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MODULARITEIT EN GEBRUIKSGEMAK
VOOR MAXIMALE RENDABILITEIT

NL CARGO MODULAIR SYSTEEM
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ONDERSTEL
Het CARGO concept zorgt voor een maximale rentabiliteit van uw 
landbouwwerktuigen dankzij één enkele basischassis voor 5 types 
werktuigen! Het is een flexibele en economische oplossing. 

Naast een mengmesttank, met of zonder verspreidingswerktuig, 
kan het chassis ook uitgerust worden met andere werktuigen 
zoals een stalmestbak, silagebak, polyvalente uitdraaibak of een 
monocoque kipbak.

MODULAIR CONCEPT
De CARGO chassis zijn standaard voorzien van de Hydro-Tandem 
(CARGO TSM) of Hydro-Tridem (CARGO TRM) hydraulische vering van 
de assen. 

Dit type onderstel verenigt alle voordelen van de assen die over de 
hindernissen heen getrokken worden en van een design met 
half-zelfstandige assen, die voor een grote uitslag zorgen. Deze ve-
ring werkt in een gesloten circuit volgens het principe van de com-
municerende vaten. Leidingen met een grote diameter worden 
gebruikt om het reactieve vermogen van de cilinders te bevorderen, 
wat zeer voordelig is in geval van grondoneffenheden. 

Ten slotte zorgt de uitslag van 250 mm voor een perfecte verdeling 
van de lasten in alle omstandigheden.

Om een modulair concept zo praktisch mogelijk te maken, moeten 
de verschillende werktuigen met weinig inspanningen en zo vlug 
mogelijk aan- en afgekoppeld kunnen worden. Het plaatsen van 
het werktuig op het chassis wordt vereenvoudigd door geleiders. 
De werktuigen worden bevestigd door middel van 2 x 3 "Twist 
Locks" die langs het chassis geplaatst zijn. 

De CARGO is voorzien van achterhaken die de spanningen opvan-
gen die opgewekt worden door het werktuig. De combinatie van 
deze ingenieuze systemen zorgt voor een hoge rendabiliteit en 
gebruikscomfort.

AAN-/AFKOPPELING VAN DE BASISWERKTUIGEN

De machines zijn met elektroventielen uitgerust die op een mono-
blok basis verenigd worden en die beschermd worden door een 
gegalvaniseerd kastje. Deze hydraulische verdeelinstallatie is stan-
daard voorzien van een ingangsblok met een vermogen van 60  l/
min of 120 l/min. 

Een groot aantal van de hydraulische functies van de voertuigen ver-
eisen een klein debiet maar het is belangrijk om te weten welke een 
groot debiet nodig hebben, net zoals voor de hydraulische motoren 
van de turbo-vuller, snijverdeler(s), enz.

CARGO CHASSIS           Eenvoudig en moduleerbaar chassis

Hydraulische kastSnelkoppelingen Twist-Lock Geleiders

MODELLEN

TSM SERIE

TRM SERIE

BEHEER EN BEDIENING

Lengte chassis (m) Steunpoot As(sen):  (mm) - spoor (mm) - gaats Remmen (mm)

CARGO TSM (6.6) 6,60 Hydr. sleepvoet directe aansl. trekker (DW) ADR 2x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (6.6) 6,60 Hydr. sleepvoet directe aansl. trekker (DW) ADR 3x150x2000-10G 420 x 180
CARGO TRM (7.5) 7,55 Hydr. sleepvoet directe aansl. trekker (DW) ADR 3x150x2000-10G 420 x 180

Vital Lashet is een tevreden Belgische 
ondernemer: zijn bedrijf heeft 4 jaar 

geleden in een Cargo chassis uitgerust 
met een 26.000 l tank en een Silo-SPACE 

geïnvesteerd. De 2 arbeiders hebben 
slechts 30 minuten nodig om van werktuig 

te veranderen (in het algemeen voor en na 
de maïsoogst). Hij is tevreden van zijn keuze 

en heeft niet lang geaarzeld; de andere merken 
waren veel duurder. Aangezien de Cargo multifunc-

tioneel is, heeft hij kunnen sparen op de aankoop van een 
chassis en hij krijgt dezelfde voordelen als met andere machines: de zeer handi-
ge liftas op vochtige gronden, de grote inhouden, de vulling van de tank in max. 
3 minuten, de kwaliteitsvolle remmen en assen, enz. Ondanks een intensief ge-
bruik is hij zeker om voor de lange termijn te hebben gekocht.

De mening 
van de professional: 
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FERTI-CARGO

DRAKKAR-CARGO

VACU-CARGO

SILO-CARGO TRANS-CARGO

3

CARGO MODULAIR SYSTEEM
Werktuigen

Naargelang het gebruikte werktuig kunnen de cardanassen een-
voudig aangepast worden om de kippomp van uw Trans-CARGO 
of de doseerwalsen van uw Silo-CARGO aan te drijven.

AANDRIJVING DOOR AFTAKAS RIJCOMFORT

CARGO TSM 6.6 m CARGO TRM 6.6 m CARGO TRM 7.5 m Cargo-TRACK
Naloopas 

Uitsluitend lage aanspanning
2 gedwongen stuurassen

Uitsluitend lage aanspanning
2 gedwongen stuurassen

Uitsluitend lage aanspanning 3 stuurassen

Vacu-CARGO

16.000 l
18.000 l
20.000 l

16.000 l
18.000 l
20.000 l
22.500 l
24.500 l

21.000 l
23.000 l
26.000 l

20.000 l
21.000 l
22.500 l
23.500 l
24.000 l
26.000 l

Silo-CARGO /Drakkar-CARGO

40 m³ / 33 m³ 40 m³ / 33 m³ 45 m3 / 37 m³ 45 m3 / 37 m³

Trans-CARGO (1)

7000/19
7000/23

7500/21 (2)

7500/25 (2)

7500/21 (2)

7500/25 (2)
8000/22
8000/27

8000/22
8000/27

Ferti-CARGO (3)

6011/17 6011/17 7011/20
7014/25

7011/20
7014/25

Wielen: max. afmetingen Ø 1.500 x 750 mm Ø 1.380 x 770 mm Ø 1.500 x 750 mm Ons raadplegen

(1) De eerste 4 cijfers geven de gemiddelde baklengte aan en de volgende 2 het DIN volume zonder opzetschotten.
(2) De laadbak 7500 op TSM kan niet op TRM gemonteerd worden, en omgekeerd (andere positie van de cilinder).
(3) De eerste 2 cijfers geven de gemiddelde lengte aan, de volgende 2 de gemiddelde hoogte en de laatsten het stalmestvolume voor de deur.

Hydropneumatische vering
De montage op een cilinder met twee 
stikstofbollen zorgt voor een grote le-
nigheid.

Aandrijving door aftakas

MODELLEN
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DRAKKAR-CARGO
Deze polyvalente laadbak met afvoerband, die gelijk is aan de 
DRAKKAR, wordt geplaatst op een JOSKIN CARGO chassis. Een ge-
patenteerd systeem lost de laadbak d.m.v. een transportband en 
een bewegende voorwand. De band rolt zich op en trekt letterlijk de 
inhoud uit de bak voor een groter losgemak. Het lage zwaartepunt 
van de machine, gecombineerd met de afwezigheid van kipsysteem, 
vergroot de stabiliteit van het voertuig in alle omstandigheden.

Twee extra graanschuiven als optie Bewegende voorwand

Hydraulische opzetschotten als optie

DRAKKAR-CARGO

(1) Weguitvoeringen met goedkeuring voor 80 km/u beschikbaar (laadbak van 6600 tot 12600). Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met uw vertegenwoordiger.

Binnenafmetingen van de bak (m) DIN volume (m³)

Lengte (onder - boven) Breedte (VR - AR) Hoogte DIN 300 mm koepel
Drakkar-CARGO 7600/27/150 7,30 - 7,70 2,34 - 2,38 1,50 27 30
Drakkar-CARGO 7600/33/180 7,30 - 7,70 2,34 - 2,38 1,80 33 36
Drakkar-CARGO 8600/31/150 8,30 - 8,70 2,34 - 2,38 1,50 31 34
Drakkar-CARGO 8600/37/180 8,30 - 8,70 2,34 - 2,38 1,80 37 41

DRAKKAR-CARGO MODELLEN(1)
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SILO-CARGO

De standaard uitrusting van de Silo-CARGO bevat een hydraulisch 
doorkijkrooster vooraan, een hydraulische achterdeur, een hydrauli-
sche bodemketting, geïntegreerde bedieningen (bodemketting en 
deur) en hydraulische motoren met 2 versnellingen. 
De Silo-CARGO kan ook uitgerust worden met doseerwalsen die 
mechanisch aangedreven worden door cardanassen onder het 
CARGO chassis. 
Hydraulische zijopzetschotten zijn optioneel verkrijgbaar om het 
laadvermogen te vergroten.

Bodemketting

Hydraulische opzetschotten als optie

Toegangsdeur aan de linkerzijde met toegangsladder

SILO-CARGO

Binnenafmetingen van de bak (m) DIN volume (m³)

Lengte (onder - boven) Breedte (VR - AR) Hoogte DIN 300 mm koepel
Silo-CARGO 20/40 7,50 - 7,90 2,35 - 2,40 2,10 38,10 41.67
Silo-CARGO 24/45 8,50 - 8,90 2,35 - 2,40 2,10 42,80 46,80

SILO-CARGO MODELLEN
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TRANS-CARGO
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Met het oog op standaardisering - en dus op de verlaging van de 
kosten - is de laadbak van het Trans-CARGO gamma dezelfde als die 
van de Trans-SPACE. Het Trans-CARGO gamma bevat 6 modellen 
met laadbakken van 7, 7,5 en 8 m lang. De telescopische kipcilinder 
is geïntegreerd in het chassis. Aangezien geen hulpchassis toege-
voegd wordt, is het zwaartepunt laag en het zorgt voor een goede 
wegligging. De cilinder is verankerd door een systeem van spillen. 
Het werktuig kan dan eenvoudig aan-/afgekoppeld worden.

De achterhaken spelen een rol van steun en brengen de kipspan-
ningen op het hele voertuig op een homogene wijze over. Het 
draaipunt achteraan de bak is op het chassis bevestigd door een 
verankering in de steunhaken en is vergrendeld door een set 
Twist-Locks achteraan op het chassis. 

TRANS-CARGO

S.K.C. Verankering van de cilinder

Achterste haken Draaipunt achteraan

TRANS-CARGO MODELLEN(1)

(1) De eerste 4 cijfers geven de gemiddelde lengte (in mm) aan en de volgende 2 het DIN volume (in m³) zonder opzetschotten.

Binnenafmetingen van de bak (m) DIN volume 
(m³)Lengte (onder - boven) Breedte (VR - AR) Hoogte

Ferti-CARGO 7000/19 6,87 - 7,15 2,18 - 2,26 1,25 19,40
Ferti-CARGO 7000/23 6,87 - 7,20 2,18 - 2,26 1,50 23,50
Ferti-CARGO 7500/21 7,34 - 7,62 2,18 - 2,26 1,25 20,70
Ferti-CARGO 7500/25 7,34 - 7,68 2,18 - 2,26 1,50 25,10
Ferti-CARGO 8000/22 8,08 - 8,36 2,18 - 2,26 1,25 22,70
Ferti-CARGO 8000/27 8,08 - 8,41 2,18 - 2,26 1,50 27,40
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VACU-CARGO
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POMP VERBONDEN MET DE TANK
ACHTERSCHOORZUILEN

TWIST LOCK

De pomp, die mechanisch en hy-
draulisch aangedreven kan wor-
den, is bevestigd op een steun 
die aan de zijde van de tank ge-
last is. Alle specifieke uitrustin-
gen voor de tank zullen dus aan 
de tank verbonden blijven.

De achterhefinrichting is vast-
gebout op de twee schoorzui-
len die achteraan op de tank ge-
last zijn. Deze laatsten hebben 
een steunpunt op het chassis 
via steunhaken. De belasting 
van het achteraan gekoppel-
de werktuig heeft dus een ho-
mogene terugslag op het hele 
voertuig. Zo trekt het werktuig 
via de steunhaken aan het chas-
sis.

De "Twist Lock" koppelingen 
maken het mogelijk om het 
werktuig op het chassis te ver-
grendelen.

De VACU-CARGO werd ontworpen om de modulariteit te verbete-
ren. Het is een afneembare mengmesttank die geplaatst dient te 
worden op het CARGO chassis. Hij is compatibel met het hele gam-
ma van achterverspreidingswerktuigen (bomen en bemesters).

ALGEMEEN

Theoretische capaciteit (l) Standaard pomp Tank Ø (mm)

VACU 16.000 16.450 PN130/D JUROP 1.800

VACU 18.000 18.615 PN130/D JUROP 1.900

VACU 20.000 20.465 PN130/D JUROP 2.000

VACU 21.000 21.274 PN130/D JUROP 1.900

VACU 22.500 22.587 PN130/D JUROP 2.100

VACU 23.500 23.414 PN130/D JUROP 2.000

VACU 24.500 24.800 PN130/D JUROP 2.200

VACU 25.500 26.000 PN130/D JUROP 2.100

VACU-CARGO MODELLEN

Pompsysteem Vacuümpomp

Pompwerktuigen Alle types

Achterwerktuigen Alle types (1)

(1) Aangepast aan de afmetingen van het voertuig

KENMERKEN
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FERTI-CARGO
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Binnenafmetingen van de bak (m) Bakinhoud 
voor schuif

Stalmestvo-
lume voor 

schuif

Stalmest-
volume tot 

strooiwalsen
Lengte

voor schuif
Lengte tot

strooiwalsen
Breedte Hoogte

Ferti-CARGO 6011/17 6,00 6,55 2,05 1,05 13,41 m³ 16,87 m³ 18,42 m³
Ferti-CARGO 7011/20 7,00 7,55 2,05 1,05 15,60 m³ 19,62 m³ 21,17 m³
Ferti-CARGO 7014/25 7,00 7,55 2,05 1,35 20,00 m³ 25,20 m³ 27,20 m³

Ferti-CARGO 6011/17 5,50 6,05 2,05 1,05 12,32 m³ 15,49 m³ 17,04 m³
Ferti-CARGO 7011/20 6,00 6,55 2,05 1,05 13,41 m³ 16,87 m³ 18,42 m³
Ferti-CARGO 7014/25 7,00 7,55 2,05 1,35 20,00 m³ 25,20 m³ 27,20 m³

ALGEMEEN 
De JOSKIN CARGO ombouwbare werktuigdraagwagen kan uitge-
rust worden met 2 modellen van Ferti-CARGO stalmeststrooiers met 
brede laadbak voor grote volumes:

- een stalmeststrooier met verticale strooiwalsen met gebogen spi-
ralen voor een kwaliteitsvolle verkruimeling en een projectie op 8 
tot 16 m afstand, naargelang het product;

- het HORIZON model, dat ontwikkeld werd om verschillende pro-
ducten (stalmest, compost, restmateriaal, kalk, kippenmest, enz.) 
op grote breedte te strooien, met horizontale strooiwalsen en 
strooitafel voor een goede verdeling.

Verticale strooiwalsen

Strooitafel op Ferti-SPACE HORIZON

(1) De eerste 2 cijfers geven de gemiddelde lengte aan, de volgende 2 de gemiddelde hoogte en de laatsten het stalmestvolume voor de deur.

FERTI-CARGO MODELLEN(1)

FERTI-CARGO HORIZON MODELLEN(1)
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De JOSKIN onderstellen zijn ontworpen om in elke toestand aan de 
criteria van betrouwbaarheid, stabiliteit, gebruiksgemak, comfort en 
veiligheid te voldoen, welk voertuig het ook is.

ONDERSTELLEN
Een vertrouwde constructie 

JOSKIN HYDRAULISCHE ONDERSTELLEN: 
HYDRO-TANDEM / HYDRO-TRIDEM

Uitslag
+/- 250 mm

Principe van de commu-
nicerende vaten

DYNAMISCH WEEGSYSTEEM OP HYDRAULISCHE VERING

De voertuigen met een hydraulische disselvering en een hydrau-
lisch onderstel kunnen met dit systeem uitgerust worden.

Twee druksensoren op het hydraulische circuit van het onderstel, 
alsook een andere op de disselvering, worden aangesloten op een 
computer. Deze sensoren sturen kabelsignalen zodat het gewicht 
getoond kan worden op een scherm in de cabine van de trekker. 
Een tweede scherm kan geïnstalleerd worden op een wiellader of 
op het voertuig om op ieder moment het gewicht van de lading te 
kennen. Dit systeem is ook verenigbaar met Isobus en kan bediend 
worden via de Isobus terminal die dan het aparte scherm vervangt.

Het is beschikbaar op de kipwagens, mengmesttanks, stalmest-
strooiers, polyvalente uitdraaiwagens en silagewagens.

3 x druksensoren

Eenvoud, uitslag en stabiliteit: dat zijn de drie belangrijkste ei-
genschappen van het Hydro-Tandem/Hydro-Tridem onderstel. 
Het verenigt alle voordelen van een constructie met assen die 
gemakkelijk over hindernissen getrokken kunnen worden en van 
een constructie met half-zelfstandige assen, waardoor het een 
grote uitslag heeft (tot +/- 250 mm).

Gezien het design van het JOSKIN hydro-Tandem/Hydro-Tridem is 
de bodemdruk perfect verdeeld over de wielen. De grond wordt 
zo minder verdicht en zijn structuur wordt beschermd. De stabili-
teit van het gehele voertuig wordt hiermee eveneens aanzienlijk 
bevorderd. Elke as wordt getrokken door veerbladen die vastge-
hecht zijn aan een bevestigingselement dat zich voor het geheel 
bevindt.

Vier of zes hydraulische cilinders zijn twee aan twee of drie aan 
drie aan weerszijden van het chassis geplaatst. De cilinders aan 
één zijde zijn in gesloten circuit verbonden en de oliestroom be-
weegt volgens het principe van de communicerende vaten. De 
onafhankelijkheid van de circuits aan weerszijden van het voer-
tuig, gecombineerd met de onsamendrukbaarheid van olie, zorgt 
voor een perfecte stabiliteit aan de zijde en voorkomt het slinge-
ren. Hierdoor heeft het voertuig aanzienlijk minder de neiging in 
bochten en hellingen schuin te gaan hangen.

Het ophefsysteem voor de eerste as wordt standaard gemon-
teerd op alle "Hydro-Tridem" voertuigen.
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Stuurassen 
ONDERSTELLEN

Naloopas (50% stuuras)

Dubbele naloopas

De zogenaamde nalopende stuuras volgt de door de trekker bepaal-
de richting. Het uitwijkbereik is +/- 15° naargelang de afmetingen 
van de banden.
Bij het rijden op de weg (> 15 km/u) of bij het achteruitrijden wordt 
een zeer krachtige blokkering en een perfecte uitlijning van de ach-
teras met de vooras door een hydraulische inrichting bewerkstelligd, 
waarbij de gebruiksveiligheid van de trekker-voertuig combinatie 
gegarandeerd wordt. Een schokdemper zorgt voor de stabiliteit van 
de naloopas door de te grote trillingen te verhinderen.

NALOOPAS 
(STUURAS BIJ HET VOORUITRIJDEN)

DUBBELE NALOOPAS 
(STUURAS BIJ HET VOORUIT- EN ACHTERUITRIJDEN)

De zelfsturende naloopas aangeboden door JOSKIN biedt de mo-
gelijkheid aan om de voordelen van een klassieke naloopas te be-
waren, zowel bij het vooruit- als het achteruitrijden!
De automatische zelfsturende as is uitgerust met twee elektro-
nisch bediende cilinders voor het blokkeren en uitlijnen. 

Een sensor op de as detecteert de rijrichting van het voertuig en 
zorgt ervoor dat het systeem één van de twee assen automatisch 
blokkeert zodat de as in de gewenste richting stuurt. Met deze 
configuratie hoeft de gebruiker niets te doen. De automatische 
naloopas werkt autonoom zowel bij het vooruit- als het achter-
uitrijden.

Om comfort en veiligheid te verbeteren, is het mogelijk om een 
nalopend of gedwongen stuursysteem te kiezen.

KOPPELINGEN

Vrij Geblokkeerd
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De "gedwongen" stuuras is een belangrijk onderdeel wat de vei-
ligheid betreft. Deze houdt namelijk uw voertuig voortdurend 
op koers van de trekker. De JOSKIN drieassers worden standaard 
met een dubbele gedwongen besturing (eerste en laatste as) uit-
gerust, die in beide richtingen werkt (vooruit- en achteruitrijden).
De stuurcilinder wordt door een opnamecilinder bediend die met 
de trekker verbonden is d.m.v. een koppelstang met snelkoppe-
ling. Deze wordt op de dissel verankerd d.m.v. een kogel en be-
dient, via de opnamecilinder, het hydraulische systeem dat de 
stuurcilinder in werking stelt. Het systeem wordt uitgelijnd door 
de uitgebalanceerde cilinders die dezelfde kracht in beide richtin-
gen uitoefenen. Het circuit wordt met een instelinrichting uitge-
rust die uit een manometer, twee stikstofbollen, een balancerings-
ventiel en een ijkingssysteem bestaat. 
Dankzij de inrichting die de positie van het voertuig achter de trek-
ker voortdurend automatisch corrigeert en waardoor het voertuig 
automatisch uit de spoor gehaald kan worden, is het gedwongen 
stuursysteem de meest geruststellende en wendbare oplossing. 
Een elektrische uitlijning is ook optioneel verkrijgbaar.

GEDWONGEN STUURAS(SEN) (STUURAS(SEN) BIJ HET 
VOORUIT- EN ACHTERUITRIJDEN)

De elektronische stuursystemen gebruiken ook hydraulische cilin-
ders op de assen en bewaren hetzelfde koppelingspunt aan de trek-
ker als met het traditionele systeem, maar ze worden bestuurd door 
een microcomputer, via een hoeksensor op de dissel. In tegenstel-
ling tot de andere systemen passen de elektronische stuursystemen 
de stuurhoek van de besturing proportioneel met de snelheid aan. 
Het voertuig blijft zo stabiel tijdens het wegtransport en bijzonder 
wendbaar bij het manoeuvreren.

De voordelen van het compacte elektronische systeem zijn de vol-
gende:

-  hanteerbaarheid en stabiliteit (in geval van verhoging van de 
snelheid, vermindering van de graad van de stuurhoek en blok-
kering bij 50 km/u);

- geen mechanische verbinding tussen de trekker en de stuuras-
sen, waardoor de spanningen op het stuursysteem verminderd 
worden in geval van extreme omstandigheden;

- mogelijkheid om het voertuig onafhankelijk van de trekker te 
besturen om het uit een moeilijke situatie te halen d.m.v. een 
bedieningskastje in de cabine (optie).

ELEKTRONISCHE STUURSYSTEMEN (STUURAS BIJ HET 
VOORUIT- EN ACHTERUITRIJDEN)

Gedwongen stuuras (100% stuuras)

Gedwongen Gedwongen
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TECHNIC CENTER 
Bezoek ons.  Beleef de JOSKIN productie!
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Om kwaliteitsvolle productie en verkorte leveringstermijnen te com-
bineren, biedt JOSKIN de WIN PACK machines aan. Deze worden ge-
kenmerkt door:
• een zekere betrouwbaarheid en kwaliteit dankzij de gestandaardiseer-

de vervaardiging;
• een aanpassingsvermogen aan uw bedrijf en een betaalbare prijs;
• een directe of snelle beschikbaarheid;
• uitrustingen die in werkelijke arbeidsomstandigheden getest werden;
• een zekere modulariteit dankzij talrijke opties.

Voordelen van de WinPack

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

Uw lokale JOSKIN partner


