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ИСКАМЕ ДА ПРОИЗВЕДЕМ НАЙ-ДОБРАТА  

ЗЕМЕДЕЛСКА МАШИНА

Чувстваме се задължени към общността на  

земеделците и към желанията на нашите клиенти. 

Затова изискванията към нашите продукти и сервиз 

могат да бъдат само от Най-висок стандарт. Това  

важи за изследванията, дизайна и развойната дейност 

както и за монтажа, сервиза и консулта. Ние отдяляме 

време за сложни изследвания, тестваме техниката в 

полетата на нашата над 3 000 ха собствена земя – за  

да се уверим сами какво сме разработили и за какво 

говорим.

Поемаме отговорност към земята и сме съпричастни  

с чувствата на нашите клиенти – това е наш най-висш 

ангажимент. 

ИСКАМЕ ДА СПОДЕЛИМ НАШАТА  

СТРАСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Понеже ние самите сме фермери, затова подържаме 

постоянен диалог с нашите клиенти, за да сме отлично 

информирани за изискванията им към нашите продукти.  

Те са за нас мотивация, вдъхновение и партньори 

едновременно. Търсим контакт с тях и сме равнопоставени. 

Ние сме един форум и общност на земеделски стопани, 

където се разговаря, изпробва и обменя опит за да ставаме 

заедно все по добри. Тази взаимовръзка образува нашият 

гръбнак и ни помага, никога да не забравяме, за какво 

работим.

Искаме да насърчим и стимулираме селското 

стопанство, защото то ни вдъхновява и да дадем 

възможност на всеки земеделски производител да  

направи своя личен принос.

БЕЗ СТРАСТ НЯМА УСПЕХИ

Когато обмисляхме какъв девиз ще е най-подходящ за 

HORSCH, стигнахме бързо до „Земеделие със страст“. 

Тази страст е във всеки един от нашите продукти и  

също така стои зад действията на всеки един служител  

на HORSCH. 

От ръководството до монтьора – всеки в компанията 

изживява тази страст, която прави от един обикновен 

продук уникален, който се отличава с иновативност  

и безкомпромисно качество и може да се адаптира  

към нуждите на всеки земеделски производетел от  

всяка страна.

„Ние самите сме и винаги сме били фермери, които 

интензивно се занимават с устойчивото стопанисване  

на земята. Земеделието има бъдеще и затова си струва  

да се работи усилено, което важи както за фермера  

така и за производителя на селскостопанска техника.  

Всеки път, когато фермерът погледне в огледалото за 

обратно виждане на трактора и види червено, трябва  

да знае, че е избрал безкомпромисно качество.“



За какви условия на приложение  

е особено подходящ Joker?

 ― Равна 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
ВИНАГИ С ЕДИН  
КОЗ В РЪЦЕТЕ

Минимално задръстване благодарение на 
разположените по двойки дискове на един стълбец

Joker CT при смесване на органичен торЗ 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:

 ― Предлага се в навесен вариант като Joker CT или  
в прикачен като Joker RT и Joker RT Classic със  
самостоятелна ходова част и голяма раб. ширина

 ― 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

 ― Joker CT / HD заедно с предлаганото опционално  
дооборудване на Vogelsang ExaCut е перфектното  
решение за смесване на органичен тор.



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 и 5 / 6 / 8 RT.

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.

Joker CT / RT Classic
ТОЧНА И БЪРЗА ОБРАБОТКА  
НА СТЪРНИЩА

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 може да бъде закупена като  

Joker CT за 3-точково агрегатиране и като Joker RT Classic 

със собствена ходова част с големи работни ширини. 

Високата производителност на единица площ е възможна 

преди всичко поради скоростите на работа до 20 км/час. 

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.

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

3 З драва DiscSystem гарантира 
оптималното качество на 
размесване и подравняване

4 Ефективните системи  
за почвоуплътняване 
се грижат за интензивното 
раздробяване и уплътняване

1 Joker 6 RT Classic
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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:

 ― висока 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.

1 52 63 4



Опционална сечка за Joker 5-8 RT

Сечката е разположена по цялата ширина на  

браната. Тя е с диаметър 300 мм и има по 6 ножа  

на ос. Ножовете са с лек наклон за равномерно 

разпределение на мощността. 

Това ново дооборудване е особено подходящо за 

обработки на рапични и слънчогледови стърнища. 

Силни страни и предимства на Joker RT:

 ― Образува фина структура на почвата

 ― Ефективно уплътняване в хоризонта на покълване

 ― Минимална податливост към задръстване при  
дълги растителни остатъци и плитка обработка.  
Голяма проходимост чрез окачените по двойки  
на едно рамо дискове.

 ― Голяма производителност

 ― Стабилно навлизане в почвата благодарение на  
агресивните и назъбени конусни дискове

 ― Конусни дискове с 17 ° постоянен ъгъл на атака

 ― Компактна машина с възможност за оптимално  
подравняване

 ― Лагеруването на дисковете на гумени тампони  
увеличава експлоатационния живот и подобрява  
копирането на терена

 ― Двоен RollPack валяк с Ø 55 cм и U-профилни  
пръстени. Много стабилен и подходящ за всякакъв  
вид почви. Нечувствителен към камъни дори и при  
високи скорости. Наредените един в друг пръстени  
на валяка позволяват тяхното самопочистване.

Joker RT –
БЪРЗА ОБРАБОТКА НА СТЪРНИЩА  
С ГОЛЯМ РАБОТЕН ЗАХВАТ

 ― Ходова част в средата за сигурен транспорт на  
шосето и спокоен ход на машината в полето

 ― Висока експлоатационна сигурност чрез голямо  
разстояние между дисковите секции и валяка

 ― Колела за водене в дълбочина за точно спазване  
на зададената раб.дълбочина и много добро  
напасване на терена

Опционално за Joker 5 / 6 / 8 RT:

 ― Хидравлично регулиране на работната дълбочина

 ― Място за монтаж на Crossbar или сечка

 ― Валяк SteelDisc за много тежки почви

 ― MiniDrill

Crossbar 
хидравлично регулиране на 
дълбочината за перфектна работа

Транспортна ходова част 
сигурен транспорт на шосето, 
опционелно със спирачка

Опционално
Joker 5 / 6 / 8 RT с хидравлично регулиране  
на работната дълбочина

Joker 10 / 12 RT
компактна транспортни размери:  
3 м транспортна ширина, 4 м транспортна височина



Joker HD –
С ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР  
НА ДИСКА

Силни страни и предимства на Joker HD:

 ― Плитка, интензивно смесваща обработка на стърнище

 ― До 15 см дълбока, интензивно нарязваща и смесваща  
почвообработка при големи количества от например  
царевична шума

 ― Голям диаметър на диска от 62 см, с 6-болтово закрепване 
за най-тежки условия , например при тежки почви или 
големи количества растителни остатъци

 ― Дискове с конусна форма за постоянен ъгъл на атака от 17°

 ― Компактна машина за идеално подравняване

 ― Лагеруването на гумени тампони увеличава 
експлоатационния живот и подобрява копирането  
на терена

 ― Солидна рама със здрава конструкция за дълбока  
почвообработка и големи натоварвания.  
Осигурява нужното тегло на машината.

 ― Двоен RollPack валяк с Ø 55 cм от U-профилни пръстени. 
Много стабилен и подходящ за всякакъв вид почви. 
Нечувствителен към камъни и при високи скорости. 
Подредените един в друг пръстени подпомагат тяхното 
самопочистване.

2 Стабилен двоен RollPack валяк  
за всякакъв вид почви

1 Joker HD с опционално дооборудване на  
Vogelsang при смесване на органичен тор

4 Транспортно положение с прибрана ходова  
част за сигурност при движение по шосето

3 Висока експлоатационна сигурност благодарение  
на голямо разстояние м/у отделните дискови  
секции DiscSystem и валяка
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ОБОРУДВАНЕ

Mono TG:
оптимален 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

Колела за водене в дълбочина

Краен диск на Joker HD Ходова част по средата

Транспортно положение Страничен ограничител на Joker RT

Опционално: CrossbarJoker RT с опционалната MiniDrill:  
разпределение на посевния материал  
пред валяка с рефлектираща плоча

Прикачване на долни раменеТеглично прикачване със сферично ухо

Голяма проходимост –  
два диска на едно рамо

Големи дискове (Ø 62 см) за по дълбоки обработки



Двоен RollPack валяк за добро 
раздробяване и притъпкване на почвата

Двоен SteelDisc валяк за оптимално 
притъпкване и при най-тежки почви

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

Двоен RollPack валяк:

 ― Валяк със стоманени пръстени с 55 см диаметър

 ― Дълбоко, на ивици почвоуплътняване 

 ― Двоен валяк: добро самопочистване –  
приложим при разнообразни условия

 ― Работи при всякакви условия

SteelDisc валяк:

 ― Стигащо надълбоко уплътняване с твърда повърхност

 ― Интензивно натрошаване чрез режещите пръстени на валяка

 ― Оптимизираните чистачи осигуряват безавариен ход

 ― Висока сигурност на приложение при камъни и тежки почви

Гумен уплътняващ валяк:

 ― Цялостно уплътняване с компактен горен слой

 ― Висока заравнителна способност посредством гумите  
с AS профил

 ― Ного 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



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

Тегло (кг) * 4 660 5 050 5 850

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

HORSCH Joker 3 CT 3.5 CT 4 CT 4 CT  
Твърда рама

5 CT 6 CT

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

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

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

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

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

Тегло (кг)* 1 580 1 800 2 460 2 080 2 850 3 280

Тегло вкл. Mono TG (kg) 2 320 2 590 --- 3 280 --- ---

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

Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6 6 6 6 6

Брой на дисковете при DiscSystem 24 28 32 32 40 48

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 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)

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

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

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

HORSCH Joker 5 HD 6 HD 8 HD
Работна ширина (м) 5,00 6,00 7,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 3,30 3,70 4,00

Дължина (м) 7,10 7,10 7,10

Тегло (кг)* 7 050 7 660 8 370

Размер гуми на опорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите на ходовата част 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5

Дискове DiscSystem Ø (см) 62 62 62

Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6 6

Брой на дисковете при DiscSystem 42 50 58

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17 17

Двустранно действащи клапани 4 4 4

Необходима мощност (KW/к.с.) 130 – 170 / 180 – 230 160 – 180 / 220 – 250 220 – 260 / 300 – 350

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

Сееща шина за 5 HD 6 HD 8 HD
Работна ширина (м) 5,00 6,00 7,00

Брой сеещи маркучи 
Двоен RollPack валяк

26 30 34

Разстояние м/у маркучите
Двоен RollPack валяк (см)

20,00 20,00 20,60

Диаметър захранваща тръба (мм) 1 x 110 1 x 110 1 x 110 

Сееща шина за 5 RT 6 RT 8 RT
Работна ширина (м) 5,00* 6,00* 7,25

Брой сеещи маркучи 
Двоен SteelDisc валяк

21 25 31

Брой сеещи маркучи 
Двоен RollPack валяк

26 30 36

Разстояние м/у маркучите
Двоен SteelDisc валяк (см)

25,80 25,80 25,80

Разстояние м/у маркучите
Двоен RollPack валяк (см)

21,80 / 21,80 21,80 / 20,60 21,80 / 22,00

Диаметър захранваща тръба (мм) 1 x 110 1 x 110 1 x 110 

* Тегло на машината при минимално оборудване с RollFlex валяк

* Тегло на машините при минимално оборудване

* Работна ширина със страничен ограничител

* Тегло на машината при минимално оборудване с RollFlex валяк

* Работна ширина със страничен ограничител
** Тегло на машината при минимално оборудване с двоен RollPack валяк 
*** Тегло на машините при минимално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Joker 5 RT 6 RT 8 RT 10 RT 12 RT 
Работна ширина (м) 4,75 / 5,00* 5,75 / 6,00* 7,25 9,75 12,25

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 2,85 3,35 3,95 4,00 4,00

Дължина (м) 7,00 7,00 7,00 7,70 7,70

Тегло (кг) 5 500** 6 150** 7 200** 11 520*** 12 250***

Размер гуми на опорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите на ходовата част 19.0 / 45 – 17 19.0 / 45 – 17 19.0 / 45 – 17 550 / 60 – 22.5 550 / 60 – 22.5

Дискове DiscSystem Ø (см) 52 52 52 52 52

Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6 6 6 6

Брой на дисковете при DiscSystem 40 48 60 80 98

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

Двустранно действащи клапани 3 (+1 за хидр.регулиране на дълбочината и Crossbar или сечка отпред) 3 3

Необходима мощност (KW/к.с.) 110 – 155 / 150 – 210 130 – 175 / 180 – 240 175 – 235 / 240 – 320 220 – 310 / 300 – 420 265 – 350 / 360 – 480

Прикачване на твърд теглич Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV 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 Теглич Ø 51 – 71 мм Теглич Ø 51 – 71 мм
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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


