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W pełni hydrauliczny napęd
W pełni hydrauliczny napęd umożliwia automatyczną regulację obrotów 
wszystkich jednostek czyszczących. Przy obrotach wałka przekaźnika mocy 
rzędu 450 obr/min jednostki czyszczące mogą być zaopatrywane w maksymalną 
moc. Celem dopasowania do zmieniających się warunków żniwnych elementy 
czyszczące mogą być regulowane niezależnie od obrotów silnika indywidualnie na 
całym zakresie obrotów. Jeśli nie jest niezbędna pełna moc, to można zredukować 
obroty wałka przekaźnika mocy i obroty silnika.







Niepowtarzalna koncepcja napędu
■  Obroty taśm sitowych ustawiane są niezależne od obrotów taśmy łęciny

■  Niezależnie od obrotów wałka przekaźnika mocy wszystkie jednostki 
czyszczące zachowują optymalne obroty

■   Możliwa redukcja obrotów taśmy łęciny w stosunku do obrotów taśm 
sitowych aż do 20 %

■   Nieprzerwana kontrola ciśnienia zapobiega zapchaniu jednostki 
kopiącej

■   Mechaniczne sprzęgło ślizgowe nie jest potrzebne – wyraźnie większe 
przekazywanie mocy

■  Łagodny rozruch wszystkich taśm i elementów czyszczących

■  Bez łańcuchów, pasków klinowych i napinaczy - bez korekt ustawienia, 
mniej zużywających się elementów, większa niezawodność

■  Tylko jeden wał przegubowy, dzięki temu mniej miejsc smarowania

■  Wyraźnie zredukowany poziom szumów, przyjemna praca na maszynie

■  Możliwe oszczędności paliwa przez zredukowane obroty 

■  Liczne ustawienia regulować można bezpośrednio na stanowisku 
selekcyjnym, opcjonalnie także za pośrednictwem terminalu

■  Szybka i komfortowa, reagująca na zmieniające się warunki kopania 
regulacja maszyny

■  W pełni hydrauliczny napęd całego kombajnu i dzięki temu niski poziom 
wibracji i hałasu



Dodatkowy krój tarczowy (opcja)

Dodatkowy krój tarczowy oddziela także większe ilości łęciny celem wolnego od zapchań podbierania plonu.

Sterowanie sekcji podbierającej - w pełni automatyczna 
regulacja nacisku na redliny ROPA
■ Do wyboru redukcja nacisku na redliny oraz regulacja nacisku sekcji wybierającej (opcja)

■ Ustawianie podczas jazdy - wygodnie z kabiny ciągnika 
■ Prowadnik głębokości i redukcja nacisku na redliny
■ Opcjonalnie różne lemiesze (jednopłatowe, dwupłatowe, trzypłatowe)
■ Opcjonalnie różne rolki redlin (płaskie, głębokie)

Hydraulicznie napędzany krój tarczowy (opcja)

Napędzany hydraulicznie krój tarczowy zapewnia wolne od zatorów, czyste i efektywne żniwa. Obroty ustawiane są manualnie 
lub automatycznie w zależności od prędkości jazdy - do wyboru synchronicznie lub z działaniem wczesnym.





Seryjnie ROPA system szybkiej 
zmiany - Najwyższa wydajność 
dzięki krótkiemu przezbrajaniu
Celem zmiany między sekcją podbierającą redlin i sekcją podbierania pokosu 
ROPA skonstruowała praktyczny system szybkiej zmiany. W ciągu niewielu 
minut można Keilera 1 przestawić z kombajnu do zbioru ziemniaków 
na kombajn do zbioru cebuli. To samo dotyczy przeciwnego kierunku. 
Cały proces sprzęgania może przeprowadzić jedna osoba, komfortowo 
i bez użycia specjalnych narzędzi. Praktyczne rozwiązanie zwłaszcza dla 
plantatorów ziemniaka uprawiających również cebulę, marchew lub 
buraki czerwone, którzy nawet kilka razy na dzień muszą zmieniać system 
podbierania.

■ Szybka i prosta zmiana sekcji podbierającej
■  Operator może dokonać tej zmiany samodzielnie, bez udziału innych osób 
■ Nie są tu potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia
■ Przezbrojenie to może być wykonywane na polu 
■  Odczepienie sekcji podbierającej umożliwia doskonały dostęp celem 

wymiany taśm sitowych - zmiana na inny odstęp prętów
■ Możliwy jest zsynchronizowany bieg taśmy sitowej i taśmy dachowej Możliwy jest zsynchronizowany bieg taśmy sitowej i taśmy dachowej

~ 10 minut











■  Wielkopowierzchniowe taśmy sitowe z dowolnie ustawialnymi wstrząsaczami 
(seryjnie)

■  Dwa stopnie przejściowe celem luzowania bryłowatych zanieczyszczeń

■  Zintegrowany napinacz taśmy sitowej z opcjonalnym walcem czyszczącym

■  Ustawialny stosunek obrotów taśmy łęciny i taśmy sitowej 2

■  Doskonałe oddzielanie łętów dzięki 6 rzędom sprężyn zatrzymujących łęcinę 
(opcjonalnie 7 rzędów), ustawianych bezstopniowo

■  Wstępna selekcja hydraulicznie napędzanym podwójnym wałkiem 
odprowadzającym o płynnie ustawialnej prędkości

■  Obiegowy grzebień palczasty (UFK) nad taśmą kolczastą 2 o szerokości 900 mm 
o profilu H

■  Grzebień palczasty UFK o obustronnie ustawianej płynnie prędkości i wysokości 
(opcjonalnie elektryczna regulacja wysokości)

■  Delikatne i wydajne czyszczenie, także przy dużej przepustowości

■  Niezależnie od obrotów wałka przekaźnika mocy wszystkie jednostki czyszczące 
zachowują optymalną prędkość

Szeroko zakrojony układ czyszczenia



Taśma sitowa 1

Taśma sitowa 2

Taśma łęciny

Obiegowy grzebień palczasty

Taśma selekcyjna

Zasobnik z
podłogą Tuchroll

Jeż 1

Jeż 2

Podwójny wałek odprowadzający

Wałek odprowadzający

Wszystkie taśmy i 
walce napędzane są 
hydraulicznie i dzięki 
temu ich prędkość 
ustawiana jest 
bezstopniowo.

Taśma odpadów

Wałek odprowadzający

Taśma zawracania odpadów



Wydłużona droga czyszczenia celem delikatnej oraz wydajnej 
separacji i czyszczenia

Celem ochronnego i wydajnego czyszczenia wbudowane są w ROPA Keiler wielkowymiarowe elementy czyszczące z maksymalną 
powierzchnią oczyszczania. Swoje szczególne zalety udowadnia ROPA Keiler zwłaszcza podczas żniw na ciężkich glebach i/lub 
trudnych warunkach pogodowych.





Ochrona bulw
Indywidualnie i w prosty sposób dopasowane do warunków kopania ustawienia umożliwiają wysoką przepustowość przy rosnącej 
jednocześnie wydajności. Stosunek obrotów taśmy łęciny do obrotów taśmy sitowej da się płynnie i wygodnie zmienić z fotela 
kierowcy. Mechanicznie (opcjonalnie elektrycznie) ustawiany na wysokość obiegowy grzebień palczasty i inne wszechstronne 
możliwości ustawień oferują podstawę dla efektywnego i ochronnego czyszczenia ziemniaków.



Ergonomiczna praca
na stanowisku selekcyjnym
■   Ustawiane na wysokość podesty, dzięki temu znacznie większe 

bezpieczeństwo i komfort pracy personelu sortującego, nawet 
podczas długich dni roboczych

■   Maksymalna swoboda poruszania się 

■   Obszerne kasetony wyrzutnika 

■   Zaokrąglone krawędzie i osłony celem bezpieczeństwa użytkownika

Swoboda poruszania się na stanowisku 
selekcyjnym

Obszerne kasetony wyrzutnika



Dach przeciwsłoneczny (opcjonalnie dodatkowo zasłony boczne)Ustawiane na wysokość podesty (opcjonalnie)



Wielki zasobnik o pojemności 6 ton



Komfortowy przeładunek - 
także na wysokie przyczepy
■ Własny panel sterowania opróżniania zasobnika na wyposażeniu seryjnym

■ Chroniąca ziemniaki podłoga Tuchroll (opcjonalnie z listwami metalowymi)

■  Perfekcyjne usytuowana taśma napełniająca w celu optymalnego i 
chroniącego ziemniaki napełniania zasobnika

■ Hydraulicznie składana przegubowa część przednia zasobnika (opcja)

■ Ładowarka skrzyń z żaglami upadku (opcja)

■ Automatyka napełniania z automatyczną kontrolą stanu wypełnienia (opcja)

■  Ustawialny na terminalu traktora stan wypełnienia w zależności od rodzaju 
plonu



KOMBAJNy ROPA 
KOPIą DOBRZe!





Podwójny zasobnik

Perfekcyjnie zintegrowana taśma doprowadzająca 
dla optymalnego napełniania oddzielnego 
zasobnika

■  Podwójnie dobrze - oddzielne napełnianie i 
opróżnianie zasobników

■  Podział zasobnika 3 do 1 
■  Pojemność zasobników:

główny ok. 4,5 t, boczny ok. 1,5 t
■  Opróżnianie zasobnika bocznego możliwe jest z 

kabiny ciągnika lub ze stanowiska selekcyjnego
■  Hydraulicznie składany lej napełniacza skrzyń z 

podzielonym wylotem

Podzielone kasetony wyrzutnika i pięć regulowanych 
bezstopniowo walców sortujących umożliwiają 
proste odsortowanie niewymiarowego plonu do 
oddzielnego zasobnika



Podzielony zasobnik z podłogą Tuchroll celem chroniącego plon 
napełniania. Automatyka napełniania zasobnika odciąża kierowcę i 
zapewnia optymalne wykorzystanie pojemności zasobnika



Jednostka obsługi ISOBUS na stanowisku selekcyjnym (opcja)

Keiler jednostka obsługi "Plus"
(opcja)



Szybkie i proste ustawianie
 Wysokość i nachylenie urządzeń selekcyjnych ustawiane są wygodnie za pomocą przycisków

▲ Keiler jednostka obsługi "Basic"

▼ Keiler jednostka obsługi "Plus" (opcja)

▲ Keiler jednostka obsługi "Premium" (opcja)





Duży i przejrzysty terminal - samoobjaśniająca się 
obsługa
■  Jasny i przejrzysty obraz z dużymi przyciskami funkcyjnymi
■  Możliwość łatwego zapisywania do 6 różnych ustawień kopania (opcja)
■  Proste i szybkie dopasowywanie do zmieniających się warunków glebowych i żniwnych
■  Wyświetlanie i ustawianie funkcji do wyboru również na terminalu stanowiska selekcyjnego

Zwiększona łatwość obsługi owocuje wzrostem jakości kopania i wydajności



Opcjonalny ekran
dotykowy

Opis terminalu i jego obsługi w 
intrukcji obsługi

www.ropa-maschinenbau.de



Intuicyjna koncepcja obsługi
■  ergonomiczny i perfekcyjnie integrowalny z każdą kabiną ciągnika terminal ROPA
■  ISOBUS 5,7 Zoll Basic Terminal, opcjonalnie 8 calowy szklany terminal dotykowy
■  Samoobjaśniające symbole na ekranie
■  Dowolnie konfi gurowalny interfejs użytkownika
■   ergonomicznie uformowane elementy obsługi z mini-joystickami - uporządkowana i 

łatwa do zrozumienia struktura
■    Indywidualnie konfi gurowalne i zapisywane w pamięci programy kopania, co ułatwia 

operatorowi manualne lub automatyczne dopasowanie do konkretnych warunków 
kopania

Pełna kompatybilność z ISOBUS
■ Obsługa możliwa jest z każdym dowolnym terminalem ISOBUS 

■ Wyposażanie nowoczesnych traktorów w ISOBUS jest całkowicie wspierane

■ Zestaw do modernizacji ISOBUS dla traktorów bez systemu ISOBUS (opcja)  





Opcjonalne systemy asystujące i
funkcje ISOBUS

Systemy asystujące - dalsze poszerzenia 
w pełni hydraulicznego napędu

■  Sześć przycisków programowych do szybkiego zapisu i wywoływania 
przeróżnych ustawień maszyny

■   Indywidualnie konfigurowane i zapisywane pod dowolną nazwą
■   Idealne do stale powtarzających się warunków kopania

Całkowicie hydrauliczny napęd umożliwia zapis i odtworzenie zaprogramowanych przez 
użytkownika ustawień maszyny. Dopasowanie do konkretnych warunków pola lub zmiana 
oprogramowania z ziemniaków spożywczych na przemysłowe odbywać się może wygodnie za 
pośrednictwem przycisków. Po aktywacji kontrolera zadań możliwe jest zapisanie dokumentacji 
pola w kartotece w postaci pliku ISO-XML.



Łatwiejsza do konserwacji 
i łatwo dostępna 
konstrukcja
■  Uporządkowana struktura układu elektrycznego, z 

opisem pojedynczych przewodów na całej długości 
kabla

■   Zintegrowany system diagnostyczny

■  Łożyska, śruby i elementy zgodnie z normą DIN

■  Przewody hydrauliczne wysokiej jakości

Posprzątane - pozycja parkowania węży i kabli





Management odpadów (opcja)

Walce sortujące, płynnie ustawialne od 25 do 40 mm



Zawracanie odpadów i domieszek kombinowane na życzenie
- na ziemię
- na taśmę zawracania odpadów
- na skrzynię zbiorczą - taśmą wynoszącą

Taśma zawracania odpadów na taśmie sitowej - 2Zbiornik sortowania (wewnątrz), kombinowany z skrzynią zbiorczą



Kamery i reflektory robocze LED dla taśmy sitowej, łęciny, taśm kolczastych, stanowiska selekcyjnego, zasobnika i tyłu maszyny

Opcjonalne kamery i oświetlenie

Stół selekcyjny



Taśma sitowa, taśma łeciny

Obiegowy grzebień palczasty

Zasobnik Kamera cofania na tyle, lampa ostrzegawcza



Mieszak dla lepszej selekcji
ziemniaka i łęciny

Walec z gumowymi skrzydłami celem efektywne-
go skutku zamykania i czyszczenia

Skrzynia narzędziowa

Napinacz taśmy sitowej z zintegrowanym walcem czyszczącym Walec spiralny

Opcje wyposażenia dla jeszcze większej funkcjonalności



Automatyczny hydrauliczny system wyrównywania nachylenia

Automatyczne wyrównanie nachylenia jeż 1 i jeż 2



Długość: 9.600 mm

Szerokość: 3.000 mm

Wysokość 3.530 mm (przy oponach 26,5“)

Pojemność zasobnika: ok. 6.000 kg

Szerokość zasobnika: 2.235 mm

Wysokość przeładunku: 4.200 mm

Długość dyszla: 1.730 mm

Tor: 2.350 mm

Szerokość taśmy sitowej 1: 800 mm

Szerokość taśmy sitowej 2: 840 mm

Szerokość taśmy łęciny: 950 mm

Szerokość jeż 1: 1.050 mm (800 + 250 mm)

Szerokość jeż 2: 900 mm

Wstępna selekcja z hydraulicznie 
napędzanymi wałkami odprowadzającymi, 
których wysokość i prędkość reguluje się z 
konsoli stołu selekcyjnego

Selekcja główna z poczwórnym obiegowym 
grzebieniem palczastym (UFK) z regulacją 
obrotów i wysokości z konsoli stołu 
selekcyjnego

Szerokość taśmy przeładunkowej: 750 mm

Szerokość taśmy odpadów: 300 mm

Wymagana moc ciągnika: min 60 kW

Napęd przekaźnika mocy: 540 obr/min

Rozstaw rzędów: 750 do 900 mm

Rolki wciągające łęty: Ø 340 mm

Dane techniczne ROPA Keiler 1

■ W pełni hydrauliczny napęd całego kombajnu

■ Automatyczna lokalizacja środka redlin

■ Sekcja podbierająca z funkcją szybkiej zmiany

■  Taśmy sitowe i taśma łęciny regulowane bezstopniowo z 
traktora

■ Jeż 2 o szerokości 900 mm

■  Układ sortowania z poczwórnym obiegowym grzebieniem 
palczastym, po 2 rzędy dla każdego, z niezależną od siebie 
regulacją prędkości

■  Niezależnie od taśmy selekcyjnej napędzana i 
bezstopniowo regulowana taśma odpadów

■ 6 tonowy zasobnik z podłogą Tuchroll

■ Hydrauliczne sterowanie osią i dyszlem

■ Hydrauliczna stopa podporowa

■  Wielkowymiarowe ogumienie standardowe 600/55-26.5, 
hamulec pneumatyczny

■  Sterowanie IOBUS celem łatwego ustawiania wszystkich 
funkcji z traktora

Wzbogacone wyposażenie - u nas montowane seryjnie



■ Podwozie i ogumienie:
- Ogumienie 600/55 R26,5 radial
- Ogumienie 710/45 R26,5 radial
- Koło naorywania 16.5/85-24 
-  Wyrównanie zboczy hydraulicznie włącznie z 

automatyką

■ Sekcja podbierająca / kanał sitowy:
-  Hydrauliczna nie mechaniczna regulacja 

głębokości z ustawialnym naciskiem na redliny, 
bezstopniowo z kabiny traktora

- Rolka redliny, typ głęboki
- Lemiesz szpadlowy; jednopłatowy
- Lemiesz szpadlowy; trzypłatowy
-  Zabezpieczenie przed kamieniami sekcji 

podbierającej lemieszowej
-  Przygotowanie układu hydrauliki dla  

hydraulicznego kroju tarczowego / sekcji 
podbierającej pokosu w wałkiem kopania i 
taśmą dachową 

-  Hydraulicznie napędzany krój tarczowy z prawej
-  Krój tarczowy strona prawa dodatkowo 

mechanicznie
-  Sekcja podbierająca pokosu w wałkiem 

kopania, taśmą dachową hydrauliczną z kołami 
prowadzącymi na głębokość

-  Sekcja podbierająca lemieszowa również 
dla innych kultur, np. marchwi, z kołami 
prowadzącymi na głębokość

-  Rolki wciągania łęciny typ szeroki (75 mm)
-  Mieszak w kanale sitowym 1 dla lepszej selekcji 

ziemniaka i łęciny
-  Blachy w kanale sitowym 1 wykonane z stali 

nierdzewnej
-  Wałek z gumowymi skrzydłami na wale 

napędowym
- Wałek czyszczący taśma sitowa 1

Opcje wyposażenia:

■ Oddzielanie łęciny:
- Dodatkowy 7 rząd sprężyn łęciny
- Taśma łęciny, wielkooczkowa

■ Separacja:
-  Regulacja nachylenia taśmy kolczastej 1 i 2 

hydraulicznie za pośrednictwem cylindra z 
automatyką

-  elektryczna regulacja wysokości UFK
-  6-krotny UBK (szczotki zamiast palców ), po 

2 oddzielnie napędzane rzędy, regulowana 
prędkość

-  Dolny wałek odprowadzający spiralny przy 
jeżu 1 (np. dla marchwi)

■ Stół selekcyjny:
-  Sortowanie 4 walcami ustawianymi 

bezstopniowo, zakres regulacji 25 - 40 mm, wraz 
z pojemnikiem sortowniczym  

-  Taśma zawracania odpadów z klapą nastawczą
-  Skrzynia zbiorcza z taśmą wylotową, napędzana 

hydraulicznie

■ Zasobnik:
-  Podłoga ruchoma z napędzanymi bezstopniowo 

listwami metalowymi
-  Przegub zasobnika opuszczany hydraulicznie
-  Ładowarka skrzyń średnica leju 900 mm, 

składany hydraulicznie
-  Ładowarka skrzyń średnica leju 1 900 mm, 

składany hydraulicznie
-  Sanie wypełniania zasobnika włącznie z 

automatyką napełniania

■ Komfort:
-  ROPA Touch-Terminal zamiast ROPA Basic-

Terminal
-  Jednostka obsługowa PLUS na stole selekcyjnym, 

mechaniczne ustawianie prędkości agregatów 
sortujących oraz regulacja funkcji kopania za 
pośrednictwem terminalu

-  Jednostka obsługowa Premium na stole 
selekcyjnym, elektryczne ustawianie prędkości 
agregatów sortujących

-  Programowane przyciski celem zapisu 6 
programów kopania

-  Sterowana prędkością jazdy automatyka taśm 
sitowych

-  TASC-Controller celem analizy plonu w 
połączeniu z ROPA Terminal

-  Wyposażenie podstawowe ISOBUS dla traktorów 
bez przygotowania

-  Do 4 reflektorów roboczych LeD na kanale 
sitowym, UFK i taśmie selekcyjnej i 1 lampa 
ostrzegawcza

-  System wideo, do 6 pozycji kamer
- Schowek, na drabince z lewej strony

■ Ochrona przed słońcem i złą pogodą:
-  Dach ochronny I - dach chroniący przed słońcem 

na stole selekcyjnym bez części bocznych, wraz z 
ramą montażową

-  Dach ochronny II - dach chroniący przed złą 
pogodą na stole selekcyjnym z częściami 
bocznymi, wraz z ramą montażową

- Oświetlenie dachu ochronnego
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