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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 
650 obr/min jednostki czyszczące są zaopatrywane są w maksymalną ilość oleju 
przez układ hydrauliczny Load-Sensing. Celem dopasowania do zmieniających 
się warunków elementy czyszczące regulowane są niezależnie od prędkości 
obrotowej silnika od minimalnych do maksymalnych obrotów i to indywidualnie 
bez uruchamiania pedału gazu. Jeśli nie jest niezbędna pełna ilość oleju, to można 
zmniejszyć obroty wałka przekaźnika mocy i obroty silnika. Wynikająca stąd 
oszczędność paliwa jest wielką zaletą w porównaniu z podobnymi maszynami 
tego typu. Indywidualnie konfigurowalne i zapisywalne w pamięci programy 
kopania, co ułatwia operatorowi manualne lub automatyczne dopasowanie do 
konkretnych warunków kopania.







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 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
■  Seryjne wyposażenie w układ odciążania nacisku na redliny i regulacja nacisku na redliny w połączeniu z hydrauliczną regulacją głębokości kopania
■  Ustawianie podczas jazdy - wygodnie z kabiny ciągnika 
■  Prowadzenie na głębokość i redukcja nacisku na redliny ustawiane dla każdego rzędu z osobna
■  Możliwość wybierania tylko jednego rzędu - szczególnie przydatna przy worywaniu
■  Opcjonalnie różne lemiesze (jednopłatowe, dwupłatowe, trzypłatowe, lemiesz pośredni)
■  Opcjonalnie różne rolki redlin (płaskie, głębokie)
■  Opcjonalnie zabezpieczenie lemieszy przed kamieniami

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.





ROPA system szybkiej zmiany
na wyposażeniu seryjnym -
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 2 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 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 ani też widłak
■ 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











Szeroko zakrojone elementy układu 
czyszczenia, idealnie do siebie dopasowane 
■ Wielkopowierzchniowe taśmy sitowe z dowolnie ustawialnymi wstrząsaczami (seryjnie)

■ Dwa stopnie przejściowe celem luzowania bryłowatych zanieczyszczeń

■ Zintegrowany napinacz taśmy sitowej z opcjonalnym walcem czyszczącym

■ Łamacz grud dla taśmy sitowej 1 i 2 (opcja)

■  Obiegowy grzebień palczasty (UFK) z bezstopniową, obustronną regulacją prędkości obrotu 
i wysokości

■ Regulowana szerokość wlotu na UFK przez przesunięcie wałków odprowadzających

■ 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 potrójnym lub podwójnym wałkiem 
odprowadzającym 

■ Delikatne i wydajne czyszczenie, także przy dużej przepustowości

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



Taśma sitowa 1

Taśma sitowa 2

Taśma łęciny

Obiegowy grzebień palczasty

Taśma selekcyjna

Taśma odpadów

Zasobnik z podłogą 
Tuchroll

Jeż 1

Jeż 2

Jeż 3

Jeż 4

Potrójny wałek odprowadzający

Podwójny wałek 
odprowadzający

Taśma wynoszenia 
odpadów

Taśma odprowadzająca 
zanieczyszczenia

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



Szeroko zakrojone elementy układu czyszczenia, 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.





Rozładunek
Keiler 2 posiada seryjnie układ sterowania rozładunkiem. Opcją jest hydraulicznie składana przegubowa część przednia zasobnika 
i ładowarka skrzyń z żaglami upadku.

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. 
Elektrycznie ustawiany na wysokość obiegowy grzebień palczasty i inne 
wszechstronne możliwości ustawień oferują podstawę dla efektywnego 
i ochronnego czyszczenia ziemniaków.



Podest dla personelu, rozsuwany o 300 mm -
zapewnia obszerne miejsce pracy i swobodę ruchu

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







Jedyna w swoim rodzaju koncepcja napędu - z osią 
teleskopową i wielkowymiarowymi oponami radialnymi
■  Ogumienie standardowe z wielkowymiarowymi oponami radialnymi 850/50 R30.5, wystarczająca nośność przy ciśnieniu w 

oponach mniejszym niż 2 bary

■   Oś teleskopowa gwarantuje większą stabilność

■  3 metry szerokość transportowa na drodze

■  3,5 metra szerokość zewnętrzna podczas kopania

■   Możliwość worywania ścieżki przejazdowej

■  Opcjonalna napędzana hydraulicznie oś

■  Duży skręt, obustronnie 21 stopni

■  Koło worywania 650/65 R30.5 z lewej strony do kierunku jazdy

3,0 m  3,5 m



AUTO

 www.ropa-maschinenbau.de



Oś napędowa
Komfortowo i wydajnie w ekstremalnych warunkach 
kopania

Łatwe przejście i manewrowanie! Celem zwiększenia trakcji i ochrony gleby - nawet w ekstremalnie 
trudnych warunkach kopania - ROPA Keiler 2 można opcjonalnie wyposażyć w oś napędową. Także 
przy tej opcji wyposażenia w wielkowymiarowe ogumienie 850/50 R 30.5 szerokość transportowa 
po drogach wynosi jedynie 3,00 metra. 
Zintegrowany bieg swobodny osi pozwala na osiągnięcie prędkości na drodze do 40 km/h.
Na kole można uzyskać moment obrotowy do 14.500 Nm, zapewnia to siłę osiową rzędu 2 ton. 
Dosprzężanie i odsprzężanie podczas jazdy możliwe jest w każdym momencie. Maksymalna 
prędkość przy zesprzężonej osi napędowej wynosi 14 km/h.
Komfortowy, elegancki i dostosowany do praktyki jest automatyczny napęd przy traktorach 
z ISOBUS. Oś napędowa nasterowana i synchronizowana jest automatycznie podczas 
podjazdu w danym kierunku jazdy i wyłączana podczas postoju. Zasadniczą zaletą jest 
fakt, że oś napędowa podczas manewrowania i podjazdu nie musi być ciągle oddzielnie 
dołączana, zatrzymywana i przełączana z jazdy do przodu na jazdę do tyłu i odwrotnie.
Odbiór mocy w trybie boost wynosi 65 KW.
Wychylenie kół - mimo wielkowymiarowego ogumienia 850/50 R30.5 - jest identyczne w stosunku 
do osi oryginalnej i wynosi +/- 21 stopni.





Duży i przejrzysty terminal - samoobjaśniająca się 
obsługa
■  Jasny i przejrzysty obraz z dużymi przyciskami funkcyjnymi
■  Możliwość łatwego zapisywania do 6 różnych ustawień kopania
■  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 i wydajności kopania



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 8 calowy szklany terminal dotykowy

■ Samoobjaśniające symbole na ekranie

■ Dowolnie konfi gurowalny interfejs użytkownika

■  Ergonomcznie uformowane elementy obsługi z mini-joystikami - 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)



Jednostki obsługowe na stanowisku selekcyjnym - pełny zakres funkcjonalny



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

1

2

3

1 2 3





Bez konieczności uzyskania jakichkolwiek specjalnych zezwoleń -
tylko 3 metry wynosi szerokość transportowa na drodze



Łatwa 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





Opcje wyposażenia dla jeszcze większej funkcjonalności

Skrzynia zbiorcza kamieni

Napinacz taśmy sitowej z zintegrowanym walcem czyszczącym

Dodatkowy podest roboczy o regulowanej wysokości



Dodatkowe kamery na taśmę sitową, taśmę łęciny, jeże, stół selekcyjny oraz kamera cofania

Napinacz taśmy sitowej z zintegrowanym walcem czyszczącym



Systemy asystujące i 
dodatkowe funkcje ISOBUS



Zapisywalne programy kopania
■  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

Automatyka taśm sitowych (opcja)
■  Nasterowanie taśm kolczastych 1 i 2 następuje dowolnie zależnie od prędkości jazdy
■ Minimalne i maksymalne obroty taśm sitowych ustawiane są wstępnie
■  Stosunek obrotów taśm sitowych do prędkości jazdy da się ustawić

 
System asystujący automatyki przeciążenia i Turbo Clean
■  W przypadku blokady wszystkie znajdujące się przed nią układy czyszczenia zostają automatycznie 

wyłączone
■  Zapobiega to "zapchaniu się" lub uszkodzeniom spowodowanym przez przeciążenie wyorywacza
■  Program czyszczenia Turbo Clean aktywowalny jest w menu

Kierowanie i prowadzenie na głębokość
■ Płynna regulacja głębokości sekcji podbierającej
■  Automatyczna regulacja nacisku na redliny
■  Automatyczna lokalizacja środka redlin

Administracja zleceń (opcja)
■  TASK-Controller celem komfortowego zbioru i administracji danych dotyczących 

pola i plonu



Wzbogacone wyposażenie - u nas montowane seryjnie:
■ W pełni hydrauliczny napęd całego kombajnu

■ Automatyczna lokalizacja środka redlin

■ Sekcja podbierająca z funkcją szybkiej zmiany

■ Hydrauliczne odciążanie nacisku na redliny, ustawiane bezstopniowo z traktora

■  Hydrauliczna regulacja głębokości kopania w połączeniu z hydrauliczną regulacją 
nacisku na redliny

■ Taśmy sitowe i taśma łęciny regulowane bezstopniowo z traktora

■ Hydraulicznie napędzany wstrząsacz o płynnie ustawialnej prędkości

■  Elektryczna regulacja wysokości trzech wałków odprowadzających

■  Obiegowy palczasty grzebień (UFK) poczwórny, po 2 oddzielnie napędzane 
rzędy, regulowana prędkość

■ Elektryczna regulacja wysokości UFK

■  Niezależnie od taśmy selekcyjnej napędzana i bezstopniowo regulowana taśma 
odpadów

■ Zawracanie odpadów z klapą przełączania

■  Automatyczne dopasowywanie wysokości upadku i przesuw zasobnika z saniami 
wypełniania zasobnika

■ 7,5 tonowy zasobnik z podłogą Tuchroll 

■  Wielkowymiarowe ogumienie standardowe 850/50 R 30.5, hamulec 
pneumatyczny

■ Sterowanie IOBUS celem łatwego ustawiania wszystkich funkcji z traktora

■ ROPA ISOBUS Touch-Terminal

■  Zaczepienie z głowicą kulkową K80 

■ Hydrauliczna stopa podporowa

■ Oś teleskopowa, 3 m do jazdy po drogach i 3,5 m w polu

■ Hydrauliczny system wyrównywania nachylenia osi, regulowany automatycznie 

■ Szerokokątny wał przegubowy, obroty wału odbioru mocy 1.000 obr/min

■  System asystujący automatyki przeciążenia i program czyszczenia Turbo Clean 
dla taśm sitowych, łęciny i jeży

■  Programowane przyciski celem zapisu 6 programów kopania

Oddzielanie odpadów:
Jednostka oddzielająca jeż 1. 
Taśma z gumowymi pęczkami o szerokości 
1 450 cm i potrójnym wałkiem odprowadzającym 
Jednostka oddzielająca jeż 2. 
Taśma z gumowymi pęczkami o szerokości 
1 160 cm i podwójnym wałkiem odprowadzającym 
Jednostka oddzielająca jeż 3. 
Taśma z gumowymi pęczkami o szerokości 
700 cm i podwójnym wałkiem odprowadzającym 
Jednostka oddzielająca jeż 4. 
Taśma z gumowymi pęczkami o szerokości 
1.300 mm i obiegowym grzebieniem palczastym 
z czterema rzędami palców. Prędkość, wysokość 
i nachylenie reguluje się bezstopniowo z kabiny 
ciągnika.

Tor odpadów:
Szerokość 350 mm, dźwignia klapy przełączania 
zawracania odpadów

Stół sortownika:
Szerokość: 1.100 mm
Długość: 1.900 mm
Stół selekcyjny sortownika oferuje wystarczająco 
dużo miejsca dla 4 osób. Niezatykające się, 
obszerne segmenty wyrzutnika zanieczyszczeń 
gwarantują ciągłość pracy bez zatorów. 
Regulacja wysokości dwóch podestów umożliwia 
ich indywidualne dopasowanie do wzrostu 
pracownika. Składane drabinki zapewniają 
bezpieczeństwo podczas wchodzenia i schodzenia 
z maszyny.

Obsługa z kombajnu:
Obsługa z kombajnu odbywa się przy pomocy 
konsoli obsługowej przy stole sortownika. Konsola 
ta zawiera urządzenie ostrzegające jak również 
oddzielne pokrętło regulujące prędkość taśmy 
sortownika.

Zasobnik: 
Zbiornik z podłogą taśmową Tuch ma pojemność 
około 7,5 ton. Szerokość zbiornika to 2.235 mm 
a wysokość przeładunku to 4.200 mm. 
Dwustopniowy napęd jest regulowany płynnie. 
Automatyka wypełnienia zasobnika celem 
optymalnego wypełnienia zasobnika. Zbiornik 
może też być wyposażony w przegub redukujący 
wysokość upadku ziemniaków przy przeładunku 
na przyczepę i umożliwiający sprawny załadunek. 
Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie w 
hydraulicznie składaną ładowarkę skrzyń o różnej 
pojemności.

Sterowanie:
Sterowanie odbywa się seryjnie za pośrednictwem 
ISOBUS Touch-Terminal.

Długość: 11.800 mm
Szerokość: 3.000 mm
Wysokość: 3.990 mm

Zaczepienie:
Sprzęgło kulkowe o średnicy 80 mm (możliwość 
dostosowania do krajowych wymogów).
Długość dyszla wynosi 2.565 mm.

Ogumienie:
Dwie wielkowymiarowe opony radialne 850/50 R30,5 

Oś teleskopowa:
Aby uzyskać większą stabilność kombajnu został on 
wyposażony w oś teleskopową, dzięki czemu podczas 
transportu i przeorywania ślad zewnętrzny maszyny 
nie przekracza szerokości 3 000 mm. Podczas 
kopania oś może zostać rozsunięta na szerokość 
3.500 mm.

Napęd:
Napęd jest w 100 % hydrauliczny. Wszystkie taśmy 
sitowe i jednostki czyszczące można regulowanać 
bezstopniowo, niezależnie od obrotów wału 
przekaźnika mocy. Jeśli tylko wał dostarczy co 
najmniej 650 obrotów na minutę, to obroty 
wyorywacza pozostają na stałym poziomie.

Jednostka podbierająca:
Agregat podbierający jest wyposażony w funkcję 
szybkiej zmiany. Rozstaw rzędów wynosi od 750 
mm do 900 mm. Cztery kroje tarczowe (zależnie od 
wyposażenia) są dopasowywane bezstopniowo do 
danego rozstawu. Podbieranie kopców ziemniaków 
następuje przy pomocy dwóch odpowiednio 
wyposażonych bębnów. Dwie rolki wciągające łęcinę 
zapewniają bezproblemowe jej odprowadzanie. 
Zewnętrzny krój tarczowy z prawej strony w kierunku 
jazdy może być opcjonalnie napędzany hydraulicznie. 
Jest również dostępny dodatkowy krój tarczowy

Prowadzenie sekcji podbierającej:
Seryjnie maszyna jest wyposażona w lokalizację 
środka redlin. Ustawianie głębokości odbywa się 
hydraulicznie i jest na wyposażeniu seryjnym. 
Możliwe jest również wyposażenie w automatyczne 
zmniejszanie nacisku na redliny lub w hydrauliczną 
regulację nacisku na redliny.

Kanał sitowy:
Szerokość taśmy sitowej 1: 1 600 mm
Szerokość taśmy sitowej 2: 1 488 mm
Opcjonalnie dostępne są blachy V2A do kanału 
sitowego i hydraulicznie napędzany i bezstopniowo 
regulowany roztrząsacz. 

Oddzielanie łęciny:
Oddzielenie łęciny odbywa się za pomocą szerokiej 
na 1.600 mm taśmy łęciny i przestawnych 
elektrycznie gumowych łapek zamontowanych w 7 
rzędach jeden za drugiim.

Dane techniczne ROPA Keiler 2:



Wzbogacone wyposażenie - u nas montowane seryjnie:

■ Ogumienie
-  850/50 R 30.5 (w kierunku jazdy z prawej) i  

650/65 R 30.5 (w kierunku jazdy z lewej)

■ Podwozie
-  Oś napędowa celem zwiększenia trakcji, nasterowana 

i synchronizowana automatycznie w danym kierunku 
jazdy

■ Sekcja podbierająca / kanał sitowy:
-  Sekcja podbierająca z krojem tarczowym i rolką redlin 

(90 cm)
- Rolka redliny, typ głęboki
-  Lemiesz dwupłatowy szeroki dla odstępu redlin 90 cm  
- Lemiesz trzypłatowy 
-  Zabezpieczenie przed kamieniami dla lemieszy 

szpadlowych
-  Lemiesz pośredni przy ubytku kroju tarczowego
-  Przygotowanie dla hydraulicznego króju 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. buraków czerwonych) z kołami 
prowadzącymi na głębokość

-  Blachy w kanale sitowym 1 wykonane z stali 
nierdzewnej

- Wałek czyszczący taśma sitowa 1
-  Wałek z gumowymi skrzydłami na wale napędowym

■ Łamacz grud dla taśmy sitowej 1 i 2
-  Taśma sitowa o możliwych odstępach prętów 1: 32, 36, 

40 lub 45 mm / szerokość kanału sitowego 1.600 mm 

Opcje wyposażenia:

-  Taśma sitowa o możliwych odstępach prętów 2: 28, 32, 
36 lub 40 mm  / szerokość kanału sitowego 1.600 mm

■ Oddzielanie łęciny:
- Taśma łęciny o dużych oczkach > 250 mm

■ Separacja:
-  Regulacja nachylenia jeża 1 i 2 hydraulicznie z 

automatyką
- Regulacja nachylenia jeża 4 hydraulicznie
- Jeż 1 - 4 odstęp prętów 40 mm, 36 mm
-  Jeż 1 - 3 o profilu H na pręcie okrągłym zamiast profilu V
-  Pakiet wałków odprowadzających 1-3; najniżej 

położony wałek spiralny (np. dla marchwi)

■ Stół selekcyjny:
-  Skrzynia zbiorcza z taśmą wylotową, napędzana 

hydraulicznie

■ Zasobnik:
-  Przegub zasobnika opuszczany hydraulicznie
-  Ładowarka skrzyń średnica leju 900 mm, składany 

hydraulicznie
-  Ładowarka skrzyń średnica leju 1 900 mm, składany 

hydraulicznie

■ Komfort:
-  Sterowana prędkością jazdy automatyka taśm sitowych
-  TASK-Controller celem analizy plonu w połączeniu z 

ROPA Terminal
-  Wyposażenie podstawowe ISOBUS dla traktorów bez 

przygotowania
-  Dźwignia wielofunkcyjna ISOBUS włącznie z funkcją 

AUX-Funktion dowolnie programowalna dodatkowo do 
prawego elementu obsługi

■ Oświetlenie:
-  Do 4 reflektorów roboczych LED na kanale sitowym, 

jeżu 1 na 2, taśmie selekcyjnej
- 1 lampa ostrzegawcza
- Oświetlenie dachu ochronnego

■ Kamera i system wideo
-  System wideo składający się z 1 moniora 7" TFT z 

zestawem kabli dla 4 możliwych przyłącz kamer
-  Dodatkowy system wideo składający się z 1 moniora 

7" TFT z zestawem kabli dla 4 możliwych przyłącz 
kamer

- Pozycja kamery kanał sitowy 1 na 2
- Pozycja kamery jeż 1 na 2
- Pozycja kamery koło z prawej strony w kierunku jazdy
- Pozycja kamery taśma selekcyjna
- Pozycja kamery taśma odprowadzająca zanieczyszczeń
- Pozycja kamery zasobnik
- Kamera cofania

■ 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
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                   Polska Sp. z o.o.
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