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Fuldhydraulisk drev  
Med fuldhydraulisk drev kan omdrejningstallet 
reguleres automatisk på alle renseenheder. 
Allerede fra et omdrejningstal på 
kraftudtagsakslen på 650 o/min forsynes alle 
renseenheder med maksimal oliemængde 
via Load-Sensing hydraulikken. For at opnå 
tilpasning til de forskellige høstbetingelser 
kan renseelementerne reguleres individuelt 
fra min. til maks. hastighed, uafhængigt af 
traktormotorens omdrejningstal - uden at man 
skal aktivere gaspedalen.
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Enestående drivkoncept 
■  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 10 % i forhold til 
rensebåndenes omdrejningstal

■  Konstant trykovervågning forhindrer, at roeoptageren stopper til

■  Mekanisk glidekobling ikke nødvendig – betydeligt højere kraftoverføring og 
ingen slitage

■  Alle bånd og renseelementer starter jævnt

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

■ To ledaksler, 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 via terminalen på 
sorteringsplatformen

■  Hurtig og komfortabel indstilling af maskinen til skiftende optagebetingelser

■   Fuldhydraulisk drev på hele roeoptageren, derved meget få vibrationer og 
lavt støjniveau
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Hvis ikke der er behov for fuld 
oliemængde, kan kraftudtagsakslens 
og motorens omdrejningstal sænkes 
yderligere. Den brændstofbesparelse, 
der opnås herved, er en stor fordel 
i forhold til gængse drivkoncepter. 
Optageprogrammer, der kan konfigureres 
individuelt og gemmes, gør det lettere 
for føreren at foretage manuel eller 
automatisk tilpasning til forskellige 
optagebetingelser.



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

Opsamlerstyring - fuldautomatisk ROPA kamtrykregulering
■	 Standard	kamtrykaflastning	og	kamtrykregulering	i	forbindelse	med	hydraulisk	justering	af	optagedybde
■ Tilpasning under kørslen - bekvemt fra traktorkabinen
■	 Dybdeføring	og	kamtrykaflastning	kan	indstilles	for	hver	række
■ Optagning af enkeltrækker muligt – især en fordel ved roeoptagning
■ Forskellige optageskær mulige (enkeltklinge, toklinge, treklinge, midterskær)
■	 Forskellige	kamvalser	mulige	(flad,	dyb,	halv,	kunststof)

Hydraulisk drevet skæreskive venstre/i midten/højre (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. 
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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	2	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	og	rødbeder,	og	hvor	
optagesystemet	skal	skiftes	flere	gange	om	dagen.

■ Opsamleren skiftes hurtigt og nemt

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

■	 Kræver	hverken	specialværktøj	eller	gaffeltruck

■ 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
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Store renseelementer,
perfekt afstemt efter hinanden
■ Store indføringsbånd med variabelt justerbar ryster (standard V2A i sigtekanalen)

■ To overføringstrin, hvor groft smuds løsnes

■ Integreret rensebåndstrammer med rensevalse som ekstraudstyr

■ Klumpebryder til rensebånd 1 og 2 (ekstraudstyr)

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

■	 	En	justering	af	indføringsbredden	i	UFK'en	gennem	forskydning	af	afledningsvalserne	muliggør	
variable rengøringsindstillinger

■ Hastigheden på topkæden kan indstilles i forhold til rensebånd 2

■  Fremragende udskilning af toppe med 7 rækkers topholdefjedre, kan justeres trinløst

■	 	Forudgående	udskilning	med	hydraulisk	drevet	triple-afledningsvalse	hhv.
dobbelt-afledningsvalse	

■	 Skånende	og	effektiv	rensning,	også	ved	højt	gennemløb

■  Alle renseenheder opretholder den indstillede hastighed uanset kraftudtagsakslens 
omdrejningstal
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Længere rensestrækning med skånende og effektiv udskillelse

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



Rensebånd 1

Rensebånd 2

Topkæde

Roterende	fingerkam

Sorteringsbånd

Tilførselsbånd

Rullebund med dug i tank

Pigbånd 1

Pigbånd 2

Pigbånd 3

Pigbånd 4

Triple-afledningsvalse

Dobbelt-afledningsvalse

Bånd til udledning af tilledt 
materiale

Smudsudledningsbånd

Alle bånd og valser drives 
hydraulisk, og deres 
hastighed kan derfor 
indstilles trinløst.
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Keiler 2 4-pigbånd med afledningsvalser

Keiler 2 L 4-pigbånd uden tilførselsbånd og uden sorteringsplatform til højre
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ROPA Keiler 2 L med elevatortank
- nonstop optagning
■ Valgfri tankfyldning ved hjælp af ultralydssensorer

■ Tankindhold ca. 5,5 t

■ Dykdybde 600 mm ved 3,5 m sidevæghøjde

■  Overstyringsvalse med 185 mm diameter til en skånsom overdragelse til 
aflæssebåndet,	ekstra	rensning	af	løs	jord

■	 	Konstruktionsmæssig	adskillelse	af	tankkar	og	aflæssebånd	til	en	tidsbesparende	
tanktømning uden rester

■  Direkte drev på stangbåndet - fejlfri tømning under alle betingelser

■	 	Den	sekventielle	udførsel	af	tankkarindholdet	på	aflæssebåndet	forøger	i	
kombination	med	den	udskydelige	aksel	kørestabiliteten	på	marken	og	aflaster	
føreren 

■	 	Triple	foldeligt	aflæssebånd	muliggør	en	fleksibel	tømning
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Aflæsning
Keiler	2	har	som	standard	en	trinløst	indstillelig	aflæssebåndhastighed.	
Som ekstraudstyr fås tanken med knæk på forreste del, der kan vippes 
ud	hydraulisk,	og	en	kassefylder	med	skånedug,	så	kartoflerne	behandles	
mest muligt skånsomt.

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 elektrisk i højden, samt mange yderligere 
indstillingsmuligheder	er	basis	for	en	effektiv	og	skånsom	rensning	af	
kartoflerne.

Keiler 2 Silver Edition
med tankvægge af V2A rustfrit stål
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Potato Scale -
Vejning før læsning
Det nye vejeudstyr fra ROPA gør det muligt at veje 
tankindholdet overvejende præcist før tømningen. 
Dermed kan man læsse transportkøretøjer 
trafiksikkert	og	foretage	et	første	skøn	over	
udbyttet.

Tankindholdet beregnes via hver 3 målespindler 
foran og bag på tanken. Den statiske vejning sker 
altid, når tanken hæves. Måling på en skråning er 
heller ikke noget problem på grund af samspillet 
mellem tankvejesoftwaren og hældningssensoren.

Enhver maskinfører kan til enhver tid hurtigt og 
nemt foretage en nulstilling (tara-funktion) for 
at sikre sig, at vejeudstyret altid fungerer 100 % 
korrekt.

De beregnede data vedrørende tankindholdet 
gemmes automatisk og tilføjes sæson-, opgave- og 
dagstælleren.
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Visning af vejedata i realtid under den vanlige 
terminalbetjening

Terminalfelt Potato Scale med oversigt over 
måledata og indstillingsmuligheder



Arbejdsplatform, kan skydes 300 mm ud - stor arbejdsflade med 
mere bevægelsesfrihed

Ergonomisk arbejde på 
sorteringsplatformen

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

■ Platforme kan positioneres frit

■ Maksimal bevægelsesfrihed

■  Store nedkastningsskakte 

■  Afrundede kanter og 
afdækninger giver sikkerhed 
for brugeren

Foldelig stigedæmp
ning til en sikker 
opstigning 

Klemme
beskyttelse
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ROPA Keiler 2 Classic med 2 pigbånd
Mange gennemprøvede moduler fra Keiler 2 
anvendes også på Keiler 2 Classic. Den primære 
forskel	mellem	kartoffeloptagerne	er	de	to	
pigbånd i form af sorteringsindretninger på Keiler 
2 Classic. Det samlede koncept imponerer med 
lavere rengøringskrav (sandede eller separerede 
jorde)	med	en	meget	høj	rengøringseffekt	ved	
maksimal produktskånsomhed. Keiler 2 Classic 
med de to rengøringsaggregater pigbånd 1 og 
2 er særdeles overskuelig, tilgængelig og 
vedligeholdelsesfri.

På	det	fladt	stigende	og	maksimalt	
dimensionerede	aflæssebånd	med	
tilførselsspor som ekstraudstyr er der 
rigelig plads til, at op til 8 personer 
kan arbejde bekvemt. Ved hjælp 
af platformen, der kan skubbes 
ud, byder maskinen også på 
rigelig komfort til yderligere 
sorteringspersonale 
ved siden af 
tilførselssporet. I 
forbindelse med 
højdejusterbare 
platforme kan 
hver arbejdsplads 
indrettes individuelt 
og ergonomisk.

Sorteringsplatform, der kan 
drejes ud, til endnu mere plads

Rensebånd 1

Rensebånd 2

Topkæde

Roterende	fingerkam
(alternativ	triple-afledningsvalse)

Sorteringsbånd

Tilførselsbånd

Rullebund med dug i tank

Pigbånd 1 Pigbånd 2

Triple-afledningsvalse

Tilførsels-returbånd

Smudsudledningsbånd 
(ekstraudstyr)

Bånd til udledning af tilledt materiale
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Keiler 2 Classic med triple-afledningsvalser Keiler 2 Classic med UFK, tilførselsspor og sorteringsvalser

Individuel rengøring
Til minimale rengøringskrav kan den roterende 
fingerkam	(UFK)	udskiftes	med	triple-afledningsvalser,	
og der kan ses bort fra et tilførselsspor. Derved 
sparer man ikke bare vægt og omkostninger, 
men gennemløbet forøges også. Dette udstyr kan 
eftermonteres som moduler efter behov. Der er 
fra begyndelsen i konstruktionen konsekvent taget 
hensyn til en passende opgraderingsmulighed.

Det samme gælder for 4 pigbånd-maskinen. Den kan 
også	udstyres	med	afledningsvalser	i	stedet	for	UFK	
og uden tilførsels- og udledningsbånd.

Keiler 2 Classic med XL tank som standard
Kartoffeloptageren	Keiler	2	Classic	med	2	sorteringsindretninger	og	stor	sorteringsplatform	er	især	meget	effektiv,	når	det	gælder	sortering.	
På den nye ROPA XL tank er tankvolumen blevet forøget, så den høje optagningskapacitet kan udnyttes bedst muligt. Fyldeautomatikken 
via ultralydsensorer giver en optimal fyldning af tanken. Tanken kan udstyres med en knækdel, hvorved faldhøjden ned i anhængeren 
reduceres, og hvor anhængeren fyldes perfekt.
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Keiler 2 Classic med dobbelttank
På Keiler 2 Classic med dobbelttank kan man foretage en skånsom 
separation	og	frasortering	af	kartofler	i	understørrelser	direkte	på	
kartoffeloptageren.
Med sorteringsvalser på sorteringsbåndet kan understørrelser frasorteres 
til det adskilte tankområde, læsses separat på anhængere eller i kasser og 
allerede	i	høsttiden	eksempelvis	sælges	som	kartofler	af	understørrelse.	
Dette sparer lagerkapacitet, og samtidig opnår man fordele vedrørende 
beluftning og holdbarhed på normalsorteringen.
Frasorteringen	sker	via	fire	sorteringsvalser,	der	kan	indstilles	trinløst	fra	
25 - 40 mm, direkte i tilknytning til sorteringsbåndet. Tanken er inddelt i 
forholdet 3 til 1, har separate fyldesliske og fyldeautomatik til hovedtanken. 
De to tanke kan tømmes separat, og læssehøjden er 4,20 meter, hvilket 
muliggør	en	effektiv	fyldning.

Keiler 2 Classic
med elevatortank
Også Keiler 2 Classic kan udstyres med drivhjul og elevatortank. Ved Keiler 2 
Classic kan elevatortankens volumen forhøjes til 6 tons. 

Lynskifterammen til optagningen er også integreret som standard, så løg og 
specialafgrøder	med	netop	denne	maskine	kan	høstes	effektivt	og	skånsomt	
takket være de reducerede rengøringsaggregater.

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

■  Der kan gemmes op til 6 forskellige optageindstillinger

■  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

■  Intuitiv betjening af den samlede optager

Forbedret brugervenlighed giver højere optagekvalitet og ydelse
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Terminal- og funktionsbeskrivelse i 
betjeningsvejledningen.

www.ropa-maschinenbau.de

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

traktorkabine
■ ISOBUS 8" farveskærm med glas-touchdisplay
■ Intuitiv symbolvisning på displayet
■ Brugerfladen	kan	konfigureres	frit
■   Ergonomisk udformede betjeningselementer med minijoysticks – logisk og 

let forståelig opbygning
■ 		Optageprogrammer,	der	kan	konfigureres	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)
■  ISOBUS-AUX betjeningselementer til venstre og højre kan programmeres 

individuelt (ekstraudstyr)
■  Egne terminalskærme til visualisering af funktioner
■ ROPA 12" touch-terminal (ekstraudstyr)

Betjeningselement efter 
ISOBUS AUX–N standard, 
kan programmeres helt 

frit

Joystick ISO Control
32 33

Betjeningselement til 
højre default-funktion 2

Betjeningselement til venstre 
elevatortank default funktion 1

Betjeningselement til venstre 
elevatortank default funktion 2

Betjeningselement til høj-
re default-funktion 1
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Assistentsystemer og ISOBUS-funktionalitet
Optageprogrammer, der kan gemmes
■  Seks programtaster til hurtig lagring og hentning af forskellige maskinindstillinger
■   Kan	konfigureres	individuelt	og	gemmes	med	navn
■   Perfekt til gentagne optagebetingelser

Automatisk funktion på rense- og pigbånd 
(ekstraudstyr)
■  Aktiveringen af rensebåndet sker afhængigt af kørehastigheden, men hvis der alligevel 

er for høj last på pigbånd 1, reguleres dette endvidere lastafhængigt.
■  Min. og maks. rensebåndshastighed forindstilles
■  Forholdet mellem rensebåndshastighed og kørehastighed kan tilpasses

Overbelastningsautomatik og Turbo Clean
■  I tilfælde af en blokering frakobles alle renseaggregater før blokeringen
■  "Tilstopning" eller beskadigelse på grund af overbelastning forhindres på 

roeoptageren
■  Turbo Clean renseprogram kan aktiveres i menuen

Styre- og dybderegulering
■  Trinløs dybdejustering af opsamleren
■  Automatisk regulering af kamtryk
■  Automatisk registrering af kam-midte

ROPA videoswitch (ekstraudstyr)
■  Automatisk aktivering af sigtekanal-,

pigbånd-,	aflæssebånd-,	tankknæk- 
og bakkamera



Betjeningsenheder på sorteringsplatformen - fuld funktion Hurtig og nem tilpasning
 Højde og hældning på sorteringsaggregaterne kan bekvemt tilpasses trinløst hydraulisk og elektronisk med et tryk på en knap

1

2

3

1 2 3

36



Enestående chassiskoncept med teleskopaksel og store 
radialdæk
■  Standard med store radialdæk 850/50 R30.5, tilstrækkelig bæreevne med dæktryk under 2 bar

■  Teleskopakslen gør, at maskinen står sikkert

■  3 meter transportbredde på vej

■  3,5 meter udvendig bredde ved optagning

■  Roeoptagning muligt fra kørespor

■  Hydraulisk drevet aksel som ekstraudstyr

■  Stort styreudsving, 21 grader i begge sider

■  Manuel/automatisk hældningsudligning

3,0 m  3,5 m

Køresporsoptagning med indskubbet teleskopaksel - ingen overkørsel af kartoffelkammen

Standardmæssig hydraulisk hældningsudligning - optimeret rengøring og mere komfort for sorteringspersonalet
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*med undtagelse af Keiler 2 Classic og Keiler 2 L

Kræver ikke særskilt godkendelse* -
kun 3 meter transportbredde ved kørsel på vej



Drivhjul  
Komfortabel og højtydende til ekstreme optagebetingelser

Kører igennem, nem at manøvrere! ROPA Keiler 2 kan som ekstraudstyr monteres med et drivhjul, 
der giver øget træk og skåner jordbunden, selv under ekstremt vanskelige optagebetingelser. Selv 
med dette udstyr og med store dæk 850/50 R 30.5 er transportbredden på vej kun 3,00 meter. 
Akslens integrerede friløb muliggør en hastighed op til 40 km/t ved kørsel på vej.
Ved hjulet kan der overføres et maks. drejningsmoment på op til 14.500 Nm, hvilket giver en 
skubbekraft på 2 tons. Til- og frakobling under kørslen er altid mulig. Den maksimale hastighed ved 
tilkoblet drivhjul er op til 14 km/t.
Den nye og praktiske automatiske drift på traktorer med ISOBUS er komfortabel med udstyr i 
elegant design. Ved start styres drivhjulet automatisk i den respektive køreretning, den reguleres 
synkront og kobles fra igen ved stilstand. En betydelig fordel, da man ikke behøver at tilkoble, 
standse eller omskifte drivhjulet til bak separat, når man rangerer med maskinen eller sætter i gang.
Effektforbruget	under	drift	med	forøget	effekt	udgør	maks.	65	KW.
På trods af de store dæk 850/50 R30.5 er styreudsvinget identisk med det på den originale aksel og 
udgør +/- 21 grader.

 www.ropa-maschinenbau.de

AUTO
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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
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via nedkastningsskakter og tilførselsspor, sammen 
og	findeler	dem.	Dermed	fremmes	forrådnelsen,	og	
det forhindres konsekvent, at knolde spirer næste år.

ROPA kartoffelmoseren er den nye bæredygtige, 
herbicidfrie og ressource besparende proces til 
reduktion	af	kartoffelgengroninger	 i	 vekselafgrøder.	
Kartoffelmoseren	 trykker	 knolde,	 der	 er	 frasorteret	

ROPA kartoffelmoser

Moste	kartofler	har	en	betydeligt	mindre	volumen	med	en	større	angrebsflade,	og	dermed	fremmes	opløsningsprocessen	massivt,	
og	gengroning	i	det	følgende	år	undgås.	Med	ROPA	kartoffelmoseren	undgås	kartoffelgengroninger,	hvilket	reducerer	de	kemiske	
og mekaniske bekæmpelsesforanstaltninger.

Stumpkniv af stål på et klemmedæk

•	 Af store kartofler slås små
brudstykker af, indtil klemmevalserne 
griber fat i dem, klemmer og moser dem

•		Store	klumper	slås	til	små	stykker, 
bliver opfanget og 
ligeledes most

Hydraulisk drev på gummihjulene

•	 Friktionseffekten på grund af forskellige 
omdrejningstal på hjulene forstærker 
findelingen under klemningen

•		Omdrejningstallet kan tilpasses variabelt 
via en mængderegulator

Mekanisk sten- og 
fremmedlegemebeskyttelse 
via spiralfjedre til forspænding 
- til en roeoptagning uden 
afbrydelser

Frasorterede kartofler

Moste og findelte kartofler

Hydraulisk udspredning op til 300 mm til fri 
gennemgang

•	Optagning	uden	klemmefunktion	er	mulig

•	Åbning	ved	ekstremt	store	fremmedlegemer

Meget rolig driftsstøj
•		Ingen	direkte	kontakt	med	klemmevalserne
•		Klemmevalsernes	afstand	kan	indstilles	

variabelt via en spindel
300 mm
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Solafskærmningstag, højdejusterbar (ekstraudstyr, kan udvides med sidebeklædning)
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Udstyrsmuligheder med endnu flere funktioner

Ekstra kameraer til rensebånd, topkæde, pigbånd, sorteringsbord, tank og bakkamera

Samlekasse

Rensebåndstrammer med separat 
rensevalse, der kan drejes udSidebeklædning, der kan foldes

Ekstra højdejusterbar 
arbejdsplatform

Drikkeholder Styrestangskørebeskyttelse

Kombineret finger- og børstekam



Keiler 2 Classic, Rheinland

Keiler 2, Nordrhein-Westfalen Keiler 2 WD, Chile

Keiler 2 L, Niedersachsen Keiler 2 Silver Edition, Niedersachsen

Keiler 2 Silver Edition, Nordrhein-WestfalenKartoffeldag	i	Greilsberg,	Bayern

Keiler 2 L skåroptager, Frankrig Keiler 2 L, Frankrig

Keiler 2 Classic, Nordrhein-Westfalen

Keiler 2 med dobbelttank, Niedersachsen

Keiler 2, Niedersachsen

Keiler 2 L WD, Holland Keiler 2, Bayern
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Ekstraudstyr - standard hos os:
■   Fuldhydraulisk drev på hele optageren

■   Automatisk registrering af kam-midte

■   Opsamler med lynskiftefunktion

■				Hydraulisk	kamtrykaflastning,	kan	indstilles	trinløst	fra	traktoren

■    Hydraulisk justering af optagedybde i forbindelse med hydraulisk 
kamtrykregulering

■   Rensebånd og topkæde kan justeres trinløst fra traktoren

■    Hydraulisk drevet ryster, hvor hastigheden kan justeres trinløst

■   Sigtekanal 1 med V2A

■   Hældningsjustering pigbånd 1 og 2, hydraulisk, inkl. automatik

■			Elektrisk	højdejustering	på	de	tre	afledningsvalser

■				Roterende	fingerkam	(UFK)	4-dobbelt,	drives	separat	for	hver	2.	række,	
hastigheden kan justeres (Classic ekstraudstyr)

■   Elektrisk UFK højdejustering (Classic ekstraudstyr)

■    Tilførselsbåndet drives adskilt fra sorteringsbåndet og kan justeres trinløst 
(Classic ekstraudstyr)

■      Returledning af tilført materiale med omskiftningsklap
(Classic ekstraudstyr)

■    Automatisk tilpasning af faldhøjde og tankfremføring med tankfyldeslæde

■   7,5 t tank med rullebund med dug, 8 t tank Classic XL 

■    Store standarddæk 850/50 R 30.5, trykluftbremse (Classic ekstraudstyr)

■    ISOBUS-styring med enkel justering af alle funktioner fra traktoren

■   ROPA ISOBUS touch-terminal

■   Tilkobling kuglehoved K80 

■   Hydraulisk støtteben

■   Teleskopaksel til 3 m vejkørsel og 3,5 m i marken

■   Hydraulisk hældningsudligning af aksel, styret automatisk 

■   Vidvinkel-kardanaksel, omdrejningstal på kraftudtagsaksel 1.000 o/min

■    Overbelastningsautomatik og Turbo Clean renseprogram til rensebånd, 
topkæder og pigbånd

■   Programtaster til lagring af 6 optageprogrammer

Diverse andet udstyr:

■ Chassis
-  Drivhjul med øget træk, automatisk aktiveret i den 

respektive køreretning

■ Opsamler / sigtekanal
-  Kamoptager med skæreskive og kamvalse 

(90 cm)
-  Kamrulle halv version, dyb version, i plast
- Toklinge-skær bredt til kamafstand 90 cm
- Treklinge-skær
- Midterskær, når uden midterste skæreskive
-  Forberedt hydraulisk for hydrauliske skæreskiver, 

skåroptager med optageaksel og dækbånd 
-  Hydraulisk drevet skæreskive i venstre, i midten og 

i højre
- Højre skæreskive endvidere mekanisk
-  Skåroptager med optageaksel, hydraulisk dækbånd 

og dybdeføringshjul
-  Opsamler med skær til specialafgrøder 

(f.eks. rødbeder) med dybdeføringshjul
- Rensevalse rensebånd 1
-	Gummivingevalse	på	drivaksel
- Klumpebryder til rensebånd 1 og 2

■ Separation
- Hældningsjustering pigbånd 4, hydraulisk
- Pigbånd inddeling 40 mm, 36 mm
-  Pigbånd med H-profil på rundjern i stedet for 

V-profil
-  Afledningsvalsepakke; nederste valse med 

spiraldesign (f.eks. til gulerødder)

■ Sorteringsbord
-  Samlekasse med udløbsbånd, hydraulisk drevet

■ Kartoffelmoser
-  hydraulisk drevne gummihjul med stumpkniv

■ Tank

-  Knæk på tank kan sænkes hydraulisk

-  Kassefylder tragtbredde 900 mm, kan vippes 
hydraulisk

-  Kassefylder tragtbredde 1.900 mm, kan vippes 
hydraulisk

-  Elevatortank 5,5 t (Classic 6 t)

- Dobbelttank på Classic (opdeling 3:1)

-  Tankvægge af V2A rustfrit stål (standardtank)

■ Komfort

-  Rensebåndsautomatik styret af kørehastighed, inkl. 
pigbåndsautomatik

-  TASK-Controller til opgaveadministration i 
forbindelse med ROPA terminal

-  Eftermonteringssæt ISOBUS til traktor ikke 
forberedt

-  ISOBUS-betjeningselement inkl. AUX-funktion, 
kan anvendes frit i tilknytning til højre 
betjeningselement

- ROPA videoswitch mellem kamerasystem 1 og 2

- ROPA 12" touch-terminal

■ Belysning

-  LED arbejdsprojektører på sigtekanal, pigbånd 1 til 
2, sorteringsbånd og tankudløb

- 1 rotorblink

- Belysning ved beskyttelsestag

■ Kamera og videosystem

-  Videosystem bestående af 1 x 7" TFT-monitor 
inkl. kabelsæt til 4 mulige kabeltilslutninger

-  Ekstra videosystem bestående af 
1 x 7" TFT-monitor inkl. kabelsæt til 4 mulige 
kabeltilslutninger

- Kameraposition sigtekanal 1 til 2

- Kameraposition pigbånd 1 til 2

- Kameraposition hjul i køreretning højre

- Kameraposition sorteringsbånd

- Kameraposition smudsudledningsbånd

- Kameraposition foroven på tank

- Bakkamera

■ Sol- og vejrbeskyttelse

-  Beskyttelsestag I - solbeskyttelsestag 
til sorteringsbånd uden sidedele, inkl. 
monteringsramme

-  Beskyttelsestag II - vejrbeskyttelsestag 
til sorteringsbånd med sidedele, inkl. 
monteringsramme

Separation af tilført materiale:
Separationsenhed pigbånd 1:
1.450 mm bredt nopret gummibånd og triple-
afledningsvalse	(Classic	1.450	mm)

Separationsenhed pigbånd 2:
1.160 mm bredt nopret gummibånd og dobbelt-
afledningsvalse	(Classic	1.300	mm	triple-afledningsvalse	/	
valgfri	UFK	med	4	fingerrækker)

Separationsenhed pigbånd 3:
700 mm bredt nopret gummibånd og dobbelt-
afledningsvalse

Separationsenhed pigbånd 4:
1.300 mm bredt nopret gummibånd og roterende 
fingerkam	(UFK)	med	fire	fingerrækker.	Hastighed,	højde	og	
hældning kan justeres trinløst fra traktoren.

Tilførselsspor:
350 mm bred, inkl. skifteklap til returledning af tilført 
materiale (Classic med tilførselsspor, 300 mm bred som 
ekstraudstyr)

Sorteringsbord:
Bredde: 1.100 mm (Classic 1.000 mm)
Længde: 1.900 mm (Classic 5.050 mm)
Sorteringsbordet giver rigelig plads til 5 personer 
(Classic: op til 8 personer). Store nedkastningsskakte 
sikrer udledning af tilført materiale uden tilstopning. To 
højdejusterbare platforme muliggør individuel tilpasning 
til kropsstørrelsen. Stiger, der kan vippes op, giver en 
ergonomisk og sikker op- og nedstigning.

Betjening på optageren:
På betjeningsenheden, inklusive advarselsindretning, 
kan	alle	kartoffeloptagerens	funktioner	indstilles	fra	
sorteringsplatformen. Ligeledes kan sorteringsbåndets 
hastighed justeres trinløst med en separat drejekontakt.

Tank:
Tanken med en bund af dug rummer ca. 7,5 t, på Keiler 
Classic XL ca. 8 t. Tankens bredde er 2.235 mm, den 
maksimale læssehøjde er 4.200 mm. Totrins-drevet kan 
reguleres trinløst. Fyldeautomatikken giver en optimal 
fyldning af tanken. Tanken kan udstyres med en knækdel, 
hvorved faldhøjden ned i anhængeren reduceres, og 
hvor anhængeren fyldes perfekt. Som ekstraudstyr fås 
en kassefylder med hydraulisk vippefunktion i forskellige 
størrelser.

Styring:
Styringen sker som standard via en ISOBUS touch-terminal.

Længde: 11.800 mm
Bredde: 3.000 mm (Classic 3.300 mm)
Højde: 3.990 mm

Tilkobling:
Kuglehovedkobling med 80 mm diameter (kan udføres 
efter krav i det enkelte land).
Trækstangens længde er 2.565 mm.

Dæk:
To store radialdæk 850/50 R30.5
(Classic 650/65 R30.5, ekstraudstyr 850/50 R30.5) 

Teleskopaksel:
For at opnå højere stabilitet 
er	kartoffeloptageren	udstyret	med	en	teleskopaksel,	
hvorved maskinen ikke overskrider et udvendigt spor på 
3.000 mm ved transport og roeoptagning. Ved optagning 
kan akslen udvides til 3.500 mm.

Drev:
Drevet er 100% hydraulisk. Alle rensebånd og 
renseenheder kan indstilles trinløst og uafhængigt 
af kraftudtagsakslens omdrejningstal. Optagerens 
drivhastighed hhv. omdrejningstal forbliver konstant, så 
længe traktorens kraftudtagsaksel kører min. 650 o/min.

Opsamler:
Opsamleaggregatet er udstyret med ROPA 
lynskiftesystemet. Der kan vælges rækkebredde fra 
750 mm til 900 mm. Den enkelte afstand mellem de to 
hhv.	fire	skæreskiver	(afhængigt	af	udstyr)	kan	indstilles	
trinløst. Kamoptagning sker via to kamvalser, der kan 
være forskellige. To topindtrækningsvalser giver en fejlfri 
transport af toppene. Den yderste højre skæreskive set i 
køreretningen kan efter ønske drives hydraulisk, og der fås 
en ekstra skæreskive som ekstraudstyr.

Kamføring:
Maskinen er som standard udstyret med en funktion til 
registrering af kam-midte. Dybdeindstillingen er hydraulisk 
som	standard.	Ligeledes	fås	automatisk	kamtrykaflastning	
eller hydraulisk kamtrykregulering.

Sigtekanal:
Bredde rensebånd 1: 1.600 mm
Bredde rensebånd 2: 1.488 mm
Sigtekanal 1 er som standard beklædt med V2A, endvidere 
er en hydraulisk drevet ryster, hvor hastigheden kan 
justeres trinløst, også standard. 

Topafskæring:
Topafskæringen sker med en 1.600 mm bred topkæde 
samt gummierede topholdere placeret i 7 rækker bag 
hinanden, som kan justeres elektrisk.

Tekniske data ROPA Keiler 2:
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               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tlf. +49 (0) 87 85/9 6010 ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau
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