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Fuldhydraulisk drivlinie
Med fuldhydraulisk drivlinie kan omdrejningstallet reguleres automatisk på alle 
renseenheder. Ved et omdrejningstal på kraftudtagsakslen på 450 o/min kan alle 
renseenheder forsynes med maksimal oliemængde. For at opnå tilpasning til de 
forskellige høstbetingelser kan reguleringselementerne reguleres individuelt i 
hele hastighedsområdet, uafhængigt af motorens omdrejningstal. Hvis ikke der 
er behov for fuld effekt, kan kraftudtagsakslens og motorens omdrejningstal 
sænkes yderligere.







Enestående drivliniekoncept
■  Rensebåndenes omdrejningstal kan indstilles uafhængigt af 

omdrejningstallet på topkæden

■  Alle renseenheder bibeholder optimalt omdrejningstal uafhængigt af 
kraftudtagsakslens omdrejningstal

■  Topkædens omdrejningstal kan reduceres med op til 20 % i forhold til 
rensebåndenes omdrejningstal

■  Konstant trykovervågning forhindrer, at kartoffeloptageren stopper til

■  Mekanisk glidekobling ikke nødvendig – betydeligt højere 
kraftoverføring

■  Alle bånd og renseelementer starter jævnt

■  Ingen kæder, kileremme og strammere – ingen efterjustering, færre 
sliddele, øget brugssikkerhed

■  Kun en kardanaksel, derved færre smøresteder

■  Tydeligt lavere støjniveau, mere behageligt at arbejde på maskinen

■  Der kan spares brændstof pga. et reduceret motoromdrejningstal

■  Der kan foretages talrige indstillinger direkte på sorteringsplatformen, 
som ekstraudstyr via terminal

■  Hurtig og komfortabel indstilling af maskinen til skiftende 
optagebetingelser

■  Fuldhydraulisk drivlinie på hele roeoptageren, derved meget få 
vibrationer og lavt støjniveau 



Ekstra skæreskive (ekstraudstyr)
Den ekstra skæreskive gennemskærer også større mængder toppe, så afgrøden kan opsamles uden tilstoppelse

Opsamlerstyring - fuldautomatisk ROPA kamtrykregulering
■ Der kan vælges mellem kamtrykaflastning eller kamtrykregulering (ekstraudstyr)

■ Tilpasning under kørslen - bekvemt fra traktorkabinen

■ Dybdeføring og kamtrykaflastning

■ Forskellige optageskær mulige som ekstraudstyr (enkeltklinge, toklinge, treklinge)

■ Forskellige kamvalser mulige (flad, dyb)

■ Stenbeskyttelse til optageskær muligt

Hydraulisk drevet skæreskive (ekstraudstyr)
Den hydraulisk drevne skæreskive giver en ren og effektiv høst uden tilstopning. Omdrejningstallet reguleres manuelt eller 
automatisk afhængigt af kørehastigheden - synkront eller forud efter eget valg. 





Standard
ROPA lynskiftesystem -
Høj effektivitet med kort omstillingstid
ROPA har udviklet et praktisk lynskiftesystem til skift mellem kamoptagning 
og skåroptagning. Inden for få minutter kan Keiler 1 omstilles fra 
kartoffeloptagning til optagning af løg. Det samme gælder den anden vej 
rundt. Hele omskiftningen kan udføres af en person, komfortabelt og uden 
specialværktøj. En praktisk løsning til kartoffelavlere, der også dyrker løg, 
gulerødder og rødbeder, og hvor optagesystemet skal skiftes fl ere gange
om dagen.

■ Opsamleren skiftes hurtigt og nemt

■  Føreren kan klare skiftet selv, uden hjælp fra andre personer

■ Kræver ikke specialværktøj

■ Omstillingen kan foretages i marken

■  Opsamleren hægtes af, og så er der god plads til hurtigt og nemt at
skifte rensebånd – omstilling til en anden inddeling

■ Dækbånd og rensebånd kan køre synkront

~ 10 minutter











■ Store indføringsbånd med variabelt justerbar ryster (standard)

■ To overføringstrin, hvor groft smuds løsnes

■ Integreret rensebåndstrammer med rensevalse som ekstraudstyr

■ Hastigheden på topkæden kan indstilles i forhold til rensebånd 2

■  Fremragende udskilning af toppe med 6 rækkers topholdefjedre (7 rækkers 
som ekstraudstyr), kan justeres trinløst

■  Forudgående udskilning med hydraulisk drevet dobbelt-afledningsvalse, hvor 
hastigheden kan justeres trinløst

■  Roterende fingerkam (UFK) over 900 mm bredt pigbånd 2 med
H-nopret profil

■  Roterende fingerkam (UFK), kan justeres trinløst i hastighed og højde i begge 
sider (elektriske højdejustering som ekstraudstyr)

■ Skånende og effektiv rensning, også ved højt gennemløb

■  Alle renseenheder opretholder den indstillede hastighed uanset 
kraftudtagsakslens omdrejningstal

Store renseelementer



Rensebånd 1

Rensebånd 2

Topkæde

Roterende fi ngerkam

Sorteringsbånd

Rullebund med dug i tank

Pigbånd 1

Pigbånd 2

Dobbelt-afl edningsvalse

Afl edningsvalse

Alle bånd og valser 
drives hydraulisk, 
og deres hastighed 
kan derfor indstilles 
trinløst.

Tilførselsbånd

Tilførsels-returbånd



Længere rensestrækning med skånende og effektiv udskillelse og 
rensning

På ROPA Keiler er der monteret store renseelementer med maksimal rensefl ade for at opnå en skånende og effektiv rensning. 
ROPA Keilers fordele viser sig især ved høst i tung jord og/eller under vanskelige vejrbetingelser.





Skånsom behandling af kartoflerne
Individuelle indstillinger, der kan tilpasses de aktuelle optagebetingelser, giver et højt gennemløb og bedre rensning. Forholdet 
mellem topkædens og rensebåndets hastighed kan ændres trinløst og bekvemt fra førersædet. Den roterende fingerkam (UFK), 
der kan justeres mekanisk (elektrisk som ekstraudstyr) i højden, samt mange yderligere indstillingsmuligheder er basis for en 
effektiv og skånsom rensning af kartoflerne.



Ergonomisk arbejde
på sorteringsplatformen

■    Højdejusterbare platforme med mere sikkerhed og komfort for 
sorteringspersonalet, også på lange arbejdsdage

■ Maksimal bevægelsesfrihed

■ Store nedkastningsskakte

■  Afrundede kanter og afdækninger giver sikkerhed for brugeren

Bevægelsesfrihed ved sorteringsbordet

Store nedkastningsskakte



Solafskærmning (ekstraudstyr, kan udvides med sidebeklædning)Højdejusterbare platforme (ekstraudstyr)



Stor tank, der kan rumme 6 t



Komfortabel aflæsning - også i 
høje anhængere
■ Egen betjeningsdel til tanktømning er standard

■  Rullebund med dug, der skåner kartoflerne (med metallister som 
ekstraudstyr)

■  Perfekt positioneret tankfyldebånd giver skånsom og optimal 
fyldning af tanken

■  Tank med knæk på forreste del, der kan vippes ud hydraulisk 
(ekstraudstyr)

■ Kassefylder med skånedug (ekstraudstyr)

■  Fyldeautomatik med automatisk fyldstandskontrol (ekstraudstyr)

■  Tankfyldningsgraden kan indstilles på traktorterminalen alt efter 
afgrøden



ROPA OPtAgeRe fåR jObbet gjORt!





Dobbelttank

Perfekt integreret tilførselsbånd giver en optimal fyldning af 
den separate tank

■  Dobbelt så god - separat tankfyldning
og -tømning

■ Tankopdeling 3 til 1 

■  Tankindhold:
hovedtank ca. 4,5 t, sekundær tank ca. 1,5 t

■  Den sekundære tank kan tømmes fra 
traktorkabinen eller fra sorteringsplatformen

■  Kassefyldetragt, der kan vippes hydraulisk, med 
delt udløb

Opdelte nedkastningsskakte og fem sorteringsvalser med 
trinløs justering gør det nemt at sortere størrelser i den 
separate tank



Opdelt tank med rullebund med dug giver skånsom fyldning. 
tankfyldeautomatikken aflaster føreren, og tankens volumen udnyttes bedst muligt



ISOBUS betjeningsenhed på sorteringsplatform (ekstraudstyr)

Keiler "Plus" betjeningsenhed
(ekstraudstyr)



Hurtig og nem tilpasning
 Højde og hældning på sorteringsaggregaterne kan indstilles bekvemt med et tryk på en knap

▲ Keiler "Basic" betjeningsenhed

▼ Keiler "Plus" betjeningsenhed (ekstraudstyr)

▲ Keiler "Premium" betjeningsenhed (ekstraudstyr)





Stor og overskuelig terminal – intuitiv betjening
■  Klar og overskuelig visning med store funktionstaster

■  Der kan gemmes op til 6 forskellige optageindstillinger (ekstraudstyr)

■  Nem og meget hurtig tilpasning til skiftende jord- og høstbetingelser med et tryk på en knap

■  Funktionerne kan også vises og indstilles på sorteringsbordets terminal efter eget valg

Forbedret brugervenlighed giver højere optagekvalitet og ydelse



Touch-terminal ekstraudstyr

Terminal- og funktionsbeskrivelse i 
betjeningsvejledningen.

www.ropa-maschinenbau.de



Intuitivt betjeningskoncept
■  ROPA terminalen er ergonomisk og kan integreres perfekt i enhver traktorkabine

■ ISOBUS 5,7" Basic terminal, som ekstraudstyr 8" farveskærm med glas-touchdisplay

■ Intuitiv symbolvisning på displayet

■ Brugerfl aden kan frit konfi gureres

■  Ergonomisk udformede betjeningselementer med minijoysticks – logisk og let 
forståelig opbygning

■   Optageprogrammer, der kan konfi gureres og gemmes individuelt, gør det lettere for 
føreren at foretage manuel tilpasning til forskellige optagebetingelser

Fuld ISOBUS-kompatibilitet
■ Betjeningen kan foretages med enhver ISOBUS-terminal

■ ISOBUS-forberedt montering i moderne traktorer understøttes fuldt ud

■  ISOBUS-eftermonteringssæt til traktorer uden ISOBUS-funktionalitet (ekstraudstyr)





Ekstra assistentsystemer og
ISOBUS-funktioner

Assistentsystemer - yderligere udvidelse 
af det fuldhydrauliske drev

■  Seks programtaster til hurtig lagring og hentning af forskellige maskinindstillinger

■  Kan konfigureres individuelt og gemmes med navn

■  Perfekt til gentagne optagebetingelser

Med det fuldhydrauliske drev kan man gemme brugerdefinerede maskinindstillinger og kalde dem frem. tilpasning til 
markspecifikke betingelser eller programskift mellem spise- og stivelseskartofler foretages bekvemt med et tryk på en 
knap. Når task-Controller aktiveres, kan markdokumentationen udlæses i ISO-XML filformat til mark-kartoteket.



Servicevenlig og let 
tilgængelig opbygning
■  Systematisk montering af elektriske komponenter, 

med skrift på de enkelte ledere i hele kablets 
længde

■  Integreret diagnosesystem

■  Lejer, skruer og komponenter ifølge DIN-standard

■  Hydraulikrør i høj kvalitet

Perfekt montering - opbevaringsposition til slanger og kabler





Styring af tilført materiale (ekstraudstyr)

Sorteringsvalser, kan justeres trinløst fra 25 til 40 mm



Returledning af tilført materiale kan kombineres efter ønske:
- på jorden
- på tilførsels-returbånd
- på udledningsbånd til samlekasser

Tilførsels-returbånd til rensebånd 2Sorteringsbeholder (indvendig), kan kombineres med samlekasse



Kameraer og LED-arbejdsprojektører til rensebånd, topkæde, pigbånd, sorteringsbord, tank og hæk

Ekstra kameraer og belysning

Sorteringsbord



Rensebånd, topkæde

Roterende fi ngerkam

Tank Hækmonteret bakkamera, rotorblink



Afstrygere giver bedre adskillelse af 
kartofler og toppe

Gummivingevalse med effektiv lukke- og 
renseeffekt

Værktøjskasse

Rensebåndstrammer med integreret rensevalse Spiralvalse

Udstyrsmuligheder med endnu flere funktioner



Automatisk hydraulisk hældningsudligning

Automatisk hældningsudligning pigbånd 1 og pigbånd 2



Længde: 9.600 mm

Bredde: 3.000 mm

Højde: 3.530 mm (med 26,5“ dæk)

Tankindhold: ca. 6.000 kg

Tankbredde: 2.235 mm

Læssehøjde: 4.200 mm

Trækstangens længde: 1.730 mm

Sporvidde: 2.350 mm

Bredde rensebånd 1: 800 mm

Bredde rensebånd 2: 840 mm

Bredde topkæde: 950 mm

Bredde pigbånd 1: 1.050 mm (800 + 250 mm)

Bredde pigbånd 2: 900 mm

forudgående udskilning med hydraulisk drevet 
dobbelt-afledningsvalse, højden og hastigheden kan 
justeres fra sorteringsplatformen

Primær udskilning med 4-gange roterende fingerkam 
(UfK), højden og hastigheden kan justeres fra 
sorteringsplatformen

Bredde sorteringsbånd: 750 mm

Bredde tilførselsbånd: 300 mm

Påkrævet traktoreffekt: min. 60 kW

Drev via kraftudtagsaksel: 540 o/min

Rækkevidde: 750 til 900 mm

Topindtrækningsvalser: Ø 340 mm

Tekniske data ROPA Keiler 1:

■ fuldhydraulisk drivlinie på hele optageren

■ Automatisk registrering af kam-midte

■  Opsamler med lynskiftefunktion

■  Rensebånd og topkæde kan justeres trinløst fra traktoren

■ 900 mm bredt pigbånd 2

■  Separator med 4-gange roterende fingerkam (UfK),
hver 2 rækker, hastigheden kan justeres uafhængigt

■  tilførselsbåndet drives adskilt fra sorteringsbåndet og kan 
justeres trinløst

■ 6 t tank med rullebund med dug

■ Hydraulisk aksel- og trækstangsstyring

■ Hydraulisk støtteben

■  Store standard dæk 600/55-26.5, trykluftbremse

■  ISObUS-styring med enkel justering af alle funktioner 
fratraktoren

Ekstraudstyr - standard hos os:



■ Chassis og dæk:
- Dæk 600/55 R26,5 radial

- Dæk 710/45 R26,5 radial

- Optagehjul 16.5/85-24 

- Hydraulisk hældningsudligning inkl. automatik

■ Opsamler / sigtekanal:
-  justering af optagedybde hydraulisk i stedet for 

mekanisk, inkl. kamtrykregulering, kan indstilles 
trinløst fra traktoren

- Kamvalse, dyb version

- Spadeskær, enkeltklinge

- Spadeskær; treklinge

- Stenbeskyttelse til opsamler med skær

-  forberedt hydraulisk til hydrauliske skæreskiver / 
skåroptager med optageaksel og dækbånd

-  Hydraulisk drevet skæreskive højre

- Højre skæreskive endvidere mekanisk

-  Skåroptager med optageaksel, hydraulisk dækbånd 
og dybdeføringshjul

-  Opsamler med skær til specialafgrøder, f.eks. 
gulerødder, med dybdeføringshjul

-  topindtrækningsvalser i bred version (75 mm)

-  Afstrygere i sigtekanal 1 for bedre adskillelse 
mellem toppe og kartofler

-  Plader af specialstål i sigtekanal 1

- gummivingevalse på drivaksel

- Rensevalse rensebånd 1

Muligt udstyr:

■ Topafskæring:
- ekstra 7. topfjederrække

- topkæde, bredmasket

■ Separation:
-  Hældningsjustering pigbånd 1 og 2, 

hydraulisk via cylinder med automatik

-  elektrisk UfK højdejustering

-  UbK 6-gange (børster i stedet for fingre), hver 2 
rækker drives separat, hastigheden kan justeres

-  Nederste afledningsvalse med spiraldesign på 
pigbånd 1 (f.eks. til gulerødder)

■ Sorteringsbord:
-  Sortering med 4 valser, kan justeres trinløst, 

indstillingsområde 25 - 40 mm, inkl. 
sorteringsbeholder

-  tilførsels-returbånd med skifteklap

-  Samlekasse med udløbsbånd, hydraulisk drevet

■ Tank:
-  tank med rullebund, trinløst drev, med metallister

-  Knæk på tank kan sænkes hydraulisk

-  Kassefylder tragtbredde 900 mm, kan vippes 
hydraulisk

-  Kassefylder tragtbredde 1.900 mm, kan vippes 
hydraulisk

- tankfyldeslæde inkl. fyldeautomatik

■ Komfort:
-  ROPA touch-terminal i stedet for 

ROPA basic-terminal
-  betjeningsenhed på sorteringsbord PLUS, mekanisk 

hastighedsjustering på separatorerne samt justering 
af optagefunktionen på terminalen

-  betjeningsenhed på sorteringsbord Premium, 
elektrisk hastighedsjustering på separatorer

-  Programtaster til lagring af 6 optageprogrammer
-  Rensebåndsautomatik styret af kørehastighed
-  tASK-Controller til opgaveadministration i 

forbindelse med ROPA terminal
-  basisudstyr ISObUS til traktor ikke forberedt
-  op til 4 LeD arbejdsprojektører på sigtekanal, 

UfK og sorteringsbånd samt 1 rotorblink
-  Videosystem med op til 6 kamerapositioner
- Opbevaringsrum ved venstre stige

■ Sol- og vejrbeskyttelse:
-  beskyttelsestag I - solbeskyttelsestag 

til sorteringsbånd uden sidedele, inkl. 
monteringsramme

-  beskyttelsestag Il - vejrbeskyttelsestag 
til sorteringsbånd med sidedele, inkl. 
monteringsramme

- belysning ved beskyttelsestag



               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · De-84097 Herrngiersdorf
tlf.: +49 (0) 8785 /96010 · kartoffel@ropa-maschinenbau.de ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau
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