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Η ΔΥΝΑΜΗ της εμπειρίας!

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ 
 ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

rue de Wergifosse, 39    •    B-4630 Soumagne - BELGIUM    •    E-mail: info@joskin.com    •    Τηλ.: +32 43 77 35 45

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ JOSKIN

Η JOSKIN, η οποία ιδρύθηκε το 1968, παράγει την πιο εκτεταμένη γκάμα 

οχημάτων κοπροδιανομής και αγροτικών ρυμουλκών στον κόσμο. Αυτή 

η οικογενειακή επιχείρηση έγινε ένας διεθνής όμιλος με εξαγωγές σε 50 

χώρες.από το 1968 Victor Joskin
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο όμιλος JOSKIN σε αριθμητικά στοιχεία:

• Παρουσία σε πάνω από 60 χώρες

• Αριθμός προσωπικού το 2017: 750 άτομα

• Κατασκευή μηχανημάτων JOSKIN το 2017: 3.500 μηχανήματα

• 5 εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη

•  Φυλλάδια διαθέσιμα κατόπιν αίτησης ή στον ιστότοπο www.joskin.com

Επωφεληθείτε από την εμπειρία μας
Από το 1968, χιλιάδες επιχειρηματίες και αγρότες μάς 
εμπιστεύονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τα μηχανήματα 
JOSKIN.

Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων κατάλληλα για τις 
ανάγκες σας. Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες με 
προσοχή, για να κάνετε τις επιλογές σας.

Επωφεληθείτε από το εύρος των γνώσεών μας στον γεωργικό 
τομέα. Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης "πριν την πώληση" που 
παρέχουμε είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης εμπειρίας και 
συνεχών καινοτομιών.

3ετής εγγύηση
Αγορές με απόλυτη εμπιστοσύνη: μια 3ετής εγγύηση παρέχεται 
σε όλους τους πελάτες μας (για όλα τα καινούργια μηχανήματα 
JOSKIN, εκτός από τα Cargo-Track). Λαμβάνετε ένα εγχειρίδιο 
χρήσης, το βιβλίο ανταλλακτικών του προϊόντος που αγοράσατε, 
καθώς και μια μινιατούρα του μηχανήματός σας ως δώρο!   

Η σωστή εξυπηρέτηση μετά την πώληση αυξάνει σημαντικά 
τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας. Το ισχυρό μας σημείο: 
η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, οποιαδήποτε στιγμή και 
οπουδήποτε. Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας μας εκτείνεται 
σε πάνω από 50 χώρες. Χάρη στα αποθέματα που διαρκώς 
διαθέτουμε, αποστέλλουμε τα ανταλλακτικά σας εντός 24 ωρών. 

Σύγχρονες εγκαταστάσειςστην 
υπηρεσία της γεωργίας

Η JOSKIN καλύπτει έκταση σχεδόν 150.000 m² στις 5 
εγκαταστάσεις της (Βέλγιο, Πολωνία, Γαλλία).

Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες τεχνικές, μερικές από τις 
οποίες είναι μοναδικές στην Ευρώπη:  τρισδιάστατη δυναμική 
προσομοίωση, αυτοματοποιημένα λέιζερ, πιεστήρια διπλώσεως, 
χάλυβας υψηλής αντοχής, γαλβανισμός εν θερμώ κ.ά.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Μονάδα παραγωγής της JOSKIN στο Βέλγιο (65.000 m²)

Το εξατομικευμένο βιβλίο ανταλλακτικών που παρέχεται μαζί με 
κάθε όχημα είναι η απόλυτη έκφραση της ακρίβειας της JOSKIN: 
διασφαλίζει το γρήγορο εντοπισμό και την αποτελεσματική 
προμήθεια των ανταλλακτικών. Το βιβλίο ανταλλακτικών 
διατίθεται και στο Διαδίκτυο.

Trans-KTPTrans-KTP

Δεξαμενοφόρο νερούΔεξαμενοφόρο νερού

Silo-SPACESilo-SPACE

Cargo-LIFTCargo-LIFT

WagoWago

BetimaxBetimax
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MODULO 2  14000 MEB 

- Vacuum

DAUSQUE AGRI SAS
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MODULO 2 14000 MEB - Vacuum DAUSQUE AGRI SAS

6060900697 MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG
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3 ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ!

ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ

TRANSPORTΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΕΡΕΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ

• Χωρητικότητες από 2.500 έως 28.000 L
• Δεξαμενή γαλβανισμένη εσωτερικά και εξωτερικά για μεγάλη  
 διάρκεια ζωής
• Μοντέλα ενός, δύο ή τριών αξόνων

Η σειρά κοπροδιανομέων υγρής κοπριάς της JOSKIN περιλαμβάνει 75 
μοντέλα. Πάνω από 700 επιλογές για την κάλυψη των αναγκών σας. Η 
JOSKIN επιλέγει και δουλεύει με ειδικούς τύπους χάλυβα. Σε όλες τις 
δεξαμενές υγρής κοπριάς μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα πίσω 
παρελκόμενα για την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σας

• Χωρητικότητες από 5 έως 27.2 m³
• Γαλβανισμένες ή βαμμένες καρότσες
• Καρότσες από χάλυβα υψηλής αντοχής
• Στενές ή φαρδιές καρότσες

• Κάθετα ή οριζόντια τύμπανα με μεγάλη διάμετρο για μεγάλου πλάτους  
 διανομή και  ποιοτική κονιοποίηση
• Αναστρέψιμα δόντια από χάλυβα HARDOX για μεγαλύτερη διάρκεια  
 ζωής και βέλτιστη ποιότητα διανομής

TRANS-EX

TRANS-SPACE

SIROKO από 5 έως 14.7 T FERTI-CAP από 6.91 έως 13.97 T

FERTI-SPACE από 21.32 έως 27.2 T TORNADO από 8.6 έως 22.4 T

MODULO2  από 2.500 έως 18.000 L VOLUMETRA  από 12.500 έως 28.000 L

EUROLINER  από 20.000 έως 28.000 L

DRAKKAR

• Όγκος από 24 έως 58 m³
• Πολυχρηστική ρυμούλκα (ενσιρωμένη ζωοτροφή, καλαμπόκι,  
 ζαχαρότευτλα, γεώμηλα, σιτηρά...)
• Εκφόρτωση με μεταφορικό ιμάντα και κινητό πρόσθιο τοίχωμα

• Μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια, εκφόρτωση χωρίς ανατροπή
• Προεκτάσεις (αφαιρούμενες ή υδραυλικές), καλύμματα και κοχλίας  
 μεταφοράς ως προαιρετικά εξαρτήματα

Πολυχρηστική ρυμούλκα - Δεν ωθεί, δεν ανατρέπεται, αλλά μεταφέρει!

Ανατρεπόμενη ρυμούλκα με πτυσσόμενα παραπέτα

Ανατρεπόμενη ρυμούλκα μικρών διαστάσεων 
με πτυσσόμενα παραπέτα

ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΊΣ στερεής κοπριάς

ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΊΣ υγρής κοπριάς

• Πολυχρηστική ανατρεπόμενη ρυμούλκα με ωφέλιμο φορτίο 3 έως 9 T
• Σύστημα ανατροπής 3 πλευρών, προαιρετικό
• Ύψος: 400 mm
• Αφαιρούμενα πλαϊνά πλαίσια σε προφίλ κλειστού τύπου
• Προεκτάσεις 300 - 400 - 500 mm

• Χωρητικότητα από 10 m³ έως 50 m³, από 8 έως 24 T
• Κωνική μονοκόμματη καρότσα
• Δάπεδο 4 mm από HARDOX 400 και πλαϊνά τοιχώματα 4 mm από  
 χάλυβα υψηλής αντοχής
• Hydro-Tridem: υδραυλική ανάρτηση άξονα 
• Προεκτάσεις από 250 mm έως 1.000 mm και καλύμματα από  
 αλουμίνιο (προαιρετικά) 
• Άξονες διεύθυνσης

• Χωρητικότητα από 6 έως 16 T
• Ανατροπή με 3 τρόπους: αριστερή/δεξιά και πίσω πλευρά
• Μαζική παραγωγή από χάλυβα υψηλής αντοχής 420
• Γαλβανισμένα σασί 
• Πλήρως αφαιρούμενα πτυσσόμενα παραπέτα σε προφίλ κλειστού  
 τύπου - 500, 600 και 800 mm 
• Δυνατότητα πρόσδεσης και άλλης ανατρεπόμενης ρυμούλκας

Μονοκόμματη γεωργική ανατρεπόμενη ρυμούλκα

TETRA-CAP

TRANS-PALM

• Ειδική διαδικασία κατασκευής για τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων
• Ανατρεπόμενη ρυμούλκα κατάλληλη για δύσκολες διαδρομές
• Ωφέλιμο φορτίο από 8 έως 10 T


