
Joker CT

GRAPĂ CU DISCURI COMPACTĂ  
PENTRU PRELUCRAREA MIRIŞTII  
ŞI PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV



Joker CT
ÎNTOTDEAUNA UN ATU

 ― Amestecul intensiv la suprafață la lucrările de dezmiriștire

 ― Eficiență ridicată

 ― Ușurință în utilizare

 ― Robust în alcătuire

 ― Diverse versiuni de tăvălugi, pentru toate tipurile de sol



Căror condiţii de utilizare le este destinată grapa Joker?

 ― Prelucrarea plană şi rapidă a miriştii pentru stimularea  
germenilor cerealelor rămase pe sol, întreruperea capilarităţii  
şi prima încorporare a resturilor vegetale

 ― Pregătirea eficientă a patului germinativ în urma plugului  
şi a cultivatorului

 ― Prelucrarea fără obturare a resturilor vegetale dure  
(recolte intermediare, cereale, porumb)

 ― Incorporarea facilă a îngrăşămintelor organice  
(bălegar solid şi lichid, îngrăşământ vegetal)

Joker CT

Trecere uşoară a resturilor vegetale datorită  
dispunerii discurilor in pereche pe fiecare suport.

Joker CT cu sistem de împrăștiere  
a gunoiului de grajd lichid fără rolă tractată

Sistemul robust DiscSystem asigură o calitate  
de amestecare şi o nivelare optime

Sistemele eficiente de nivelare asigură  
o fărâmiţare şi o tasare intensivă

Joker lasă în urmă un sol bine fărâmiţat,  
tasat, şi în condiţii bune pentru semănat

Punctele forte ale produsului Joker

 ― Cu prindere în 3 puncte, lățimea de lucru de la 3 la 6 m

 ― Produce un sol cu structură foarte fină la nivelul  
patului germinativ

 ― Tasare eficientă la nivelul patului germinativ

 ― Eficienţă mare în soluri cu resturi vegetale lungi şi la  
prelucrarea plană. Distanţă mare între discuri cu dispunere  
pe perechi a acestora.

 ― Calitate crescută a lucrărilor la o viteză de lucru mai ridicată

 ― Randament crescut pe unitatea de suprafaţă la o forţă  
de tracţiune relativ redusă

 ― În general viteze de lucru ridicate

 ― Penetrare optimă a solului graţie discurilor concave  
agresive, dinţate şi a greutăţii mari a utilajului

 ― Împreună cu scarificatorul Mono TG: Dizlocare pe adâncime  
şi amestec optimal la suprafaţă cu utilajul Joker CT

 ― Disponibil cu lățimea de lucru de 3, 3,5 și 4 m (varianta rigidă) 

 ― În combinație cu kitul opțional Vogelsang ExaCut, Joker CT  
este ideal pentru încorporarea îngrășământului organic /  
gunoiului de grajd lichid.



Joker CT
PRELUCRAREA EXACTĂ  
ŞI RAPIDĂ A MIRIŞTII

1 Joker lasă în urmă un sol bine fărâmiţat,  
tasat, şi în condiţii bune pentru semănat

2 Sistemul robust DiscSystem asigură o calitate  
de amestecare şi o nivelare optime

3 Sistemele eficiente de nivelare asigură  
o fărâmiţare şi o tasare intensivă
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Utilajul Joker este adecvat în mod optim pentru prelucrarea plană a 
miriştii în vederea stimulării germinării cerealelor reziduale, întreruperea 
capilarităţii, încorporarea resturilor vegetale rămase în urma recoltării  
şi pentru pregătirea patului germinativ. El produce un sol cu o structură 
foarte fină la nivelul de germinare şi face faţă fără probleme şi 
cantităţilor ridicate de paie, îngrăşămintelor organice sau culturilor  
intermediare.

Discul scurt compact Joker CT este disponibil pentru prinderea în  
3 puncte. Vitezele de lucru de până la 20 km/h permit cultivarea  
unor suprafețe mari de teren intr-un interval scurt de timp. 

Scarificatorul Mono TG cu o singură bară este o opţiune suplimentară 
pentru utilajul Joker 3, 3,5 şi 4 CT. Este ideal de folosit pe terenurile  
grele unde solul trebuie desfundat pe adâncime iar resturile vegetale  
incorporate doar în stratul superior.



1 Discul dinţat este mai agresiv  
şi pătrunde uşor în sol

2 Dispunerea pe perechi a  
discurilor măreşte distanţa dintre acestea

3 Lagăre mai mari şi mai solide –  
cu diametrul de 35 mm, fără mentenanţă

5 Discurile exterioare împiedică  
acumulările în zona de contact

6 Reglarea uşoară a adâncimii de lucru cu clipsurilor din aluminiu

4 Amortizorul din cauciuc de dimensiuni mari  
facilitează copierea terenului, menţine un unghi  
constant al discurilor şi protejează materialul

DiscSystem
INOVATOR ȘI DE ÎNCREDERE

Avantajele dumneavoastră sunt

 ― Distanţă mare între discuri cu dispunere pe perechi a acestora

 ― Copiere bună a terenului şi o siguranţă eficientă  
împotriva pietrelor asigurată de elemente din  
cauciuc care nu necesită întreţinere

 ― Intervale lungi de înlocuire a pieselor de uzură

 ― Lagăre fără mentenanţă cu lubrifiere permanentă

 ― Bună penetrare a solului graţie discurilor concave  
agresive, dinţate şi greutăţii mari a utilajului

 ― Excelentă sfărâmare a pământului datorită rotirii  
rapide a discurilor cu un diametru de 52 cm

 ― Unghi constant al discurilor graţie suportului  
larg al acestora, fără joc lateral

 ― Discuri cu suprafața tratată pentru o minimă  
uzură în cele mai grele condiții
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Tăvălug RollFlex

 ― Tasare în adâncime cu suprafaţă afânată a solului

 ― Capacitate ridicată de nivelare prin arcuri intermediare

 ― Autocurăţare fără răzuitor

 ― Siguranţă ridicată în exploatare

Tăvălug RollPack

 ― Tăvălug inelar cu diametrul de 55 cm

 ― Reconsolidare în benzi pe adâncime

 ― Adaptabil tuturor condiţiilor de lucru

Tăvălug SteelDisc

 ― Tasare în adâncime cu suprafaţă fixă a solului

 ― Fărâmiţare intensă graţie inelelor de tăiere ale tăvălugului

 ― Răzuitoare optimizate cu funcţionare sigură şi fără defecţiuni

 ― Siguranţă ridicată la exploatarea în soluri dificile şi pietroase

Packer cu pneuri

 ― Nivelarea si compactarea usoara a solului

 ― Capacitate mare de nivelare datorata pneurilor cu profil AS

 ― Fiabilitate ridicata chiar si in conditii grele de lucru,  
pe soluri cu multe pietre

TĂVĂLUGI
VERSATILI PENTRU REZULTATE MAI BUNE

Reconsolidarea pe adâncime funcţie de folosirea 
diferitelor variante de tăvălugi HORSCH.

Packer cu 
pneuri

Tăvălug SteelDisc Tăvălug RollPackTăvălug RollFlexTăvălug RollCutTăvălug cu bare

Tăvălug SteelDisc cu elemente  
închise formate din câte 2 taleri

Tăvălugul FarmFlex dispune de un sistem robust de curăţători  
pentru un lucru chiar şi in condiţii de umiditate ridicată.

Tăvălug RollCut 
Structură bună a suprafeței pe soluri medii-grele, fără pietre

Unitate de nivelare cu profil AS

Tăvălug RollFlex
cu elemente de nivelare executate din oţel pentru arcuri

Elementele cu arc lamelar
inelele tăvălugului contribuie la uniformizarea suprafeţei solului.

Tăvălug cu bare



ECHIPARE

Mono TG:
Optim pentru dizlocarea adâncă. Brăzdarele TerraGrip cu vârfuri înguste LD (low disturbance). 
Vârfurile dizlocă solul pe adâncime fără a aduce bolovani mari la suprafaţă.

Mono TG

Discurile sunt aranjate în perechi pentru o distanță maximă între acestea

Greutăți suplimentare Joker 3 / 3.5 CT 360 kg, Joker 4 / 5 / 6 CT 400 kg Limitare laterală pentru lucrări exacte pe marginile parcelei

MiniDrill 
Eficienţă şi acurateţe pentru culturile  
de bază cât şi pentru zonele de înverzire 

MiniDrill reprezintă un concept nou dezvoltat de către HORSCH.  
Capacitatea bazinului este de 400 litri şi are în componenţă o unitate  
de dozare de la semănătoarea Pronto. Seminţele sunt injectate direct  
în sistemul de distribuţie. Disponibil pentru toată gama Joker CT şi  
pentru 5 / 6 / 8 RT.

Pentru garantarea unei distribuţii excelente avem în componenţă  
6 tuburi situate în faţa sau în spatele tăvălugului pentru lăţimea  
de 3 m şi 12 ieşiri pentru lăţimea de la 4 m în sus.

Brăzdar ULD+ pentru Mono TGBrăzdar LD pentru Mono TG Greblă în spatele tăvăluguluiBrăzdar LD+ pentru Mono TG



HORSCH Joker 3 CT 3.5 CT 4 CT 4 CT rigid 5 CT 6 CT 7 CT
Lăţime de lucru (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Lăţime de transport (m) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95 2,95

Înălţime de transport (m) 1,90 1,90 2,80 1,90 3,25 3,70 4,00

Lungime (m) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90 2,90

Lungime inclusiv Mono TG (m) 3,70 3,70 --- 3,48 --- --- ---

Greutate (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

Greutate inclusiv Mono TG (kg) 2 300 – 2 600 2 500 – 2 850 --- 2 900 – 3 400 --- --- ---

Discuri-diametru Ø (cm) 52 52 52 52 52 52 52

Grosime discuri (mm) 6 6 6 6 6 6 6

Număr de discuri DiscSystem 24 28 32 32 40 48 56

Unghi de atac discuri (grade) 17 17 17 17 17 17 17

Ventil cu dublă acţiune 0 (+1 cu ajustare 
hidraulică a  
adâncimii)

0 (+1 cu ajustare 
hidraulică a  
adâncimii)

1 (+1 cu ajustare 
hidraulică a  
adâncimii)

0 (+1 cu ajustare 
hidraulică a  
adâncimii)

1 (+1 cu ajustare 
hidraulică a  
adâncimii)

1 (+1 cu ajustare 
hidraulică a  
adâncimii)

1 (+1 cu ajustare 
hidraulică a  
adâncimii)

Necesar de putere (KW/CP) 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

Necesar de putere inclusiv  
Mono TG (KW/CP)

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

Număr cuțite cultivator Mono TG 5 6 --- 8 --- --- ---

Distanță între cuțite Mono TG (cm) 60 59 --- 50 --- --- ---

Joker CT cu prindere în 3 puncte Prindere în 3 puncte 
Cat. II / III

Prindere în 3 puncte 
Cat. II / III

Prindere în 3 puncte 
Cat. III / IV

Prindere în 3 puncte 
Cat. II / III

Prindere în 3 puncte 
Cat. III / IV

Prindere în 3 puncte 
Cat. III / IV

Prindere în 3 puncte 
Cat. III / IV

Mono TG cu prindere în 3 puncte Prindere în 3 puncte 
Cat. III

Prindere în 3 puncte 
Cat. III

--- Prindere în 3 puncte 
Cat. III

--- --- ---

* Greutățile utilajelor cu minimum / maximum de echipare

DATE TEHNICE
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Partenerul dumneavoastră:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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

Hârtie: 120 g/mp Maxi Offset. Aceasta este certificată conform standardului UE Ecolabel. Această etichetă este acordată numai pentru produsele și serviciile ale căror consecințe asupra mediului sunt considerabil mai  
mici decât cele ale produselor comparabile. Pentru mai multe detalii, consultați www.eu-ecolabel.de. Cerneală pentru imprimare: Cerneala QUICKFAST COFREE. Fără ulei mineral și cobalt. Mai mult, este certificată și  
recomandată pentru tipărirea conform principiului “Cradle-to-Cradle” (aprox. “de la origine înapoi la origine”) – o abordare cu referință la reciclarea continuă și consecventă. Pentru mai multe detalii, consultați www.c2c-ev.de.
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