
Joker CT

KOMPAKTNÍ DISKOVÝ  
PODMÍTAČ PRO PODMÍTKU  
A PRO PŘEDSEŤOVOU PŘÍPRAVU



Joker CT
HLAVNÍ TRUMF V RUCE

 ― Mělké zpracování strniště a intenzivní promíchání

 ― Maximální účinnost

 ― Jednoduchá manipulace

 ― Robustní konstrukce

 ― Různé varianty pěchů pro všechny typy půd



Pro jaké pracovní podmínky je podmítač Joker určen?

 ― Mělké a rychlé podřezání strniště ke stimulaci klíčení výdrolu,  
přerušení kapilarity a první zapravení posklizňových zbytků

 ― Efektivní příprava seťového lůžka po orbě a nakypření

 ― Zapravení problematických posklizňových zbytků bez nebezpečí  
ucpání (meziplodiny, zbytky po polehlém obilí, kukuřice)

 ― Bezproblémové zapravení organických hnojiv  
(hnůj, kejda, zelené hnojení)

Joker CT

Maximální průchodnost díky  
párovému uspořádání kotoučů

Joker CT se sadou pro kejdu bez následných nástrojůRobustní DiscSystem dosahuje optimální  
kvalitu mísení a urovnání povrchu

Účinný pěch zajišťuje intenzivní  
rozdrobení půdy a její utužení

Podmítač Joker vytváří jemnou půdu  
s optimálními podmínkami pro klíčení

Výhody podmítače Joker

 ― S tříbodovým závěsem pracovní záběr 3 až 6 m

 ― Vytváří vysoký podíl jemné půdy v prostoru seťového lůžka

 ― Účinné utužení půdy na horizontu klíčení

 ― Vysoká spolehlivost při práci v dlouhých rostlinných  
zbytcích a po mělké podmítce. Maximální průchodnost  
díky párovému uspořádání talířových prvků.

 ― Rostoucí kvalita práce při vyšší rychlosti

 ― Vysoký plošný výkon při nízkých nárocích na tažnou sílu

 ― Velmi vysoká pracovní rychlost

 ― Optimální pronikání do půdy díky agresivním talířům  
s prokrajovaným obvodem a díky vysokému přítlaku

 ― Spojení s podrývacím kypřičem Mono TG:  
Hluboko rozrušit a mělce promíchat pomocí stroje Joker CT

 ― V pevném provedení k dostání s pracovním záběrem 3, 3,5 a 4 m

 ― V kombinaci s volitelně dodávanou sadou ExaCut Vogelsang  
se Joker CT perfektně hodí pro zapracování organických 
hnojiv / kejdy.



Joker CT
PŘESNÁ A RYCHLÁ  
PODMÍTKA

1 Podmítač Joker vytváří jemnou půdu  
s optimálními podmínkami pro klíčení

2 Robustní DiscSystem dosahuje optimální  
kvalitu mísení a urovnání povrchu

3 Účinný pěch zajišťuje intenzivní  
rozdrobení půdy a její utužení
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Podmítač Joker je ideálně vybavený pro mělké zpracování půdy,  
kterým stimuluje klíčení výdrolu, přerušuje kapilaritu, promíchává  
posklizňové zbytky a připravuje seťové lůžko. Tvoří vysoký podíl  
jemné zeminy v okolí klíčících zrn a je dobře průchodný pro velké  
objemy slámy, organických hnojiv nebo meziplodin.

Diskový podmítač je k dostání pro tříbodový závěs jako Joker CT.  
Vysoké plošné výkony jsou možné především díky pracovním  
rychlostem až 20 km/hod.

Jako dodatečná výbava pro Joker 3, 3.5 a 4 CT nesklop. se  
dodává jednořadý hloubkový kypřič Mono TG. Hodí se zejména  
na obtížná stanoviště, kde je nutné půdu hluboko prokypřit a  
současně je třeba mělce zamíchat organické zbytky.



1 Talíř s prokrajovaným obvodem  
je agresivnější a snadno vniká do půdy

2 Párové uspořádání  
talířů zvyšuje průchodnost

3 Velké a robustní náboje –  
průměry hřídelí 35 mm s bezúdržbovými ložisky

5 Postranní dlátové talíře zabraňují  
vzniku hřbetů při napojování přejezdů

6 Funkční nastavení pracovní hloubky pomocí podložek AluClips

4 Velkoryse dimenzované pryžové tlumiče umožňují dobrou  
přizpůsobivost povrchu, spolehlivě udržují řezný úhel talířů  
a snižují opotřebení materiálu

DiscSystem
INOVATIVNÍ A SPOLEHLIVÝ

Souhrn význačných vlastností

 ― Vysoká průchodnost díky párovému uspořádání  
talířů na držácích

 ― Dobrá přizpůsobivost povrchu a efektivní ochrana proti  
kamenům díky bezúdržbovému pryžovému uložení

 ― Dlouhé lhůty pro výměnu opotřebovaných částí

 ― Bezúdržbové náboje talířů s dlouhou životností  
a s trvalou mazací náplní

 ― Optimální pronikání do půdy díky agresivním vydutým  
talířům s prokrajovaným obvodem a vysokým přítlakem

 ― Výborné rozdrobení půdy díky rychle rotujícím talířům  
o průměru 52 cm

 ― Stálý řezný úhel talířů díky jejich širokému uchycení  
bez boční poddajnosti

 ― Povrchově tvrzené disky pro minimální opotřebení  
v nejtvrdších půdách.
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Pěch RollFlex

 ― Hluboké utužení profilu půdy při zachování kyprého povrchu

 ― Účinné urovnání povrchu díky meziprstencovým pružinám

 ― Samočisticí funkce, nepotřebuje škrabky

 ― Vysoká spolehlivost

Pěch RollPack

 ― Prstencový ocelový pěch o průměru 55 cm

 ― Hluboko zasahující, pásové utužování

 ― Flexibilní provozní využití

Pěch SteelDisc

 ― Hluboké utužení s pevným povrchem půdy

 ― Intenzivní rozdrobení půdy díky řezným prstencům

 ― Zdokonalené škrabky zajišťují bezporuchový chod

 ― Vysoká spolehlivost v kamenitých a těžkých půdách

Pneumatikový pěch

 ― Celoplošné utlačení s utuženým povrchem půdy

 ― Dobré urovnání povrchu díky šípovému AS dezénu

 ― Vysoká spolehlivost i v kamenité půdě

PĚCHY
VŠESTRANNÝ PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

Hloubka utužení a podmínky využití
různých variant pěchů HORSCH.

Pneumatikový  
pěch

Pěch SteelDisc Pěch RollPackPěch RollFlexPěch RollCutTrubkový pěch

Uzavřený pěch SteelDisc používá  
prstence s ostrými řeznými hranami

Pěch FarmFlex používá účinné a robustní čistící  
škrabky, které se starají o bezproblémový chod.

Pěch RollCut 
kvalitní struktura povrchu ve středních, bezkamenitých půdách

Pneumatikový pěch s malým valivým  
odporem a profilem AS

Pěch RollFlex
s pěchovacími elementy z pružinové oceli

Listové pružiny
mezi prstenci podporují urovnání půdního povrchu

Trubkový pěch



VÝBAVA

Mono TG:
Optimální k hlubokému vnikání do půdy. Jednotky TerraGrip s úzkými radličkami LD (low 
disturbance) půdu rozrušují hluboko a přitom nevynášejí na povrch žádné velké kusy půdy.

Mono TG

Párové uspořádání kotoučů pro maximální průchodnost

Přídavná závaží pro Joker 3 / 3.5 CT 360 kg, pro Joker 4 / 5 / 6 CT 400 kg Boční omezení pro zarovnání práce na okrajích

MiniDrill 
Vysoký výkon při setí meziplodin a greeningu

Firma HORSCH zcela přepracovala MiniDrill. Používá 400 l  
zásobník a osvědčené dávkování Pronto. Osivo vstupuje přímo  
do rozdělovače. Výbava je dostupná pro všechny typy Joker CT.

Šest vývodů do záběru 3 m a 12 vývodů od záběru 4 m slouží  
k velmi dobrému rozprostření osiva před nebo za pěchem.

Radlička ULD+ pro Mono TGRadlička LD pro Mono TG Volitelné pruty za pěchemRadlička LD+ pro Mono TG



HORSCH Joker 3 CT 3.5 CT 4 CT 4 CT pevný 5 CT 6 CT 7 CT
Pracovní záběr (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Přepravní šířka (m) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95 2,95

Přepravní výška (m) 1,90 1,90 2,80 1,90 3,25 3,70 4,00

Délka (m) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90 2,90

Délka vč. Mono TG (m) 3,70 3,70 --- 3,48 --- --- ---

Hmotnost (kg)* 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

Hmotnost vč. Mono TG (kg) 2 300 – 2 600 2 500 – 2 850 --- 2 900 – 3 400 --- --- ---

Průměr talířů DiscSystem (cm) 52 52 52 52 52 52 52

Tloušťka talířů DiscSystem (mm) 6 6 6 6 6 6 6

DiscSystem – počet talířů 24 28 32 32 40 48 56

Řezný úhel talířů (°) 17 17 17 17 17 17 17

Dvojčinné hydr. okruhy 0 (+1 hydr.
nastavování)

0 (+1 hydr.
nastavování)

1 (+1 hydr.
nastavování)

0 (+1 hydr.
nastavování)

1 (+1 hydr.
nastavování)

1 (+1 hydr.
nastavování)

1 (+1 hydr.
nastavování)

Tahová potřeba (KW/k) 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

Tahová potřeba vč.
Mono TG (KW/k)

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

Počet radliček Mono TG 5 6 --- 8 --- --- ---

Rozteč radliček Mono TG (cm) 60 59 --- 50 --- --- ---

3-bodový závěs Joker CT 3-bod. kat II / III 3-bod. kat II / III 3-bod. kat III / IV 3-bod. kat II / III 3-bod. kat III / IV 3-bod. kat III / IV 3-bod. kat III / IV

3-bodový závěs Mono TG 3-bod. kat III 3-bod. kat III --- 3-bod. kat III --- --- ---

* Hmotnost strojů s minimální / maximální výbavou

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Papír: 120 g/m2 Maxi Offset. Papír je certifikován podle EU Ecolabel. Zakázka platí pro produkty a služby, které mají v porovnání se srovnatelnými produkty nejmenší dopad na životní prostředí. Podrobnější 
informace také na www.eu-ecolabel.de. Tiskařská barva: QUICKFAST COFREE. Bez obsahu minerálních olejů a kobaltu. Dále certifikována a doporučena pro tisk podle “Cradle-to-Cradle”, takzvaného 
principu “z kolébky do kolébky” – přístupu, který se zabývá využíváním obecně platného a důsledného oběhového hospodářství. Podrobnější informace také na www.c2c-ev.de.

Váš specializovaný prodejce:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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


