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Syn rolnika buduje kombajn

100 hektarów buraków czeka

na Paintnera sześciorzędówki

khe. SITTELSDORF. Od kilku tygodni na pięknym pod-

wórku Paintnerów w Sittelsdorfi e panuje napięcie porówny-

walne z atmosferą na Przylądku Kennedy’ego przed startem 

pierwszej rakiety kosmicznej. W podobnej sytuacji znajduje 

się rodzina Paninter od czasu, gdy ich 25 letni syn w hali 



Hermann Paintner

khe. SITTELSDORF. Her-
mann Paintner, 26 letni syn 
rolnika z dolnobawarskie-
go Sittelsdorfu jest obecnie 
najważniejszym tematem ro-
zmów między producentami 
buraka cukrowego i to nie tylko 
w jego rodzinnych stronach. 
Skonstruowany i zbudowany 
przez niego sześciorzędowy 
kombajn z dwunastotonowym 
zasobnikiem wywołał prawdzi-
we pielgrzymki do Sittelsdorfu. 
Stał się niemalże legendą jesz-
cze zanim kampania buraczana 
dobiegła końca. Między plan-
tatorami krążyła plotka, że 
szef znanej fi rmy produkującej 
kombajny powiedział, że jeśli 
maszyna ta będzie w stanie 
wykopać 100 metrów, to wyrzuci 
na bruk wszystkich swoich kon-
struktorów.

Bez technicznego wykształcenia

Pytaniem jest, kim jest Hermann 
Paintner? Co zbudował, technik i 
konstruktor bez deski kreślarskiej, 
bez jakiegokolwiek technicznego 
wykształcenia, który nie potrafi  
samodzielnie sporządzić nawet 
rysunku technicznego? Jaką 
wydajność ma jego prototyp? 
Hermann Paintner, posiadający 
za sobą tylko szkołę podstawową 
i szkołę rolniczą, syn rolnika z 
dwunastoma hektarami buraka 
cukrowego jest technikiem z 
namiętności. Punktem wyjścia 
jego konstrukcji był fakt, że je-
dnoosiowy kombajn ma zbyt 
niską wydajność. Na jego miejsce 
musiało powstać coś, co wykopuje 
około hektara na godzinę, co nie 
wymaga dużego nakładu osobo-
wego i posiadania dużych trak-
torów, co nie niszczy liścia i nie 
odkłada wykopanych buraków na 
pole nawet przy długich zagonach.

Młody konstruktor Hermann Paintner (w środku) na gospodarstwie rodziców w rozmowie z 
Przewodniczącym Związku Bawarskich Producentów Buraka Cukrowego dr. Schmidbauerem (z prawej) 
i Prezesem Techniki VSK Georgem Soneckem (z lewej). Foto: Orth 

21/2 ha na godzinę

• To, co z tego wyszło - w 
tym miejscu należy podkreślić: 
bez jakichkolwiek technicznych 
szablonów i pierwowzorów - 
jest, jak wydaje się na pierws-
zy rzut oka, potwór o długości 
12,50 metra i szerokości 3,30 
metra, o ciężarze własnym 
rzędu 18 ton i z zasobnikiem 
mieszczącym dwanaście ton 
buraków. Sześciorzędowiec 
rozpoczął pracę dopiero 
na początku października i 
wykopał do wystąpienia inten-
sywnych opadów deszczu 90 ha 
- przeciętnie dwa i pół hektara 
na godzinę.

• Skonstruowany przede 
wszystkim z myślą o pagórko-
watym terenie Paintner radzi 
sobie na zboczach o nachyleniu 
od ośmiu do dziesięciu procent, 
przy spadku wydajności na 
godzinę do dwóch hektarów. 
Plon może być zbierany bez 
konieczności przeorywania

Poprawki
w następnym roku

Przejrzysta dzięki wysokiemu 
fotelowi kierowcy maszyna od-
cina liście buraka i rozkłada je 
w podłużny pokos. Początkowe 
problemy z liściem zostały 
rozwiązane technicznie w krót-
kim czasie. W roku 1973 Paintner 
zamierza pracować z dodatkową 
dmuchawą po to, aby obcięty liść 
- jeśli nie jest on przewidziany do 

zasilosowania - rozsiać na pole 
celem późniejszego przeorania.

Buraki oczyszczane są gu-
mowymi bijakami z pozostałości 
liścia i od lemieszy polderowych 
przez dwie gwiazdy sitowe i ele-
wator transportowane są do zasob-
nika. Zasobnik rozładowywany 
być może na przyczepy o 
wyskości do 2,50 metra.

Maszyna napędzana jest sil-
nikiem Diesla o mocy 150-PS, 
który okazał się całkowicie 
wystarczający. Paintner nie był 
zadowolony z silnika Diesla 

o mocy 50 PS Diesel, który to 
napędzał całą maszynerię do ko-
pania. Dlatego też od roku 1973 
będzie pracował z mocniejszym 
silnikiem.

Paintner nie był zadowolony z 
osi tylnych, które chce wzmocnić. 
Od trzech sterowalnych osi zależy 
zwrotność i stabilność maszyny 
na zboczach. Cztery tylne koła 
wyposażone są w ogumienie ba-
lonowe rosyjskiego pochodzenia, 
które to Paintner widział na wy-
stawie DLG i później sprowadził 
z Szwecji.

• Wszystko Paintner to 
zbudował w swoim warszta-
cie przydomowym. Koszty 
materiałowe - części kupowane 
były w fabrykach maszyn jeśli 
pasowały do sittelsdorfskiej kon-
cepcji - summa summarum nieco 
ponad 75 000 marek.

Paintnerowi jest jasne, że mas-
zyna jest o 30 cm za szeroka i że 
tego nadmiaru trzeba się pozbyć. 
Nie stwarza to żadnych większych 
problemów i oznacza jedynie ge-
neralne przejście do ostępu rzędów 
45 cm.

Pomogło mu przy tym dwóch 
przyjaciół

Nawiasem mówiąc, dla Her-
manna Paintnera jest bardzo 
ważne stwierdzenie, że mu pod-
czas budowy maszyny pomogło 
dwóch przyjaciół, w tym były 
mistrz świata w wyorywaniu 
Josef Schmid z Oberronninga. 
To, że maszyna ta interesuje 
nie tylko rolników dowodzi 
również okupowanie podwór-
ka Paintnera przez przed-
stawicieli przemysłu budowy 
maszyn. Fakt, że wysłannicy 
pewnej znanej fabryki pod jego 
nieobecność i bez jego zezwole-
nia dokładnie obfotografowali 
maszynę z każdej strony skłonił 
Przewodniczącego Związku 
Południowoniemieckich Pro-
ducentów Buraka Cukrowego 
doktora Poschingera do zapro-
ponowania Paintnerowi pomocy 
związkowego radcy prawnego.

Nowy, sześciorzędowy kombajn do wyorywania buraków cukrowych, System Paintner (widok 
od tyłu) w akcji. Foto: Schmidbauer 

Tematem numer jeden jest
ostatnio Paintner

26-cio letni syn rolnika z Dolnej Bawarii skonstruował i zbudował
sześciorzędowy kombajn o wydajności rzędu 90 ha w przeliczeniu na kampanię

Syn rolnika buduje kombajn

100 hektarów buraków czeka

na Paintnera sześciorzędówki
warsztatowej na ich gospodarstwie buduje sześciorzędowy 

kombajn: będzie on funkcjonował, ten potwór, czy też 

właściciele 100 hektarów w powiecie Rottenburg/Laber i 

Mallersdorf żyli tylko złudzeniem?
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PANTHER 2

już w roku 1972, jako młody 25 letni rolnik, 
Hermann Paintner skonstruował i zbudował 
w gospodarstwie rodziców swój pierwszy 
samobieżny kombajn do zbioru buraków 
cukrowych.

Jego zainteresowanie oraz wielką pasję do 
technicznych konstrukcji wspierali nie tylko 
przyjaciele, ale przede wszystkim rodzina, która 

była otwarta na jego pomysły.

Pierwsza maszyna składała się w przeważającej 
mierze z używanych części. Hermann Paintner 
był dość częstym i mile widzianym gościem u 
okolicznych handlarzy złomem.

Części te były co prawda stare, ale jego pomysły 
należały do nowatorskich. Fachowcy jednak na 

początku przyczepili mu łatkę młodocianego 
idealisty, który posiada znikome doświadczenie 
praktyczne. Bez ugruntowanej wiedzy technicznej 
nie dawali mu zupełnie szans. Przyszłość pokazała 
jednak coś zupełnie innego. Szybko otworzyły się 
im oczy. 

Hermann Paintner już dwa lata później - 
1974 - został nagrodzony sukcesem za swoją 

odwagę i wytrwałość. Znaleźli się bowiem 
zainteresowani jego maszynami, co skłoniło go 
do wyprodukowania wraz z partnerem małej serii 
kombajnów buraczanych.

System Paintner stał się szybko synonimem 
sześciorzędowej i samobieżnej techniki do zbioru 
buraka cukrowego zarówno w Niemczech jak i w 
Europie. 

MASCHINE
DES JAHRES 2015MASZYNA

ROKU 2015

Długa�droga
...od pierwszego kombajnu do zbioru 
buraków cukrowych do ROPA Tiger i 
ROPA Panther
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1986 jest rokiem założenia firmy ROPA Fahrzeug- 
und Maschinenbau GmbH z siedzibą działalności 
rolnej w Sittelsdorf. Natchniony nowymi 
pomysłami i z ogromnym zapałem Hermann 
Paintner wziął się za konstruowanie uproszczonej, 
tańszej wersji kombajnu buraczanego.

W Südzucker SA Hermann Paintner był już na tyle 
znanym konstruktorem, że zaproponowano mu 

w 1987 realizację opatentowanego urządzenia do 
ładowania buraków cukrowych. 

ROPA otrzymała licencję i wkrótce rozpoczęła 
produkcję ładowarki - w kręgu fachowców 
nazywanej Maus - „mysz“. Mysz przejęła rolę 
doczyszczarki i ładowarki do buraków. Podbierała 
buraki z pryzmy znajdującej się na skraju pola, 
następnie ładowała je na stojącą obok ciężarówkę, 

która z kolei odwoziła je do fabryki.

Rok później, w 1988, rozpoczęto konstruowanie 
nowego kombajnu do zbioru buraków cukrowych, 
który miał przynieść firmie ROPA olbrzymi sukces 
na rynku. 

Kolejne lata upływały pod znakiem ciągłego 
rozwoju i ulepszania techniki zbioru buraka 

cukrowego. Wyszczególnione poniżej liczby 
jedynie zarysowują gwałtowny rozwój firmy ROPA.

Od roku 2012 firma ROPA produkuje z 
powodzeniem ciągnięte, jedno- i dwurzędowe 
maszyn do zbioru kartofli z w pełni hydraulicznym 
napędem.

ROPA 
Keiler

...od taśmy
czyszczącej  
do ROPA Maus



ROPA Sittelsdorf - centrala firmy
■ �badania�naukowe,�prace�projektowe�i�
produkcja

■ 17�ha�terenu�zakładu
■  47.000�m2�zadaszonych�hal
produkcyjnych

■  380�zatrudnionych�w�siedzibie
firmy





W obrębie budowy maszyn 
osiągnęliśmy bardzo szeroki 
zakres produkcji i w ciągu wielu lat 
przyswoiliśmy sobie niezbędny do 
tego celu Know-How. Firma PMB 
Paintner Maschinenbau produkuje 
kompleksowe elementy i podzespoły 
będące podstawowym komponentem 
do budowy wysokowydajnych maszyn 
ROPA.
Produkcja części odbywa się tutaj 
w sterowanych komputerowo 
centrach obróbki maszynowej na 
podstawie elektronicznych projektów 
wydziału konstrukcyjnego. W ten 
sposób produkowane są również 
wzorniki i pojedyncze części będące 
podstawą budowy prototypów. 
Wiele zautomatyzowanych jednostek 
odbierających materiał z systemu 
magazynowego i podających go 
do obróbki umożliwia najwyższą 
wydajność skutkującą krótkim 

czasem produkcji. Własna wycinarka 
laserowa tnie grube i cienkie blachy z 
najwyższą precyzją.
Maszyna Trumpf TruLaser 5030 fiber 
zapewnia firmie PMB maksymalne 
wykorzystanie materiału i 
zoptymalizowanie przebiegu cięcia 
ciał stałych. Dzięki opcji BrightLine 
fiber maszyna ta tnie zarówno 
cienką jak i grubą blachę z najwyższą 
precyzją.
Nowoczesna sterowana 
komputerowa giętarka Trumpf / EHT 
zagina dokładnie elementy o długości 
do 4000 mm. Przy użyciu wielorakich 
narzędzi obróbki plastycznej 
można osiągnąć różne kąty i typy 
gięcia. Dodatkowe urządzenia 
pozwalają realizować nawet bardzo 
skomplikowane kształty. Naciskiem 
prasy do 230 ton można precyzyjnie 
zagiąć nawet bardzo grubą blachę.

Perfekcyjna�precyzja!
Obróbka skrawaniem, produkcja sterowana 
komputerowo i cięcie laserowe na najwyższym poziomie





Nasze nowe urządzenia lakiernicze 
bazują na rozpuszczalnikach i 
lakierach proszkowych przyjaznych 
dla środowiska i gwarantują dzięki 
dużej grubości nakładanych powłok 
od 60 do 120 μm zdecydowanie 
większą odporność na negatywne 
wpływy pogodowe, kwasy oraz 
uszkodzenia mechaniczne niż w 
przypadku lakierowania na mokro 
lub zanurzania. 
Półautomatyczne urządzenia 
lakierujące Firmy Agtos i Rippert 
są przystosowane do elementów 
6 x 2 x 3 m (dłg. x szer. x wys.) przy 
małych częściach i 10 x 3,5 x 4 m 
przy wielkowymiarowych 
elementach. Aby uzyskać najlepszą 
przyczepność lakieru przed 

lakierowaniem elementy są przed 
proszkowaniem piaskowane 
strumieniem mikrokulek 
metalowych, który skutecznie 
usuwa zgorzelinę i rdzę. Dzięki temu 
procesowi powierzchnie matowieją, 
co pozwala uzyskać jeszcze 
większą przyczepność lakieru, 
w szczególności ciętych laserem 
krawędzi. Po piaskowaniu elementy 
przechodzą dodatkowy proces 
odtłuszczania, zostają chemicznie 
oczyszczone, fosforanowane i 
pasywowane. Następnie następuje 
proszkowanie przy pomocy 
natrysku elektrostatycznego i na 
zakończenie polimeryzacja proszku 
w temperaturze około 200°C.

Najnowocześniejsze�
urządzenia�do�obróbki�
strumieniowej�powierzchni�i�
lakierowanie�proszkowe



Dodatkowe�atuty�nowych�urządzeń:
-  Ścieki powstające przy wstępnej obróbce 

części są odprowadzane do oczyszczalni 
i wprowadzane ponownie do obiegu jako 
czysta woda. 

-  Do ogrzewania suszarni (140 °C) i pieca 
(200 °C) używany jest przyjazny dla 
środowiska i nie emitujący CO2 zrębek.

-  Kabiny lakierowania proszkowego 
do obróbki dużych elementów są 
napowietrzane selektywnie, tzn. 
wentylowana jest tylko ta część kabiny, w 
której pracuje właśnie lakiernik. Odbywa 
się to automatycznie (czujnik ruchu) i 
oszczędza prąd elektryczny i energię 
cieplną.

1. miejsce



Pokazy ROPA w Sittelsdorfie, listopad 2014Pokazy ROPA w Sittelsdorfie, listopad 2012
Ponad 20.000 gości z całego świataPonad 12.000 gości z całego świata



Pokazy ROPA w Sittelsdorfie, listopad 2016
Ponad 20.000 gości z całego świata



ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Filia ROPA Rheinland - centralny magazyn części 
zamiennych WM Technika ziemniaczana
Wimenweg 14 · D-41751 Viersen-Boisheim
Tel.: +49 2153 95 391- 300 · Fax +49 2153 95 391- 341

ROPA�FRANCJA
zał. 1996, 40 pracowników
280 rue du Château
F-60640 Golancourt
Tel.: +33-3 44 43 44 43 · Fax +33-3 44 43 44 88
www.ropa-france.fr

Francja

ROPA firma córka
celem serwisu i dystrybucji

VieRSen



ROPA�FRANCJA
Filia�Janville
zał. 2015, 12 pracowników
1, rue Pierre et Marie Curie · 28310 Janville
Tel.: +33 (0) 2 37 28 37 28 · Fax: +33 (0) 2 37 91 90 75
www.ropa-france.fr

ROPA�POLSKA
zał. 2007, 26 pracowników
ROPA Polska Sp.z o.o. 
Błonie, ul.Przemysłowa 4 · PL-55-330 Miękinia
Tel.: +48-717 767 200 · Fax +48-717 767 201
www.ropapolska.pl

FRAncjA - jAnVille POlSKA

ROPA Francja Janville
Serwis i sprzedaż

ROPA firma córka
celem serwisu i dystrybucji



UKRAinA ROSjA

ROPA�Ukraina
zał. 2003, 39 pracowników
Popowitscha Str. 35, UA 09431 Polkownitsche,
Rayon Stawitsche, Kiew, Ukraine
Tel.: +380 4564 250-21 · Fax +380 4564 250-35
www.ropa.in.ua

ROPA�Rosja
zał. 2005, 40 pracowników
Rejon Lipieck, Czapligin
RUS-399921 Rostchinski
Tel.: +7-474-752-51-70 · Fax +7-474-752-51-71
www.ropa-rus.ru

ROPA firma córka
celem serwisu i dystrybucji

ROPA firma córka
celem serwisu i dystrybucji



POwOłże inteRnAtiOnAl

USA

Kanada

Kanada

Polska Zachodnia�Ukraina

USA

USA

ROPA�Powołże
zał. 2008, 18 pracowników
Spartakovskaja Str. 2
RUS 420107 Kazań, Republika Tatarstanu
Tel.: +7-843-278-20-64 · Fax +7-843-278-20-64
www.ropa-volga.ru

ROPA firma córka
celem serwisu i dystrybucji

Chiny (potrzeba 3 ciężarówek do rozładowania zawartości jednego zasobnika)



Szwajcaria

Minnesota/USA

Golancourt, Francja

LU Bauch, Dolna Saksonia

Czechy

Rosja

Bawaria

RG Eschlbach

ANS, Brandenburgia

RRG Laa/Thaya,Austria

Francja

Bawaria



Weinviertel, Austria

Kalifornia, USA

Bawaria

APH Hinsdorf, Saksonia-AnhaltMichigan, USAMichigan, USAZRG Ren-Hesja

Nebraska/USA

Czechy

Bawaria

Dolna Saksonia



Dzięki nowemu wydaniu Panther 2 firma 
ROPA osiągnęła nowe rozmiary mocy. W 
nowym Panther 2 połączono sportowy, 
nowoczesny design z zwrotnością i 
zwinnością oraz stworzono „pracusia“ 
dla czystej przyjemności wyorywania 
buraka. Rdzeń maszyny, nowy silnik Volvo 
z 700 PS lub 768 PS, rzędowy z wtryskiem 
pompa-dysza i 16,12 litrami pojemności 

skokowej dostarcza wystarczających 
rezerw mocy dla agregatów wyorywania 
XL lub ekstremalnych warunków 
wyorywania. W nowoczesnym projekcie 
maszyny perfekcyjnie zintegrowano 
nagrodzony medalem ekstremalnie 
chroniący glebę system podwozia z 
stabilizatorem zachwiań i automatycznym 
wyrównaniem na zboczach. Wzorowana 

na Tiger 6 taśma wyładowcza z bardzo 
wydajnym opróżnianiem zasobnika 
umożliwia szybki przeładunek podczas 
jazdy. Nowa komfortowa kabina z 
szklanym ekranem dotykowym w 
połączeniu z licznymi programami 
automatycznymi są przesłanką dla 
najwyższego komfortu jazdy i najlepszych 
wyników wyorywania.



Anti Shake and
Balance System
Hydrauliczny system wyrównania obciążenia 
kół z w pełni automatycznym dopasowaniem 
do nachylenia terenu
■ 2 osie wahliwe z 4 siłownikami stabilizującymi
■  50 procent mniej wahnięć podwozia i trójpunktu w celu 

zapewnienia dokładniejszego prowadzenia w rzędach i 
redukcji uszkodzeń buraków

■ mniejsze�obciążenie�materiału,�większa�żywotność

■ połączenie�hydrauliczne�siłowników�stabilizujących�po�każdej�stronie

■  równoważenie�nacisku�kół�w�tylnej�i�przedniej�osi
---->�lepsza�trakcja�i�ochrona�gleby

■ większa�stabilność�na�zboczach,�mniejsze�ryzyko�wywrócenia

■ lepsze�prowadzenie�na�głębokość,�mniejsze�pobieranie�ziemi

■  wielkowymiarowe�ogumienie�Michelin�Ultraflex,�tylko�2�bary�ciśnienia�
powietrza�w�oponach

■ �wyższy�komfort�jazdy�również�na�zboczach�i�na�poprzeczniaku



Rdzeniem ROPA Tiger 6 jest nowy silnik z 700 lub 
768 PS z wtryskiem pompa-dysza i pojemnością 
skokową 16,12 litrów. W nowoczesnym projekcie 
maszyny perfekcyjnie zintegrowano ekstremalnie 
chroniący glebę hydrauliczny system podwozia 
z automatycznym wyrównaniem na zboczach. 
Wydajniejsze opróżnianie zasobnika zapewnia 
szybszy przeładunek podczas jazdy. Komfortowa 
kabina z szklanym ekranem dotykowym z 
interfejsem WLAN i licznymi programami 
automatycznymi oferuje najwyższy komfort jazdy 
i najlepsze wyniki wyorywania.

Zwiększona ochrona gleby dzięki 
hydraulicznemu systemowi podwozia – 
stabilizacja zachwiań z automatycznym 
wyrównaniem obciążenia kół
Specjalnie dla swojego najważniejszego produktu 
Tiger firma ROPA stworzyła nowy system podwozia 
z wahliwą przednią osią w połączeniu z dwoma 

hydraulicznie wspieranymi tylnymi osiami. 
W porównaniu z dotychczasowym systemem 
w kombajnie 3-osiowym, gdzie środkowa oś 
jest na stałe przykręcona do ramy, zachwiania 
maszyny zredukowano do jednej trzeciej! 
Stabilizację nadwozia udało się osiągnąć dzięki 
hydraulicznemu połączeniu siłowników przedniej 
i tylnych osi po jednej stronie maszyny w ten 
sposób, że nierówności terenu na jednym z kół 
oddziaływają na ramę jedynie w 33 procentach. 
Dzięki zredukowaniu zachwiań nadwozia osiąga 
się lepsze prowadzenie agregatu wyorywującego 
w rzędach i na głębokość, ponieważ rama stoi w 
pozycji wyśrodkowanej w stosunku do wszystkich 
trzech osi. Dzięki hydraulicznemu połączeniu 
osi obciążenie jest stale i równo rozkładane na 
wszystkie 6 kół.

wyrównanie zboczy do 10 procent
Jedyne w swoim rodzaju wśród 3-osiowych 

kombajnów do zbioru buraków cukrowych jest też 
automatyczne wyrównywanie nachylenia terenu za 
pomocą sześciu siłowników i sensorów. Cały pojazd 
trzymany jest w pozycji poziomej na zboczach o 
pochyleniu do 10 procent. Środek ciężkości i tym 
samym obciążenie kół w położonej niżej części 
zbocza przemieszczane są w kierunku wyżej 
położonej części zbocza.

Środek ciężkości nacisku na podłoże zostaje 
wyrównany
Głębokość śladów kół na dolnej części zbocza 
jest znacznie mniejsza, stopień infiltracji zostaje 
utrzymany, co redukuje w znaczniej mierze ryzyko 
erozji w czasie silnych opadów deszczu. Stabilność 
na zboczach i trakcja maszyny rosną, ryzyko 
wywrócenia się maszyny spada, komfort jazdy 
zwiększa się.



■ praktyczny i nowatorski
■ zbiór całego plonu
■   3,00 m szerokość zapewnia przeorywanie bez strat 

buraków
■  niezawodność w każdych warunkach - trwała konstrukcja
■ długa żywotność i zachowanie wartości
■   nowa koncepcja podwozia – większa niezawodność pracy w 

mokrych warunkach
■ wyrównanie nachylenia terenu i większy komfort jazdy
■  nowa kabina i łatwiejsza obsługa
■  wielka pojemność zasobnika - wysoka dzienna wydajność
■ mniejsze zużycie paliwa
■ niższe zużycie części
■ większa ochrona gleby



Ta ogólna koncepcja z 10,2 m szerokim systemem 
podbierania, która powstała w celu osiągania 
maksymalnej efektywności i wydajności, ROPA 
Maus 5 łączy w sobie praktycznie zorientowany 
rozwój z najnowszymi rozwiązaniami 
technicznymi firmy ROPA. Skonstruowane przez 
Hermanna Paintnera ponad 9 metrowe ramię 
przeciwwagi gwarantuje nawet przy znacznie 
zwiększonej odległości przeładunku maksymalne 
bezpieczeństwo.

nowa kabina i nowa koncepcja obsługi
Nowo zaprojektowana kabina R-Cab daje 
panoramiczny widok i oferuje operatorowi miejsce 
pracy klasy ekstra. Wycieraczki na wszystkich 
bocznych szybach i drzwiach zapewniają doskonałą 

widoczność w czasie opadów. Przyjazne wnętrze 
nowej kabiny z wzbogaconym wyposażeniem oraz 
idealne wyciszenie gwarantują przyjemną pracę. 
Bardzo mocne reflektory LED rozjaśnią nawet 
najciemniejszą noc. Jednym zdaniem - miejsce 
pracy klasy premium.

Załadunek bez kompromisów
Budowa maszyn doprowadzona do perfekcji
Rama główna jest skonstruowana ze spawanych 
laserowo i zagiętych rur profilowanych ze 
stali drobnoziarnistej o symbolu 700 i daje 
bardzo dużą stabilność. Wszystkie podzespoły 
są wbudowane funkcjonalnie i w sposób 
ułatwiający ich konserwację. Liczne detale takie 

jak: automatyka składania i rozkładania, system 
video przy fotelu operatora, montowane seryjnie 2 
kamery (opcjonalnie 4), automatyka reagująca na 
kamienie, podnoszony wentylator z rewersem czy 
kontrola filtrów paliwa zapewniają najwyższe osiągi 
podczas kampanii przy niskich kosztach konserwacji. 
Elektroniczna archiwacja danych, pomiar zużycia 
paliwa, automatyczna klimatyzacja, kamera cofania 
i centralne smarowanie należą do wyposażenia 
seryjnego ROPA Maus 5. Znacznym ułatwieniem 
przy bardzo ciężkich warunkach ładowania a także 
elementem chroniącym buraki w ekstremalnie 
suchych warunkach jest nowe, sterowane z fotela 
kierowcy urządzenie zraszające wodą z regulacją 
zależną od ciśnienia lub sterowane czasowo.





KOMBAJNY ROPA KOPIĄ DOBRZE!





„Keiler 1“ - jednorzędowy ciągany kombajn do 
ziemniaków z 6-cio tonowym zasobnikiem
ROPA Keiler 1 jest jednorzędowym ciąganym 
kombajnem do ziemniaków z 6-cio tonowym 
zasobnikiem. Keiler 1 został stworzony dla 
plantatorów ziemniaka, którzy kładą szczególny 
nacisk na jakość ziemniaka (ziemniaki spożywcze) 
oraz na dokładne a zarazem delikatne czyszczenie 
oraz dokładne oddzielanie łęciny.

Poprzez własną hydraulikę Load-Sensing 

dopasowywana jest liczba obrotów między 
poszczególnymi elementami czyszczenia - w 
szczególności taśmami sitowych i taśmy łęciny.

Cały kombajn jest wspaniale wytłumiony pod 
względem wibracji i hałasu dzięki swojemu w pełni 
hydraulicznemu napędowi. Niezależnie od obrotów 
wałka przekaźnika mocy wszystkie jednostki 
czyszczące zachowują optymalną prędkość. Zużycie 
paliwa maleje przy zredukowanych obrotach silnika 
ciągnika.

Elementy obsługi i terminal dotykowy touch Keilera 
1 można ergonomicznie zintegrować z każdą 
kabiną traktora. ROPA Keiler jest kompatybilny z 
każdym terminalem ISOBUS.

Dalsze poszerzenia w pełni hydraulicznego napędu 
umożliwiają zapis i późniejsze wywoływanie 
wykonanych przez użytkownika ustawień maszyny 
celem dostosowania do konkretnych warunków na 
polu lub do zmiany kopanej odmiany ziemniaków 
np. z spożywczej na przemysłową.





ROPA Keiler 2 - 2-rzędowy ciągany kombajn do 
ziemniaków z ok. 8 tonowym zasobnikiem
ROPA Keiler 2 jest 2-rzędowym ciąganym 
kombajnem do ziemniaków z ok. 8 tonowym 
zasobnikiem. Obok nowych rozwiązań w detalu 
Keiler 2 posiada w pełni hydrauliczny napęd celem 
optymalizacji regulacji czyszczenia. Niezależnie 
od obrotów wałka przekaźnika mocy wszystkie 
jednostki czyszczące zachowują optymalną 
prędkość. Rezultatem jest mniejsze zużycie paliwa 

poprzez zredukowanie obrotów silnika ciągnika.

Celem ochronnego i wydajnego czyszczenia 
wbudowane są w ROPA Keiler wielkowymiarowe 
elementy czyszczące z zwiększoną powierzchnią 
oczyszczania. Dodatkowy efekt czyszczenia 
czwartej taśmy kolczastej jest w praktyce wysoko 
ceniony i otwiera możliwość jeszcze bardziej 
ochronnego i mimo to wyraźnie efektywniejszego 
czyszczenia.

Dodatkowe nakierowanie strumienia ziemniaka 
zapewnia wzrost stopnia czyszczenia i 
dodatkowego oddzielania chwastów. 
Swoje szczególne zalety udowadnia ROPA Keiler 
zwłaszcza podczas żniw na ciężkich glebach i/lub 
trudnych warunkach pogodowych.

Komfortowo, szybko i bez specjalnych narzędzi 
następuje zmiana układu podbierania z redliny na 
podbieranie pokosu.
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www.ropapolska.pl

                   Polska Sp. z o.o.
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