de kouters voorkomen verstoppingen van mengmest. De 
voordelen van dit systeem zijn: 

• een goed omgewoelde grond;

• een werkdiepte van ca. 10 tot 12 cm;

• een uitstekende stoppelbewerking (meest 
geschikte voet voor mechanische onkruid-
verdelging);

•  een kleiner vereist trekkervermogen (zie 
hierna).

CULTIVATOR

De bemester beschikt over een bevestiging die het mogelijk maakt 
om deze aan de standaard driepuntskoppeling van een trekker 
aan te koppelen. Zo kan hij als simpele cultivator of met een navel-
strengsysteem gebruikt worden.

Het model 5200/13SH kan uitgerust worden met een extra paar diep-
tewielen. Dit zorgt voor een nauwkeurigere instelling en een betere 
stabiliteit bij het werken op velden met deze grotere breedte. 

TERRASOC

OPTIES

Modellen Werk- 
breedte (m)

Transport- 
breedte (m)

Aantal 
kouters

Afstand 
(cm)

Gewicht 
(kg)

2800/7S 2,80 2,60 7 40 700
3600/9SH 3,60 2,70 9 40 840

4400/11SH 4,40 2,70 11 40 920
5200/13SH 5,20 2,85 13 40 1.000

TERRASOC MODELLEN
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Net zoals voor de TERRASOC kan een extra paar dieptewielen opti-
oneel gemonteerd worden op de modellen TERRAFLEX/2 5100 en 
5200.

Als optie kunnen de TERRAFLEX/2 bemesters uitgerust worden met 
een nivelleereg. 

Het kouter opent de grond en de mengmest wordt er dan toege-
diend door de injectieleiding die zich net achter het kouter bevindt. 
De trillende werking van deze tanden zorgen voor een betere be-
scherming tegen hindernissen (stenen, enz.) maar bieden een min-
der regelmatige diepte.

De werkdiepte wordt ingesteld d.m.v. een gecentraliseerde instel-
ling op de dieptewielen.

Net zoals de TERRASOC kan de TERRAFLEX bemester ook als cultivator 
of met een navelstrengsysteem gebruikt worden.

De TERRAFLEX modellen zijn uitgerust met flexibele tanden die op 
brede veertanden bevestigd zijn (type Everstrong). Op hun uiteinde 
is er een 6,5 cm breed omkeerbaar kouter gemonteerd. 

Deze tanden zorgen voor:

• een goed omgewoelde grond dankzij de 
trillingen;

• een goede vermenging van de gewasres-
ten;

• een scheuring van de ploegzool en een 
goede voorbereiding van het zaaibed;

• een werkdiepte van 12 tot 15 cm.

WERKING

Om het beste compromis tussen debiet, verdeling en stroom van or-
ganische stof, is de rijafstand van de TERRAFLEX/2 van 30 of 40 cm 
naargelang het model.

TERRAFLEX/2 

TRANSPORT 

TERRAFLEX/2

OPTIES

Om de maximale toegelaten transportbreedte niet te overschrijden 
en geen obstakel te raken, zijn de TERRAFLEX/2 (5200/13SHK en 
5100/17 SHK) en TERRAFLEX/3 bemesters van wegklapbare buiten-
tanden voorzien.

Opklapbare tanden

Dieptewielen Nivelleereg

Modellen Werk-
breedte 

(m)

Transport-
breedte 

(m)

Aantal 
tanden

Afstand 
(cm)

Gewicht 
(kg)

2700/9SK/2 2,70 2,60 9 30 800

3900/13SHK/2 3,90 2,60 13 30 1.040
4500/15SHK/2 4,50 2,60 15 30 1.150
5100/17SHK/2 5,10 2,70 17 30 1.540

2800/7SK/2 2,80 2,60 7 40 720
4400/11SHK/2 4,40 2,70 11 40 1.080
5200/13SHK/2 5,20 2,60 13 40 1.040

TERRAFLEX/2 MODELLEN
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TERRAFLEX/3

Tanden met blauw omkeerbaar verstevigd 
kouter van 11 cm (type Kongskilde Vibroflex) 
kunnen de standaard modellen vervangen. 
Ze zijn bestemd om grotere hoeveelheden 
stro en gewasresten te mengen en te begra-
ven. Ze zijn gekenmerkt door:

• twee plooien die het mogelijk maken tege-
lijkertijd aarde op te heffen en gewassen neer te laten;

• een verticale plek (boven de kouter) voor een betere vermenging 
van de aarde en gewassen;

• een breedte van 11 cm;
• een nog verbeterde stevigheid;
• een bepaalde omkeerbaarheid;
• een constructie voor het inbrengen van mulch;
• een zeer goede mechanische onkruidverdelging (wortels  en za-

den).

OPTIES:

De rijafstand van de TERRAFLEX/3 is 30 of 40 cm. De tanden worden 
op 3 rijen verdeeld, wat voor een grotere uitslag tussen de tanden 
zorgt. JOSKIN heeft deze bemester ontwikkeld om verstoppingen te 
voorkomen. Hij is dus bijzonder interessant als er heel veel vegetatie 
is. 

Opmerkelijk is dat de afstand tussen de 1ste en 2de rij groter is dan 
tussen de 2de en 3de rij.

TERRAFLEX/3

TERRAFLEX/2 XXL

TERRAFLEX/2 XXL
TERRAFLEX/3

De TERRAFLEX/2 XXL biedt de mogelijkheid om op grotere breedtes 
van 6 tot 7,60 m te werken. Bovendien is de afstand tussen de tanden 
enkel in 40 cm verkrijgbaar.

Modellen Werk-
breedte 

(m)

Trans-
port-

breedte 
(m)

Aantal 
tanden

Afstand 
(cm)

Gewicht 
(kg)

XXL 6000/15SHK/2 6,00 2,85 15 40 1760
XXL 6800/17SHK/2 6,80 2,85 17 40 2080
XXL 7600/19SHK/2 7,60 2,85 19 40 2200

Modellen Werk-
breedte 

(m)

Transport-
breedte 

(m)

Aantal 
tanden

Afstand 
(cm)

Gewicht 
(kg)

4400/11SHK/3 4,40 2,65 11 40 1.240
5200/13SHK/3 5,20 2,65 13 40 1.540
6000/15SHK/3 6,00 2,65 15 40 1.620
5100/17SHK/3 5,10 2,65 17 30 1.240
5700/19SHK/3 5,70 2,65 19 30 1.680

TERRAFLEX/2 XXL MODELLEN TERRAFLEX/3 MODELLEN

TERRAFLEX/2 uitgerust met een nivelleereg
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De schijven met een diameter van 510 mm van de TERRADISC zijn 
ieder op een demp-element gemonteerd, dat op het frame vastge-
bout is. 

Dit werktuig zorgt voor: 

• een efficiënte toediening van de mengmest 
in de grond;

• een werkdiepte die ingesteld kan worden 
tot 18 cm;

• een perfecte stoppelbewerking.

De TERRADISC, die recentelijk door JOSKIN ontwikkeld werd, bevat, 
naargelang de breedte van het werktuig, 32 tot 48 gebogen en ge-
tande schijven met een diameter van 510 mm die verdeeld worden 
over twee rijen die op het frame bevestigd zijn.

De eerste heeft als doel om de grond te openen, waarin de injectie-
kegels (die zich naast deze schijven bevinden) de mengmest zullen 
toedienen.

De tweede rij, waarvan de elementen in de tegenovergestelde rich-
ting geplaatst zijn, komt de mengmest bedekken en begraven. 

De TERRADISC heeft dus talrijke voordelen:
- een werk op hoge snelheid die voor hoge opbrengsten zorgt;
- een goede en homogene vermenging van de mengmest met de 

aarde;
- een kwaliteitsvolle stoppelbewerking;
- bijna geen vluchtig verlies aan bemestingselementen.

Twee krachtige dubbelwerkende cilinders klappen de twee delen 
van de bemester naar boven op om een transportbreedte van 2,90 m 
te krijgen.

Daardoor is de machine dus compact bij het transport en wordt een 
geringe oversteek bewaard.

WERKING INKLAPPEN

TERRADISC

TERRADISC MODELLEN

Modellen Werk-
breedte 

(m)

Transport-
breedte 

(m)

Aantal 
schijven

Af-
stand  
(cm)

Ge-
wicht 
(kg)

4000/32TDH 4,00 2,90 32 12,5 1.900

5000/40TDH 5,00 2,90 40 12,5 2.160
6000/48TDH 6,00 2,90 48 12,5 2.420
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De zodebemesters maken het mo-
gelijk om mengmest in de grond te 
injecteren terwijl beschadigingen 
aan de zode maximaal beperkt wor-
den. 

Ze worden op identieke gegalvani-
seerde frames gemonteerd. Deze 
standaardisering maakt een verwis-
selbaarheid van de verspreidings-
elementen mogelijk. 

Zulk monobalk-frame wordt ver-
vaardigd uit speciaal staal met hoge 
elasticiteitsgrens, wat het beste compromis aanbiedt tussen stevig-
heid en lichtheid.

Het ultra-compacte design van de bemester en het inklapsysteem 
zorgen voor een bijzonder kleine overhang, waardoor de spanningen 
achter de tank aanzienlijk beperkt worden.

ALGEMEEN

De injectie-elementen bestaan uit 2 uitlaten en worden d.m.v. een 
as op het frame bevestigd. Ze kunnen 30° draaien (15° naar links en 
15° naar rechts) om in bochten de machine niet op te heffen en de 
weiden niet te beschadigen.

MEELOOPELEMENTEN

ZODEBEMESTERS

De modellen breder dan 3 m zijn met een dubbelwerkende (DW) 
hydraulische inklapinrichting uitgerust om de reglementaire trans-
portbreedte na te leven. 

In dit geval is het inklapsys-
teem ook voorzien van de Lock- 
Matic© automatische vergrende-
ling om uw verplaatsingen op 
de weg maximaal te beveiligen. 
Deze vergrendeling wordt door 
dezelfde hydraulische functie 
als voor het inklappen bediend 
dankzij de gestuurde kleppen.

LOCK-MATIC

Deze bemesters zijn standaard voorzien van mechanische anti-drup 
afknijpers die de injectieleiding automatisch openen als het injec-
tie-element de grond raakt (en omgekeerd als het de grond verlaat).

Elke afknijper is voorzien van een afgeronde bek en een aanslag om 
de slijtage van de rubberen injectiekegel te minimaliseren. Ze kunnen 
optioneel vervangen worden door hydraulische afknijpers.

AFKNIJPERS

Hydraulische afknijpers Mechanische afknijpers

P.20

P.21
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De Multi-ACTION is van een monobalk-chassis voorzien, waaraan 
de meeloopelementen op een tussenafstand van 21,5 cm beves-
tigd zijn. Elk daarvan is volledig gegalvaniseerd en bestaat uit twee 
armen met onafhankelijke uitslag en aan hun uiteinde een zelfslij-
pend kouter met hierachter een injectiemondstuk.

Het kouter maakt een sleuf in de grond (tussen 0 en 3 cm diep) 
waarin de mest door het injectiemondstuk zorgvuldig en homo-
geen toegediend wordt zonder de begroeiing te bespatten.

De terugstelveren, in combinatie met degenen die als mechanische 
schokdempers fungeren, treden pas vanaf een bepaalde werk-
hoogte in werking. Ze zijn ontworpen om de kouters op de grond 
neer te zetten met een bepaalde druk, wat voor een bodemvrijheid 
van het frame en voor een bepaalde lenigheid in de uitslag van de 
elementen zorgt.

De lange armen, waarop de kouters bevestigd zijn, maken het mo-
gelijk om:

• een grote uitslag tot 25 cm te garanderen om de terreinoneffen-
heden op te vangen;

• trillingen op de elementen te voorkomen, zelfs bij een rijsnelheid 
hoger dan 10 km/u;

• een gelijkmatige toediening van de mest op de grond te verzeke-
ren zonder spatten.

De belangrijkste troef van de Multi-ACTION is zijn lage gewicht. 
Deze bemester combineert modulariteit met eenvoudige construc-
tie en vereist weinig onderhoud. 

STRUCTUUR

Zodra de bemester ingeklapt is, 
worden de elementen op de bo-
venarmen op hun plaats gehouden 
door een vergrendelingssysteem. 
Een gewone inkeping vermijdt dat 
ieder element een rotatie rond zijn 
as uitvoert en zakt. De elementen 
blijven dus star t.o.v. de trillingen 
die bij het transport optreden.

VERGRENDELING VAN DE ELEMENTEN BIJ HET TRANSPORT

OPTIES
Meerdere opties zijn beschikbaar 
om uw Multi-ACTION bemester te 
vervolledigen: 

• schijven (Ø 250 x 3 mm) die voor 
de kouters geplaatst moeten 
worden;

• een overdekkingseg;

• een mechanische of hydraulische 
zijbumper.

MULTI-ACTION

Modellen Werk- 
breedte 

(m)

Trans-
port- 

breedte 
(m)

Aantal
elementen

Afstand 
tussen de 

kouters 
(cm)

Ge-
wicht 
(kg)

3010/14MA 3,01 3,00 7 21,5 440
4300/20MAH 4,30 2,60 10 21,5 860
5160/24MAH 5,16 2,60 12 21,5 1.140
6020/28MAH 6,02 2,60 14 21,5 1.260
6880/32MAH 6,88 2,60 16 21,5 1.340

7740/36MAH 7,74 2,60 18 21,5 1.480

MULTI-ACTION MODELLEN
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De SOLODISC is samengesteld uit volledig gegalvaniseerde 
meeloopelementen met ieder een paar schijven, met hierachter 
een 2-positie injectiemondstuk. De schijven worden met een 
tussenafstand van 21,5 cm geplaatst. De injectiekegel bestaat uit 
een gegalvaniseerd mondstuk, een anti-drup afknijper en een zeer 
buigzaam rubberen eindstuk.

De werkdiepte kan ingesteld worden (max. 6 cm) en wordt constant 
gehouden d.m.v. de toepassing van een constante druk op de hefin-
richting. Het volstaat dan om, met behulp van een regelwieltje, de 
druk te wijzigen om de werkdiepte aan te passen.

Overigens doen veren dienst als mechanische schokbrekers die de 
schijven met een bepaalde druk neerzetten op de grond, zodat de va-
riaties in injectiediepte beperkt worden en een verticale uitslag van de 
elementen mogelijk is om deze aan de overdwarse terreinoneffenhe-
den aan te passen (tot 25 cm). Als optie kunnen de veren vervangen 
worden door een systeem met hydraulische dwarscompensatie dat 
voor ieder element een gelijke bodemdruk houdt (principe van de 
communicerende vaten).

De SOLODISC zodebemester is het ideale multifunctionele werk-
tuig voor een verspreiding met hoge precisie op uw weiden. Deze 
bestaat uit schijven met grote diameter (406 mm x 19 mm), die voor 
een zekere efficiëntie zorgen op jonge planten, weiden, enz.

STRUCTUUR

De SOLODISC bemester is uitgerust met schijven die gemakke-
lijk uitgewisseld kunnen worden, waardoor de machine aan al uw 
eisen aangepast kan worden. Zelfslijpende schijven (Ø 406 mm - 
19 mm dik) worden standaard gemonteerd op alle machines. Deze 
schijven uit gietstaal zijn uiterst duurzaam en daardoor onverslijt-
baar. Een ander model is optioneel verkrijgbaar: Ø 300 x 3 mm met 
kouter. Ze bieden de mogelijkheid om de bemester iets te verlich-
ten. Ze werken met voorverbredende kouters om zodoende een 
groot verspreidingsvolume te behouden.

SCHIJVEN

SOLODISC

De schijven zijn op naven met hermetisch gesloten en overgedimen-
sioneerde conische lagers gemonteerd (die aangedraaid kunnen 
worden). De weerstand van de lagers voor de Ø 406 mm schijven 
maakt de machine sterk kostenbesparend gedurende vele jaren.

SOLODISC MODELLEN
Modellen Werk- 

breedte 
(m)

Transport- 
breedte 

(m)

Aantal
elementen

Afstand 
tussen de 

kouters (cm)

Ge-
wicht 
(kg)

3010/14SD 3,01 3,00 14 21,5 840
4300/20SDH 4,30 2,64 20 21,5 1.400
5160/24SDH 5,16 2,64 24 21,5 1.580
6020/28SDH 6,02 2,64 28 21,5 1.980
6880/32SDH 6,88 2,64 32 21,5 1.780
7740/36SDH 7,74 2,64 36 21,5 2.540

6750/36SDH2 6,75 2,64 36 18,75 1.950
7500/40SDH2 7,5 2,64 40 18,75 2.200
8250/44SDH2 8,25 2,64 44 18,75 2.640

SOLODISC XXL
Deze nieuwe bemester is bestemd voor de grote landbouwbe-
drijven en de loonwerkers.

Voordelen:
•  tot 8,25 m breed;
•  2 verticale snijverdelers voor een constant en homogeen 

debiet;
•  een nieuw tubulair frame;
•  een afstand tussen de rijen van 18,75 cm;
•  een beperkt gewicht.
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VERSPREIDINGSBOMEN

MULTISPATBOMEN
De traditionele verspreidingsystemen maken het mogelijk op grote 
breedten te werken Dankzij de verschillende modellen kan er ge-
kozen worden tussen luchtverspreiding of verspreiding vlak boven 
de grond. 

Doordat ze volledig gegalvaniseerd zijn, beschikken de JOSKIN 
verspreidingsbomen over een optimale bescherming en een lange 
levensduur. Bovendien zijn alle bomen van de hydraulische inklap-
functie voorzien.

HYDRAULISCHE INKLAPFUNCTIE

MULTISPATBOMEN

Alle bomen zijn van de hydraulische inklapfunctie voorzien die een 
verwaarloosbare overhang heeft en die het besturen van de trek-
ker-voertuig combinatie geenszins beïnvloedt. Bij het transport 
is het geheel beveiligd door het clipssysteem van de boom, dat in 
hoogte ingesteld kan worden en dat een wieg met een rubberen 
schokdemper bevat.

De hydraulische inklapfunctie heeft de volgende eigenschappen:

• hydraulische beveiliging;

• vergrendeling van de vleugels van de boom in transportstand 
m.b.v. ineensluitende steunen;

• dwarsgeplaatste cilinders (niet verticaal) om de positie van de 
boom beter te behouden (vermindering van slingerbewegingen).

Voor een hogere veiligheid is de boom zo ingeklapt dat de snijver-
delers naar binnen gericht zijn en zodoende niet buiten de machine 
steken. 

Indien de boom groter dan 18 m is, wordt een dubbele inklapfunctie 
vereist. 

SLEEPSLANGBOMEN
De JOSKIN sleepslangbomen maken het mogelijk om over een gro-
te breedte te verspreiden door de mengmest aan de voet van de 
planten toe te dienen zonder de bladeren te besmeuren, waardoor 
de verliezen aan nutriënten aanzienlijk verminderd worden, de 
groei van de planten niet vertraagd wordt en het voer niet veront-
reinigd wordt. Dankzij de twee modellen kan er gekozen worden 
tussen gewone toediening of injectie.

Ze hebben echter een zeer soortgelijke constructie. De PENDISLIDE 
en PENDITWIST zijn immers van driehoekige draagarmen voorzien 
die om een centraal frame draaien en die elk sleepslangen dragen 
met onderlinge afstanden van 25 of 30 cm. Doordat ze volledig ge-
galvaniseerd zijn, beschikken ze over een optimale bescherming en 
een lange levensduur.

Bovendien zijn alle bomen van de hydraulische inklapfunctie voor-
zien. De PENDITWIST vanaf 18 m breed zijn standaard uitgerust met 
de dubbele inklapfunctie.

Beide modellen zijn standaard voorzien van aankoppelingsspijlen 
voor hun hoogte-instelling. Ze worden vervolgens gekoppeld aan 
de JOSKIN 4-puntshefinrichting van de tank.

Bovendien, indien uw mengmesttank uitgerust is met de optie 
"Exacte strooikegel door hefinrichting", blijft het mogelijk de meng-
mest op een traditionele manier te verspreiden.

P.24
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SNIJVERDELER
De snijverdeler is essentieel voor de goede werking van het ver-
spreidingswerktuig. Er is één snijverdeler op bomen van 9  m en 
twee op die vanaf 12 m om de reactietijd bij het aanvatten van de 
verspreiding en ladingsverliezen te beperken (uniformere versprei-
ding).

SLEEPSLANGBOMEN

ANTI-CRASH

De JOSKIN verspreidingsbomen zijn allemaal standaard uitgerust 
met de anti-crash inrichting die voor een extra beveiliging zorgt 
bij het werken op heuvelachtige grond. Iedere boomvleugel is van 
geledingsveren voorzien die bij het verspreiden op een hobbeli-
ge grond de uiteinden van de boom inklappen (max. 55 cm) als ze 
tegen de grond stoten. De montage van de vleugels op de sleuf-
gaten maakt hun uitzwenken en hun terugkeer in uitgangspositie 
mogelijk.

De JOSKIN bomen (behalve de TWINJET) zijn allemaal standaard uit-
gerust met het (dubbelwerkend) anti-drup ophefsysteem met Twist 
systeem.
Het zorgt voor een schoon transport, dankzij het volledige kantelen 
van de sleepslangen, waardoor het weglopen van mengmest op de 
weg en ieder verlies in de velden bij manoeuvres voorkomen worden. 

De JOSKIN sleepslangbomen zijn standaard voorzien van het Twist 
systeem dat een rotatie van de gehele boom op 150° mogelijk maakt.

Naast deze anti-drup-functie vertoont het Twist systeem andere voor-
delen: 

• Het biedt een beperkte overhang.

• Het maakt het mogelijk, als optie, om met een exacte strooikegel te 
verspreiden zonder de boom te moeten demonteren Het volstaat 
enkel de strooikegel evenals twee handbediende of hydraulische 
afsluiters toe te voegen.

TWIST EN ANTI-DRUP SYSTEMEN

P.26
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MULTITWIST RM

De JOSKIN MULTITWIST verspreidingsbomen maken het mogelijk 
om de mengmest homogeen te verspreiden op breedten van 12 en 
15 m. 

Dit verspreidingswerktuig bevat twee hoofdbuizen, die door twee 
driehoekige draagarmen ondersteund worden. Op de 12 m uitvoe-
ring voeden ze elk vier van de acht buizen met keerplaten op hun 
uiteinde.

De TWINJET verspreidingsboom maakt het mogelijk om op een tra-
ditionele manier te verspreiden d.m.v. een "dubbelspat" systeem. 
De twee spatdoppen hebben een zwenkverdeler aan hun uiteinde 
voor het verspreiden over een zeer grote breedte. De verdeelkast 
heeft twee Ø 125 mm uitlaten met snelkoppeling en een keerplaat 
die de vreemde voorwerpen achterhoudt. De stenenvanger kan ge-
ledigd worden via toegang tot de verdeelkast.

Deze zwenkverdeler slingert d.m.v. de verspreidingsdruk en een ver-
nuftige mechanische inrichting. 

Bijgevolg is het mogelijk om de inhoud van de tank in beide richtin-
gen beurtelings te verspreiden, zodat deze projecties een lage lucht-
weerstand bieden.

De buizen van de MULTITWIST zijn voorzien van een keerplaat aan 
hun uiteinde. De mengmest wordt dan vlak boven de grond in een 
parapluvormige straal verspreid.

Op te merken valt dat het Twist systeem zowel op de 4-puntshefin-
richting als op de schoorzuilen van de tank gemonteerd kan worden. 
Hetzelfde geldt voor de TWINJET boom.

TWINJET

ALGEMEEN ALGEMEEN

TWINJET MODELLEN MULTITWIST RM MODELLEN
Modellen Verspreidings-

breedte (m)
Aantal 
buizen

Gewicht 
(kg)

15/2 RT 15 2 630
18/2 RT 18 2 660
21/2 RT 21 2 680
24/2 RT 24 2 700
27/2 RT 27 2 800

30/2 RT 30 2 820

Modellen Verspreidings-
breedte (m)

Aantal 
buizen

Gewicht 
(kg)

12/8 RM 12 8 870
15/10 RM 15 10 930
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MULTITWIST XXL

De JOSKIN MULTITWIST XXL boom maakt het mogelijk om een ver-
spreidingsbreedte van 27 m te bereiken.

Hoe groter de werkbreedte, hoe groter het aantal buizen. Om een ho-
mogene verdeling van de mest in elke buis te hebben, is een 6" dub-
bele toevoer vereist. Elke leiding brengt de mengmest, via flexibele 
rubberen leidingen (Ø 125 mm), naar het midden van de hoofdbuizen 
zodat hij niet geremd wordt en dat de druk maximaal en gelijk is bij 
elke uitlaat.

Het verspreidingssysteem, dat op het uiteinde van elke buis beves-
tigd is, bestaat uit een rubberen kegel die gericht is naar een keer-
plaat. Een achterplaat zorgt voor een homogene verspreiding.

ALGEMEEN 4-PUNTSFRAME

OPTIE

De MULTIWIST XXL is gekenmerkt door zijn 4-punts achterframe 
dat het mogelijk maakt om die op een achterhefinrichting te mon-
teren. 

Bovendien, gezien zijn grote werkbreedte, heeft JOSKIN de auto-
matische blokkering (bij het in- en uitklappen van de boom) en de 
passieve hellingsverstelling ontworpen. Deze laatste verkleint de 
torsiekrachten die de boom ondergaat op oneffen grond en maakt 
het mogelijk om het terrein te volgen indien nodig.

Om de verspreidingsbreedte later te vergroten, biedt JOSKIN de 
mogelijkheid om de MULTITWIST XXL bomen met een paar ver-
lengstukken van 1,5 m uit te rusten die vastgebout moeten worden 
aan de twee uiteinden van de boom. 

(1) De letter X wijst een MULTITWIST XXL aan en de letter D een dubbele inklapfunctie.

TWINJET MODELLEN
Modellen Verspreidings-

breedte (m)
Aantal 
buizen

Gewicht 
(kg)

15/10 RMX(1) 15 10 1.520
18/12 RMX(1) 18 12 1.820

18/12 RMXD(1) 18 12 1.860
21/14 RMXD(1) 21 14 1.900
24/16 RMXD(1) 24 16 1.940

27/18 RMXD(1) 27 18 1.980
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PRECISIE

OPTIES

De PENDISLIDE is een sleepslangboom die uitgerust is met sleuf-
kouters uit ertalon, die ervoor zorgen dat de mengmest nog nauw-
keuriger toegediend wordt tussen groeiende gewassen zonder de 
planten te bevuilen. Dankzij dit systeem volgen de sleepslangen het 
terrein perfect en zorgen voor een homogene verdeling van de mest 
op de te bemesten oppervlakte.

Het blijft mogelijk om de mengmest op een traditionele wijze te ver-
spreiden (met een exacte strooikegel). Dankzij de hoogte-instelling 
d.m.v. de tussenstukken is het niet nodig de boom te demonteren 
om traditioneel te verspreiden.

Uw PENDISLIDE kan uitgerust worden met kogelkranen die het mo-
gelijk maken om de verspreidingsbreedte te verkleinen: 6 uitlaten 
per uiteinde en 3 per wielspoor. 

De Section Pilot optie maakt het ook mogelijk om de werkbreedte in 
te stellen (zie. p. 11).

VEILIGHEID Twist systeem Anti-crash beveiliging

PENDISLIDE

De PENDITWIST legt de mengmest rechtstreeks op de grond via 
de sleepslangen die naar achteren gericht zijn. Zijn verspreidings-
breedte kan 18 m bereiken. 

Deze boom kan voor verschillende werkzaamheden gebruikt wor-
den. Hij brengt de mest aan zonder het groeien van de planten te 
verhinderen en het voer te verontreinigen: maïs, weiden, jonge 
planten, enz.

NIEUW: de nieuwe JOSKIN verspreidingsbomen van 13,5 m en 16 m 
zorgen voor een grote keuze aan werkbreedtes, waardoor hun ge-
bruikers de grondverdichting en de vorming van bandensporen 
door 2 kunnen verdelen (aangezien de spuitmachine in dezelfde 
sporen zal rijden).

ALGEMEEN

PENDITWIST

PENDITWIST MODELLEN PENDISLIDE MODELLEN
Modellen Verspreidings-

breedte (m)
Aantal 

openingen
Afstand 

(cm)
Gewicht 

(kg)

90/RT1 9 30/36 30/25 1.050/1.100
120/RT2 12 40/48 30/25 1.140/1.220
135/RP2 13,5 46/54 30/25 1.290/1.370
150/RT2 15 50/60 30/25 1.470/1.560
160/RP2 16 54/64 30/25 1.500/1.530

180/RT2 18 60/72 30/25 1.590/1.620

Modellen Verspreidings-
breedte (m)

Aantal 
openingen

Rijafstand 
(cm)

Gewicht 
(kg)

90/PS1 9 30/36 30/25 1.500/1.550
120/PS2 12 40/48 30/25 1.790/1.850
135/RP2 13,5 46/54 30/25 1.915/1.995
150/PS2 15 50/60 30/25 2.080/2.140
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De VOGELSANG sleepslangbomen bieden de mogelijkheid om op 
breedten tot 36 m te verspreiden.

Ondanks hun grote werkbreedtes werd de constructie zodanig be-
dacht om het gewicht te minimaliseren en de compactheid bij het 
transport te garanderen.

Voor een homogene verdeling van de mest in de sleepslangen en een 
nauwkeurige verspreiding zijn de VOGELSANG bomen van twee Exa-
Cut snijverdelers voorzien die 40 of 48 uitlaten voeden.

De uiteinden worden 180° hydraulisch ingeklapt en op de basisboom 
gelegd om de transportlengte te verkleinen. Dit telescopisch systeem door 

hydraulische cilinder, dat zich 
achteraan op de boom bevindt, 
maakt het mogelijk om de leng-
te bij het transport te verklei-
nen door 6 sleepslangen aan 
elke kant bijeen te brengen. De 
uiteinden van de boom zijn te-
lescopisch en kunnen bij het 
transport ingeschoven worden.

De DoubleFold optie biedt de 
mogelijkheid aan om de werk-
breedte met 1,5  m manueel te 
verkleinen aan weerzijden van 
de boom, naar keuze (sectieon-
derbreking via manuele afslui-
ters of ComfortFlowControl ten 
zeerste aanbevolen om overlap-
pingen aan de uiteinde van de 
boom te voorkomen). 
Deze inrichting is bijzonder nut-
tig bij de veldranden.

Bij de werkbreedte van 24 m is het mogelijk om voor een tussenaf-
stand van 25 cm te kiezen in plaats van 30 cm. De 40/40 snijverde-
lers worden dan vervangen door 48/48 uitvoeringen.

ALGEMEEN

TOPSWING 

DROP-STOP 

Bij het transport op de weg worden de sleepslangen naar boven op 
180° ingeklapt zodat de mengmest niet op de weg kan afvloeien.

ACHTER-TELESHIFT

DOUBLEFOLD

RIJAFSTAND

OPTIES

VOGELSANG

Opmerking: ons raadplegen voor lengtes van 33 en 36 m.

MODELLEN VAN VOGELSANG BOMEN MET GROTE BREEDTES
Modellen Verspreidings-

breedte (m)
Aantal buizen/

openingen
Afstand 

(cm)
Gewicht 

(kg)

SwingMax3 21 80 26 2.200
SwingMax3 24 80 30 2.500
SwingMax3 27 96 28 2.800
SwingMax3 30 96 31 3.100

Vogelsang exacte strooikegel op 
boom. 
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