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Joskin Trans-Space kipwagen

Bij de foto’s 1 – 4
[1] De kipcilinder is gemonteerd op een dubbel
schommelframe en verankerd voor het onderstel.
Gebruikers waarderen de stabiliteit tijdens het kippen
en de capaciteit van de cilinder.

Stabiele kipper die snel en schoon lost
Onder het motto ‘Vervoer lading, geen staal’ produceert Joskin sinds 2006 een nieuwe serie Trans-Space
kipwagens voor de landbouw. De kippers zijn lichter door het gebruik van staal met een hoge elasticiteitsgrens.
Gebruikers waarderen de twee-asser om zijn solide uitvoering, rijgedrag en het snel en schoon lossen.

D

e firma Joskin uit het Belgische
Soumagne is van oorsprong een landbouwbedrijf. In 1984 begonnen ze met
de eigen productie van tanks voor de mestverspreiding. Tijdens de jaren 1990 heeft de firma
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Joskin haar activiteiten uitgebreid door een
nieuw transportprogramma op touw te zetten:
het ‘Trans’-gamma was geboren. Dit omvat
landbouwkipwagens van 2 tot 46 m3, grondverzetkipwagens, silagewagens, veetransport-

wagens en watertanks. De Trans-Space
kipwagen is een landbouwkipwagen die voor
alle transportwerkzaamheden kan worden
gebruikt. Sinds 2006 wordt dit nieuwe type
seriematig geproduceerd. Standaard loopt de

hydraulisch bediend. In centrale positie bevindt
zich een graanschuif (500 x 500 mm).

Joskin Trans-Space 7000/19BC125

Trans-Space serie van de 6500/18BC1225 tweeasser van 18,1 kuub met 16 ton laadvermogen
tot de 8000/27TRC150 drieasser van 26,7 kuub
met 24 ton laadvermogen. Met optionele
aluminium opzetschotten is de inhoud te
vergroten tot 46 kuub. Inmiddels zijn er een
kleine 200 stuks verkocht aan akkerbouwers
en loonwerkers.

Uitrusting
De nieuwe Joskin Trans-Space kipwagens
hebben een conische laadbak. Dit om hun kip-

[2] Vanuit de trekker kun je via een doorkijkrooster de
bak inkijken. Hierbij kun je kiezen uit vier verschillende
doorkijkroosters met plexiglazen venster voor de
BC125 en BC150 modellen.
[3] [3] De bodem is gemaakt uit Hardox 450 staal en
heeft een dikte van 4 mm. De kipper lost snel en
schoon.
[4] De achterlichten zijn ver naar achteren geplaatst,
wat niet zo gemakkelijk is bij het lossen van aardappelen in een stortbunker. Deze kun je overigens
naar voren plaatsen. De achterdeur bestaat standaard
uit één deel of optioneel uit twee delen en wordt

Inhoud (m3)
Nuttige lading (ton)
Cilinder (liter)
Binnenafmetingen van de bak (m)
• lengte onderaan
• lengte bovenaan
• breedte vooraan
• breedte achteraan
• hoogte
Prijs (€) vanaf excl. BTW

19,4
18
65
6,87
7,15
2,18
2,26
1,25
26.030
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De ervaringen van gebruikers

Maus van tol
Waddinxveen
Pieter Hugo Vissers
Zuid–Beijerland

Henny Hartmann
Maastricht

snelheid en -vlotheid te behouden, volgens
de fabrikant. De voor- en achterbreedte van
respectievelijk 2,18 en 2,26 m blijft ook
ongewijzigd. Daarentegen werd de opbouw
en geometrie van de laadbakken volledig
vernieuwd. De ribben worden nu door opeenvolgende vouwen verzacht, wat voor het nog
sneller en vloeiender ontladen van de kipper
instaat. Bij het kippen zijn de wrijvingskrachten zo laag mogelijk. De positie van de
kipcilinder vooraan op het chassis – een traditioneel opvallende eigenschap van de Joskin

De kipkar is voorzien van een monoblok dissel
met vast gebout trekoog. Op de voorgrond is de
gedwongen besturing zichtbaar.
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Henny Hartmann heeft in maatschap met zijn vrouw een akkerbouwen loonbedrijf in Maastricht. Op 170 hectare worden granen, suikerbieten en consumptieaardappelen verbouwd. De grondsoort is voornamelijk löss en langs de Maas rivierklei. In juli 2007 werd een Joskin
Trans-Space 7000/19BC125 afgeleverd.

Maus van Tol uit Waddinxveen heeft in maatschap met zijn broer een
akkerbouwbedrijf in Waddinxveen. Op 80 hectare zeeklei worden
consumptieaardappelen, pootaardappelen, suikerbieten, uien en tarwe
verbouwd.Verder doen ze ook nog loonwerk in het aardappelen rooien.
Sinds twee maanden hebben ze een Trans-Space 6500/22BC150.

Henny Hartmann:“Zelfs 24,5 ton gaat zonder problemen omhoog.”
“Deze 19 tons Joskin is de vervanger van onze oude
12 tons Joskin kipkar. Ik wilde graag een 19 tons kar,
omdat ik op de aardappelrooier een 6 tons bunker
heb. Nu kan ik dus drie bunkers lossen. Ik heb ook
nagedacht over andere merken, zeker omdat ik zelf
nog een Record en een Beco heb. Joskin maakt echter een degelijke indruk qua bouw. De constructie
van het achterschot en het onderstel zijn degelijker
uitgevoerd dan bij de andere merken. Daarnaast spelen de goede ervaringen met de oude Joskin mee. Ook is de Joskin fabriek in de buurt en ze
komen hun afspraken na. Dit alles, samen met een goede prijs, maakt dat
ik voor dit merk gekozen heb. Ik heb de kar nog niet lang genoeg gebruikt
om minpunten op te kunnen noemen. De kar bevalt goed, het rijgedrag
en de prestaties zijn prima. Omdat ik zelf een weegbrug heb, wegen we
elke vracht aardappelen: zelfs 24,5 ton ging zonder problemen omhoog.
De bak is van binnen erg glad, waardoor je snel en schoon kunt lossen.”
Rapportcijfer: 8,5

Maus van Tol:“Achterlichten liever meer onder de bak.”
“Sinds twee maanden hebben wij een Trans-Space van 22 kuub en een laadvermogen van 16 ton. Onlangs hebben we er nog zo een gekocht, maar deze
is nog niet afgeleverd. De wagen bevalt goed, vooral de solide bouw en het
rijgedrag. Hij komt heel netjes achter je aan en de vering is fantastisch.Voor
deze had ik een Miedema. De reden dat ik voor Joskin heb gekozen, is de
prijs en de service. Ik wilde de kar namelijk in Fendt-grijs en Fendt-rood en bij
Miedema was dit niet mogelijk. Bovendien vind ik de Joskin solider dan de
Miedema. Naar andere merken heb ik niet geïnformeerd. Pluspunt is ook dat
je een prachtig zicht in de bak hebt door het brede voorrooster over de hele
breedte van de kipwagen. Minpunt vind ik de achterlichten. Ze zijn wel duidelijk, maar ik had ze liever meer onder de bak gehad. Nu zijn ze een beetje
lastig bij het kiepen van aardappelen in de stortbak.Verder is de wagen
redelijk hoog wat niet altijd even gemakkelijk is bij het aardappelen rooien.
Twee maanden gebruikerservaring is eigenlijk een beetje te kort om er goed
over te oordelen, maar ik vind de kipwagen zeker een 8 waard.”
Rapportcijfer: 8

kipwagens – biedt een hoge kipstabiliteit,
-gemak, -comfort en vooral meer hefvermogen.
De vastgeschroefde en volledig gegalvaniseerde spatborden maken deel uit van de
standaard uitrusting. Omdat de compacte
deurarmen stevig gemonteerd zijn, worden de
openingscilinders beschermd. Deze zijn met
gestuurde kleppen uitgevoerd die een veilig
gebruik garanderen. Een overdrukbeveiliging
is aanwezig om in geval van obstakel iedere
beschadiging te vermijden bij het sluiten. Bij

De Joskin Trans-Space is een stoere degelijke
kipwagen.Voor extra stevigheid is de bak voorzien van een bovenstrookband.

het lossen van aardappelen in een stortbunker moet je wel uitkijken voor de achterlichten van de kipper. Deze zitten standaard ver
naar achteren. Je kunt ze naar voren plaatsen.

Onderstel
Op alle Joskin kipwagens wordt een Joskin
Roll-Over boggie met vastgeschroefde tafel
en parabolische veerbladen standaard gemonteerd. Optioneel is een Hydro-tandem met
hydraulische cilindervering van de assen.
De Hydro-Tandem is een wielstel met dubbele

De bak is bereikbaar via een gegalvaniseerd
opklapbaar laddertje aan de voorzijde van de
wagen. Rondom bevinden zich buitenhaken
voor het vastmaken van een dekzeil.

as, waarbij de twee assen enkel mechanisch
met elkaar verbonden zijn door middel van
het chassis. Technisch gezien wordt elke as
getrokken door twee halve veerbladen die
vastgehecht zijn aan een bevestigingselement
dat zich op een zekere afstand vóór de as
bevindt.
Bij een volle kipper is er genoeg remkracht
volgens de gebruikers. Maar bij een lege kipper remt hij te hard. Je kunt dit handmatig
instellen door een hendel te verzetten. Voor
wie het lastig vindt om dit bij elke vracht in te

De openingscilinders van het achterschot zijn
beschermd. Een overdrukbeveiliging voorkomt
schade bij het sluiten indien er een obstakel is.

In Zuid-Beijerland heeft Pieter Hugo Vissers in maatschap met twee
collega’s een biologisch akkerbouwbedrijf genaamd Biostee. Op 250
hectare worden aardappelen, uien, peen, knolselderij, graan, erwten,
sperziebonen, suikermaïs, koolraap en witlof verbouwd. De grondsoort
varieert van lichte zavel tot zware zeeklei. Afgelopen zomer zijn twee
Joskin Trans-Space 7000/23BC150 afgeleverd.
Pieter Hugo Vissers:“Goede prijs / kwaliteitverhouding.”
“Deze zomer hebben we drie kleine oude kippers ingeruild voor twee grote 18 tons kipwagens van Joskin.We
hebben ook naar andere merken gekeken, maar deze
vonden wij toch wel een van de betere voor deze prijs.
De kwaliteit van de wagen is goed. Iets wat minder
goed bevalt, is het aantal smeernippels. Mede door
de gedwongen gestuurde as zijn het er heel wat. Hier
hebben we bij aanschaf niet op gelet.Wat ook beter zou
kunnen, is de instelling van de remkracht. Met een volle lading remt de
wagen heel goed, maar bij een lege wagen remt hij te hard. Dit kun je wel
handmatig instellen met een kraantje, maar in de praktijk gebeurt dat niet
bij elke vracht. Bij de stang van de gedwongen besturing was iets niet goed
gelast, maar dit is meteen goed opgelost. De machine voldoet aan mijn
verwachtingen. Hij rijdt en stuurt best.”
Rapportcijfer: 8

stellen, is er een automatisch lastafhankelijk
systeem te koop.

Dragende beplating
De Monocoque kipwagens (dragende beplating)
zijn volledig uit staal met een hoge elasticiteitsgrens vervaardigd. De elasticiteitsgrens
van deze staalsoorten is zo hoog dat de verstevigingen nu minder belangrijk zijn. Gelet op
hun zijhoogte en hun hoger laadvermogen
behouden de Trans-Space kipwagens een zijversteviging die door een dwarsbalk onder de
laadbak verlengd wordt. Indien zij verstandig
geplaatst worden, vangen ze de verschillende
spanningen op waaraan een Monocoque kipwagen doorgaans onderhevig is. Om die
redenen is er ook een versteviging vlakbij
de kipcilinder.
De bodem is standaard gemaakt uit 4 mm
Hardox 450 staal. Dit is een slijtvaste staalsoort met een hardheid van 450 HBW. HBW
is een eenheid voor een hardheidsmeting
volgens de Brinell-proef met een hardmetalen
kogel die een bepaalde tijd tegen het materiaal wordt aangedrukt. Kenmerkend voor
deze staalsoort is de combinatie van sterkte
en hardheid zonder afbreuk te doen aan de
gemakkelijke bewerkelijkheid en bruikbaarheid in productieomgevingen. Dankzij dit
fabricageconcept neemt het leeggewicht van
de wagen aanzienlijk af. In de praktijk bete-

kent dit al snel een besparing van ongeveer
700 kg op het leeggewicht. In landen met
verplichte keuringen voor de kar is het meegenomen als je 700 kg product meer kunt
laden.
Joskin Trans-Space 7000/19BC125

Joskin maakt hun leus ‘Vervoer lading, geen staal’
waar door gebruik te maken van een hogere
kwaliteit / gewichtverhouding van het staal.
De Trans-Space kipwagen wordt door gebruikers
gewaardeerd om zijn solide uitvoering en prima rijgedrag. De wagen ligt stabiel achter de trekker en
staat stabiel bij het kippen. Dankzij de bodem van
Hardox lost de wagen snel en schoon. Met een 8+
als gemiddeld rapportcijfer is de Trans-Space een
professionele landbouwkipwagen met een goede
prijs / kwaliteitverhouding.

Voor en tegen
+
+
+
+

Solide
Stabiliteit bij rijden en kippen
Bodem van Hardox staal
Leeggewicht

– Prijs
– Plaats achterlichten
– Remkracht bij lege wagen
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