JOSKIN VAKUUM/
PUMPETANKVOGN
REKORD VPS - Vakuum/pumpetankvogn “JET” ble tilbudt norske gårdbrukere
i 1978 som den første type “JET” vogn i Norge. Ved å kombinere kompressor
og høytrykks sentrifugalpumpe på samme vogn, ga dette bruksmuligheter
som tidligere ikke hadde eksistert i kombinasjon.
“JET” vognen ble meget godt mottatt, og er siden solgt i meget stort antall.
Dagens utgave ”JOSKIN Modul 2” har gjennomgått en videreutvikling, og for
den som ønsker en enkel og driftssikker, nærmest vedlikeholdsfri “JET” vogn,
fremstår den som det fremste alternativ både hva angår kvalitet og pris.
MODUL 2 8400 ME

MODUL 2 8400 MEB

MODUL 2 6000 ME

MODUL 2 4000 ME

JOSKIN VPS “JET”.
Denne vogntype er utstyrt
med både kompressor og en
høytrykks sentrifugalpumpe.
Kompressoren gir sikker
lessing av all flytende
masse og brukes ellers ved
spredning bak vognen.
Høytrykks sentrifugalpumpen benyttes til spredning
gjennom den påbygde spredekanon som dermed vil
kunne gjødsle 40-60m ut fra
vognen.
Dette gir mulighet for på en
enkel måte å gjødsle områder hvor en ikke kan kjøre.
Plasseres vognen stasjonært,
kan sentrifugalpumpen også benyttes som
pumpestasjon for drift av
gylleanlegg eller slangepreder.
Kompressoren på Vognen
har luftytelse på 7-14000l/
min. Sentrifugepumpe max.
trykk ca. 7,3 kg. Effektbehov
for langt-rekkende spredning ca. 60 hk.
JOSKIN VS.
VAKUUM-TANKVOGN.
Vakuumtankvognen er et
gjennomført kvalitetsprodukt som er solgt siden
1974.

Løser lessing, transport og spredning av bløtgjødsel til en
rimelig pris.
Driftssikker kompressor med luftytelse på 6000-14000 l.
pr minutt.
Begge vogntyper, VPS og VS har riktig utformet trekkfeste
som gir enkel tilkobling og maksimal svingmulighet.
Hjulene er plassert langt bak for å gi god vektoverføring
til traktor.
Vognene er like anvendelige til gjødselkjøring som til
tømming av landkummer, septiktank m.m.
Tanken er galvanisert og har hydraulisk åpning av spredeventil som standard.
Spredekanonen kan svinges 360 grader og kan betjenes
manuelt i standard utførelse. Hydraulisk betjent sving
leveres som ekstrautstyr, foruten at den også, om ønskelig, kan få vertikal bevegelse av kanonen slik at gjødselstrålen kan svinges opp og ned..
Begge vogntyper leveres i størrelser på 2,5 - 3,2 - 4 - 5 - 6 8,4 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 m3
Alle våre gjødselvogner kan leveres med forskjellige
hjuldimensjoner og boggi!

Mannlokk bak på Ø 600 mm. Som tillegg på vogner
opp til og med 8400 liter, kan hele baklokket åpnes.

Standard utstyr:Varmgalvanisert tank, 4’’ overtrykksventil. 3 ekstra flensuttak høyre-venstre side foran, og bak
på venstre side. Hydraulisk ventil bak på spreder.Antispill ventil. Syphonventil. Kroker for sugeutstyr på begge
sider. Manometer - 2’’ Nivåglass. Bakluke på Ø 600 mm. Lysutstyr. Påboltet trekkøye.Vognene kan leveres med
mye ekstra utstyr, og i mange typer utførelser.

10000L med 30,5 x 32 hjul, høyde på hjul 183 cm,
bredder 78 cm. Nedsenket hjulaksling, hjul innebygd
i tank, med hydr. betjent lasterobot. Meget hendig og
stabil, lett og dra.

Kan bygges opp etter ønske.
1) Sugeventil
2) Fylle trakt
3) Trakt lufting
4) Tilførsel fordeler hode
5) Utvendig stige

6) Varsell blink og arbeidslys
7) Støtte brakett
8) Kutting
9) Filter/steinfelle
10) Justerbar hydr. lasting

Og mange flere muligheter.
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Forhandler:

11) Høyre eller venstre
montert lastejumbo
12) Front Jumbo lasting
høyre og venstre betjening
13) Laste robot lasting topp

