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JOSKIN

4200 DT: WIELKOPOJEMNOŚCIOWY

DANE TECHNICZNE

1200 D 1900 D 2600 DT 4200 DT

- Pojemność skrzyni w m³
- Masa bez obciążenia w kg
- Maksymalna wysokość pobierania ze zbiornika w m
- Wysokość dystrybucji w m
- Ładowność w kg
- A:szer. z 1 wałkiem i klapą zamkniętą w mm
- B:szer. z 1 wałkiem i klapą otwartą w mm
- C:szer. z 2 wałkami i klapami otwartymi w mm  
- D:szer. z 2 wałkami i klapami zamkniętymi w mm
- E:całkowita długość w mm
- F:całkowita wysokość w mm
- Wnętrze skrzyni:      - długość w mm
                                   - szerokość w mm

1,20

460

2,60

0,60

700 - 900

1900

2250 (1)

/

/

1500

1600

1100

1225

1,90

625

2,80

0,60

900 - 1100

2200

2520 (1)

2600

3040 (2)

1800

1700

1265

1477

2,60

970

3,20

1,00

1200 - 1800

2300

2520 (1)

2300

3040 (2)

3400

1800

1700

1480

4,50

2080

3,40

1,15

2400 - 2600

2450

2560

2650

2930

3830

2100

2400

1450

- Wymagane ciśnienie hydrauliczne w barach
- Przepływ hydrauliczny przy 180 barach (l/min)

minimum 150 - maksimum 180

minimum 25 - maksimum 40
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Ten ciągnięty wybierak o pojemności 4,5 m³ ogranicza zdecydowanie liczbę 
przejazdów pomiędzy silosem a oborą. Jego niezależność robi duże wrażenie i 
wzbudza zainteresowanie małych jak i dużych gospodarstw rolnych.

Aby napełnić całość zbiornika  bez 
manewrowania ciągnikiem, ramię 
nagarniające jest zamontowane 
na osi regulowanej hydraulicznie, 
co pozwala na zmienną długość 
ramienia-  zabieracza pobierającego 
paszę z silosu.

Ramię główne posiada serię regulowanych 
reduktorów hydraulicznych, które 
pozwalają modyfikować szybkość pracy 
wedle życzenia.

Dwa wałki rozdrabniające 
współpracujące ze sobą 
powodują, że pasza jest 
dawkowana regularnie i 
dokładnie  mimo dużego 
rozmiaru skrzyni. 
Ponadto, regulacja natężenia 
przepływu jest zapewniona 
przez stopniowany reduktor 
hydrauliczny.

Szczelność zapewnia klapa hydrauliczna 
o dużej wytrzymałości

Szybki i prosty sprzęg z 
ciągnikiem czyni ten model 
bardzo poręcznym
i prostym w obsłudze.

OPCJE: sterowanie elektro-hydrauliczne z kabiny 
ciągnika i/lub zamontowane na wybieraku.

WYBIERAK DO 
KISZONEK Z 

DYSTRY-
BUTOREM

4 MODELE ZAWIESZANE LUB 
PÓŁZAWIESZANE

Technika w garści
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(1) mniejsza o 100 mm przy drzwiach hydraulicznych - (2) mniejsza o 200 mm przy drzwiach hydraulicznych

Państwa lokalny przedstawiciel firmy Joskin:

Joskin Polska Sp. z o.o.  
ul. Gorzowska 62 PL - 64-980 TRZCIANKA
Tel : 067-216 82 99 Fax : 067-216 83 22

www.joskin.com - info@joskin.com



BUDOWA  DOBRZE DOBRANA GAMA ŁATWY WYBÓR

Wybierak do kiszonek joskin należy do urządzeń stosowanych w 
nowoczesnym gospodarstwie 
rolnym z inwentarzem żywym: 
zastępuje widły i siłę rąk rolnika. 
Służy do wszystkich czynności 
przygotowywania kiszonek, 
wybierania i rozdawania paszy 
zwierzętom. 

W ten sposób oszczędza się 
czas, podnosi wydajność a więc 
i rentowność gospodarstwa.
Doskonała relacja jakości do 
ceny tylko potwierdzają jego 
zalety. Powstały w 1988 roku, 
wybierak joskin z serii 
D od początku produkcji jest 
urządzeniem solidnym 
i wytrzymałym.

Od tamtego czasu poprzez lata 
doświadczeń wprowadzano 
usprawnienia mające na 
celu uproszczenie obsługi i 
zwiększenie użyteczności, co 
zaowocowało niniejszą ofertą, 
atrakcyjniejszą pod wieloma 
względami.

Dwie kratki przednie pozwalają kontrolować 
poziom załadowania paszą.

ZABIERAK Z 
ZĘBAMI

RAMIĘ 
HYDRAULICZNE

KONSOLA 
ROZDZIELACZY 

HYDRAULICZNYCH

ZBIORNIK Z 
PŁYTĄ

WAŁEK 
PODAJĄCY

SILNIK 
HYDRAULICZNY

WAŁEK Z 
ŁOŻYSKIEM

POKRYWA

PODAJNIK 
LISTWOWY O 

NAPĘDZIE 
HYDRAULICZNYM

WYBIERANIE

Do wybierania kukurydzy, jak i trawy czy też 
wytłoków, fi rma joskin wyposażyła 
swój wybierak w zabierak sterowany przez 
2 siłowniki o dużej średnicy, które stabilizują 
jego pracę.
Są one umieszczone bardzo blisko maszyny 
tak, aby maksymalnie zmniejszyć odstęp 
pomiędzy ciągnikiem a wybierakiem.

Ruch zabierania odbywa się za pomocą jednego 
siłownika. Posiada on 2 punkty mocowania i sięga do 
najwyższych silosów (model zawieszany do 2,80 m, model 
półzawieszany do 3,40 m).
Szeroki zabierak jest wyposażony w potężne zęby (o długości 
135mm i o szerokości 11mm) mocowane co 15cm.
Mając takie wyposażenie, na pewno nie zgubimy ani jednego 
ziarna!

PROSTY I 
PRAKTYCZNY

UPROSZCZONA
OBSŁUGA

Wszystkie osie są wyposażone w 
smarowniczki.

1900 D: 
NAJPOPULARNIEJSZY

Dzięki idealnym wymiarom i dużej pojemności, 
model 1,90 m3 jest najbardziej znanym i 

najbardziej rozpowszechnionym wybierakiem 
fi rmy joskin.

ZADAWANIE PASZ

1200 D: 
UNIWERSALNY

2600 DT: 
WIELKOPOJEMNOŚCIOWY

Model uniwersalny. Posiadając niewielkie rozmiary, wybierak 1200 D 
(1,20m3) sprawdza się  nawet w najwęższych oborach.

Aby zachować tę zaletę, nigdy nie jest on wyposażany w drugi 
rozdrabniacz .

Model półzawieszany, 
2,6m³ wyróżnia się tym, 
że posiada  dwa siłowniki 
umieszczone na osi wybieraka, 
które spełniają funkcję 
zawieszenia hydraulicznego,  
pozwalającego modyfi kować 
wysokość w zależności 
od obciążenia i wysokości 
potrzebnej do dystrybucji paszy.

PRAKTYCZNE OPCJE

ERGONOMIA

Aby zapewnić dokładną i regularną 
ilość dystrybuowanej paszy, wybierak 
do kiszonek fi rmy joskin jest 
wyposażony w wałek rozdrabniający 
z łopatkami (wys. 50mm) połączonymi 
z listwami (wys. 85mm). Rozładunek 
sterowany hydraulicznie odbywa się po 
prawej stronie w modelu standardowym 
(po lewej stronie na zamówienie). 
Dystrybucja paszy dla żywca jest 
zapewniona przez regulowaną pokrywę.

Łożyska rozdrabniacza są chronione, 
aby uniknąć ewentualnych 
zanieczyszczeń. Ze względów 
bezpieczeństwa, jeden bezpiecznik 
jest umieszczony na silniku 
hydraulicznym rozdrabniacza, 
uniemożliwiając tym samym rozruch 
podajnika i rozdrabniacza w czasie, 
kiedy pokrywa jest zamknięta.

Dźwignie sterowania umieszczone są na wysięgniku 
nastawnym, co umożliwia wykonywanie pracy bezpośrednio z 
kabiny ciągnika. Aby ułatwić sterowanie ręczne wybierakiem, 
rozdrabniacz i podajnik są uruchamiane jednocześnie, za 
pomocą  tej samej dźwigni. 

Aby uzyskać większą 
wysokość roboczą dla  
wybieraków przenośnych, 
fi rma joskin 

proponuje pionowy podnośnik hydrauliczny. 

Daje on dodatkowy przesuw 80 cm co 
pozwala pracować w najwyższych silosach i 
dostarczać paszę do wszystkich typów koryt.

Wybieraki marki joskin (z 
wyjątkiem modelu 1200D) mogą 
być wyposażone w rozdrabniacz, 
zamontowany zamiast lub naprzeciw 
wałka. 
Urządzenie zostało zaprojektowane 
do dystrybucji buraków, może być 
również używane do rozdrabniania 
ziemniaków lub innej paszy.

W niektórych oborach trzeba załadować 
paszę z dwóch stron maszyny. W 
tym celu należy zamówić podajnik ze 
zmiennym kierunkiem pracy.

Wynikiem ciągłego udoskonalania 
maszyn fi rmy joskin jest 
klapa hydrauliczna. Jest ona otwierana 
lub zamykana w trakcie uruchamiania 
wałka.

DYSTRYBUCJA

ZABEZPIECZENIA


