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ZAAWANSOWANA TECHNIKA
Produkcja według najnowszych technologii nieuchronnie wiąże
się z koniecznością inwestycji w narzędzia produkcyjne do obróbki blachy, takie jak: stoły do wypalania laserem 8 m, walcarki,
sterowane komputerowo prasy krawędziowe 8,2 m, urządzenie
do automatycznej korekty kąta gięcia, robot spawalniczy 8 m,
itd.

Tokarki sterowane komputerowo

Robot do spawania

Krawędziarka
cyfrowa

Stół do cięcia laserem

PRODUKCJA ZBIORNIKÓW
W ofercie firmy JOSKIN nie ma jednego najlepszego rozwiązania, jest ich tyle, ile potrzeb klientów. Dlatego każdy zbiornik jest produkowany
zgodnie z życzeniami odbiorcy.
Liczne możliwości, zaprezentowane w naszym katalogu, pozwolą klientom dokonać wyboru zgodnego z oczekiwaniami. W zależności od
wyboru oprzyrządowania dodatkowego, zamówiony zbiornik jest najpierw projektowany komputerowo, a następnie mają miejsce kolejne
etapy jego wytwarzania. Poniżej zostały przedstawione wszystkie etapy produkcji, podczas których przyszły wóz asenizacyjny jest wykonywany z największą starannością.

Walcowanie blachy (walcarką
cyfrową)

Łączenie
segmentów i dennic zbiorników

Ręczne spawanie
akcesoriów

Cynkowanie ogniowe (dwustronne)

W PEŁNI SKOMPUTERYZOWANE PROJEKTOWANIE I USPRAWNIANIE MASZYN
Projekty do wozów asenizacyjnych JOSKIN zostały w całości opracowane komputerowo przy pomocy oprogramowania do trójwymiarowego projektowania. Jeszcze przed wyprodukowaniem pierwszego prototypu, zespół pracujący nad nim może go obejrzeć, przeprowadzić
symulację wszystkich jego funkcji i poprawić ewentualne błędy.
Od samego początku tworzenie projektu jest połączone z programem zarządzania ogólnego - SAP. Projektanci wprowadzają więc nowe
pojęcia bezpośrednio do centralnego systemu. Nowy projekt jest zatem natychmiast włączany do systemu ciągłego usprawniania maszyn.
Tak zintegrowana struktura umożliwia maksymalną standaryzację produkcji i doskonalenie części składowych, co zapewnia większą precyzję
wykonania i elastyczność produkcji.

INDYWIDUALNA KSIĄŻKA CZĘŚCI
Najlepszym dowodem na działanie zintegrowanego systemu komputerowego zarządzania
produkcją w zakładach JOSKIN jest indywidualny katalog części dołączany przez firmę JOSKIN
do każdego pojazdu.
Książka zawiera wyłącznie rysunki i numery części składowych zamontowanych w nabytym
pojeździe i żadnych innych. Wyklucza to ryzyko błędów przy zamawianiu części, nawet po
kilku latach.
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TECHNIC CENTER BELGIA
KONSTRUKCJA
Przez cały rok w zakładach
produkcyjnych firmy JOSKIN
powstają wozy asenizacyjne, przyczepy objętościowe,
wywrotki, rozrzutniki obornika, przyczepy uniwersalne, itd.
Produkowane pojazdy są to
maszyny z wyposażeniem
na zamówienie lub z programu WIN PACK, to znaczy
maszyny z określonym, standardowym wyposażeniem,
które są dostępne w zapasach.

TECHNIC CENTER POLSKA
WPQ20004

Wóz asenizacyjny QUADRA 20000 TS
•

PNR 155 JUROP (15.500
multiplikatorem 1.000 obr./min)

•

Dyszel oleopneumatyczny

Zdjęcie nieobjęte umową

•

l/min

z

À la carte

Hamulce pneumatyczne (osie BPW)

•

Koła: 750/60R30.5

•

Hydro-Tandem

• Oś skrętna wymuszająca
• Podnośnik zintegrowany 4-punktowy
•

Przygotowanie do mieszadła hydraulicznego

•

Przygotowanie do podwójnego ramienia

•

Przygotowanie do klapy hydraulicznej

Wyposażenie standardowe do modelu QUADRA
✓ Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
✓ Zbiornik ocynkowany dwustronnie
✓     Produkcja zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
✓ Rama uniwersalna śrutowana i pomalowana - przygotowanie
do podnośnika tylnego zintegrowanego, korek spustowy Ø 8’’ z otwieraniem
szybkim (zbierak kamieni) pod zbiornikiem
✓ Ocynkowane błotniki z mocowaniem do węży
✓ Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa Ø 6’’
✓ Zawór przeciw przelewaniu (zabezpieczenie pompy)
✓ Filtr samoczyszczący (30 l)
✓ Manometr Ø 100 mm
✓ Oczko pociągowe obrotowe przykręcane (duża płytka)
✓ Hamulce pneumatyczne

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zaczep dolny
Podpora hydrauliczna (dwukier.)
Pompa 1.000 obr./min
Wałek Walterscheid z 6 wypustami
2 króćce boczne - lewy i prawy
4 m węża z PCV Ø 6’’
Złącza Perrot
Właz tylny Ø 600 mm
Oświetlenie wbudowane
Podwójne światła typu samochodowego (pasują do żarówek LED)
Hydro-Tandem:
zawieszenie
hydrauliczne
osi
1.820 mm
Przygotowanie do szerokiej rampy (> 15 m)

rozstaw

Wyposażenie specjalne do modelu WPQ20004
• 0042D
Wóz asenizacyjny QUADRA 20000 TS typ do Niemiec
• 621 x 2
Koła 30.5R32 TL (Alliance) 172 A8 / 169 B 360 (Ø 1.820 x 775 mm, 6.500 kg na koło przy 40 km/h)
• 1393
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) z ramą i dyszlem standardowym (2 zbiorniki azotu - zawieszenie
pojazdu z ładunkiem i bez)
• 675
Głębokie osadzenie kół wbudowanych w zbiornik do podwójnej osi (KONIECZNE do kół o Ø 1.601 do 1.820 mm) –
UWAGA: zmniejszenie pojemności całkowitej zbiornika
• 1775
Rozstaw osi 1.820 mm zamiast 1.550 mm z Hydro-Tandem
• 715
Oś skrętna wymuszająca z widełkowym uchwytem sprzęgu - w tym zaczep szybki do ciągnika
i centrala regulacyjna zawierająca: 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompę ręczną i manometr zamiast osi nadążnej
• 114
Hamulec proporcjonalny do obciążenia do Hydro-Tridem i Hydro-Tandem
• 1448
Światła boczne i światła obrysowe (4 sztuki)
• 937
2 reflektory pracy tylne + lampa sygnalizacyjna (ze sterownikiem w kabinie)
• 1860
Pompa typu PNR 155 JUROP (15.500 l/min przy ciśnieniu atmosferycznym - 13.850 l/min przy
60 % próżni)
- 1000 obr./min multiplikator - ze smarowaniem automatycznym zamiast MEC 8000
• 173
ECOPUMP: tłumik specjalny o dużej pojemności z odzyskiwaniem oleju, podniesiony punkt pobierania powietrza
			
i zmniejszenie hałasu
• 050
Hydrauliczne sterowanie pompą (dwukier.)
• 110
Wałek szerokokątny Walterscheid z 6 wypustami (jednostronny)
• 012
Połączony wskaźnik poziomu Ø 6’’ (przezroczysta rura z pleksiglasu) zamiast wziernika 2”
• 015 x 2
Króćce Ø 8’’ zamiast standardowych 6’’ (przedni lewy i prawy)
• 342
Przygotowanie do turbonapełniacza (po lewej stronie patrząc na kierunek jazdy)
• 626
Zawór zasysający Ø 6’’ ze szczęką ślizgową Perrot

Koncepcja WIN PACK opiera się na seryjnej produkcji
wozów asenizacyjnych na bazie wyposażenia, które jest uprzednio
określone i starannie dobrane przez dział techniczny i dział obsługi
przed sprzedażą.
Program WIN PACK skierowany jest do odbiorców o charakterze
ogólnym, jak i bardziej wyspecjalizowanych i stanowi dokładnie
przemyślane połączenie różnych opcji proponowanych w gamie
wozów asenizacyjnych.

Gama wozów asenizacyjnych JOSKIN liczy 13 serii obejmujących
ogółem niemal 75 modeli. Dostępnych jest ponad 1 200 opcji, dzięki którym można skompletować wóz asenizacyjny dla
każdego klienta!
JOSKIN może więc spełnić każde życzenie dotyczące wyposażenia
pojazdu. Jednakże nie chodzi tu o prototyp, ale o łączenie standardowych komponentów, tzn. komponentów produkowanych i montowanych seryjnie, które sprawdziły się w praktyce i
które po zmontowaniu tworzą dopracowany technicznie pojazd, spełniający życzenia klientów. Standardowe komponenty
gwarantują doskonałą obsługę i bezproblemowe zaopatrzenie w
części zamienne.
Zachęcamy do spotkania się z naszym przedstawicielem, który
udzieli wszelkich informacji!
Zapraszamy do naszych hal
wystawowych TECHNIC CENTER:

Jedną z zalet maszyn WIN PACK jest to, że są szybko dostępne i że
są montowane przez doświadczonych specjalistów w danej dziedzinie. Ponadto te maszyny są również interesujące pod względem
finansowym, gdyż mają więcej wyposażenia w korzystnej cenie.

• SOUMAGNE (4.000 m²)

Krótko mówiąc WIN PACK = doskonała oferta!

• TRZCIANKA (2.400 m²)
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KONSTRUKCJA

Rue de Wergifosse, 39
4630 Soumagne BELGIA

ul. Gorzowska 62
64980 Trzcianka POLSKA

Właściwy dobór pompy!
5 typów pomp - ROZWIĄZANIE dla każdego
Właściwy dobór pompy jest pierwszym, i niewątpliwie najważniejszym, etapem przy tworzeniu koncepcji wozu asenizacyjnego.
W tym celu, JOSKIN proponuje pięć kategorii pomp przeznaczonych do użytkowania w różnych warunkach. Na następnych stronach zawarto informacje
pomocne w dokonaniu wyboru typu
pompy, który byłby najbardziej odpowiedni do określonych potrzeb.

Garda

Storm

Po wybraniu pompy, należy zastanowić się nad litrażem i liczbą osi.
Ważnym kryterium jest również
możliwość wyposażenia wozu asenizacyjnego w osprzęt do rozlewania.

Próżniowa

Krzywkowa

Ślimakowa
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JOSKIN proponuje szeroką gamę,
obejmującą 73 typy podstawowe i 13
różnych modeli, która powstała, aby
zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich
użytkowników. Począwszy od rolników
posiadających niewielkie gospodarstwa, po
duże przedsiębiorstwa rolne i biogazownie.

POMPA PRÓŻNIOWA
PRÓŻNIOWY SYSTEM POMPOWANIA
System próżniowy wykorzystuje ciśnienie atmosferyczne, aby napełnić zbiornik wskutek różnicy
ciśnień. W celu opróżnienia zbiornika, gnojowica jest wypychana na zewnątrz. Poprzez wytworzenie
próżni (podciśnienia) w zbiorniku, powstaje różnica ciśnień pozwalająca zasysać gnojowicę do zbiornika. W fazie tłoczenia (rozlewu), odbywa się to na odwrotnej zasadzie. Pompa  wytwarza w zbiorniku
ciśnienie, co pozwala na  wypchniecie gnojowicy na zewnątrz.

		
✓
✓
✓
✓

		
		

ZALETY
Stosunek wydajności do ceny
Małe zużycie (nie ma gnojowicy w pompie)
Niskie koszty obsługi
Łatwe użytkowanie

Z ŁOPATKAMI - ZE SMAROWANIEM				

• System pompy z ruchomymi łopatkami
• Napęd wirnikiem  
• Zawór uchylny sterujący strumieniem powietrza do zasysania
i tłoczenia
• Konieczne
smarowanie.
Smarowanie
wymuszone
(kropelkowe) w każdej pompie dostarczanej przez firmę JOSKIN

		

WIRNIK Z KRZYWKAMI - BEZ SMAROWANIA		

modele
ALPINA2

2.50
0
3.25
0
4.00
0
5.00
0
6.00
0
7.00
0
7.10
0
7.30
0
8.30
0
8.40
0
9.00
0
10.0
00
10.5
00
10.7
00
11.0
00
11.5
00
12.0
00
12.5
00
13.0
00
13.5
00
14.0
00
14.5
00
15.5
00
16.0
00
16.5
00
18.0
00
18.5
00
20.0
00
20.5
00
21.0
00
21.5
00
23.5
00
24.0
00
26.0
00
28.0
00
30.0
00
32.0
00

Objętość

Aplikator

• Model próżniowy o dużej wydajności
• Dwa wirniki z krzywkami typu "przepływowego" zamiast
łopatek.
• Podciśnienie w zbiorniku wytworzone przez obroty krzywek.
• Brak smarowania, ponieważ nie ma kontaktu między
ruchomymi elementami.
• Brak zużycia i emisji zanieczyszczeń

-

MODULO2

V

KOMFORT2

V

COBRA

V

TETRAX2

V

QUADRA

V

X-TREM

V

EUROLINER

V

Q-BIGLINER

-

TETRALINER

-

•
•

•

•

•

•

•
•

•

STR.
P.1111

•
•
••
•
•

•

•

••

••

••

••

STR.12
P.12
STR.
P.1313

•

••

••

••

••

STR.
P.1818

•

STR.
P.1616

•

•

•

••

••

•

•

••

••
••

STR.
P.1717
••

••
•••

STR.
P.1919

••
••

•••

STR.
P.2020

••
•••

•••

••• ••• •••

STR.
P.2121

••• ••• ••• STR.
P.2222
•••
••
•••

VACU-CARGO V

• Oś pojedyncza •• Oś podwójna ••• Oś potrójna
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•

•
••
•
••

••
•••

•••

STR.
P.2323

••• ••• ••• ••• •••

STR.
P.2626

•••
••
•••

•••

POMPA ODŚRODKOWA - ŚLIMAKOWA
ŚLIMAKOWY SYSTEM POMPOWANIA
System ślimakowy wykorzystuje  mechaniczny ruch rotora w kształcie śruby, aby napełnić i opróżnić
zbiornik. Obroty śruby wewnątrz statora powodują powstawanie kolejnych szczelnych komór, które
przemieszczają się wzdłuż osi zasysania / tłoczenia, co daje efekt pompowania i tłoczenia.   Do tego
typu pompowania konieczne jest szybkie zalewanie.

✓
✓
✓
✓
✓

ZALETY
Szybsze napełnianie / opróżnianie (zależnie od wydajności
pompy)
Możliwość pompowania gęstej gnojowicy
Dostosowanie do długich węży (do pompowania lub do
osprzętu rozlewającego)
Utrzymana możliwość pompowania  na głębokość + 3,5 m
Standardowe wyposażenie umożliwiające mieszanie i
przepompowywanie między zbiornikami
Ciśnienie wyjściowe powyżej 1 bara, co gwarantuje dobre
rozprowadzanie na dużej szerokości roboczej

Pojemność
modele
DELTA2

2.50
0
3.25
0
4.00
0
5.00
0
6.00
0
7.00
0
7.10
0
7.30
0
8.30
0
8.40
0
9.00
0
10.0
00
10.5
00
10.7
00
11.0
00
11.5
00
12.0
00
12.5
00
13.0
00
13.5
00
14.0
00
14.5
00
15.5
00
16.0
00
16.5
00
18.0
00
18.5
00
20.0
00
20.5
00
21.0
00
21.5
00
23.5
00
24.0
00
26.0
00
28.0
00
30.0
00
32.0
00

✓

Aplikator

		

V

MODULO2

V

COBRA

V

VOLUMETRA

V

•

•

•

•

•

•

•
••

••

••
•

•
••

•

••

••
•

STR.
P.1414

••

STR.12
P.12
STR.
P.1313

••

STR.
P.1616

•
••

• Oś pojedyncza •• Oś podwójna ••• Oś potrójna
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•

•

••

••

••

STR.
P.1515

ODPOWIEDNIA KONSTRUKCJA
Budowa wozów
asenizacyjnych JOSKIN opiera się
na 3 głównych zasadach

2 KONSTRUKCJE - 13 MODELI WOZÓW ASENIZACYJNYCH JOSKIN
KONSTRUKCJA SAMONOŚNA - 6 MODELI
Wozy asenizacyjne samonośne mają jednolitą strukturę nośną zbiornik jest przyspawany na całej długości i szerokości do kołyski
tworząc z nią zintegrowaną konstrukcję.

WÓZKI MODUŁOWE - CARGO
System CARGO powstał w oparciu o zasadę modułowości - na bazie tego samego podwozia można mieć kolejno: wóz asenizacyjny,
przyczepę objętościową, wywrotkę rolniczą, przyczepę uniwersalną lub rozrzutnik obornika.

• ALPINA2
• MODULO2
• DELTA2
• TETRAX2
• VOLUMETRA
• TETRALINER
• VACU-CARGO
RAMY NIEZALEŻNE - 7 MODELI
Niezależna rama firmy JOSKIN jest tak zaprojektowana, aby łączyć w
sobie solidność i sprężystość.
Taka "uniwersalna" rama jest całkowicie niezależna od zbiornika i
pochłania wszystkie obciążenia oddziałujące na wóz asenizacyjny.
Zbiornik jest zatem całkowicie zabezpieczony przed wibracjami.
Ponadto, uniwersalna rama jest przygotowana do montażu podnośnika 4-punktowego umożliwiającego mocowanie wszelkiego typu
osprzętu do rozlewania (aplikatory, rampy).

ŁATWOŚĆ JAZDY
Budowę maszyn JOSKIN (nie tylko wozów asenizacyjnych) cechuje skierowana ku górze linia uciągu układu jezdnego połączonego z ciągnikiem. Podczas pracy, na drodze lub na polu, pojazd ma
tendencję do niewielkiego unoszenia się, a w efekcie potrzebuje
mniejszej mocy. Pojazd jedzie więc lekko i zapewnia komfort jazdy
w każdej sytuacji.

BOGGIE
JOSKIN ROLL-OVER

• COBRA
• KOMFORT2
• QUADRA
• X-TREM
• EUROLINER
• Q-BIGLINER
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HYDRO
TANDEM/TRIDEM

COBRA
Wąska rama
do dużych kół
niskociśnieniowych
ZESKANUJ,
ABY UZYSKAĆ
W I Ę C E J
INFORMACJI

WĄSKA NIEZALEŻNA RAMA

INFORMACJE OGÓLNE

Struktura nośna, niezależna, składa się z wąskiej uniwersalnej ramy
przymocowanej do zbiornika. Rama jest tym solidniejsza, im dalej
od punktów oparcia, jakie stanowi oś i oczko pociągowe. Zbiornik,
wzmocniony na całej długości przyspawanymi kątownikami, spoczywa na ramie. W ten sposób podlega o wiele mniejszym naprężeniom.

Wóz asenizacyjny JOSKIN COBRA jest pojazdem jednoosiowym o
zwartej budowie i dużej pojemności przeznaczonym do pracy w
polu. Jego budowa zakłada montaż szerokich opon niskociśnieniowych (o średnicy do 1,86 m i szerokości 1,05 m) z głębokim
wbudowaniem, dzięki czemu pojazd nie przekracza 3 m. Model
COBRA można wyposażyć w zwarty podnośnik, który doskonale
pasuje do ramy, co zmniejsza tylny zwis maszyny. Jest on montowany na ramie za pomocą stożkowych sworzni, które zapewniają
optymalne mocowanie.

2.950 mm

Podnośnik COBRA

DUŻA ZWROTNOŚĆ
Dzięki krótkiemu zbiornikowi o dużej średnicy pojazd jest bardzo
zwrotny.

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość konstrukcji układu jezdnego

600 mm

Maks. wymiary kół (mm)

Ø 1.860 mm / szer. 1 050 mm

Układ jezdny

Oś pojedyncza

Zawieszenie sprzęgu

Resor wzdłużny standardowy /
oleopneumatyczne

Systemy pompowania

Próżniowy, ślimakowy

Osprzęt do pompowania

Wszystkie typy(1)

Osprzęt tylny

Wszystkie typy(1)
(1) Dostosowane do wymiarów pojazdu

MODEL COBRA
Pojemność teoretyczna (l)

Pompa
standard

Oś (osie): (mm) rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce
(mm)

Podpora

Ø zbiornika
(mm)

9000 ES

8 668

MEC 8000/D

ADR 130x2000-10G

406 x 120

hydr.

1 800

10000 ES

9 899

MEC 8000/D

ADR 130x2000-10G

406 x 120

hydr.

1 800

11500 ES

11 200

MEC 8000/D

ADR 150x2000-10G

420 x 180

hydr.

1 900

13000 ES

12 534

MEC 8000/D

ADR 150x2000-10G

420 x 180

hydr.

2 000

Uwaga - pojemność może się zmieniać w zależności od opcji wyposażenia (wbudowanie dużych lub szerokich kół, ramię pompujące, itp.)
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EQUIPMENT
STEERING AXLES

Advantages:
• less damage to the ground
• less wear to the mechanical components of your vehicle
• less shifting tyres
• less traction power needed

PRINCIPLE

FREE STEERING AXLE
(STEERING WHEN DRIVING FORWARD)

"Free" position
- in the field
- at the farm

With the free steering axles, the tank has to be connected to
a double-acting distributor. Each end of this type of steering
axle is articulated and lets the hub pivot in the driving direction. Alignment and locking are carried out by one, or two,
cylinder(s), according to the manufacturer's design. One or
two shock-absorbers ensure the stability of the free steering
axle by preventing too significant vibrations.

Optional on: MODULO2, KOMFORT2 and DELTA2
Standard on: QUADRA, VOLUMETRA and CARGO TSM

DOUBLE FREE STEERING AXLE
(STEERING WHEN DRIVING FORWARD)

DIAGRAMS

FREE POSITION

The free steering axle follows the direction taken by the tractor.
The oscillation range is more or less 15° on each side of the
front tyre axis. To drive on the road (> 15km/h) or when reversing, it is necessary to lock the axle.

The self-tracking free steering axle proposed by JOSKIN offers the possibility to keep the advantages of the classical free
steering axle, both when driving forward and reversing!
The automatic self-tracking axle is fitted with two electronically
controlled cylinders for its locking and alignment.

A FEW POINTS...
A sensor on the axle detects the driving direction of the trailer
and allows the system to automatically lock one of the two cylinders to make sure the the axle works properly. With this configuration, the user does not have to intervene; the automatic
free steering axle works autonomously, both when driving forward and reversing.

EQUIPMENT

Free steering axle (ADR)
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''Locked'' position (> 15km/h)

"LOCKED" POSITION

- when reversing
- on the road

A very powerful hydraulic locking device perfectly aligns the
running gear with the front axle and makes the carriage safe
to use.

EQUIPMENT

PRINCIPLE

NT
AVAILABLE EQUIPME

AKCESORIA DO UKŁADU JEZDNEGO

Free steering axle (BPW)

EQUIPMENT
ARTICULATED PUMPING
ARM

2

3

4

GENERAL POINTS

Examples

TELESCOPIC EXTENSION

The Ø 250 mm model can also be fitted with a turbo-filler (lower depression rate of the pump and smaller filling time). For
more details, see page 55.

JOSKIN proposes currently 4 types of articulated pumping
arms (see legend here-above):

1- Straight without turbo-filler
2- Straight with turbo-filler
3- Angled without turbo-filler
4- Angled with turbo-filler

This arm is available with a diameter of 200mm (8") or 250mm
(10"). The two DA hydraulic hinges make the pumping arm
reach most slurry storage tanks.

Built-in

For more reliability, all hydraulic pipes of the arm are rigid and
the watertightness between the arm and the tank is guaranteed
by a DA industrial valve.
The JOSKIN articulated pumping arms are available in
self-supporting or built-in version. The built-in one is often chosen according to the tank volume (compulsory on EUROLINER,
Q-BIGLINER and CARGO) because it allows to limit the overall dimensions and provides the safety which is needed when
driving on roads.
JOSKIN proposes two types of articulations:
- a knee-joint activated by a cylinder (standard);
- a knee-joint driven by a hydraulic motor.
The main difference between the two is the opening angle of
the arm which is much bigger with the hydraulic knee-joint.

Self-supporting structure

The articulated pumping arms
can be fitted with the option
telescopic extension (1,80m),
which allows to pump easily in
very deep pits (+/- 4,5 m). This
extension is available with a
diameter of 8" or 10".

OSPRZĘT DO POMPOWANIA

Submerged turbo on articulated
arm

Turbo-filler

FIRST ARTICULATION

SECOND ARTICULATION

119°

BUILT-IN

132°

119°

EQUIPMENT

EQUIPMENT

SPECIFICITIES

31

EQUIPMENT

1

30

4,2m

NOT BUILT-IN

123°

132°

180°

5,5 m

The max. angle of the second articulation

The max. angle of the second articulation

With a built-in pumping arm, the opening angle between the tank and the first arm artic-

(with knee-joint driven by a cylinder) is

(with knee-joint driven by a hydraulic mo-

ulation is max. 119°, while with a not built-in arm, it is max. 132°.

123°.

tor) is 180°.

EQUIPMENT
PUMPING ACCESSORIES

60

EQUIPMENT
AUXILIARY PUMPING
ACCESSORIES
61

Hydraulic motor
Propeller

Ø 150mm (6")

Ø 200mm (8")

Slurry inlet

Ø 250mm (10")

SUCTION PIPES

MANUAL SUCTION VALVES

TURBO-FILLER

JOSKIN proposes a wide range of flexible pipes and galvanized
rigid tubes (straight or cranked) connecting your spreader to
your slurry pit.

JOSKIN uses four types of manual valve with different diameters (6" or 8"), jaws ("Perrot" or "Italy") and coupling systems
("rocking" or "sliding") for the filling pipe.

The turbo-filler makes it possible to pump and push a bigger
volume faster and without burdening the pump.

Slurry
Air intake

Slurry
Closed valve
(full tank)

All our manual valves are fitted with an air intake point,
which prevents any slurry
spattering risk.

EQUIPMENT

6", 8" OR 10"? BET ON FLUIDITY!
Control lever with
plastic handle

The pumping ease and speed is influenced by the diameter of
the pipes, openings and valves. If, for instance, we consider a
load loss of 15mm (matter "stopped" along the pipe walls), the
useful way-out of the Ø 8" pipe is twice larger than that of the
Ø 6" one; the useful way-out of a Ø 10" pipe is 1,6 times larger
than for a Ø 8" one.
Sucking "thicker" types of slurry will be much easier with pipes
with large diameter.

End of the pipe

Control lever with
plastic handle

As for the Ø 8", it makes it possible to increase the flow, even
with a lower depression rate.
On the other hand, the Ø 10" allows much higher flow rates. It
is only available for high-capacity tankers that are fitted with
powerful pumps.

End of the pipe

Besides being sucked by the vacuum pump, slurry is also
"pushed" into the tank. However, the volume of the sucked
up slurry is higher. Indeed, it is possible to pump with a lower
vacuum level with the turbine. As a result, the slurry will expand to a lesser extent (natural property of slurry) and create
less foam.

Turbo on articulated side arm

Turbo on dorsal boom

Turbo on JUMBO arm

Submerged turbo

As a consequence, the sucked volume is very close from the
one at rest: better filling level.
The sliding jaw is mechanically more resistant and
pushes the pipe flat on the
neck, which stands for a better alignment of the coupling
(only 6" Perrot and 8" Italy).

Jaw

The Ø 6" opening diameter is the most common type, the most
easy to handle and the most economical.

In combination with a vacuum pump, it allows to better fill the
spreaders and to accelerate the filling process.

The askew opening of the
rocking jaw makes the pipe
easy to fix in the coupling.

Jaw

SIMPLE-CUT CHOPPER
The Simple-Cut chopper is based on the patented technique
of the Scalper © macerators. Indeed, any foreign body in the
slurry is chopped by three self-sharpening circular blades turning against a contra-rotating blade fitted with conical openings.

EQUIPMENT

Various models of galvanized and rigid 90° elbows can also be
used in order to make the pit easier to reach. We merely recommend you to keep the shortest distance possible between
the tank and the pit: the standard 4m flexible pipe offers a good
compromise distance, weight and load loss.

In this way, slurry is homogeneously distributed in the rear
spreading tool while making sure that possible foreign bodies
or stones do not prevent the macerator from working properly.
These are collected in a trap which is easy to reach and has to
be emptied regularly. This operation is made easier by a quick
opening system.

AKCESORIA DO POMPOWANIA

Combined with volumetric pumps, the Simple-Cut offers an extra protection to the pump against foreign bodies.

It is important to note that the only way to work with this diameter is to take the option Ø 250mm pumping arm.
Ball-shaped male
nozzle
Oscillating
crown
ITALY

PERROT

JOSKIN uses two types of couplings: "Italy" and "Perrot" (standard).
The first one is quite light but its round head can cope with imperfect
alignments. The second one is stronger but the two parts must be set
in a more or less straight line.

54

55

26
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Osprzęt do rozlewania
SPREADING TOOLS
PENDISLIDE

APLIKATOR DO ŁĄK

GENERAL POINTS - LINE SPREADING BOOMS

SAFETY

From an agronomic point of view, the JOSKIN PENDITWIST and
PENDISLIDE booms are very interesting as they make it possible to lay slurry at the foot of the plants without slowing down
the growth of the vegetables and with no slurry residue in the
forage.

For a clean transport, without slurry losses, the JOSKIN line
spreading booms are standard fitted with the Twist system
allowing a 150° rotation of the boom.

Recently, JOSKIN added to its already very large range of
spreading tools a new boom based on the PENDITWIST: the
PENDISLIDE.

Besides this anti-drip function, the Twist system has other advantages:

The PENDISLIDE is a line spreading boom whose particularity is to be fitted with ertalon skids allowing the slurry to
be applied more precisely on fields of growing plants, without
dirtying them. Thanks to this system, the line spreading hoses
perfectly follow the ground and ensure a homogeneous slurry
distribution on the surface to be spread.

These two booms are built in a very similar way. The PENDISLIDE and PENDITWIST indeed have a triangular structure
articulated on a central frame and supporting line spreading
hoses that are fixed with a regular space between them (250
or 300mm according to the type of boom). Since the JOSKIN
booms are fully galvanized, they are optimally protected and
have a longer lifetime.
The two boom models are standard fitted with linking cross-pieces allowing their height adjustment. These cross-pieces are
then hitched to the JOSKIN 4-point linkage of the tanker.

PRECISION

• it offers a limited overhang;
• it allows, in option, to spread with an exact scatterer without
having to take off the boom. The macerator, as well as two
manual or hydraulic valves, have just to be added on the
distribution box.

OPTIONS
It is possible to fit your PENDISLIDE with a ball valve device
allowing to reduce the spreading width to 6 outlets by end and
to 3 by wheel tracks.
The option exact scatterer on the boom is also available (see
page 100).

The whole PENDISLIDE range is also standard fitted with the patented JOSKIN SCALPER© macerator, whose efficiency is due
to the system of blades and counterblades in HARDOX steel.

Another safety device that can turn out to be very useful in
some conditions is the anti-crash safety system. It is standard mounted on all line spreading booms and consists in
fitting each boom wing with an articulation and stay springs.
In this way, when spreading on a bumpy ground, the ends of
the boom will retract (max.55cm) when hitting the ground.
Mounting the wings at the end of the oblong holes allows
them to pivot and go back to their initial position.

Currently, the PENDISLIDE is available with a width of 9, 12
and 15m.

SPREADING TOOLS

SPREADING TOOLS

Moreover, all booms are standard fitted with the hydraulic folding system and the PENDITWIST from 15m with the double
folding system (see page 100).

Twist system

Anti-crash safety system

SPREADING TOOLS
TERRAFLEX/2 XXL
TERRAFLEX/3

98

SPREADING TOOLS
TERRADISC
99

The TERRADISC arable injector includes a
series of discs with a diameter of 510mm
which are each directly mounted on a hard
element bolted to the chassis.

The TERRAFLEX models are fitted with Everstrong flexible tines (fixed on wide spring
leaves) ended by a 6,5cm wide reversible
straight share.
This type of tines allows:

This spreading tool ensures:
• an efficient incorporation of slurry;
• a working depth up to 18cm;

• an improved ground loosening thanks to the vibrating effect;

• an outstanding stubble ploughing work.

• a good vegetable residue mixing (in limited quantity);
• a perfectly torn plough soil and a better prepared seed
bed;

APLIKATOR DOGLEBOWY
EQUIPMENT

• a working depth ranging from 12 to 15cm.

TERRAFLEX/3

OPTIONS

WORKING PRINCIPLE

FOLDING

The global row spacing of the TERRAFLEX/3 is 30 or 40cm.
The tines are distributed on 3 rows instead of 2 on the TERRAFLEX/2, which leaves a bigger space between them. JOSKIN
designed this injector to avoid blockages. It is thus particularly
interesting when the vegetation is abundant.

In option, the TERRAFLEX injectors may be fitted with Kongskilde VFM tines and reinforced blue shares.

The new TERRADISC arable injector, which was recently
developed by JOSKIN, includes two rows of curved toothed
discs. According to the width of the tool, there are 32 to 48
discs with a diameter of 510mm spread over two rows which
are bolted to the chassis.

Two powerful DA cylinders allow to fold the two parts of the
injector upwards, resulting in a transport width of 2,80m.

The spacing between the 1st and 2nd row is moreover larger
than between the 2nd and 3rd row.

These tines are designed to bury and mix larger quantities of
straw and vegetable residues.
They indeed have:

• a vertical area (above the share) to mix the plants and the
ground in an optimal way.

The first one will open the ground. Then, the injection cones,
which are next to the discs of the first row, will allow to inject
slurry directly into the groove. The second one, whose discs
are positioned in the opposite direction as those of the first
one, will cover up and bury the slurry.

As far as the blue shares are concerned, they offer the following advantages:

This type of injector will significantly reduces losses of fertilizing elements and ensure a higher output.

• 11cm wide;

The TERRADISC has many advantages:

• two folds allowing to make the earth go up and the vegetable matter down;

• further improved robustness;

The machine is in this way compact during transport while
keeping a light overhang.

- high-speed work;

• reversibility;

- a homogeneous mixing of the slurry with the ground;

• designed for mulch seeding;

- a quality stubble ploughing;

• very good mechanical seeding effect (roots and seeds).

- almost no losses of fertilizing elements.
TERRAFLEX/3

TERRAFLEX/2 XXL

SPREADING TOOLS

SPREADING TOOLS

The TERRAFLEX/2 XXL is different from the TERRAFLEX/2
on two points. First of all, the TERRAFLEX XXL range makes
it possible to work on larger widths from 6 to 7,60m. Then, the
unique space between the tines is 40cm wide, against 30cm on
the TERRAFLEX/2.

In option, the TERRAFLEX/2 injectors can be fitted with a
levelling harrow after the two rows of shares.

EQUIPMENT
MANAGEMENT AND CONTROL

EXAMPLE OF SCREEN

A perfect proportion for a regular precision!

Main working screen

The electronic flow meter (Ø 150mm) ensures an accurate
flow at any time. Whatever the driving speed, the spreading
remains uniform thanks to the device adjusting the flow in
proportion to the advancement speed (DPA).

ISOBUS

By interpreting these data, a computer will automatically regulate the slurry flow according to the driving speed, by way of
an electric valve.

The ISOBUS is a standardized system transmitting data. It creates a kind of common language which is compatible with the
technical requirements of all agricultural applications. It allows
to connect the machine to any ISOBUS terminal without losing
information.
EQUIPMENT

ELECTRONIC FLOW METER

In order to make these operations the most accessible, reliable
and easy possible in everyday life, JOSKIN invested significantly in order to develop, on its whole range, the possibility to use
centralized controls to use the machine, thanks to ISOBUS.
This tool will make the easiest to most complicated tanker more
easy to use.

To transmit this information, the standardization implies the use
of a Bus Can network. The Bus is the physical constituent of
the network (standardized electric wires) whereas the Can is
the data exchange protocol. Finally, the norm governs the connections to the Bus that allows to link the different elements that
have to communicate (tractor, tool, boxes) with the standardized Iso 9-pin plug.

OBSŁUGA I KONTROLA

Once the software is downloaded, the terminal displays all the
functions allowing to control the machine. In option, it can be
completed with a multi-function joystick allowing to control several functions of the machine such as those controlling the dorsal boom movements.
Moreover, the terminal is compatible with a GPS system for a
precise guiding while spreading on the different parcels.

70

11

4

BASIC

• 5,6'' screen
• Video input (option)

COMFORT

• 10,4'' screen
• Phone card
input
• 2 auxiliary inputs

8
2

10

6

1
2
3
4
5
6
7

-

Main screen
Header
Customer counter
Parameters
Auto/manual regulation
Extra data
Joystick info

• 12,1'' screen
• Touch screen
• Multigraphic window

GPS

11
1

12
8 - Checking the filling level
9 - Folding/unfolding the tool
10 - Spreading sequence
auto/manual
11 - Stopping the counter on
the road
12 - Next screen

ISOBUS
JOYSTICK (watertight)

EXTRA APPLICATIONS

Screen with the customer counter

2

TOUCH

PRINTER

9

5

7

27

The ISOBUS principle is to centralize all the electro-hydraulic
functions of the machine, as well as the flow meter functions, in
one single control box, called Terminal. This Terminal does not
know anything about the machines connected to it. Actually, it is
an input and output device with no intelligence and allowing to
download the software of the computer situated on the machine
via the ISO plug.

OPTIONAL ACCESSORIES

3

The device works as follows: the flow meter constantly measures the slurry injection flow while sensors, located at the
wheels, measure the driving speed.

AVAILABLE TERMINALS

87

EQUIPMENT

The constant evolution of the technologies which are needed
to make agricultural machinery work properly implies the use of
appropriate computerized systems.

TERRAFLEX/2 XXL with levelling harrow

86

7

3

8

4
5
6
1 - Main screen
2 - Reseting volume
3 - Reseting surface
4 - Reseting distance
5 - Reseting working time
6 - Reseting all
counters

TRACK-LEADER - Allows to have parallel tracks with different driving modes. The
guiding direction and the bypass force are
displayed on the screen. The software also
gives information about the spread area and
writes the tracks and field edges to memory.

SECTION-CONTROL - Allows the automatic
activation and deactivation of the machines
and an automatic partial width change. As
soon as a section spreads party of totally on
an already spread area, it is deactivated.

9

1

10
7 - Customer file
8 - Modification of
the customer's name
9 - Next screen
10 - Back to screen N1

VARIABLE RATE-CONTROL - Allows to TRACK-LEADER TOP - Carries out an auprocess application maps in Shape format. tomatic guidance via the TRACK-LEADER
Up to 5 different spread volumes are possi- functions. Besides the App, the system inble. They are specified by means of maps cludes an extra guidance computer and a
with theoretical values. Applications are GPS-receiver. The automatic guidance readapted in a specific way to the location, ac- lieves the driver, increases the yield perforcording to the regulations.
mance per surface and reduces the diesel
consumption.
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JOSKIN
SERWIS GWARANCYJNY

Automatyczny magazyn
Według firmy JOSKIN posiadanie serwisu gwarancyjnego jest obowiązkiem nie tylko każdego sprzedawcy czy dilera, ale również producenta, głównie, aby zapewnić satysfakcję klientów, ale także ze względu
na przyszłą ewolucję maszyn. Dzięki scentralizowanemu magazynowi,
który obsługuje całą Europę i jest zlokalizowany w samym środku dużego węzła komunikacyjnego, a także biorąc pod uwagę sprawność usług
kurierskich i dostawczych, JOSKIN oferuje swoim klientom szybki i dobry jakościowo serwis gwarancyjny.
Stosowany obecnie system kodów matrycowych w pełni satysfakcjonuje naszych partnerów i klientów. W połączeniu z indywidualną książką
części, naklejki z kodami dają klientowi pewność, że otrzymana część
odpowiada symbolowi, jaki wyszukał w swojej specyfikacji.
Obecnie w Soumagne są dwa magazyny automatyczne z częściami zamiennymi. Pierwszy, w pełni zautomatyzowany, pracuje od lipca 2014 i
służy do składowania dużych części. Jego kubatura wynosi 28.000 m³
i pozwala on na optymalne zarządzanie zapasami, a w konsekwencji
szybką obsługę zamówień! Drugi składa się z 21 automatycznych magazynów wieżowych przeznaczonych na składowanie części drobnych. Ta

Automatyczny magazyn o kubaturze 28.000 m³
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infrastruktura powstała, aby zrealizować założenia firmy JOSKIN,
której celem jest posiadanie zapasu wszystkich części zamiennych, aby móc zapewnić dobra obsługę serwisową.
Ponadto JOSKIN zobowiązuje się dostarczyć daną część w terminie 24 - 48 godzin od jej zamówienia, aby ograniczyć stratę czasu
i pieniędzy, z jaką wiąże się przestój spowodowany awarią.

Książka części
Od 1996 roku JOSKIN dołącza do każdego pojazdu indywidualną
książkę części, która pozwala szybko zidentyfikować potrzebną cześć
zamienną i w efekcie szybko ją dostarczyć. Jest to najlepszy dowód
precyzji Grupy.
Tonne
à lisier QUADRA
QUADRA
2000020000
TS TS

Książka zawiera wyłącznie komponenty wchodzące w skład danej
maszyny. Identyfikacja części jest łatwa i szybka, a dzięki rysunkom
zawierającym szczegóły każdego komponentu, potrzebną część zamienną można zamówić z maksymalną precyzją.
JOSKIN przechowuje komponenty używane od 1984 roku i zawsze
dostarczy odpowiednią część zamienną. Indywidualny katalog części
to żaden luksus, ale kluczowy element serwisu z gwarancją niezawodności, a także pewność przedłużenia okresu eksploatacji maszyny.

Nomenclature des composants

T25318/200

T12345/678
T25318/200
Ets PRIMAULT S.A.

Date

15/09/10
15/09/10

Ets.
Etn.



6060450025
S.A.
N.V.

Tonne à lisier QUADRA 20000 TS

Ets PRIMAULT S.A.

PMTG PT BARRE DIR QUDRA ROTULE
BARRE DIRECTIONNELLE
LENKSTANGE
VMTG KL STUURSTANG QUDRA KOGEL

39, rue de Wergifosse - B 4630 SOUMAGNE Belgique
Tel (32) 4/377.35.45 - Fax (32) 4/377.10.15

Ets.  S.A. Rue de Wergifosse, 39 - B 4630 SOUMAGNE
Belgique
© Tous droits réservés - Alle rechten voorbehouden - Alle Rechten vorbehalten - All rights reserved
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Serwis techniczny
Równolegle z serwisem gwarancyjnym, JOSKIN dysponuje własnym
serwisem technicznym. Stanowią go mechanicy, którzy są ciągle w
trasie, aby służyć radą i pomocą dilerom firmy.
Aby nieustannie ulepszać swój serwis techniczny JOSKIN regularnie
organizuje szkolenia w swoich zakładach w Soumagne. Mają one na
celu przygotowanie pracowników zajmujących się konserwacją i na-
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prawą maszyn w terenie. Biorąc pod uwagę nieustanną ewolucję
maszyn i wprowadzanie nowych technologii i wyrobów, są one konieczne, aby mechanicy na bieżąco uzupełniali wiedzę.

www.joskin.com
rue de Wergifosse, 39 • B-4630 Soumagne - BELGIA • E-mail : info@joskin.com • Tel. : +32 (0) 43 77 35 45

Lokalny przedstawiciel marki JOSKIN

