
Joker

Kompaktní talířový podmítač
pro podmítku a pro předseťovou přípravu



MICHAEL HORSCH:

„Krátké talířové podmítače se v posledních 

letech úspěšně etablovaly na trhu techniky  

pro moderní obdělávání půdy. Zemědělci 

oceňují jejich vysoký plošný výkon a nízkou 

poruchovost. Talířový podmítač je účelným 

doplňkem radličkového kypřiče, který ovšem 

nikdy nemůže nahradit.”

PHILIPP HORSCH:

„Osvědčená koncepce uchycení  

dvou talířů na společném rameni  

nám dovolila agresívnější pracovní  

režim a ještě intenzívnější promíchávání  

půdy. Přesto si Joker zachoval lehkou  

stavbu s nízkým pracovním odporem.“

Joker – hlavní trumf v ruce

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)

Výhody podmítače Joker:

— Dostupný jako Joker CT pro tříbodový závěs anebo ve velkých
 pracovních záběrech jako tažený Joker RT s vlastním podvozkem 

— 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

Podmítač Joker vytváří jemnou půdu s 
optimálními podmínkami pro klíčení

Účinný pěch zajišťuje intenzivní  
rozdrobení půdy a její utužení

Robustní DiscSystem dosahuje optimální 
kvalitu mísení a urovnání povrchu

Joker/Mono TG – vysoká spolehlivost při 
práci v obtížných podmínkách



DiscSystem

Hydraulické nastavení  
pracovní hloubky (volitelně)

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

— Robustní uložení talířů s bezúdržbovým kluzným  
 těsněním

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

— Kvalitní rozdrobení půdy díky relativně malým  
 a rychle rotujícím talířům

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

Talíř s prokrajovaným obvodem  
je agresivnější a snadno vniká do půdy

Párové uspořádání  
talířů zvyšuje průchodnost

Velký a robustní náboj –
průměr hřídele 35 mm a dvouřadé  
ložisko v bezúdržbové olejové lázni

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

Postranní dlátové talíře zabraňují  
vzniku hřbetů při napojování přejezdů

Funkční nastavení pracovní  
hloubky pomocí podložek AluClips

GEORG LAUTENSCHLAGER:

„Během sklizně zbývá na první podmítku 
strniště jen málo času. Přesto je pro mě 
důležité, aby rychle došlo ke klíčení 
výdrolu a plevelů. S podmítačem Joker 
šířky 4,0 m zvládnu až 6 ha za hodinu  
a mohu tak bez problémů strniště 
zpracovat hned za kombajnem.”



Mono TG

Mono 3 TG + Joker 3 CT

Pěchy

Pěch RollFlex:

— Hluboké utužení profilu půdy při zachování kyprého povrchu

— Účinné urovnání povrchu díky meziprstencovým pružinám

— Samočisticí funkce, nepotřebuje škrabky

— Vysoká spolehlivost

Pěch FarmFlex:

— Gumové prstence s průměrem 590 mm

— optimální utužení lehké až střední půdy

— vysoká odolnost pro kamenům

— nízká potřeba tahové síly

SteelDisc Packer:

— 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 dezénu

— Vysoká spolehlivost i v kamenité půdě

Pěch RollFlex s pěchovacími elementy z pružinové oceli

Pěch FarmFlex slouží pro kvalitní utužení středních  
půd, také s velkým podílem kamenů. Je velmi odolný  
proti rázům i otěru.

Uzavřený pěch SteelDisc používá  
prstence s ostrými řeznými hranami.

Výbava

Listové pružiny mezi prstenci 
podporují urovnání půdního 
povrchu

Postranní kryt pěchu RollFlex 
zabraňuje vniknutí kamenů do 
pěchu

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.

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

Čistící škrabky chrání štíty ze slinutých karbidů,  
které jim zásadně zvyšují životnost a spolehlivost.

Pneumatikový pěch s malým 
valivým odporem a profilem AS

Podvozek Joker RT



Joker 10/12 RT – 
Výkonná podmítka díky  
velkému pracovnímu záběru 

Klady a přednosti strojů Joker 10/12 RT:

— Produkce velkého objemu jemné zeminy 

— Účinné utužení půdy na seťovém horizontu

— Vysoká pracovní spolehlivost i při dlouhých posklizňových  
 zbytcích a při mělké hloubce. Nejvyšší průchodnost díky  
 zavěšení talířů po dvojicích na každém ramenu.

— Vysoká plošná výkonnost

— Spolehlivé vnikání do půdy díky agresivním  
 prokrajovaným talířům

— Kónicky klenuté talíře udržují konstantní řezný  
 úhel 17° po celou dobu životnosti

— Kompaktní konstrukce s účinným urovnáváním povrchu

— Uložení talířových ramen v pryžových blocích zvyšuje  
 životnost a zlepšuje kopírování tvaru pozemku

— 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.

— Výborné vlastnosti při přepravě díky středovému podvozku

— Velké odstupy mezi řadami talířů a mezi pěchem zvyšují  
 pracovní spolehlivost na maximum

— Vodicí dvojkola (15.0/55-17) přesně udržují pracovní  
 hloubku a bezvadně se přizpůsobují tvaru pozemku

— Sklápěcí mechanizmus s hydraulickými písty v rámu má  
 výbornou ochranu a dovoluje použití silnějších rámových  
 profilů bez zvětšení přepravních rozměrů stroje



Joker HD –  
Používá talíře o velkém průměru

Výhody a přednosti stroje Joker HD:

— Mělké a intenzivní zamíchání strniště 

— Hluboké prořezávání a až do 20 cm intenzivní promíchání  
 vysokého objemu slámy, např. po zrnové kukuřici

— Velký průměr talířů dovoluje nastavit potřebnou hloubku  
 promíchávání půdy a dosahuje účinného prořezávání  
 organickou hmotou po celou dobu svojí životnosti.

— 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 o průměru 55 cm je vyroben z U-profilů  
 a odpovídá nárokům všech půdních podmínek. Má potřebnou  
 odolnost i v kamenitých podmínkách a ve vlhké půdě se díky  
 překrývání prstenců velmi dobře samočistí.

Středově umístěný podvozek zlepšuje 
přepravní vlastnosti na silnici

Vysoká provozní jistota a kvalita díky 
širokému odstupu talířů a pěchu

Stabilní pěch Doppel-RollPack pracuje 
přesvědčivě ve všech půdách

Joker HD je při práci veden v nastavené  
hloubce pomocí předních kol 15.0/55-17.



HORSCH Joker 3 CT 3,5 CT 4 CT 5 CT 6 CT
Pracovní šířka (m) 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00

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

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

Délka (m) 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90

Hmotnost prázdná (kg)* 1.470 1.690 2.460 2.950 3.355

Hmotnost vč. Mono TG 2.185 2.510 --- --- ---

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

Rozteč radliček Mono TG 600 590 --- --- ---

Průměr talířů (cm) 52 52 52 52 52

Tloušťka talířů (mm) 6 6 6 6 6

DiscSystem - počet talířů 24 28 32 40 48

Řezný úhel talířů (°) 17 17 17 17 17

Tažný prostředek (kW/k) 65-90/90-120 75-100/100-140 90-120/120-160 110-150/150-200 130-175/180-240

HORSCH Joker 5 RT 6 RT 8 RT 10 RT 12 RT
Pracovní šířka (m) 5,00 6,00 7,50 10,00 12,00

Přepravní šířka (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Přepravní výška (m) 2,85 3,35 4,00 4,00 4,00

Délka (m) 6,00 6,00 6,00 7,20 7,20

Hmotnost prázdná (kg)* 4.435 4.820 5.700 9.510 11.410

Velikost kol podvozku 400/60-15.5 400/60-15.5 400/60-15.5 550/60-22.5 550/60-22.5

Průměr talířů (cm) 52 52 52 52 52

Tloušťka talířů (mm) 6 6 6 6 6

DiscSystem - počet talířů 40 48 60 80 96

Řezný úhel talířů (°) 17 17 17 17 17

Tažný prostředek (kW/k) 110-155/150-210 130-175/180-240 175-235/240-320 220-310/300-420 265-350/360-480

HORSCH Joker 5 HD 6 HD 8 HD
Pracovní šířka (m) 5,00 6,00 7,50

Přepravní šířka (m) 3,00 3,00 3,00

Přepravní výška (m) 3,30 3,70 4,00

Délka (m) 6,90 6,90 6,90

Hmotnost prázdná (kg)* 5.955 6.495 7.280

Rozměr pneumatik 405/70-20 405/70-20 405/70-20

Průměr talířů (cm) 62 62 62

Tloušťka talířů (mm) 6 6 6

DiscSystem - počet talířů 38 46 58

Řezný úhel talířů (°) 17 17 17

Tažný prostředek (kW/k) 130-170/180-230 160-180/220-250 220-260/300-350

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf 
Germany

Phone: +49 94 31 - 7 14 30
Fax: +49 94 31 - 4 13 64

www.horsch.com
info@horsch.com

Váš specializovaný prodejce:

Technické údaje
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*Hmotnosti strojů s pěchem RollFlex


