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MODULO 2 14000 MEB - Vacuum DAUSQUE AGRI SAS
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JOSKIN KALİTESİ

1968'de kurulan JOSKIN, gübreleme araçları ve zirai römorklar konusunda 

dünyanın en geniş ürün yelpazesini üretmektedir. Bu aile işletmesi 50 ülke-

ye ihracat yapan uluslararası bir grup haline gelmiştir.

1968'den beri Victor Joskin
Kurucu ve genel müdür

Rakamlarla JOSKIN grubu:

• Faaliyet gösterdiği ülke sayısı: 60'den fazla 
• 2017'teki personel sayısı: 750 kişi
• 2017'te üretilmiş JOSKIN makine adedi: 3.500 makine
• 5 üretim tesisiyle Avrupa'da
• Katalog talep üzerine tedarik edilir veya www.joskin.com  
 adresinden temin edilebilir

Tecrübemizden yararlanın
1968'den bu yana, binlerce müteahhit ve çiftçi bize güveniyor ve 
her gün JOSKIN makinelerini kullanıyor.

İhtiyaçlarınıza uygun geniş bir ürün yelpazesi. Tercihlerinize reh-
berlik edecek bilge tavsiyeler.

Ziraatin hizmetine sunduğumuz kapsamlı deneyimimizden ya-
rarlanın. "Satış öncesi" hizmetimiz uzun yılların tecrübesi ve sü-
rekli yeniliklerin bir sonucudur.

3 yıl garanti
Güvenle satın alın. Müşterilerimizin tümüne 3 yıl garanti sunul-
maktadır (Cargo-Track hariç tüm yeni JOSKIN makinelerinde). 
Satın aldığınız makineyle birlikte kullanma kılavuzu, yedek parça 
kataloğu ve aynı zamanda hediye olarak makinenizin ölçekli bir 
modelini alacaksınız!   

İyi bir "satış sonrası hizmet" elinizdeki malzemenin ömrünü 
önemli ölçüde artırmaktadır. Gücümüz, yedek parçaların her an 
ve her yerde mevcut olmasıdır. Satış ağımız 50'den fazla ülkeye 
yayılmıştır. Kalıcı stoklarımız sayesinde, yedek parçalarınızı 24 
saat içinde sevk etmekteyiz. 

Modern tesislerle  
ziraatın hizmetinde

JOSKIN, 5 tesiste (Belçika, Polonya, Fransa) yaklaşık 150.000  m² 
alana sahiptir.

Bazıları Avrupa'da tek olan en modern teknolojileri kullanmak-
tayız. Bunlar arasında 3D dinamik simülasyon, otomatik lazerler, 
bükme presleri, yüksek mukavemetli çelik, sıcak daldırma galva-
nizleme, vs yer alır.

SATIŞ ÖNCESİ SERVİS SATIŞ SONRASI SERVİS ÜRETİM 
TESİSLERİMİZ

JOSKIN Belçika üretim tesisi (65.000 m²)

Her araçla birlikte teslim edilen özel yedek parça kataloğu 
JOSKIN doğruluğunun en iyi göstergesidir. Bu katalog sayesinde 
yedek parçaların tespit edilmesi ve etkin bir şekilde tedarik 
edilmesi sağlanır. Yedek parça kataloğu ayrıca İnternet üzerinde 
bulunmaktadır.

Trans-KTPTrans-KTP

Su tankeriSu tankeri

Silo-SPACESilo-SPACE

Cargo-LIFTCargo-LIFT

WagoWago

BetimaxBetimax

www.joskin.com

www.joskin.com/shop



3 ÜRÜN YELPAZESİ BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAMAK İÇİN!

SULU GÜBRE SERPME

NAKLİYATGÜBRE SERPME

• Kapasite: 2.500 ilâ 28.000 lt
• Daha uzun ömür için içten ve dıştan galvanizli tank
• Tekli, çift veya üçlü aks modelleri

JOSKIN sulu gübre serpme makineleri yelpazesi 75 model içermektedir. 
İhtiyaçlarınızı karşılayacak 700 seçeneğimiz var. JOSKIN özel çelik tiple-
rini tercih etmekte ve bunlarla çalışmaktadır. İhtiyaçlarınıza mükemmel 
uyum sağlamak için tüm sulu gübre tankerlerine farklı arka ataşmanlar 
takılabilir

• Kapasite: 5 ilâ 27.2 m³
• Galvanizli veya boyalı gövde
• Yüksek mukavemetli çelik gövde
• Dar veya geniş gövde

• Daha geniş serpme ve kaliteli ufalama için büyük çapa sahip dikey veya 
 yatay harmanlayıcılar
• Daha uzun ömür ve ideal serpme kalitesi için HARDOX çelikten çift 
 taraflı dişler

TRANS-EX

TRANS-SPACE

SİROKO 5 ilâ 14.7 ton FERTİ-CAP 6.91 ilâ 13.97 ton

FERTİ-SPACE 12.32 ilâ 27.2 ton TORNADO 8.6 ilâ 22.4 ton

MODULO2 2.500 ilâ 18.000 lt VOLUMETRA  12.500 ilâ 28.000 lt

EUROLİNER 20.000 ilâ 28.000 lt

DRAKKAR

• 24 ilâ 58 m³ hacim
• Çok amaçlı römork (silaj, mısır, şeker pancarı, patates, tahıl, ...)
• Konveyörle ve hareketli ön duvarla yük boşaltma

• Maksimum stabilite ve güvenlik, devrilmeden yük boşaltma
• İsteğe bağlı (sökülebilir veya hidrolik) uzatma aparatları, üst kapaklar  
 ve helezonlu konveyör

Çok amaçlı römork - İtmez, devrilmez, nakleder!

Yandan Dökmeli Damperli Römork

Yandan Dökmeli Kompakt Damperli Römork

Gübre serpme makineleri

Sulu gübre serpme makineleri

• Taşıma kapasitesi 3 ilâ 9 ton olan çok amaçlı damperli römork 
• İsteğe bağlı 3 yana devirmeli sistem
• Yükseklik: 400 mm
• Kapalı profilli sökülebilir yan paneller
• 300 - 400 - 500 mm yükseltme imkânı

• 10 m³ ilâ 50 m³, 8 ilâ 24 ton ürün yelpazesi
• Konik monokok gövde
•  HARDOX 400'den 4 mm taban ve yüksek mukavemetli çelikten 4 mm  
 yan duvarlar
• Hydro-Tridem: hidrolik aks süspansiyonu 
• 250 mm ilâ 1.000 mm alüminyum yükseltiler ve üst kapaklar (seçenek) 
• Yön verilebilen akslar

• 6 ilâ 16 ton ürün yelpazesi
• 3 yöne devirmeli: sola/sağa ve arkaya
• Yüksek mukavemetli çelik 420 ile seri üretim
• Galvanizli şasi 
• Kapalı profilli tamamen sökülebilir dökme panelleri - 500, 600 ve  
 800 mm 
• Başka bir damperli römorka kenetleme imkânı

Monokok zirai damperli römork

TETRA-CAP

TRANS-PALM

• Zirai ürünlerin nakliyesi için özel üretim prosesi
• Zorlu yollara uygun damperli römork
• 8 ilâ 10 ton taşıma kapasitesi


