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Mengmesttank van 16.000
11.000 l, vervaardigd uit speciaal staal 55 kg en volledig gegalvaniseerd (binnen- en buitenzijde).
Monocoque structuur met vastgebout Roll-Over
onderstel boggie
(verschuifbaar)
(verschuifbaar)
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en (instelbare)
vastgeboute
vastgeboute
dissel dissel
Geveerde dissel (dwarsbladveren) voor maximum rijcomfort en stabiliteit bij het rijden
Assen
Onderhoudsvrije
ADR 150 x 2000
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– 10G (15vochtvanger
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circuit 420x180 luchtremmen
2"
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1/2 kijkglazen vooraan
zelfledigende
en achteraan
vochtvanger
op de(30
tank
l/min)
Centrale steunpoot met krik (EW)
Gegalvaniseerde Exacte strooikegel
Eenvoudige
Onderhoudsvrije
reiniging
zelfledigende
en onderhoud.
vochtvanger
Machine
(30
geleverd
l/min) met zijn onderdelenboek om de vervanging van de slijtdelen te vergemak
kelijken.
2" 1/2 kijkglazen vooraan en achteraan op de tank
Industriële
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in grote
seriën, continu lassen.
Centrale
steunpoot
krik (EW)
3 jaar garantie (actievoorwaarden
Gegalvaniseerde
Exacte strooikegelvan toepassing)
As ADR 150 x 2000 – 10G (15 t) en 420 x 180 remmen

In deze prijs inbegrepen:
•
(317) Lastafhankelijk remsysteem op vlotterpeilwijzer (154)
•
(4011x2) Wielen Alliance 650/55R26.5 (Alliance) 170 D 885 SB (Ø 1.380 x 648 mm, 8.160 kg per
wiel bij 40 km/u)
•
(074) Nalopende stuuras met schokdempers en hydraulische blokkering (DW)
•
(603) Voorafuitrusting voor bij alle JOSKIN verspreiding-/bemestingswerktuigen (zeer stevige schoor zuilen)
•
(097) Voorafuitrusting voor Ø 8’’ Jumbo zuigarm links/rechts (200 mm)
•
(770) Voorafuitrusting voor zwaailicht en werklamp (gelaste steunen)
•
(1865) Voorafuitrusting voor hydraulische deur (500 x 600 mm) - m.i.v. voorafuitrusting voor binnen- en buitenladders
•
(3096) Jurop PN130 vacuümpomp (12.900 l lucht/min) met 540 omw/min aandrijving door Walterscheid aftakas, gedwongen sme
ring, instelbaar JOSKIN 6’’ overdrukventiel (0-1 bar), onderhoudsvrije zelfledigende vochtvanger 60 l/min en 5 l blik van VacuumOil meegeleverd
•
(5361) JOSKIN Ø 50 mm vastgebout vlak trekoog

Joskin Modulo2 16.000MEB
Mengmesttank met geveerde dissel

28.999 € Excl. BTW
Collé Agriculture
Professionele mechanisatie sinds 1968...

