
Joker CT

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



Joker CT
ВИНАГИ С ЕДИН 
КОЗ В РЪЦЕТЕ

 ― Плитка и интензивно размесваща обработка на стърнища 

 ― Голяма ефективност

 ― Лесна експлоатация

 ― Стабилна конструкция

 ― Разнообразие от валяци за всякакви почви



За какви условия на приложение  
е особено подходящ Joker?

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

 ― Ефективна подготовка на посевното легло след плуга  
и култиватора

 ― 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 CT

Минимално задръстване благодарение на  
разположените по двойки дискове на един стълбец

Joker CT с уредбата за оборска тор З драва DiscSystem гарантира оптималното  
качество на размесване и подравняване

Ефективните системи за почвоуплътняване се грижат  
за интензивното раздробяване и уплътняване

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

Силните страни на Joker

 ― 3-точково навесно окачване с работни ширини от 3 до 6 м

 ― Образува фина почва в хоризонта на кълновете

 ― Ефикасно уплътняване в хоризонта на кълновете

 ― Ниска склонност към повреждане при дълги остатъци след 
прибирането на реколтата и равна обработка. Най-висока 
проходимост с разположени по двойки дискови елементи.

 ― Нарастващо качество на работата при повишаваща  
се скорост на работа

 ― Висока производителност на единица площ при  
относително ниска необходима тяга

 ― Принципно високи скорости

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

 ― В комбинация с продълбочител Mono TG:  
дълбоко разрохкване и плитко размесване с Joker CT

 ― Твърда рама се предлага при моделите с работна  
ширина от 3, 3,5 и 4 м

 ― Joker CT в комбинация с опционалната уредба на  
Vogelsang ExaCut е перфектно решение за полагане  
и омешване на органична тор.



Joker CT
ТОЧНА И БЪРЗА ОБРАБОТКА  
НА СТЪРНИЩА

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

2 З драва DiscSystem гарантира оптималното  
качество на размесване и подравняване

3 Ефективните системи за почвоуплътняване се  
грижат за интензивното раздробяване и уплътняване
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Joker е оптимално подходяща за слята обработка на стърнищата 
за стимулиране на вторичното покълване в следствие на загубите 
при зърноприбирането, прекъсване на капилярността на почвата, 
смесване на остатъците след прибиране на реколтата и за 
равномерна подготовка на леглото за семето. Тя произвежда 
висок дял фина почва в хоризонта за поникване и е устойчива  
към смущения и спрямо високи количества слама, органични 
торове или междинни култури. 

Късата дискова брана Joker CT се предлага за 3-точково  
навесно окачване. Голямата производителност е следствие  
на възможна работна скорост до 20 км/ч.

Предлага се като допълнителна опция към Joker 3, 3.5 и 4 CT с 
твърда рама продълбочител Mono TG. Особено подходящ е за 
тежки терени, където почвата трябва дълбоко да се разрохква,  
но където растителните остатъци ще се смесват плитко.



1 Назъбеният диск е по-агресивен 
и лесно навлиза в почвата

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

 ― Bисока 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

 ― 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 52 см

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

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

1 52 63 4



RollFlex валяк

 ― Стигащо надълбоко уплътняване и разрохкване  
повърхността на почвата

 ― Висока способност за подравняване чрез  
междинни пружини

 ― Самопочистващ се без чистачи

 ― Висока сигурност на приложение

RollPack валяк

 ― Валяк със стоманени пръстени с 55 см диаметър

 ― Дълбоко, на ивици почвоуплътняване

 ― Работи при всякакви условия

SteelDisc валяк

 ― Стигащо надълбоко уплътняване с твърда повърхност

 ― Интензивно натрошаване чрез режещите пръстени на валяка

 ― Oптимизираните чистачи осигуряват безавариен ход

 ― Bисока сигурност на приложение при камъни и тежки почви

Гумен уплътняващ валяк

 ― Цялостно уплътняване с компактен горен слой

 ― Bисока заравнителна способност посредством  
гумите с AS профил

 ― Много висока сигурност при работа, дори и при  
каменисти почви

СИСТЕМИ ЗА ПОЧВОУПЛЪТНЯВАНЕ
МНОГОФУНЦИОНАЛНА  
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Действие в дълбочина и области на приложение 
на различните видове HORSCH валяци.

Гумен 
уплътняващ 
валяк

SteelDisc валяк RollPack валякRollFlex валякRollCut валякТръбен валяк

Затвореният SteelDisc валяк с режещи пръстени

FarmFlex валяк за оптимално уплътняване и при леки до  
средно тежки почви. Също така не е чувствителен към камъни.

Валяк RollCut 
Добра повърхностна структура за средно тежки почви, без камъни

Пластичен уплътняващ валяк с AS профил

RollFlex валяк
с елементи на валяка от пружинна стомана

Елементи от плоски пружини
между пръстените на валяка подпомагат  
подравняването на повърхността на почвата

Тръбен валяк



ОБОРУДВАНЕ

Mono TG:
Oптимален за дълбоко разрохкване. Зъбци с пружинна защита TerraGrip  
с тесни длета LD (low disturbance) разрохкват дълбоко почвата но не  
транспортират големи буци на повърхността.

Mono TG

Два диска на един държач за максимален просвет

Допълнителни тежести Joker 3 / 3.5 CT 360 кг, Joker 4 / 5 / 6 CT 400 кг Странични ограничители за изключителна точност

MiniDrill 
Голяма производителност при междинни  
култури и зелено торене

MiniDrill бе изцяло наново разработена от HORSCH. Тя има  
бункер с 400 л вместимост и доказалият се дозатор на Pronto.  
Семената директно се впръскват в разпределителната система.  
Налична за всички Joker CT.

За доброто разпределение на семената има шест равномерно 
разпределени извода пред или зад валяка за до 3 м работна  
ширина и 12 бр. от 4 м ширина.

ULD+ раб.орган за Mono TGLD раб.орган за Mono TG Зад валяка опционално се предлага заравнителна бранаLD+ раб.орган за Mono TG



HORSCH Joker 3 CT 3.5 CT 4 CT 4 CT  
твърда рама

5 CT 6 CT 7 CT

Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95 2,95

Транспортна височина (м) 1,90 1,90 2,80 1,90 3,25 3,70 4,00

Дължина (м) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90 2,90

Дължина вкл. Mono TG (м) 3,70 3,70 --- 3,48 --- --- ---

Тегло (кг)* 1 600 – 2 600 1 800 – 2 850 2 400 – 3 100 2 000 – 3 400 2 800 – 3 500 3 000 – 3 900 3 500 – 4 550

Тегло вкл. Mono TG (кг) 2 300 – 2 600 2 500 – 2 850 --- 2 900 – 3 400 --- --- ---

Дискове DiscSystem Ø (см) 52 52 52 52 52 52 52

Дебелина на диска  
при DiscSystem (мм)

6 6 6 6 6 6 6

Брой на дисковете при DiscSystem 24 28 32 32 40 48 56

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17 17 17 17 17 17

Двустранно действащи клапани 0 (+1 с хидр. 
регулиране на 
дълбочината)

0 (+1 с хидр. 
регулиране на 
дълбочината)

1 (+1 с хидр. 
регулиране на 
дълбочината)

0 (+1 с хидр. 
регулиране на 
дълбочината)

1 (+1 с хидр. 
регулиране на 
дълбочината)

1 (+1 с хидр. 
регулиране на 
дълбочината)

1 (+1 с хидр. 
регулиране на 
дълбочината)

Необходима мощност (KW/к.с.) 65 – 90 / 90 – 120 75 – 100 / 100 – 140 90 – 120 / 120 – 160 90 – 120 / 120 – 160 110 – 150 / 150 – 200 130 – 175 / 180 – 240 205 – 260 / 280 – 350

Необходима мощност  
вкл. Mono TG (KW/к.с.)

от 140 / 190 от 160 / 220 --- от 180 / 245 --- --- ---

Брой лапи Mono TG 5 6 --- 8 --- --- ---

Разстояние лапите Mono TG (см) 60 59 --- 50 --- --- ---

Прикачване навесно Joker CT 3-точ. кат. II / III 3-точ. кат. II / III 3-точ. кат. III / IV 3-точ. кат. II / III 3-точ. кат. III / IV 3-точ. кат. III / IV 3-точ. кат. III / IV

Прикачване навесно Mono TG 3-точ. кат. III 3-точ. кат. III --- 3-точ. кат. III --- --- ---

* Тегло на машината при минимално / максимално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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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.


