JOSKIN, 3 specializált gyártóüzem összesen 75.000 m² fedett területen
A belgiumi üzem Soumagne-ban „idegközpontként” funkcionál. Itt végzik az általános
tevékenységeket, mint a marketing, a vásárlás előtti és utáni szolgáltatások és az
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csoport illetve valamenny,i a gyártás
során használatos digitális vezérlésű
berendezés részére. A belgiumi üzemben folyik emellett még a
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hígtrágya-szállító és -kijuttató eszközök összeszerelése is.
Részletek a lemezszabászati folyamatból
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Megmunkáló központ (8 db digitális
vezérlésű forgácsológép)

A lengyelországi Trzciankában található

Egy specializált cég a

JOSKIN Polska feladata az egyes alkatrészek
hegesztése a csoport más gyárai részére is
illetve kisebb késztermékek összeszerelése.
A JOSKIN Polska emellett a kereskedelmi
és elosztó központja a lengyel piacnak és a
környező országoknak.

JOSKIN, egy családi vállalkozás a mezőgazdaság szolgálatában
A nemzetközi hírnév ellenére a JOSKIN megőrizte családi vállalkozás jellegét. A mai napig Victor
JOSKIN, a cég alapítójának irányítása alatt áll a JOSKIN csoport. Felesége, Marie-Josée azonban a
kezdetektől segítségére van. Közös szenvedélyüket, a mezőgazdaság szolgálatát, továbbadták három
gyermeküknek is, akik ma a csoport kulcsfeladatait látják el: az adminisztratív és pénzügyek igazgatását
Vinciane, a gyártás vezetését Didier, a személyzeti ügyeket pedig Murielle. Az elmúlt néhány év során a
JOSKIN csoport lendületes növekedésen ment keresztül az ő vezetési képességeiknek köszönhetően,
mivel mindhárman megőrizték a szüleik által is képviselt hagyományos értékeket: a megbízhatóságot,
a pontosságot és a közvetlenséget.

Poland
Belgium

France
2 db 4 görgős digitális
vezérlésű hengerlőgép

A JOSKIN által a vásárlás előtt nyújtott szolgáltatásoknak az a célja,
hogy minden ügyfél a megfelelő terméket válassza, és elégedett legyen
velel. Ez különleges jelentőséggel bír a cég számára: a JOSKIN egy
befektetés, amivel az Ön saját befektetéseit biztosítja. Mint annyi
más szakembernek Európából, most Önnek is lehetősége nyílik
arra, hogy látogatást tegyen „nyitott” üzemünkben, a belgiumi
Soumagne-ban, és felfedezze a 4000 m²-es állandó JOSKIN
bemutatótermet, megismerkedjen a különösen gazdag JOSKIN
tájékoztató anyagokkal, a JOSKIN oktató termeiben pedig gyári
képviselőink szakértelmét kihasználva tudhat meg többet a JOSKIN csoportról.
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JOSKIN Bourges fő feladata a szilázs-szállító és a
teknős billenő pótkocsik összeszerelése a csoport
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egyéb gyáraiból származó alkatrészekből.

BOURGES : 18.000

M²

Járószerkezetek gyártása

Győződjön meg róla, hogy a JOSKIN-nál megtalálja az önnek megfelelő megoldást!

Ets JOSKIN
rue de Wergifosse, 39
B-4630 SOUMAGNE

Tel. : +32(0)43 77 35 45
Fax: +32(0)43 77 10 15
E-mail: info@joskin.com

www.joskin.com

8 digitális vezérlésű lemezhajlítógép

HÍGTRÁGYA-KIJUTTATÁS

FELÉPÍTMÉNYEK

Hígtrágya-tartálykocsik

Modulo2

Komfort2

Cobra

Komfort2 (poliészter tartály)

Euroliner

Quadra

TetraX

X-Trem

Vacu-CARGO

Penditwist

Járószerkezet függesztő
szerkezettel

VONTATOTT
ALVÁZ

Cargo 20 T

Kijuttató eszközök

Multi-Action

Wide-Action

Solodisc

Terraﬂex/2

Terrasoc

Twinjet

Terraﬂex/3

Multitwist

SZÁNTÓFÖLDI INJEKTOROK

GABONA- ÉS GYEPINJEKTOROK

SZÓRÓKERETEK

Szervestrágya-szórók

www.joskin.com
Tornado2

Cargo-Grip 30 T

Ferti-CARGO

Ferti-Space

SZÁLLÍTÓKOCSIK
Billenőplatós pótkocsik

Trans-EX

Trans-FARM

Trans-CAP

Trans-SPACE

Trans-KTP 11T

Mezőgazdasági szállítókocsik

Víztartályok

BETIMAX galvanizált, talajra süllyeszthető pótkocsik: 4,5 m-től 9 m-ig

Fűkaszák

TR / 275 / C3

TR / 365 / C4

TR / 750 / C6

Trans-CARGO

Cargo-LIFT 30 T

Silo-CARGO

Cargo-LIFT 20 T

Építőanyag-szállító pótkocsik

Élőállat-szállító pótkocsik

A LEGELŐÁPOLÁS GÉPEI

Trans-KTP HARDOX 22T

Szilázs-szállító pótkocsik

1.100 l-től 5.100 l-ig

Legelőápoló
szárzúzó

BR / 160 / C1

Silo-SPACE

Forgókéses szárzúzó

D / 280 / C2

D 400

Legelőszellőztetők

BF - R2A 4,2m

EB - R4S 6m

Scariﬂex 7,2m

