
TIGER 6s
Tiger 6S PL



■ Praktyczny i przyszłościowy

■ Zbiór całego plonu

■  Szerokość 3 m zapewnia przeorywanie
bez strat buraków

■  Niezawodność w każdych warunkach - 
trwała konstrukcja

■ Długa żywotność i zachowanie wartości

■  Opatentowana koncepcja podwozia 
– zwiększona ochrona gleby oraz 
niezawodność pracy

■  Wyrównanie nachylenia terenu i większy 
komfort jazdy

■  Obszerna kabina z terminalami 
obsługowymi R-Touch 12,1“

■  Duża pojemność zbiornika - 
wysoka dzienna wydajność

■ Mniejsze zużycie paliwa

■ Niższe zużycie części

Przewaga w zakresie 
innowacyjności



Kabina panoramiczna z ulepszoną, komfortową 
obsługą i dwoma ekranami dotykowymi R-Touch
W porównaniu z poprzednią wersją Tiger 6S posiada dwa terminale obsługowe o 
rozmiarach 12,1 cali o większym zagęszczeniu pikseli i tym samym jeszcze ostrzejszej 
rozdzielczości. Obsługa za pomocą terminalu z interaktywnymi przyciskami odbywa się 
intuicyjnie i przypomina logikę tabletów i smartfonów. 

Na ekranie R-Touch w lewym słupku A, poza funkcjami maszyny można wyświetlić do-
datkowo obrazy z dwóch osobnych strumieni wideo. Tiger 6S jest wyposażony seryjnie 
w kamery cyfrowe. Cyfrowe kamery produkują znacznie lepszą jakość obrazu - dodat-
kowa sieć Ethernet została zintegrowana z maszyną dla odpowiednio wyższych wolu-
menów danych. Podczas jazdy do tyłu lub w trakcie rozładunku zasobnika, na lewym 
wyświetlaczu R-Touch automatycznie wyświetla się obraz z odpowiedniej kamery. Za 
pomocą nowego, ergonomicznego elementu obsługowego w lewym podłokietniku 
możliwe jest jeszcze wygodniejsze sterowanie taśmą wyładowczą oraz opróżnianiem za-
sobnika. Na prawym joysticku wielofunkcyjnym można swobodnie zaprogramować pięć 
przycisków funkcyjnych, na przykład wycieraczkę szyby przedniej o dużej powierzchni.

Podczas jazdy po drogach, nowy „inteligentny przełącznik główny układu kierownicze-
go“ umożliwia automatyczną synchronizację kierowania przegubem i przednią osią 
oraz ustawienie kół osi tylnej w pozycji neutralnej.



Portal online R-Connect
Moduł telematyki R-Connect oraz diagnostyka zdalna jako wyposażenie seryjne

R-Connect

ROPA Tiger 6S jest wyposażony seryjnie w rozbudowany i efektywny osprzęt 
do telematyki oraz kartę SIM zapewniającą dostęp online. Moduł telematyki 
stanowi również podstawę serwisu zapobiegawczego 4.0, dokładnej analizy 
i usunięcia problemu na wszystkich kontynentach. W razie serwisu tech-
nik serwisowy może opcjonalnie połączyć się z terminalem i przełączać 
sterowanie maszyny oraz wspomóc kierowcę np. podczas rozwiązywania 
problemów. 

Portal R-Connect oferuje kierowcom i kierownikom prac 
narzędzie do analizy zlecenia online, a także daje możliwość 
optymalizacji maszyny oraz floty.

W porównaniu do przeszłości kierownik prac może być 
niemalże "na żywo" w maszynie. Podobnie można udostępnić 
np. dostawcy oleju napędowego dane odnośnie bieżącej loka-
lizacji maszyny i poziomu paliwa oraz - jeśli na wyposażeniu 
- zapasu AdBlue.

Do portalu internetowego ROPA R-Connect można uzyskać 
dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej dowol-
nym urządzeniem końcowym (PC, tablet, smartfon).

Na desce rozdzielczej widać aktualny status maszyny oraz 
bilans dzienny. W widoku szczegółowym można wyświetlić 
lokalizację, trasę przejazdu drogą, trasę kopania, a także ak-
tualny postęp wyorywania oraz inne szczegółowe dane posz-
czególnych maszyn. Zrealizowane zamówienia są przesyłane 
do portalu R-Connect, gdzie mogą być pobierane, analizowa-
ne i oceniane przez dyspozytorów maszyny w portalu interne-
towym R-Connect. 



Monitor R-Connect

Monitor R-Connect to inteligentna, w pełni automatyczna 
dokumentacja zdjęciowa w trakcie zbioru buraków 
cukrowych. Podczas wyorywania i w trakcie opróżniania 
zasobnika automatycznie są wykonywane zdjęcia wraz z 
konkretną lokalizacją.

Zdjęcia z opcjonalnej kamery na dachu kabiny do 
monitoringu zasobów buraków przed zbiorem, a także 
zdjęcia z kamery na taśmie wyładowczej w celu kontroli 
jakości wyniku kopania podczas opróżniania zasobnika są 
przypisywane do zlecenia kopania w portalu R-Connect.

Za pośrednictwem wyorywacza buraków można 
udokumentować wyoraną powierzchnię, plon (liczbę 
zapełnień zasobnika) oraz pozycję pryzmy. W ten sposób 
możliwe jest wizualne udokumentowanie powierzchni 
upraw przed kopaniem oraz rezultatu zbioru. 



Oświetlenie Power-LED rozjaśnia nawet najciemniejszą noc

18 600 lumenów na kabinie kierowcy

Tiger 6S jest wyposażony w reflektory LED, 
zarówno reflektory robocze, jak też światła 
do jazdy zapewniają doskonałe oświetlenie.

Menu oświetlenia
Poprzez naciśnięcie ikony na terminalu 
dotykowym można włączyć pojedyncze lub 
wszystkie reflektory robocze.
Trzy dowolne definiowane programy 
oświetlenia są zapisywane i odtwarzane 
przy pomocy panelu dotykowego.



Standard TIGER 6S

80% 20% 55% 45%

Balance

Balance
Podwozie hydrauliczne, automatyczne wyrównanie na zboczach

Na zboczu obciążenie i środek ciężkości przemieszczane są z dolnej w kierunku wyżej 
położonej części zbocza: chroniące glebę wyorywanie również na zboczu z boku!

Jedyne w swoim rodzaju wśród 3-osiowych kombajnów do zbioru buraków cukrowych jest automatyczne wyrównywanie 
nachylenia terenu za pomocą sześciu siłowników i sensorów. Podwozie trzymane jest w pozycji poziomej na zboczach o 
pochyleniu do 10 %. Środek ciężkości i tym samym obciążenie kół w położonej niżej części zbocza przemieszczane są w kie-
runku wyżej położonej części zbocza. 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. Chroniące 
glebę wyorywanie także na zboczach, dodatkowe zwiększanie ciśnienia w oponach nie jest konieczne!

Do 10 procent wyrównania na zboczach - środek ciężkości / nacisk 
na podłoże zostają wyrównane

R-Balance - Podwozie hydrauliczne z automatycznym wyrównaniem na zboczach

z lewej z prawej
10% 10%



■  Wyraźnie zwiększona ochrona gleby dzięki zredukowaniu ciśnienia opon o 1 bar w porównaniu z euro-Tiger V8-4 - 
unikalne przy wyorywaniu roślin okopowych

■  O 49 procent zwiększona powierzchnia przylegania opon, o 33 procent mniejszy nacisk kontaktowy dzięki IF1000/55 
R32 CerexBib

■  Wyraźne zmniejszenie obciążeń maksymalnych dzięki przemieszczaniu obciążeń:
o 8 procent mniej na pierwszej osi, o 37 procent mniej na drugiej osi, o 43 procent mniej na trzeciej osi

■  Równomierne rozmieszczanie obciążeń na wszystkie koła dzięki sieci układu hydraulicznego

■  Na zboczu następuje przemieszczanie obciążeń i środka ciężkości z niżej położonej części zbocza na wyższą

■  Elementy czyszczące prowadzone są również na zboczach z boku w pozycji poziomej, dzięki czemu osiąga się
perfekcyjne czyszczenie

■  Chroniące glebę wyorywanie ma miejsce także na zboczach, dodatkowe podwyższenie ciśnienia w oponach nie jest 
konieczne 

■ Utrzymuje i chroni strukturę gleby, gwarantuje infiltrację wody i cyrkulację powietrza

Wniosek:  ochrona zasobów i gleby dla gospodarki rolnej przyszłości

ROPA R-Soil Protect

ROPA R-Soil Protect jest symbiozą chroniącego glebę hydraulicznego systemu podwozia z oponami w technologii MICHELIN 
CerexBib.  Ta koncepcja ochrony gleby, która została nagrodzona srebrnym medalem na Agritechnice w Hanowerze, 
wymaga jedynie 1,4 bara ciśnienia w oponach i jest dostępna jako opcja w Tiger 6S. Synergia wyrównującego obciążenia 
hydraulicznego podwozia z oponami MICHELIN IF1000/55 R32 CerexBib prowadzi do zwiększenia powierzchni przylegania 
do podłoża i tym samym do długoterminowej ochrony gleby, przy znacznie zmniejszonym nacisku.

Nowością w maszynie Tiger 6S jest 3-osiowy żyroskop z pomiarem przyspieszenia w celu 
kompensacji siły odśrodkowej, co zapewnia jeszcze lepsze wyczucie podczas regulacji pochylenia.

Chroniący glebę hydrauliczny system podwozia jazdy
z nową technologią opon Ultraflex
Niskie ciśnienie powietrza w oponach wspiera przyszłościowo zorientowaną gospodarkę rolną

Patentowy



Opatentowane podwozie 
redukuje obciążenia maksymalne o:

   8 % na 1. osi
 37 % na 2. osi
 43 % na 3. osi

Specjalnie dla swojego flagowego 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 hyd-
raulicznemu połączeniu osi obciążenie jest stale i równo rozkładane na wszystkie 6 kół.

Połączenie hydrauliczne siłowników stabilizujących przedniej i tylnych osi po każdej 
stronie

Nowy hydrauliczny system podwozia minimalizuje obciążenie opon i gleby. 
To umożliwia z kolei dalszą redukcję ciśnienia powietrza w oponach.

Tiger 4 - oś 1 Tiger 6 - oś 1

Tiger 4 - oś 2 Tiger 6 - oś 2

Tiger 4 - oś 3 Tiger 6 - oś 3

Poziomo: szczyty obciążeń w kg podczas wyorywania przy 7 km/h - pionowo: odcinek czasu w %

Balance

Opatentowany hydrauliczny system podwozia – stabilizacja zachwiań z
automatycznym wyrównaniem obciążenia kół



Specjalnie z myślą o wysokowydajnej maszynie Tiger firma ROPA stworzyła we współpracy z firmami Omsi i Bosch-Rexroth nowy bezsto-
pniowy napęd jazdy. Przekładnia „Constant-Variable-ROPA“ (CVR) składa się z trzech silników olejowych nałożonych na jedną przekładnię 
sumującą i jest umiejscowiona między pomieszczeniem silnika a trzecią osią. Maksymalną prędkość 40 km/h Tiger 6S osiąga przy ekstre-
malnie oszczędnych obrotach ok. 1200 obr./min. Na polu można już wyorywać przy obrotach silnika jedynie 1100 obr./min. Zależnie od za-
potrzebowania Tiger ustawia automatycznie obroty do maks. 1650 obr./min. O „ujarzmienie“ tygrysa dbają wbudowane w osie i chronione 
przed brudem hamulce cierne wielopłytkowe pracujące w kąpieli olejowej. 

Równomiernie rozłożone obciążenia kół, jednakowy obszar toczenia się kół tylnych, 
równomierny rozkład siły pociągowej -> optymalna trakcja!

Bezpośrednie przekazywanie mocy przy pomocy wałów Kardana zapewnia doskonałą 
trakcję na wszystkich kołach przy bardzo wysokim momencie obrotowym
Jako jedyny wśród kombajnów 3-osiowych Tiger wyróżnia się bezpośrednim przekazaniem mocy, za pomocą przebiegających prostoliniowo wałów 
Kardana od układu napędu jazdy na obydwie tylne osie i na oś przednią. To bardzo duża zaleta dająca najlepszą trakcję nawet przy zmieniających 
się warunkach wyorywania i trudnych warunkach glebowych. Dzięki hydraulicznemu połączeniu osi obciążenie jest rozkładane równomiernie.

Bezstopniowa przekładnia CVR zapewnia wydajne przekazywanie mocy



RAS - ROPA ogławiacz uniwersalny
Integralne rozkładanie liści na międzyrzędzia lub wyrzutnik liści
W integralnym systemie rozkładania liści następuje rozdrabnianie liści i odkładanie ich między rzędami. Przestawienie wykonywane jest przyciśnięciem 
guzika wygodnie z kabiny. Podczas pracy z użyciem wyrzutnika liści, liść buraka zostaje rozdrobniony, przy pomocy ślimaka liści przesuwany w kierunku 
talerza liści i następnie rozsiany na przeoraną glebę. Opcjonalnie możliwa jest wersja RBSO (bez funkcji przełączania na integral) z 4 sztywnymi kołami 
kopiującymi i wyposażeniem w taśmę do zbioru liści buraka (biogaz lub bydło mleczne).

RIS/RISU - ROPA ogławiacz integralny
ROPA ogławiacz integralny - standardowa rekomendacja dla normalnych warunków wyorywania
Liście buraka zostają odcięte i posiekane przy pomocy solidnych noży ogławiacza i odłożone pomiędzy rzędami. Dzięki temu rozwiązaniu liście buraka 
wraz z ich wszystkimi substancjami odżywczymi odprowadzane są równomiernie do ziemi, co stanowi optymalną przesłankę dla późniejszej obróbki 
gleby i szybkiej przemiany w humus. Ogławiacz integralny jest dostępny do wyboru z kołami podporowymi (RISU) i mechanicznie składanym czujnikiem 
liści lub bez kół podporowych (RISU) z hydraulicznie składanym czujnikiem liści.





RES - odliściacz ROPA

Wysokość i obroty każdego z dwóch hydraulicznie napędzanych i przeciwbieżnych 
wałów czyszczących można regulować niezależnie od siebie - niepowtarzalne! 
Przedni wał jest wałem wałem łączonym KOMBI wyposażony w noże stalowe i 
gumy czyszczenia, drugi wał ogławiacza jest wyposażony tylko w gumy czyszczenia.
Dzięki funkcji Memory joysticka można zapisać i odtworzyć różne ustawienia.



Micro-Topper
Ostry nóż odcina liście buraka, nic się nie marnuje, buraki nie są za nisko ogłowione.

Agregat wyorywujący RR z automatycznym usta-
wianiem głębokości lemiesza w poszczególnych 
rzędach i hydraulicznym zabezpieczeniem przed 
kamieniami
Agregat wyorywujący RR wyposażony jest w przeciwbieżne lemiesze wibrujące, 
siedem wałków wyorywacza, całkowicie bezobsługowe, hydrauliczne 
zabezpieczenie przed kamieniami i regulację głębokości lemiesza w pojedynczych 
rzędach. Koła kopiujące o średnicy 850 mm zapewniają w połączeniu z inteligentnym 
trójpunktem dokładne prowadzenie głębokości wyorywacza. Minimalne koszty 
obsługi zapewnią nastawne łożyska wałeczkowo-stożkowe w przekładniach i 
napędzie lemieszy wibrujących.



z siedmioma walcami wyorywacza, z 
naspawanym ekstremalnie odpornym 
na ścieranie, zawierającym węglik dru-
tem twardym „Ropa Screwtec“.
Prosta, szybka wymiana walców wy-
orywacza w zmieniających się war-
unkach (różne średnice, wypychające, 
wciągające itp.)

Wyorywacz RR



R-Trim oraz R-Contour
Automatyka wysokości ogławiacza i sensoryka konturu podłoża dla wyższej jakości 
wyorywanych buraków przy znacznym odciążeniu operatora

Jak to działa?
Operator maszyny ustawia w menu jednorazowo pożądaną wysokość wału 
ogławiacza powyżej wysokości cięcia noża dogławiacza (czerwona strzałka 
na ilustracji). W ten sposób definiuje się przeciętna długość pozostawionych 
za nożami wału ogławiacza łodyg liści na burakach. Czujnik kąta na każdym 
Micro-Topper rejestruje wysokości wierzchołków każdego rzędu buraka. 
W przypadku zróżnicowanych lub nierówno rosnących buraków (np. 
wysuszone miejsca) aktywny R-Trim automatycznie koryguje wysokość 
prowadzenia wału ogławiacza zależnie od najwyższych buraków.

Czujnik kąta

Małe buraki - mała wysokość wierzchołkówNormalne buraki - średnia wysokość wierzchołkówNormalne buraki - średnia wysokość wierzchołków Duże buraki - duża wysokość wierzchołków

Zdefiniowana
wysokość ogławiacza

W kombajnie Tiger 6S ROPA prezentuje dwie nowości odnośnie automatycznej regulacji głębokości wyorywacza.
- R-Trim - automatyczna regulacja wysokości ogławiacza
- R-Contour - automatyczna regulacja głębokości pracy lemieszy pojedynczych rzędów agregatu wyorywującego RR
Obydwa systemy dopasowują głębokość wyorywania do panujących na polu zmiennych warunków obsady buraka. Automatyka 
reaguje na różne wysokości łodyg liści buraka oraz na poprzeczne nierówności terenu. Automatyki te reagują na różne długości 
wierzczołków względnie na nierówności podłoża poprzecznie do kierunku jazdy. Znany dotychczas system pomiaru na dogławiaczu 
został poszerzony o dodatkowy system pomiaru do rejestracji konturu podłoża bezpośrednio na rzędach buraków.
Nowy wydajny komputer pokładowy na agregacie wyorywującym Tiger 6S odczytuje w przeciągu ułamków sekund wszystkie wartości 
pomiarów i zmienia przy pomocy nowo opracowanego oprogramowania wysokość ogławiacza lub głębokość kopania poszczególnych 
rzędów. Kombinacja i współpraca obydwu systemów prowadzi do wyraźnego odciążenia operatora. Mimo redukcji wielkości obciętych 
łodyg straty podczas ogławiania zostają unikane i to bez obciążania kierowcy. Oprócz tego unika się niepotrzebnego pobierania ziemi 
przez lemiesze, zwiększonego zużycia paliwa spowodowanego zbyt głębokim kopaniem oraz łamania buraka będącego skutkiem zbyt 
płytkiego wyorywania. 

R-Trim:
automatyka wysokości 
ogławiacza
Za pośreśrednictwem grzebienia czujnika Micro-
Topper rejestrowane są wysokości wierzchołków 
ogłowionych buraków. Za pomocą średnich wartości 
wysokości wierzchołków obliczony zostaje profil 
wyskości (niebieska linia na ilustracji). Wysokość 
wału ogławiacza dopasowuje się nieprzerwanie do 
tego profilu. Dzięki temu zapobiega się 
ogłowieniu wierzchołków buraków 
np. przy zmianie z małych na 
duże buraki. Dzięki temu 
zapobiega się ogłowieniu 
wierzchołków buraków 
przy zmianie z małych 
na duże buraki. 
Jednocześnie przy 
zmianie z dużych 
na małe buraki 
unika się zbyt 
dużych łodyg.



Automatyczna regulacja głębokości lemieszy przy nierównym konturze nawierzchni
Czujniki ultradźwiękowe obok każdego rzędu buraków rejestrują nawierzchnię podłoża

Jak to działa?
Operator aktywuje w terminalu 
sensorykę R-Contour. Dzięku temu 
głębokość lemieszy dopasowuje 
się do konturu podłoża. Przy 
aktywnym R-Contour unika się 
łamania buraka przez zbyt płytkie 
kopanie oraz niepotrzebnego 
pobierania ziemi przez za głębokie 
wyorywanie. Na terminalu 
wyświetla się synchronicznie 
ustawienie głębokości lemieszy.

R-Contour:
Automatyczna regulacja głębokości lemieszy posz-
czególnych rzędów agregatu wyorywującego RR
Za pomocą joysticka na konsoli obsługowej operator maszyny ustawia głębokość 
wyorywania według własnego uznania i w ten sposób definiuje, na jaką głębokość 
lemiesz ma się zagłębić w glebę. Czujniki ultradźwiękowe obok każdego rzędu 
buraków rejestrują kontur powierzchni ziemi. Wydajne komputery przetwarzają 
wartości pomiarowe i zapewniają dostosowanie głębokości wyorywania do 
konturu ziemi. W porównaniu z wcześniejszymi systemami do automatycznego 
ustawiania pojedynczych rzędów ma to wiele zalet, w szczególności przy wysoko 
wyrośniętych rzędach buraków obok ścieżek jezdnych.



Komfortowa pozycja konserwacji - wyorywacz RR
Celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub montażu (noże dogławiacza, 
lemiesze) można podnieść ogławiacz i jednostkę wyorywującą hydraulicznie 
ponad wyorywacz pod kątem do 90°. Wychylenie takie odbywa się po naciśnięciu 
guzika w kabinie bez konieczności wysiadania kierowcy lub z podłoża za pomocą 
przycisków.

Przyciskiem na wyorywaczu można 
uruchomić lub wyłączyć silnik Diesla.



Tiger 6S XL - najwyższa wydajność i moc

Dzięki wyposażeniu ROPA Tiger 6S w agregat wyorywujący 8 bądź 9 rzędowy 
typu PR-XL można osiągnąć znacznie większe wyniki przy jednoczesnym 
zmniejszeniu prędkości wyorywania. Mniejsze zużycie paliwa, niższe koszty 
wyorywania i podwyższona jakość dogławiania to tylko niektóre z zalet tego 
rozwiązania systemowego. W przypadku zastosowania szerokich agregatów 
RR-XL również przednia oś kombajnu Tiger 6S może być wyposażona w jeszcze 
szersze, ekstremalnie chroniące podłoże opony Michelin IF 900/60 R38 CerexBib2. 
Mniej przejazdów i zwrotów przyczynia się do jeszcze większej ochrony gleby. 

Ilustracja przedstawia Tiger 6 XL

Ilustracja przedstawia Tiger 6 XL, Tiger 6S XL będzie dostępy od roku 2020



Czyszczenie - delikatne, wydajne i
dostosowane do indywidualnych potrzeb
Napinana hydraulicznie taśma sitowa szybko transportuje buraki do pierwszej 
gwiazdy sitowej. Oś portalowa umożliwia najwyższą przepustowość - bez 
zakłócania przepływu strumienia buraków i bez ich uszkadzania. Z kabiny operator 
ma możliwość płynnej regulacji prędkości taśmy sitowej i jeśli to konieczne zmiany 
kierunku jej biegu. Kontrola przepływu strumienia buraków zapobiega zapchaniu 
się maszyny. Wyposażone w kute palce trzy gwiazdy sitowe, posiadające ulepszoną 
regulację prędkości (sensory dla każdej z gwiazd z osobna) oczyszczają buraki 
bardzo wydajnie i delikatnie. Wygięte palce zapewniają szybki transport nawet 
przy niskich obrotach gwiazd sitowych.

Wygięte palce gwiazd 
sitowych

Popychacz buraków na przejściu 
do drugiej gwiazdy sitowej (opcja)

Oczyszczacz na gumie 
elewatora

Obrotowe wały przejściowe przy wlocie do 
elewatora zapobiegają gromadzeniu się ziemi



Wyjątkowo długa taśma wyładowcza - 
szybki rozładunek zasobnika
Wydłużona taśma wyładowcza jest wysoko zawieszona. To duża 
zaleta przy załadunku na równolegle jadący pojazd, bo przeładunek 
przebiega bardziej płasko. Taśma wyładowcza o szerokości 2000 
mm jest składana w 3 miejscach, co gwarantuje wygodne tworzenie 
pryzm o szerokości 10m lub bezproblemowy załadunek na przyczepy. 
Chroniące buraki zabieraki poliuretanowe umożliwiają dużą wydajność 
i krótki przeładunek trwający krócej niż 50 sekund - to przy pełnym 
zasobniku o pojemności ponad 43 m³. Automatyka wypełniania 
zasobnika gwarantuje optymalną trakcję i najlepsze z możliwych 
rozłożenie obciążenia i to w każdych warunkach. Za rejestrację zbiorów 
odpowiedzialne są dwa sensory ultradźwiękowe, które sumują ładunki 
zasobnika i zapisują je w banku danych zleceń.

Szybki przeładunek, ochronny i komfortowy wyładunek.

Element obsługi 
na lewym 
podłokietniku 
do precyzyjnego 
sterowania 
opróżnianiem 
zasobnika



Silnik Diesla w Tiger 6Sd: Volvo Penta TWD1683VE z 796 PS / 585 kW
Ten silnik został zoptymalizowany przez Volvo Penta specjalnie do zastosowania w maszynie Tiger 6Sd. Pojemność 16,12 litra, wtrysk 
Common-Rail, katalizator SCR oraz AdBlue dostarczanie energii w silniku tego typu odbywa się w sposób jeszcze bardziej wydajny 
i korzystny dla środowiska naturalnego. 

Dzięki dwukrotnemu turbodoładowaniu, 
ta potęga generuje ogromny maksymal-
ny moment obrotowy rzędu 3650 Nm. 
3550 Nm są dostarczane już przy 1000 
obr./min, co pozwala na jeszcze dłuższą 
pracę na niskich obrotach i dzięki temu 
możliwe jest oszczędne zużycie paliwa 
podczas kopania. Dzięki tej nowoczes-
nej technologii w zakresie mocy powyżej 
560 kW silnik jest zgodny z przepisami 
UE Stage 5 lub USA TIER 4f, nawet bez 
recyrkulacji spalin i bez filtra cząstek 
stałych.

Podstawa wyższej dziennej wydajności 
przy mniejszym zużyciu paliwa, jeszcze 
większa moc przy niskich obrotach.



Silnik Diesla w Tiger 6Sa: Volvo Penta TAD1643VE-B z 768 PS / 565 kW
Dzięki pojemności skokowej 16,12 litra i 
wtryskowi z dyszą pompową (PDE), ten silnik w 
Tiger 6Sa jest sprawdzonym i solidnym silnikiem, 
który wielu klientów już zna i docenia w Tiger 6a. 
Ten silnik daje sobie bezproblemowo radę bez 
AdBlue, katalizatora SCR i recyrkulacji spalin. 
Moment obrotowy 3260 Nm przenoszony 
jest przez bezstopniowo zmienny napęd o 
zoptymalizowanej wydajności. Ten silnik nie 
będzie już dostępny w UE od 2021 roku z powodu 
zmian w przepisach.



Silnik Tiger 6Sd:
Volvo Penta TWD1683VE o mocy 796 KM 
/ 585 kW pojemności skokowej 16,12 l, 
6-cylindrowy silnik rzędowy, wtrysk Common 
Rail, zgodny z normą EU Stage 5, USA TIER 
4f, z katalizatorem SCR i AdBlue, paliwo o 
zawartości siarki do max. 15 ppm jest wyma-
gane, aby osiągnąć poziom spalin
Maks. moment obrotowy 3650 Nm, 3550 Nm 
już od 1000 1/min, obroty wyorywania 1100 
1/min, automotywnie do maks. 1650 1/min

Silnik Tiger 6Sa (nie dla USA/Kanady):
Volvo Penta TAD1643VE-B o mocy 768 PS / 565 
kW, pojemność 16,12 l, 6-cylindrowy silnik 
rzędowy, wtrysk pompa-dysza (PDE), BEZ 
AdBlue, BEZ recyrkulacji spalin, dopuszczone 
paliwo o zawartości siarki do maks. 5000 
ppm
Maks. moment obrotowy 3260 Nm, obroty 
wyorywania 1100 1/min, automotywnie do 
maks. 1650 1/min

System chłodzenia
Umieszczone Side by Side elementy chłodzące 
do chłodzenia powietrza doładowującego i 
wody, otwierane, nad tym chłodnica CVR i 
skraplacz klimatyzacji, niewrażliwe na zab-
rudzenie ustawienie chłodnicy z tyłu u góry, 
chłodnica oleju hydraulicznego z otwartym 
wentylatorem, hydrostatycznie napędzane 
bezstopniowo i automatycznie odwracalne 
wentylatory

Napęd jazdy:
Napęd jazdy z bezstopniową przekładnią 
CVR celem wydajniejszego przekazywania 

Układ hydrauliczny:
Przekładnia rozdzielcza pomp ze smaro-
waniem ciśnieniowym i chłodzeniem oleju 
przekładni, napęd jezdny Bosch-Rexroth, sze-
roko rozbudowana hydraulika pracy Load-
Sensing firm Bosch-Rexroth, Bucher i Hydac

Kabina:
Wytłumiona kabina z przyciemnionymi 
szybami i obniżoną dolną krawędzią, cicha i 
płynnie regulowana dmuchawa w układzie 
ogrzewania i nawiewu (automatyczna kli-
matyzacja), amortyzowany powietrzem 
fotel operatora Evolution firmy Grammer z 
ogrzewaniem siedzenia i aktywnym nawie-
trzaniem, autopilot, tempomat, konsola pod 
telefon, radio AM/FM/CD/USB/Blue tooth/
DAB+ z zewnętrznym mikrofonem dla zesta-
wu głośnomówiącego, chłodziarka 14 litrowa

Obsługa
2 wyświetlacze 12,1“ R-Touch na konsoli 
obsługowej oraz w lewym słupku A, joystick 
wielofunkcyjny z prawej strony z przyciska-
mi programowalnymi, element obsługowy 
zasobnika z uchwytem joysticka na lewym 
podłokietniku, diagnoza maszyny włącznie 
z wyświetlaniem błędów silnika DM1 jako 
tekst zintegrowana, 2 lampy LED oświetlenia 
wewnętrznego, wycieraczki całej powierzchni 
szyby

Ogławiacz / odliściacz
RIS -  ogławiacz integralny, rozprowadzanie 

liści na międzyrzędzia, 2 koła podpo-
rowe

mocy, złożony z trzech silników olejowych na 
jednej przekładni sumującej, od 0 do 40 km/h 
bezstopniowo bez przerywania mocy (bez 
przełączania lub zmiany biegów), w trybie 
drogowym 40 km/h przy ok. 1200 1/min, na 
polu 17,5 km/h przy 1240 1/min.

Podwozie R-Soil Protect:
Opatentowana koncepcja podwozia z 
przednią osią wahliwą w połączeniu z 2 amor-
tyzowanymi hydraulicznie tylnymi osiami

Wyrównanie zboczy R-Balance:
dzięki 6 cylindrom hydraulicznym podwo-
zie może zostać przechylone po obu stro-
nach o ok. 10 procent w stronę zbocza. 
Automatyczne wyrównanie na zboczach 
za pomocą 3-osiowego żyroskopu z pomi-
arem przyspieszenia w celu kompensacji siły 
odśrodkowej (opcja)

Stabilizator zachwiań:
Stabilizacja zachwiań poprzez wyrównanie 
poziomu oleju w siłownikach stabilizujących 
po jednej stronie pojazdu

Ogumienie:
1. oś
Michelin IF 800/70 R38 CerexBib2 (1,4 bar)
2. i 3. oś
Michelin MegaXBib 1050/50 R32 (1,9 bar)
Opcjonalnie
Michelin IF 1000/55 R32 CerexBib (1,4 bar)
Duża powierzchnia przylegania chroni glebę 
i gwarantuje niezawodność pracy, nawet w 
mokrych warunkach i przy zboczach z boku

RISU -  ogławiacz integralny, rozprowadzanie 
liści na międzyrzędzia, bez kół podpo-
rowych

RAS -  ogławiacz uniwersalny, przestawiany 
za pomocą przycisku na fotelu opera-
tora między funkcją rozsiewania liści 
na międzyrzędzia i funkcją wyrzuca-
nia na bok w lewo, 2 koła podporowe 
(opcjonalnie 4)

RBSO -  do bocznego wyrzutu liści (z lewej stro-
ny) - ze ślimakiem liści i talerzem rozr-
zutnika liści, 4 koła podporowe szty-
wne, dostępny tylko w wersji 45 cm 
(dostępny tylko w określonych kra-
jach z powodu przepisów)

RES -  Odliściacz z rozprowadzaniem liści na 
międzyrzędzia, 2 koła podporowe

Wyorywacz RR:
6, 8 lub 9-rzędowy, 45 cm, 50 cm lub przes-
tawny (tylko przy 6 rzędowym)
hydrauliczne ustawianie głębokości wyory-
wania w pojedynczych rzędach, hydrauliczny 
system zabezpieczający przed kamieniami, 
duże koła kopiujące o średnicy 85 cm, 7 
walców wyorywacza, szybki płynny napęd 
lemieszy wibrujących napędzanych silnikiem 
kolbowym, nastawne łożyska wałeczkowo-
stożkowe w przekładniach i napędzie lemie-
szy wibrujących, wspaniały widok na wyory-
wacz i dogławiacz bez dodatkowych kamer, 
pozycja do prac konserwacyjnych umożliwia 
podniesienie ogławiacza o 90 stopni, aby 
móc jak najlepiej kontrolować i serwisować 
noże ogławiacza, noże dogławiacza i lemiesze

Czyszczenie:
Taśma sitowa: 800 mm szerokości, rozstaw 
50 mm
1. gwiazda średnica 1700 mm
2. gwiazda średnica 1500 mm
3. gwiazda średnica 1500 mm
Gwiazdy sitowe z kutymi palcami gwiazd, 6 
wygiętych palców w 1. gwieździe sitowej oraz 
po 4 wygięte palce gwiazd sitowych w 2. i 3. 
gwieździe sitowej

Ruszty prowadzące:
Wysokość na 1./2./3. gwieździe ustawiana 
niezależnie, możliwa wymiana segmentów 
rusztów na palce sprężynujące

Elewator: szerokość 1000 mm

Układ elektryczny:
24 woltowa instalacja pokładowa, alternator 
150 Amper, 3 gniazdka 12 V na CB rasio/
telefon etc., system komputerowy CAN-
Bus z możliwością diagnostyki wszystkich 
urządzeń z poziomu terminala, aktualizacja 
oprogramowania możliwa dzięki interfejsowi 
USB lub online

Oświetlenie:
Funkcja Coming Home
2 reflektory główne LED Hella C140 LED z 
przodu przy ogławiaczu 
6 reflektorów roboczych LED (1700 lumenów) 
Hella LED Oval 90 na dachu kabiny 
23 reflektory robocze LED (1800 lumenów) 
Nordic Lights

4 reflektory robocze LED do oświetlenia 
komory silnikowej 
Światła konturowe Hella RotaLED Compact

Taśma wyładowcza:
Składana w 3 miejscach dla łatwiejszego 
zakładania kopców o szerokości 10 m, 
chroniące buraki zabieraki PU zapewniają 
wysoką wydajność i krótki czas wyładunku. 
obroty obydwu podłóg zgarniających regulo-
wane płynnie, szybki bieg podłogi zgarniającej 
wzdłużnie, szerokość taśmy wyładowczej 200 
cm celem ułatwienia przeładunku na przy-
czepy, opróżnianie zasobnika w czasie króts-
zym niż jedna minuta, wysokość przeładunku 
do 4,00 m

Pojemność zasobnika:
ponad 43 m³ / 30 t

Pomiar i rejestracja zbioru:
Za pomocą 2 sensorów ultradźwiękowych 
mierzona jest zawartość zasobnika, łączna 
wartość ładunków (również częściowych) jest 
rejestrowana automatycznie w bazie danych 
zleceń.

Wymiary:
Długość: 14,99 m
Wysokość: 4,00 m (w pozycji transportowej)
Szerokość: 3,00 m (6-rzędowy przy 
odstępie 45 cm)
        3,30 m  (6-rzędowy przy odstępie 50 

cm i 45-50 cm zmiennym)
 > 3,30 m  (z RR-XL w zależności od 

rozmiarów wyorywacza)

Zbiornik paliwowy:
1320 l, licznik zużycia paliwa l/ha i l/h na 
terminalu

Zbiornik AdBlue:
145 l (tylko w Tiger 6Sd)

Masa własna:
od 33400 kg, zależnie od wyposażenia

Wyposażenie seryjne:
Układ centralnego smarowania, pomiar 
zużycia paliwa, automatyczna klimatyzacja, 
1 kamera cyfrowa jako kamera cofania, 1 
kamera cyfrowa do gwiazdy sitowej, moduł 
telematyki R-Connect z kartą SIM, noże 
dogławiacza w twardej powłoce, walce wyo-
rywacza z naspawem twardym, oczyszczacz 
na gumie elewatora, 40 km/h, ręczne wyrów-
nywanie nachylenia terenu R-Balance

Dodatkowe opcje wyposażenia:
Wyrównywanie nachylenia terenu R-Balance 
automatyczny, R-Contour (automatyczne 
ustawienie głębokości lemiesza za pomocą 
rejestracji konturu podłoża), R-Trim (auto-
matyczne ustawianie wysokości ogławiacza), 
wzmocniona blacha ogławiacza integraln-
ego, talerz rozrzutnika liści w wersji kami-
ennej, pozyskanie liścia (tylko w przypad-
ku ogławiacza z wyrzutnikiem liści), płozy 
ślizgowe na dogławiaczach, kute lemies-
ze Widia, drukarka danych, R-Transfer 
PROFESSIONAL, R-Transfer BASIC, system 
wideo R-View (z perspektywy lotu ptaka), 
1 kamera cyfrowa taśmy wyładowczej, 1 

kamera cyfrowa do rejestracji stanu buraków 
na dachu kabiny, monitor R-Connect, 
bezpoślizgowy pomiar prędkości jazdy, 2 
reflektory drogowe LED (4200 lumenów) 
Nordic Lights na uchwytach lusterek, seg-
menty gwiazd sitowych do wyboru z rusztami 
lub palcami sprężynującymi w gwieździe sito-
wej 1-3, popychacz buraków w 2. gwieździe 
sitowej, ruszt odsuwający 2. gwiazda sitowa 
w wersji standardowej lub kamiennej albo 
w wersji z palcami sprężynującymi, czuj-
nik wartości granicznych na zbiorniku pali-
wa, dodatkowe podwozie (obowiązkowe w 
Niemczech), redukcja maksymalnej prędkości 
z 40 km/h na 32 km/h, wyposażenie dla cyko-
rii, pakiet oznaczania konturów

Przy dostawie na terenie UE / Europy włącznie z certyfikatem 
TÜV zgodnie z § 21 StVZO. Zgodny z Dyrektywą Maszynową 
2006/42 / WE (znak CE) i wymogami stowarzyszenia zawodo-
wego. Zmiany techniczne zastrzeżone.

W celu uzyskania lepszej widoczności na zdjęciach usunięto 
niektóre elementy ochronne. Używanie maszyny ze zdemonto-
wanymi urządzeniami ochronnymi nie jest dozwolone!

Dane techniczne ROPA Tiger 6S



www.ropa-maschinenbau.de

               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel.: +49 (0) 8785/9601-0
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