
КОМПАКТНА КЪСА ДИСКОВА БРАНА 
ЗА ОБРАБОТКА НА СТЪРНИЩА И 
ПОДГОТОВКА НА ЛЕГЛОТО ЗА СЕМЕТО

Joker HD



Joker HD
ВИНАГИ С ЕДИН 
КОЗ В РЪЦЕТЕ

 ― От плитка обработка при житни култури до 15 см  
дълбока почвообработка след царевица

 ― Вертикално наклонени дискове за интензивно смесване

 ― Окачването на два диска на един държач с голям просвет  
прави браната нечувствителна към задръстване

 ― Компактна конструкция

 ― Двоен валяк с голяма товароносимост и добра  
подравнителна способност 



Максимално разстояние между  
дисковите секции и валяка

З драва DiscSystem гарантира оптималното  
качество на размесване и подравняване

Голям валяк за работа  
без задръстване

Joker остава зад себе си фино раздробена,  
уплътнена почва с най-добри условия за поникване

Силните страни на Joker

 ― Образува фина почва в хоризонта на кълновете

 ― Ефективно уплътняване чрез двойния RollPack валяк  
с голяма товароносимост и добра подравнителна  
способност иуплътняване на почвата на ивици

 ― Мминимални пречки при дълги растителни остатъци  
и плитка обработка. Висок просвет и достатъчно място  
между дисковите секции и валяка.

 ― Нарастващо качество на работата при повишаваща  
се скорост на работа

 ― Прецизно водене в дълбочина чрез предните  
опорни колела и двойния валяк.

 ― Висока производителност на единица площ  
при тносително ниска необходима тяга

 ― Принципно високи скорости

 ― Най-добра обработка в дълбочина чрез агресивни,  
дискове със зъби и голямо тегло на машината

 ― Големи транспортни колела за сигурност при  
транспорт на шосето

Joker HD

За какви условия на приложение  
е особено подходящ Joker?

 ― Равна и бърза обработка на стърнища за стимулиране  
на кълновете на ороненото зърно, прекъсване на 
капилярността и първо смесване на остатъците след 
прибирането на реколтата

 ― От плитка обработка на стърнища след житни култури  
до 15 см дълбока почвообработка след церевица

 ― Преработване без задръстване с остатъци от прибирането  
на реколтата (междинни култури, пшеница, царевица)

 ― Безаварийно преработване на органични торове  
(животински тор, естествен течен тор, растителен тор)



Joker HD –
С ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР  
НА ДИСКА

Силни страни и предимства на Joker HD

 ― Плитка, интензивно смесваща обработка на стърнище

 ― До 15 см дълбока, интензивно нарязваща и смесваща 
почвообработка при големи количества от например  
царевична шума

 ― Голям диаметър на диска от 62 см, с 6-болтово закрепване  
за най-тежки условия, например при тежки почви или  
големи количества растителни остатъци

 ― Дискове с конусна форма за постоянен ъгъл на атака от 17°

 ― Компактна машина за идеално подравняване

 ― Лагеруването на гумени тампони увеличава  
експлоатационния живот и подобрява копирането на терена

 ― Солидна рама със здрава конструкция за дълбока 
почвообработка и големи натоварвания. Осигурява  
нужното тегло на машината.

 ― Двоен RollPack валяк с Ø 55 cм от U-профилни пръстени.  
Много стабилен и подходящ за всякакъв вид почви. 
Нечувствителен към камъни и при високи скорости. 
Подредените един в друг пръстени подпомагат тяхното 
самопочистване.

2 Стабилен двоен RollPack валяк  
за всякакъв вид почви

1 Joker HD с опционално дооборудване на  
Vogelsang при смесване на органичен тор

4 Транспортно положение с прибрана ходова  
част за сигурност при движение по шосето

3 Висока експлоатационна сигурност благодарение на голямо  
разстояние м / у отделните дискови секции DiscSystem и валяка

1 3 42



1 Достатъчно много пространство  
между отделните дискови секции

2 Разположението по двойки на  
дисковете повишава проходимостта

3 Голям и надежден лагер – 
размер на оста 35 мм без обслужване

5 Крайните звездообразни дискове предотвратяват  
натрупването на почва в необработения участък

6 Функционална настройка на работната дълбочина с AluClips

4 Гумената амортизация с големи размери позволява  
приспособяването към почвата, спазва надеждно  
ъгъла на дисковете и щади материала

DiscSystem
ИНОВАТИВНА И НАДЕЖНА

Вашите предимства с един поглед

 ― Висока проходимост благодарение на разположените  
по двойки върху носачите дискове

 ― Добро приспособяване към почвата и ефективно 
предпазване от камъни с гумени лагери, които не  
се нуждаят от поддръжка

 ― Дълги интервали на подмяна на износващите се части

 ― Лагеруване на дисковете с дълъг ескплоатационен  
живот, без обслужване и постоянно мазане

 ― Повърхностно закалени дискове за минимално  
износване и при най-тежки условия

 ― Добро навлизане в почвата чрез агресивни,  
дискове със зъби и голямо тегло на машината

 ― Добро разрохкване на почвата чрез бързо  
въртящи се дискове с диаметър от 62 см

 ― Гарантиран постоянен ъгъл на дисковете  
чрез широко фиксиране на шайбите без  
страничен луфт.

1 52 63 4



ОБОРУДВАНЕ

Краен диск на Joker HDХодова част по средата

Теглично прикачване със сферично ухо Големи дискове (Ø 62 см) за по дълбоки обработки

Окачване на долни рамена Пневматична спирачна система

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Joker 5 HD 6 HD 8 HD
Работна ширина (м) 5,00 6,00 7,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 3,30 3,70 4,00

Дължина (м) 7,10 7,10 7,10

Тегло (кг)* 7 050 7 660 8 370

Размер гуми на опорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите на ходовата част 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5

Дискове DiscSystem Ø (см) 62 62 62

Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6 6

Брой на дисковете при DiscSystem 42 50 58

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17 17

Двустранно действащи клапани 4 4 4

Необходима мощност (KW/к.с.) 130 – 170 / 180 – 230 160 – 180 / 220 – 250 220 – 260 / 300 – 350

Прикачване на твърд теглич Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 – 71 мм

Сееща шина за 5 HD 6 HD 8 HD
Работна ширина (м) 5,00 6,00 7,00

Брой сеещи маркучи  
Двоен RollPack валяк

26 30 34

Разстояние м / у маркучите  
Двоен RollPack валяк (см)

20,00 20,00 20,60

Диаметър захранваща тръба (мм) 1 x 110 1 x 110 1 x 110 

* Тегло на машините при минимално оборудване
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Вашият търговец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Хартия: 120 г/м2 Maxi Offset. Хартията е сертифицирана съгласно екомаркировката на ЕС. Този етикет се предоставя само за продукти и услуги, чиито последствия за околната среда са значително по-ниски от тези на  
сравними продукти. За повече подробности вижте www.eu-ecolabel.de. Мастило за печат: QUICKFAST COFREE. Без минерално масло и кобалт. Освен това то е сертифицирано и се препоръчва за отпечатване съгласно принципа 
“Cradle-to-Cradle” (квази “от началото обратно към произхода”) – подход, който се занимава с разпространението на непрекъснатото и последващо управление на рециклирането. За повече подробности вижте www.c2c-ev.de.


