
Joker HD

KOMPAKTNÍ TALÍŘOVÝ  
PODMÍTAČ PRO PODMÍTKU  
A PRO PŘEDSEŤOVOU PŘÍPRAVU



Joker HD
HLAVNÍ TRUMF V RUCE

 ― Od mělkého zpracování strniště po sklizni obilí až po zpracování  
půdy po kukuřici na zrno do hloubky 15 cm

 ― Kolmo nastavené kotouče pro velmi intenzivní promíchávání

 ― Extrémně odolný vůči ucpání díky párovému uspořádání disků  
s velkou průchodností

 ― Kompaktní konstrukce

 ― Dvojitý pěch s vysokou nosností a dobrou schopností nivelace



Maximální průchodnost mezi  
řadami kotoučů a pěchem.

Robustní DiscSystem dosahuje optimální  
kvalitu mísení a urovnání povrchu

Velký pěch pro práci bez ucpáváníPodmítač Joker vytváří jemnou půdu  
s optimálními podmínkami pro klíčení

Výhody podmítače Joker

 ― Vytváří vysoký podíl jemné půdy v prostoru seťového lůžka

 ― Účinné utužení půdy díky pěchu Doppel RollPack s  
vysokou nosností a dobrou schopností nivelace pro  
utužení půdy v pásech.

 ― Malá poruchovost u dlouhých posklizňových zbytků a  
mělkého zpracování. Maximální průchodnost a dostatek  
místa mezi řadami disků a pěchem.

 ― Rostoucí kvalita práce při vyšší rychlosti

 ― Přesné hloubkové vedení díky čelním opěrným kolům  
a dvojitému pěchu.

 ― 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

 ― Velkoryse dimenzovaný podvozek pro rychlou a bezpečnou 
přepravu na silnici

Joker HD

Pro jaké pracovní podmínky je podmítač Joker určen?

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

 ― Od mělkého rychlého zpracování strniště po sklizni obilí až  
po zpracování půdy po kukuřici na zrno do hloubky 15 cm

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

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



Joker HD –
POUŽÍVÁ TALÍŘE  
O VELKÉM PRŮMĚRU

Výhody a přednosti stroje Joker HD

 ― Mělké a intenzivní zamíchání strniště

 ― Hluboké prořezávání a až do 15 cm intenzivní promíchání  
vysokého objemu slámy, např. po zrnové kukuřici

 ― Velké talíře o průměru 62 cm a se 6-šroubovým uchycením  
pro nejtěžší pracovní nasazení např. v těžkých půdách nebo  
při velkém objemu posklizňových zbytků.

 ― Kónicky klenuté talíře až do úplného opotřebení udržují  
svůj optimální řezný úhel 17°

 ― Kompaktní stavba stroje dosahuje kvalitního urovnávání půdy

 ― Zavěšení ramen talířů v gumových silentblocích prodlužuje  
jejich životnost a zlepšuje adaptaci na tvar pozemku

 ― Masivní rám o vysoké pevnosti je dimenzován na zatížení  
hlubokou prací velkých talířů a jeho hmotnost podporuje  
prořezávání do půdy.

 ― Pěch Doppel RollPack vyrobený z U-profilů Ø 55 cm. Velmi  
stabilní konstrukce, určená pro všechny typy půd. Pěch je  
odolný kamenům i při vysokém pracovním tempu. Překrývající  
se prstence pěchu slouží k účinnému samočištění.

2 Stabilní pěch Doppel RollPack pracuje  
přesvědčivě ve všech půdách

1 Joker HD při zapracování kejdy  
s volitelným kitem Vogelsang

4 Přepravní poloha na robustním podvozku  
je při jízdě na silnici velmi stabilní

3 Vysoká jistota bezproblémové práce  
díky velkému rozestupu obou řad talířů

1 3 42



1 Dostatečná průchodnost mezi  
dvěma řadami disků

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

 ― Povrchově tvrzené disky pro minimální opotřebení  
v nejtvrdších půdách.

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

 ― Výborné rozdrobení půdy díky rychle rotujícím talířům  
o průměru 62 cm

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

1 52 63 4



VÝBAVA

Hraniční kotouč Joker HDStředový podvozek

Zapojení do spodního závěsu (kuločep) Velké talíře (Ø 62 cm) pro hlubokou práci

Spodní závěs Pneumatické brzdicí ústrojí

TECHNICKÉ ÚDAJE

HORSCH Joker 5 HD 6 HD 8 HD
Pracovní záběr (m) 5,00 6,00 7,00

Pracovní záběr (m) 3,00 3,00 3,00

Přepravní výška (m) 3,30 3,70 4,00

Délka (m) 7,10 7,10 7,10

Hmotnost (kg)* 7 050 7 660 8 370

Rozměry pneumatik opěrných kol 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Rozměr pneumatik 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5

Průměr talířů DiscSystem (cm) 62 62 62

Tloušťka talířů DiscSystem (mm) 6 6 6

DiscSystem – počet talířů 42 50 58

Řezný úhel talířů (°) 17 17 17

Dvojčinné hydr. okruhy 4 4 4

Tahová potřeba (KW/k) 130 – 170 / 180 – 230 160 – 180 / 220 – 250 220 – 260 / 300 – 350

Připojení do spodních ramen Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Připojení do spodního závěsu Tažné oko Ø 42 – 51 mm Tažné oko Ø 42 – 51 mm Tažné oko Ø 42 – 51 – 71 mm

Výsevní lišta pro 5 HD 6 HD 8 HD
Pracovní záběr (m) 5,00 6,00 7,00

Počet výfuků před
pěchem Doppel RollPack

26 30 34

Rozteč výfuků před
pěchem Doppel RollPack (cm)

20,00 20,00 20,60

Průměr hlavního vedení (mm) 1 x 110 1 x 110 1 x 110 

* Hmotnosti strojů se základní výbavou
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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


