
Kompaktowa brona talerzowa do uprawy 
ścierniska i przygotowania gleby do siewu

Rolnictwo z pasją



— Płytka i szybka obróbka ścierniska w celu bobudzenia wzrostu 

samosiewów, przerwania parowania kapilarnego i wstępnego 

wymieszania resztek pożniwnych

— Efektywne przygotowanie gleby do siewu w uprawie orkowej i 

uproszczonej

— Uprawa bez przeszkód nawet w warunkach dużej ilości resztek 

organicznych ( międzyplony, poplony ozime, kukurydza )

— Bezproblemowe mieszanie nawozów organicznych 

(obornik, gnojówka, nawożenie doglebowe)

— Dostępne jako Joker CT – zawieszane na TUZ, oraz Joker RT – 

zaczepiane z wózkiem transportowym dla większych 

szerokości roboczych

— Zapewnia dużą zawartość rozdrobnionej gleby w strefie wschodów

— Efektywnie zagęszcza glebę na odpowiedniej głębokości 

— Bezproblemowa praca w warunkach dużej ilości resztek 

pożniwnych. Największy prześwit dzięki rozmieszczeniu talerzy parami.

— Rosnąca jakość pracy przy rosnącej prędkości pracy

— Wysoka wydajność przy relatywnie małym zapotrzebowaniu mocy

— Duże prędkości robocze

— Najlepsza penetracja gleby dzięki agresywnym, zębatym talerzom i 

dużemu ciężarowi maszyny

Do czego możemy używać Jockera ? 

Mocne strony Jokera:

Joker pozostawia za sobą rozdrobnioną, 

zagęszczoną glebę z najlepszymi 

warunkami dla wzrostu

Joker – As w rękawie

Efektywne systemy wałów zapewniają intensywne 

rozdrabnianie i zagęszczanie

Solidna brona talerzowa DiscSystem zapewnia 

optymalną jakość mieszania i wyrównywania

Joker – Wysoka jakość pracy w najcięższych warunkach

„Krótkie brony talerzowe w ostatnich latach 

na stałe zadomowiły się wśród maszyn do 

nowoczesnej techniki uprawy roli. Rolnicy 

cenią wysoką wydajność i niewielką 

awaryjność przy uprawie ścierniska i 

przygotowaniu gleby. Kompaktowe brony 

talerzowe są dobrym uzupełnieniem 

kultywatora, jednak nie mogą go zastąpić“.

„Przy konstruowaniu Jokera mogliśmy 

sięgnąć do licznych doświadczeń z Pronto, 

w którym również jest zastosowana 

krótka brona talerzowa. Tutaj DiscSystem 

sprawdza się już od lat.”
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Zalety w skrócie:

— Duży prześwit dzięki rozmieszczeniu 

talerzy parami

— Dobre dopasowanie do powierzchni gleby 

i efektywne zabezpieczenie przed 

kamieniami za pomocą nie wymagających 

konserwacji gumowych amortyzatorów

— Długi okres pracy na jednych elementach 

roboczych

— Bezobsługowe mocowanie talerzy na 

najwyższej jakości, trwałych łożyskach 

olejowych

— Dobre wgryzanie się w glebę dzięki 

agresywnym, zębatym talerzom i dużemu 

ciężarowi maszyny

— Dobre rozdrabnianie gleby dzięki 

relatywnie małym, szybko obracającym 

się talerzom

— Stały kąt natarcia talerzy dzięki szerokiemu, 

masywnemu mocowaniu, które zapobiega 

również powstawaniu luzów

GEORG LAUTENSCHLAGER

„W czasie żniw pozostaje mało 

czasu na pierwszą uprawę 

ścierniska. Pomimo to, ważne jest 

aby samosiewy zbóż i nasiona 

chwastów szybko pobudzić do 

kiełkowania. Za pomocą Jokera 

o szerokości 4,0 m uprawiam aż 

do 6 ha w ciągu godziny i w ten 

sposób bezproblemowo mogę 

wykonać uprawkę ścierniska.” 

Talerz zębaty jest agresywniejszy i łatwiej wnika w glebę Rozmieszczenie talerzy parami zwiększa prześwit Najwyższej klasy łożyskowanie – Odporne na zużycie i nie 

wymagające konserwacji

Dużych rozmiarów amortyzatory gumowe umożliwiają 

dopasowanie do powierzchni gleby, niezawodnie 

utrzymują kąt natarcia i oszczędzają materiał

Położone na zewnątrz talerze łopatkowe 

zapewniają równą powierzchnię pola na skraju 

przejazdów uprawowych

Szybkie i łatwe ustawienie głębokości roboczej za pomocą 

Klipsów Dystansowych
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Systemy wałów Wyposażenie

Wał RollFlex:

Wał RollCut:

Wał DoubleDisc:

Wał oponowy:

— Głębokie zagęszczanie z luźniejszą, wierzchnią warstwą gleby

— Duża zdolność wyrównywania dzięki sprężystym elementom

— Właściwości samoczyszczące

— Sprawdza się nawet w trudnych warunkach

— Głębokie zagęszczanie z luźniejszą wierzchnią warstwą gleby

— Intensywne rozdrabnianie dzięki elementom tnącym między 

pierścieniami wału

— Właściwości samoczyszczące

— Odporny na zapychanie

— Głębokie zagęszczanie w całym profilu uprawowym

— Intensywne rozdrabnianie dzięki tnącym pierścieniom wału

— Optymalnie usytuowane zgarniacze nie pozwalają na 

zaklejanie się

— Doskonale sprawdza się na zakamienionych i ciężkich glebach

— Konsolidacja gleby na całej powierzchni

— Dobre wyrównanie powierzchni pola dzięki 

oponom z profilem AS

— Wysoka niezawodność nawet w zakamienionych glebach

Wał RollFlex z elementami wału ze stali sprężystej Elementy włóki między 

pierścieniami wału wspomagają 

wyrównywanie powierzchni 

gleby

Osłona boczna wału RollFlex 

zabezpiecza przed kamieniami

Wał RollCut z okrągłymi pierścieniami Elementy tnące między 

pierścieniami wału zwiększają 

rozdrabnianie

Zamknięty wał DoubleDisc z pierścieniami tnącymi Zgarniacze zapewniają 

bezproblemową pracę 

Płynne ustawienie głębokości 

elementów tnących zapewnia 

optymalną pracę w różnych 

warunkach

Zgarniacze z utwardzanymi 

krawędziami o dużej trwałości

Zawieszenie na TUZ Hydrauliczne zabezpieczenie 

transportowe

Pozycja tranportowa Joker CT

Wał oponowy z profilem AS Wózek transportowy Joker RT

Pozycja tranportowa Joker RT
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HORSCH Joker 3 CT 3,5 CT 4 CT 5 CT 6 CT

Szerokość robocza (m) 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,50 2,95 2,95 2,95

Wysokość transportowa (m) 1,90 (wys. podnoszenia 40 cm) 1,90 (wys. podnoszenia 40 cm) 2,70 (wys. podnoszenia 40 cm) 3,30 (wys. podnoszenia 40 cm) 3,80 (wys. podnoszenia 40 cm)

Długość (m) 2,50 2,50 2,80 2,80 2,80

Ciężar (kg) 1.400 1.800 2.450 2.850 3.250

Średnica talerzy Disc (cm) 46 46 46 46 46

Grubość talerzy Disc (mm) 6 6 6 6 6

Liczba talerzy Disc 24 26 32 40 48

Kąt natarcia DiscSystem (stopnie) 17 17 17 17 17

DW Steuergeräte 1 1 1 1 1

Leistungsbedarf (KW/PS) 66-88/90-120 77-103/105-140 88-117/120-160 110-147/150-200 132-176/180-240

TUZ Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III

Oświetlenie standard standard standard standard standard

HORSCH Joker 6 RT 8 RT 12 RT

Szerokość robocza (m) 6,00 7,50 12,00

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 2,98

Wysokość transportowa (m) 3,30 (wys. podnoszenia 30 cm) 4,15 (wys. podnoszenia 30 cm) 4,00 (wys. podnoszenia 30 cm)

Długość (m) 6,00 6,00 6,00

Ciężar (kg) 4.355 5.370 8.100

Rozmiar kół podporowych --- 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Rozmiar kół transportowych 400/60-15.5 400/60-15.5 400/60-15.5

Średnica talerzy Disc (cm) 46 46 46

Grubość talerzy Disc (mm) 6 6 6

Liczba talerzy Disc 48 60 96

Kąt natarcia DiscSystem (stopnie) 17 17 17

DW Steuergeräte 3 3 4

Leistungsbedarf (KW/PS) 132-176/180-240 176-235/240-320 265-352/360-480

TUZ Zaczepienie wahadłowe na hitcha Zaczepienie wahadłowe na hitcha Zaczepienie wahadłowe na hitcha

Podwozie standard standard standard

Oświetlenie standard standard standard
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Sitzenhof 1

D-92421 Schwandorf

+49 (0) 94 31 - 7 14 30

+49 (0) 94 31 - 4 13 64

www.horsch.com

info@horsch.com

Państwa sprzedawca:

Rolnictwo z pasją


