
Joker RT Classic

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



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 RT Classic
ВИНАГИ С ЕДИН  
КОЗ В РЪЦЕТЕ

Минимално задръстване благодарение на  
разположените по двойки дискове на един стълбец

Joker RT Classic с SoftRide системаJoker остава зад себе си фино раздробена, уплътнена 
почва с най-добри условия за поникване.

Силните страни на Joker

 ― Предлага се в работни ширини от 5, 6 и 7,25 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

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

 ― 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

 ― Без вибрации на полето благодарение на SoftRide цилиндри



Joker RT Classic
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

1 32

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 RT Classic със собствена ходова  
част се предлага в големи работни ширини. Високата 
производителност на единица площ е възможна преди  
всичко поради скоростите на работа до 20 км/ч. 



ОБОРУДВАНЕ

Плаващи колела

Транспортно положение Странични ограничители за изключителна точност Окачване на долни раменеТеглично прикачване със сферично ухо

Голяма проходимост –  
два диска на едно рамо

Големи дискове (Ø 52 cм) за работа в дълбочина

RollFlex валяк
с елементи на валяка от пружинна стомана

Затвореният SteelDisc валяк с режещи пръстениFarmFlex валяк за оптимално уплътняване и при леки до  
средно тежки почви. Също така не е чувствителен към камъни.

Пластичен уплътняващ валяк с AS профил

Пневматична спирачна система



BG
-6

0.
00

7.
15

1 
(2

02
0.

06
_v

er
.0

1)
Вс

ич
ки

 д
ан

ни
 и

 и
зо

бр
аж

ен
ия

 с
а 

пр
иб

ли
зи

те
лн

и 
и 

не
об

въ
рз

ва
щ

и.
 

За
па

зе
ни

 с
а 

пр
ав

ат
а 

за
 т

ех
ни

че
ск

и 
и 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

и 
пр

ом
ен

и.

HORSCH Joker 5 RT Classic 6 RT Classic 8 RT Classic
Работна ширина (м) 4,75 5,75 7,25

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 2,85 3,35 4,00

Дължина (м) 6,00 6,00 6,00

Натоварване на оси (кг)* 3 000 – 3 400 3 350 – 3 900 4 100 – 4 500

Натоварване на теглич (кг)* 1 500 – 1 800 1 700 – 2 000 2 000 – 2 400

Размер гуми на опорни колела 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

Размер на гумите на ходовата част 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Дискове DiscSystem Ø (см) 52 52 52

Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6 6

Брой на дисковете при DiscSystem 40 48 60

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17 17

Двустранно действащи клапани 3 3 3

Необходима мощност (KW/к.с.) 110 – 155 / 150 – 210 130 – 175 / 180 – 240 175 – 235 / 240 – 320

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

* Тегло на машината при минимално / максимално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

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.


