
Rolniczy Przegląd Techniczny | styczeń | nr 1 (287)20

Porównanie pierwszej brony łąkowej 
z jej obecną wersją pozwala zrozumieć 
zakres zmian, które przekładają się na 
zwiększenie jakości pracy podczas pie-
lęgnacji i renowacji użytków zielonych.

Model EB na zębach sztywnych
Pierwsze brony łąkowe Joskin nosiły 

nazwę EB i wyposażone były w sztywne 
zęby do rozgarniania odchodów zwie-

rzęcych i kretowisk. Ich użytkownicy na 
przełomie lat 80. i 90. stosowali je zarów-
no na pastwiskach, jak i koszonych łą-
kach. Joskin podkreśla, że narzędzia te 
szybko znalazły swoje miejsce na ryn-
ku i z czasem cieszyły się coraz większą 
popularnością.

Pod koniec lat 90. firma Joskin zmo-
dernizowała bronę łąkową EB zamienia-
jąc zęby sztywne na sprężyste w celu 

wykonywania przez nie 
intensywniejszej pracy. 
– Dzisiaj te narzędzia 
są nadal idealnym roz-
wiązaniem, aby spro-
stać różnego typu de-
gradacji użytków zielo-
nych o średnim stopniu 
zaawansowania – mówi 
Mariusz Janik z firmy 
Joskin Polska. Obecnie 
produkowany jest mo-
del brony łąkowej EB 
R4S2 o szerokościach 
roboczych wynoszą-
cych od 2,4 do 6,6 m. 
Pierwsza z cyfr nazwy 
informuje o liczbie rzę-

dów wszystkich elementów roboczych, 
a ostatnia o liczbie rzędów z palcami 
sprężystymi. 

Scariflex z podstawowym 
napowietrzaniem

Na początku lat 2000 Joskin zdał so-
bie sprawę, że jego oferta bron łąkowych 
musi ewoluować w kierunku bardziej in-
tensywnego napowietrzania użytków zie-
lonych. Doprowadziło to do opracowania 
zupełnie nowego modelu narzędzia z in-
ną ramą mającą większy prześwit i więk-

Brony łąkowe Joskin

Joskin	mający	jedną	z	fabryk	w	Trzciance	k.	Piły	kojarzony	jest	w	naszym	kraju	głównie	z	wozami	
asenizacyjnymi	i	przyczepami.	W	ofercie	belgijskiego	producenta	od	37	lat	znajdują	się	jednak	
również	brony	łąkowe.	W	tym	czasie	przeszły	one	kilka	znaczących	zmian,	w	efekcie	których	
powstało	narzędzie	na	nowej	ramie	o	nazwie	Scariflex.

Pierwsze brony łąkowe Joskin nosiły nazwę EB  
i wyposażone były w zęby sztywne do rozgarniania 
odchodów zwierzęcych i kretowisk.

Wiadomo, że użytek zielony nale-
ży okresowo podsiewać nowymi na-
sionami traw i roślin motylkowych.  
Z tego powodu firma Joskin opcjo-
nalnie doposaża swoje brony łąko-
we w siewniki do poplonów. Zestaw 
taki pozwala w jednym przejeździe 
wykonać zabieg pielęgnacyjny użyt-
ku zielonego i podsiać go nowymi 
nasionami w celu  zwiększenia uzy-
skiwanych z niego plonów i podnie-
sienia jakości pokarmowej paszy.


