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NIEUWS

Een handelbare en efficiënte tank, met verlaagde zwaartepunt.

Het scorebord van JOSKIN verwelkomt een nieuwe award voor de Volumetra mengmesttank in de trans-
port categorie. 30 internationale journalisten, gespecialiseerd in landbouwmachines, beloonde de inspan-
ningen van de fabrikant om het dagelijkse werk van de landbouwers te vergemakkelijken.  

Deze nieuwe oplossing is het resultaat van ontwikkelingen op basis van de ervaringen van onze gebruikers 
sinds enkele jaren. De Volumetra brengt samen op een machine talrijke nieuwe mogelijkheden, waardoor 
het een uniek voertuig wordt, geschikt om zich beter aan de behoeften van de moderne landbouw aan te 
passen.  
Deze tankwagen met een capaciteit gaande tot 26.000 l rust op een zelfdragende structuur met innova-
tieve kenmerken. 

Kenmerken van de Volumetra :

• Een zelfdragende structuur uit staal met hoge elasticiteitsgrens maakt het mogelijk het gewicht te ver-
lagen.

• De Volumetra is voorzien van een vastgebouwd en verschuifbaar hydro-tandem/tridem onderstel, 
waardoor het mogelijk is zijn positie in te stellen en een gelijke gewichtsverdeling tussen de tank en zijn 
achterwerktuig  te verzekeren.

• Een stevige geïntegreerde hefinrichting om het hele gamma verspreiding- en injectiewerktuigen te kun-
nen aankoppelen, zelfs de breedste. 

• Aangepaste inkastingen op de diameter van het wiel worden ontworpen voor het rijden met grotere 
wielen. 
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NIEUWS

Een nieuw pompsysteem.

Een nieuw pompconcept is gemonteerd op de beloonde machine: het Vacu-Storm systeem. Dit systeem 
verenigt een VACUUM pomp voor het zuigen en een centrifugaal STORM pomp om het achterwerktuig te 
voeden.    Deze pompengroep wordt mechanisch aangedreven door een monobloc overbrengingskast, dat 
direct aangedreven door de aftakas wordt.

De andere pompmodellen zijn ook op deze tank beschikbaar: Vacuum  (vacuümpomp ), Storm (centrifu-
gaal), worm en lobbenpompen.

Nieuwe rugzuigarm.

De uitvoering van deze gegalvaniseerde zuigarm, gemonteerd op een draaipunt op de voorkant van de 
tank, maakt het mogelijk de pompdiepte te verhogen en niet in botsing te komen met de ingeklappte 
verdeelboom op de zijkant van de tank. De belemmering op de tank is ook verminderd omdat dit pomp-
werktuig integraal bovenop de tank wordt geplaatst.

Om deze erkenning naar voren te brengen, wordt er op elke nieuwe Volumetra een sticker aangebracht. 

Bijgevoegd vindt u meer informatie over het nieuwe Vacu-Storm systeem en over de nieuwe rugzuigarm.

De Volumetra 16500 l tentoongesteld op de JOSKIN stand 
op de SIMA 2017

Prijsuitreiking  
"Machine van het jaar 2017"


