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Volledig hydraulische 
aandrijving  
Met de volledig hydraulische aandrijving 
kan de snelheid van alle reinigingseenheden 
automatisch worden geregeld. Al vanaf een 
aftakastoerental van 650 omw/min krijgen alle 
reinigingseenheden de maximale hoeveelheid 
olie van de Load-Sensing-hydrauliek. Voor 
aanpassing aan verschillende oogstsituaties 
kunnen de reinigingselementen onafhankelijk 
van het toerental van de motor van de tractor 
afzonderlijk worden geregeld van het minima-
le tot het maximale toerental - zonder het 
gaspedaal in te drukken.
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Uniek aandrijfconcept 
■  Het toerental van de zeefkettingen kan onafhankelijk van het toerental van 

de loofketting worden ingesteld

■  Alle reinigingsunits behouden hun optimale toerental, onafhankelijk van het 
toerental van de aftakas

■  De verhouding van het toerental van de loofketting tot het toerental van de 
zeefketting kan tot 10% worden verlaagd

■  Doorlopende drukbewaking voorkomt dat de rooier vastloopt

■  Geen mechanische slipkoppeling nodig - aanzienlijk hogere 
krachtoverbrenging en geen slijtage

■  Zacht aanlopen van alle banden en reinigingselementen

■  Geen kettingen, V-riemen en spanners - geen aanpassingen, minder slijtage 
van onderdelen, verhoogde bedrijfszekerheid

■ Twee cardanassen, daardoor weinig smeerpunten

■  Duidelijk beter geluidsniveau, comfortabeler werken op de machine

■  Minder verbruik van brandstof door verlaagd motortoerental 

■  Verschillende instellingen kunnen direct op de sorteerstand via de terminal 
worden geconfigureerd

■  Snel en comfortabel instellen van de machine op basis van veranderende 
rooiomstandigheden

■   Volledig hydraulische aandrijving van de gehele rooier, daardoor extreem 
weinig trillingen, minder geluidsoverlast
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Als de volledige hoeveelheid olie niet 
nodig is, kunnen het toerental van de 
aftakas en het motortoerental verder 
worden verlaagd. De daaruit resulterende 
brandstofbesparing is een groot voordeel 
ten opzichte van conventionele aandrij-
vingsconcepten. Met de programma's, die 
individueel kunnen worden geconfigu-
reerd en opgeslagen, kan de bestuurder 
de machine handmatig of automatisch 
aan verschillende rooiomstandigheden 
aanpassen.



Extra schijfkouter (optioneel)
De extra schijfkouter snijdt ook grotere hoeveelheden loof, zodat oogstproducten worden 
opgenomen zonder verstopping te veroorzaken

Opnamebesturing - volledig automatische ROPA-damdrukregeling
■ Standaard damdrukontlasting en damdrukregeling in combinatie met hydraulische rooidiepteaanpassing
■ Afstellen tijdens het rijden - gemakkelijk vanuit de tractorcabine 
■ Diepteregeling en damdrukontlasting voor elke rij instelbaar
■ Rooien van afzonderlijke rijen mogelijk – bijzonder handig bij doorrooien
■ Verschillende optionele ploegscharen (enkelblad-, tweeblad-, drieblad-, middenschaar)
■ Optie voor verschillende damrollen (vlak, diep, half, kunststof)

Hydraulisch aangedreven schijfkouter links/midden/rechts (optioneel)
De hydraulisch aangedreven schijfkouter zorgt voor een schoon en efficiënt oogstproces zonder verstoppingen. Het toerental 
wordt handmatig of automatisch afhankelijk van de rijsnelheid geregeld – naar keuze synchroon of met voorloop. 
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Standaard ROPA-snelwisselsysteem -
Optimale efficiëntie dankzij korte 
montagetijden
Voor de omschakeling tussen damopname en zwadopname heeft ROPA een 
praktisch snelwisselsysteem ontwikkeld. Binnen enkele minuten kan de Keiler 2 
van aardappeloogst naar uienoogst worden omgezet. Omgekeerd geldt hetzelfde. 
Het gehele koppelingsproces kan gemakkelijk door één persoon en zonder 
speciaal gereedschap worden uitgevoerd. Een praktijkgerichte oplossing voor 
aardappeltelers met uien- en rode-bietenteelt, die soms meerdere malen per dag 
het opnamesysteem moeten wisselen.

■ Sneller en eenvoudiger wisselen van de opname

■  De bestuurder kan de opname zelfstandig zonder hulp van een andere persoon 
verwisselen 

■ Geen speciaal gereedschap of vorkheftruck nodig

■ De opname kan op het veld worden gemonteerd 

■  Het loskoppelen van de opname zorgt voor optimale toegankelijkheid, zodat de 
zeefkettingen snel en ongecompliceerd kunnen worden verwisseld - omzetten 
naar een andere staafafstand

■ Dekband en zeefketting kunnen worden gesynchroniseerd

~ 10 minuten
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Grote reinigingselementen,
ideaal op elkaar afgestemd 
■ Grote zeefbanden met variabel instelbare schudder (standaard V2A in zeefkanaal)

■ Twee overlaadniveaus voor het afscheiden van grove vervuiling

■ Geïntegreerde zeefkettingspanner met optionele reinigingswals

■ Kluitenbreker voor zeefketting 1 en 2 (optioneel)

■  Snelheid en hoogte van de rondomlopende vingerkam (RVK) aan beide zijden traploos instelbaar

■  Door de inlaatbreedte in de RVK door verschuiven van de afleidwalsen af te stellen, zijn 
verschillende reinigingsinstellingen mogelijk

■ Toerentalverhouding tussen loofketting en zeefketting 2 instelbaar

■  Uitstekende loofafscheiding dankzij 7 rijen loofretentieveren, traploos instelbaar

■  Voorscheiding met hydraulisch aangedreven drievoudige of dubbele afleidwals 

■ Materiaalvriendelijke en efficiënte reiniging, zelfs bij hoge doorvoer

■  Alle reinigingseenheden behouden hun ingestelde snelheid, onafhankelijk van het toerental van 
de aftakas
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Langer reinigingstraject voor materiaalvriendelijke en efficiënte scheiding

Voor materiaalvriendelijke en efficiënte reiniging is de ROPA Keiler voorzien van grote reinigingselementen met een maximaal 
reinigingsoppervlak. De ROPA Keiler laat zijn voordelen ook zien bij het oogsten op moeilijke grond en/of in zware weersomstandigheden.



Zeefketting 1

Zeefketting 2

Loofketting

Rondomlopende vingerkam

Sorteerband

Bijproductenband

Bunker-rolvloer

Egel 1

Egel 2

Egel 3

Egel 4

Drievoudige afleidwals

Dubbele afleidwals

Bijproductenuitvoerband

Afvaluitvoerband

Alle banden en walsen zijn 
hydraulisch aangedreven, 
de snelheid kan dus traploos 
worden aangepast.
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Keiler 2 met 4 egels met afleidwalsen

Keiler 2 L met 4 egels zonder bijproductenband en zonder sorteerstand rechts



14 15

ROPA Keiler 2L met overlaadbunker
- non-stop rooien
■ Optimale bunkervulling met behulp van ultrasoonsensoren

■ Bunkerinhoud ong. 5,5 t

■ Knikdiepte 600 mm bij 3,5 m bordwandhoogte

■  Overdrachtwals met diameter van 185 mm voor materiaalvriendelijk overbrengen 
op de losband, extra reiniging van losse aarde

■  Structurele scheiding van bunkerbak en losband voor tijdbesparend en volledig 
legen van de bunker

■  Directe aandrijving van de staafband - storingsvrij lossen in alle omstandigheden

■  De stapsgewijze afvoer van de inhoud van de bunkerbak op de losband in 
combinatie met de uitschuifbare as verhoogt de stabiliteit bij het rijden op de 
akker en ontlast de bestuurder 

■  Door de 3-voudig scharnierbare losband kan flexibel worden ontladen
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Overladen
Standaard beschikt de Keiler 2 over een traploos instelbare 
losbandsnelheid. Optioneel is een hydraulisch scharnierende bunkerklep 
en een kistvuller met valzeil beschikbaar voor optimale bescherming van 
de knollen.

Bescherming van knollen
Individueel en gemakkelijk aan de betreffende rooiomstandigheden 
aangepaste instellingen zorgen voor een hoge doorvoer met 
verhoogde reinigingsprestaties. De verhouding van het toerental 
van de loofketting tot de zeefketting kan traploos en comfortabel 
vanuit de bestuurdersstoel worden gewijzigd. De elektrische in 
hoogte verstelbare rondomlopende vingerkam (RVK) en andere 
talrijke aanpassingsmogelijkheden vormen het uitgangspunt voor een 
effectieve en materiaalvriendelijke reiniging van de aardappelen.

Keiler 2 Silver Edition
met bunkerwanden van V2A roestvrij staal
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Potato Scale -
Wegen vóór het overladen
Met het nieuwe weegsysteem van ROPA kan de 
zo goed als exact inhoud van de bunker worden 
vastgesteld voordat de bunker wordt geleegd. 
Daardoor kunnen transportvoertuigen veiliger 
worden beladen en kan een eerste inschatting van 
de opbrengst worden gemaakt.

De inhoud van de bunker wordt bepaald aan de 
hand van 3 meetpennen aan de voor- en achterkant 
van de bunker. De inhoud van de bunker wordt 
altijd statisch gewogen tijdens het heffen van de 
bunker. Ook op hellingen is het wegen van de 
inhoud geen probleem, omdat de informatie van 
de bunkerweegschaalsoftware en de hellingssensor 
aan elkaar worden gekoppeld.

Om er zeker van te zijn dat het weegsysteem altijd 
100% functioneert, kan de bestuurder snel en 
eenvoudig een nulstelling (Tara-functie) uitvoeren.

De vastgestelde gegevens van de bunkerinhoud 
worden automatisch opgeslagen en toegewezen 
aan de seizoen-, opdracht- en dagteller.
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Realtime weergave van de weeggevens onder 
de normale terminalbediening

Terminalmasker Potato Scale met overzicht 
van meetgegevens en instelmogelijkheden



Werkplatform, 300 mm uitschuifbaar - grotere werkruimte voor 
meer bewegingsvrijheid

Ergonomisch werken op de sorteerstand

■   In hoogte verstelbare platforms, 
dus meer veiligheid en comfort 
voor het sorteerpersoneel, ook 
tijdens lange werkdagen

■ Platform vrij plaatsbaar

■ Maximale bewegingsvrijheid

■  Ruime uitwerpschacht 

■  Afgeronde randen 
en afdekkingen voor 
gebruikersveiligheid

Opklapbare ladder-
bumpers voor veilig 
instappen 

Klembeveiliging
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ROPA Keiler 2 Classic met 2 egels
Voor de Keiler 2 Classic zijn veel beproefde 
componenten uit de Keiler 2 overgenomen. 
Het grootste verschil tussen de beide 
aardappelrooiers zijn de twee egelbanden, 
die als afscheiders functioneren in de Keiler 2 
Classic. Het totaalconcept overtuigt in situaties 
waarvoor minder reiniging vereist is (zanderige 
of gescheiden bodemsoorten) met zeer hoge 
prestaties, bij maximale bescherming van de 
producten. De Keiler 2 Classic met de 
reinigingsaggregaten egel 1 en egel 2 
is zeer overzichtelijk, toegankelijk en 
onderhoudsvriendelijk.

Op de vlak oplopende en ruime 
sorteerband met optioneel 
bijproductenspoor kunnen tot 8 
personen comfortabel werken. 
Met een uitschuifbaar platform 
biedt de machine naast 
het bijproductenspoor 
ook voldoende 
ruimte voor meer 
sorteermedewerkers. 
In combinatie met in 
hoogte verstelbare 
platforms kan iedere 
werkplek individueel 
en ergonomisch 
worden ingericht.

Uitzwenkbare sorteerstand voor 
nog meer ruimte

Zeefketting 1

Zeefketting 2

Loofketting

Rondomlopende vingerkam
(alternatief drievoudige afleidwals)

Sorteerband

Bijproductenband

Bunker-rolvloer

Egel 1 Egel 2

Drievoudige afleidwals

Bijproductenretourband

Afvaluitvoerband 
(optioneel)

Bijproductenuitvoerband
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Keiler 2 Classic met drievoudige afleidwalsen Keiler 2 Classic met RVK, bijproductenspoor en sorteerwalsen

Individuele reiniging
Om de benodigde reinigingswerkzaamheden te 
minimaliseren, kan de rondomlopende vingerkam 
(RVK) door drievoudige afleidwalsen worden 
vervangen en kan één bijproductenspoor worden 
weggelaten. Daardoor wordt niet alleen bespaard aan 
gewicht en kosten, ook de doorvoer wordt verhoogd. 
Deze opties kunnen wanneer nodig later als module 
worden toegevoegd. Vanaf het allereerste begin van 
de constructie van de machine is rekening gehouden 
met de mogelijkheid de machine later aan te passen.

Hetzelfde geldt voor de 4-egel-machine. Ook deze 
kan optioneel worden uitgerust zonder bijproducten- 
en uitvoerband en met afleidwalsen in plaats van 
rondomlopende vingerkam.

Keiler 2 Classic standaard met XL-bunker
De aardappelrooier Keiler 2 Classic met 2 scheidingsaggregaten en grote sorteerstand overtuigt in het bijzonder locaties waar gemakkelijk 
kan worden gezeefd. Met de nieuwe ROPA XL-bunker is de inhoud van de bunker vergroot, om daarmee de hoge rooicapaciteit optimaal te 
kunnen benutten. Automatisch vullen met behulp van ultrasoonsensoren zorgt ervoor dat de bunker optimaal wordt gevuld. De bunker kan 
worden uitgerust met een scharnierklep, waardoor de valhoogte in de aanhanger wordt verlaagd en de aanhanger perfect wordt gevuld.
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Keiler 2 Classic met dubbele bunker
Met de Keiler 2 Classic met dubbele bunker kunnen ondermaatse 
aardappelen direct op de aardappelrooier worden gescheiden en 
uitgesorteerd, zonder de oogst te beschadigen.
Door sorteerwalsen op de sorteerband kunnen ondermaatse aardappelen 
naar een afgescheiden bunkersegment worden afgevoerd, afzonderlijk 
op een aanhanger of in bakken worden gestort en nog in de oogsttijd bijv. 
als krieltjes worden verkocht. Dit spaart opslagruimte en heeft bovendien 
voordelen wat betreft de ventilatie en de levensduur bij opslag van de 
normale aardappelen.
Via vier traploos tussen 25 en 40 mm verstelbare sorteerwalsen vindt deze 
scheiding direct na de sorteerband plaats. De bunker is ingedeeld in een 
verhouding 3 tot 1, heeft twee afzonderlijke beschikt over een automatisch 
vulmechanisme voor de hoofdbunker. Beide bunkers kunnen los van elkaar 
worden geleegd en de overlaadhoogte is 4,20 meter, waardoor de bunkers 
zeer efficiënt kunnen worden gevuld.

Keiler 2 Classic
met overlaadbunker
Ook de Keiler 2 Classic kan optioneel met drijfwiel en overlaadbunker worden 
uitgerust. Bij de Keiler 2 Classic kan de inhoud van de overlaadbunker tot 
6 ton worden verhoogd. 

Het snelwisselframe voor de opname is eveneens standaard geïntegreerd, 
zodat deze machine door het kleinere aantal reinigingsaggregaten bijzonder 
geschikt is voor het oogsten van uien en andere speciale gewassen.

Afneembare sorteertafelverhoging
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Grote en overzichtelijke terminal – intuïtieve bediening
■  Duidelijke en overzichtelijke presentatie met grote functietoetsen

■  Er kunnen moeiteloos tot 6 verschillende rooi-instellingen worden opgeslagen

■  Met één druk op de knop gemakkelijke en zeer snelle aanpassing aan veranderende bodem- en 
oogstomstandigheden

■  Weergave en aanpassing van de functies, naar keuze ook vanaf de sorteertafelterminal

■  Intuïtieve bediening van de complete rooier

Meer gebruiksgemak resulteert in hogere kwaliteit en betere prestaties
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Terminal- en functiebeschrijving in de 
gebruiksaanwijzing.

www.ropa-maschinenbau.de

Intuïtief bedieningsconcept
■  De ROPA-terminal is ergonomisch en kan perfect worden geïntegreerd 

in elke tractorcabine
■ ISOBUS 8-inch kleurenterminal met glazen touch-display
■ Intuïtieve symbolen op het display
■ Vrij configureerbare gebruikersinterface
■   Ergonomisch vormgegeven bedieningselementen met mini-joysticks - 

goed georganiseerde en gemakkelijk te begrijpen indeling
■   Met de programma's, die individueel kunnen worden geconfigureerd en 

opgeslagen, kan de bestuurder de machine handmatig of automatisch 
aan verschillende rooiomstandigheden aanpassen

Volledige ISOBUS-compatibiliteit
■  De machine kan met elke gewenste ISOBUS-terminal worden bediend 
■  ISOBUS-voorbereiding van moderne tractoren wordt volledig 

ondersteund
■  ISOBUS-modificatiepakket voor tractoren zonder ISOBUS-functionaliteit 

(optioneel)
■  ISOBUS-AUX-bedieningselementen links en rechts individueel 

programmeerbaar (optioneel)
■  Eigen terminalmasker voor het visualiseren van de toewijzingen
■ ROPA 12" Touch-terminal (optioneel)

Bedieningselementen 
conform ISOBUS AUX–N-
norm, volledig vrij toe te 

wijzen

ISO-besturing joystick
32 33

Bedieningselement rechts 
standaard toewijzing 2

Bedieningselement links overlaad-
bunker standaard toewijzing 1

Bedieningselement links overlaad-
bunker standaard toewijzing 2

Bedieningselement rechts 
standaard toewijzing 1
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Assistentiesystemen en ISOBUS-functionaliteiten
Rooiprogramma's die kunnen worden opgeslagen
■  Zes programmaknoppen voor het snel opslaan en oproepen van diverse

machine-instellingen
■   Individueel configureerbaar, kunnen worden opgeslagen met naam
■   Ideaal voor terugkerende rooiomstandigheden

Automatisch zeefketting- en egelmechanisme (optioneel)
■  De zeefketting wordt afhankelijk van de rijsnelheid aangestuurd, wanneer egel 1 echter 

toch nog teveel wordt belast, wordt deze daarnaast ook afhankelijk van de belasting 
aangestuurd

■  Het minimale en maximale toerental van de zeefketting wordt vooraf ingesteld
■  De verhouding tussen het toerental van de zeefketting en de rijsnelheid kan worden 

aangepast

Automatisch overbelastingssysteem en Turbo Clean
■  In het geval van een blokkade worden de betreffende reinigingsaggregaten

die zich daarvóór bevinden automatisch uitgeschakeld
■  "Vastlopen" of beschadigingen door overbelasting van de rooier worden voorkomen
■  Het Turbo Clean-reinigingsprogramma kan in het menu worden geactiveerd

Stuur- en diepteregeling
■  Traploze diepteaanpassing van de opname
■  Automatische damdrukregeling
■  Automatische detectie van het dammidden

ROPA-videoswitch (optioneel)
■  Automatisch activeren van de zeefkanaal-,

egelband-, sorteerband-, 
bunkerscharnierklep- en 
achteruitrijcamera



Bedieningseenheden op de sorteerstand - volledige functionaliteit Eenvoudige en snelle aanpassing
 Hoogte en hellingshoek van de scheidingsaggregaten kunnen met één druk op de knop gemakkelijk traploos hydraulisch en elektronisch 
worden aangepast

1

2

3

1 2 3
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Uniek onderstelconcept met telescopische as en grote 
radiaalbanden
■  Standaardbanden met grote radiale banden 850/50 R30.5, voldoende draagvermogen bij een 

bandenspanning van minder dan 2 bar

■  Telescopische as voor verhoogde stabiliteit

■  3 meter transportbreedte op de weg

■  3,5 meter buitenbreedte tijdens het rooien

■  Doorrooien van rijstroken mogelijk

■  Optioneel hydraulisch aangedreven as

■  Grote stuurhoek, aan beide kanten 21 graden

■  Handmatige/automatische hellingcompensatie

3,0 m  3,5 m

Rijstrookrooien met ingeschoven telescopische as - er hoeft niet over de aardappeldam te worden gereden

Standaard hydraulische hellingcompensatie - geoptimaliseerde reiniging en meer comfort voor het sorteerpersoneel
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*met uitzondering van Keiler 2 Classic en Keiler 2 L

Er zijn geen vrijstellingen nodig* - transportbreedte 
van slechts 3 meter op de openbare weg



Drijfwiel
Comfortabel en robuust voor extreme rooiomstandigheden

Gemakkelijk in de grond dringen en manoeuvreren! Voor verhoogde tractie en bodembescherming, zelfs 
in extreem moeilijke rooiomstandigheden, kan de ROPA Keiler 2 optioneel met een drijfwiel worden 
uitgerust. Ook bij deze uitrustingsoptie met grote banden 850/50 R 30.5 is de transportbreedte op de 
openbare weg slechts 3,00 meter. 
Door de geïntegreerde vrijloop van de as kan met een snelheid van maximaal 40 km/u worden gereden.

Op het wiel kan een maximaal koppel tot 14.500 Nm worden gerealiseerd, wat resulteert in een stuwkracht 
van 2 ton. Tijdens de rit kan op ieder moment worden aan- en afgekoppeld. De maximale snelheid bij 
aangekoppeld drijfwiel is maximaal 14 km/u.

De nieuwe en op de praktijk afgestemde automatische modus bij tractoren met ISOBUS is comfortabel en 
elegant. Het drijfwiel wordt tijdens het optrekken automatisch aangestuurd in de betreffende rijrichting, 
synchroon geregeld en weer uitgeschakeld bij stilstand. Dit is een belangrijk voordeel omdat het drijfwiel 
tijdens manoeuvreren of wegrijden niet voortdurend afzonderlijk hoeft te worden ingeschakeld, stopgezet 
of achteruit geschakeld.

Het stroomverbruik in de boost-modus is maximaal 65 KW.

Ondanks de grote banden 850/50 R30.5, is de stuurhoek identiek aan de originele as en bedraagt 
+/- 21 graden.

 www.ropa-maschinenbau.de

AUTO
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Onderhoudsvriendelijke en 
eenvoudig toegankelijke 
constructie
■  Goed ingedeelde elektrische installatie, met markeringen voor 

de afzonderlijke aders over de volledige kabellengte

■  Geïntegreerd diagnosesysteem

■  Lagers, schroeven en onderdelen conform DIN-norm

■  Hoogwaardige hydraulische leidingen
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de via de uitwerpschacht en het bijproductenspoor 
uitgesorteerde knollen. Daardoor wordt verrotting 
gestimuleerd en consequent voorkomen dat de 
knollen het daarop volgende jaar ontkiemen.

De ROPA-aardappelkneuzer is de nieuwe, duurzame,
verdelgingsmiddelvrije en energiezuinige manier ter 
voorkoming van  aardappelopslag in de opvolgende 
gewassen. De aardappelkneuzer plet en verbrijzelt 

ROPA-aardappelkneuzer

Gekneusde aardappelen hebben een duidelijk kleiner volume en een groter raakoppervlak, daardoor wordt het ontbindingsproces 
in hoge mate gestimuleerd en uitkiemen het daarop volgende jaar voorkomen. Met de ROPA-aardappelkneuzer wordt 
aardappelopslag vermeden, daardoor zijn minder chemische en mechanische bestrijdingsmaatregelen nodig.

Knipmes van staal of één kneusband

•  Van grote aardappelen worden kleine
stukjes afgeslagen, totdat deze door de 
kneuswalsen worden opgepakt, gekneusd 
en doorgedrukt

•  Grote kluiten worden in kleine stukjes 
gebroken, opgepakt en eveneens 
doorgedrukt

Hydraulische aandrijving van de rubberen 
wielen

•  Het wrijvingseffect door de verschillende 
toerentallen van de wielen versterkt het 
effect tijdens het kneuzen

•  Het toerental kan met een
regelaar variabel worden aangepast

Mechanische 
beveiliging tegen 
stenen en vreemde 
voorwerpen met 
behulp van spiraalveren 
voor de voorspanning 
- voor rooien zonder 
onderbrekingen

Uitgesorteerde aardappelen

Gekneuzde en kleingehakte aardappelen

Hydraulisch openspreiden tot 300 mm voor 
vrije doorgang

•  Er kan ook zonder kneusfunctie worden 
gerooid

•  Openen bij extreem grote vreemde 
voorwerpen

Weinig geluid
•  Geen direct contact tussen de kneuswalsen
•  De afstand tussen de kneuswalsen kan 

variabel worden ingesteld met een spil
300 mm
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Zonnedak, in hoogte verstelbaar (optioneel, uit te breiden met zijpanelen)
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Uitrustingsopties voor nog meer functionaliteit

Extra camera's voor zeefketting, loofketting, egel, sorteertafel, bunker en achteruitrijcamera

Verzamelbak

Zeefkettingspanner met afzonderlijke, 
uitklapbare reinigingswalsZijpanelen opklapbaar

Extra in hoogte verstelbaar werk-
platform

Bekerhouder Aanrijdingsbeveiliging voor de dissel

Gecombineerde vingerkam en 
borstelkam



Keiler 2 Classic, Rheinland

Keiler 2, Nordrhein-Westfalen Keiler 2 WD, Chili

Keiler 2 L, Niedersachsen Keiler 2 Silver Edition, Niedersachsen

Keiler 2 Silver Edition, Nordrhein-WestfalenAardappeldag in Greilsberg, Beieren

Keiler 2 L zwadopname, Frankrijk Keiler 2 L, Frankrijk

Keiler 2 Classic, Nordrhein-Westfalen

Keiler 2 dubbele bunker, Niedersachsen

Keiler 2, Niedersachsen

Keiler 2 L WD, Nederland Keiler 2, Beieren
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Uitrusting voor toegevoegde waarde - bij ons standaard:
■   Volledig hydraulische aandrijving van de complete rooier
■  Automatische detectie van het dammidden
■   Opname met snelwisselfunctie
■    Hydraulische damdrukontlasting, traploos instelbaar vanaf de tractor
■    Hydraulische rooidiepteaanpassing in combinatie met hydraulische 

damdrukregeling
■   Zeefkettingen en loofband zijn traploos instelbaar vanuit de tractor
■    Hydraulisch aangedreven en traploos regelbare snelheid van schudder
■   Zeefkanaal 1 met V2A
■   Hoekafstelling egel 1 en 2, hydraulisch incl. automatisch mechanisme
■   Elektrische hoogteverstelling van de drie afleidwalsunits
■    Rondomlopende vingerkam (RVK) 4-voudig, per 2 rijen gescheiden 

aangedreven, regelbare snelheid (Classic optioneel)
■   RVK met elektrische hoogteverstelling (Classic optioneel)
■    Bijproductenband gescheiden van sorteerband aangedreven en traploos 

instelbaar (Classic optioneel)
■   Terugvoer van bijproducten met omschakelklep (Classic optioneel)
■    Automatische aanpassing van de valhoogte en bunkertoevoer met 

bunkervulsledes
■   7,5 ton-bunker met rolvloer, 8 ton-bunker Classic XL 
■    Grote standaardbanden 850/50 R 30.5, persluchtrem (Classic optioneel)
■    ISOBUS-besturing voor het eenvoudig afstellen van alle functies vanuit de 

tractor
■   ROPA ISOBUS Touch-terminal
■   Aanhanger kogelkop K80 
■   Hydraulische steunvoet
■   Telescopische as voor 3 m breed bij rijden op de weg en 3,5 m breed op 

het veld
■   Hydraulische hellingcompensatie van de as, automatisch geregeld 
■   Groothoek-aftakas, toerental aftakas 1.000 omw/min
■    Automatisch overbelastingssysteem en Turbo Clean-reinigingsprogramma 

voor zeefketting, loofketting en egel
■   Programmaknoppen voor het opslaan van 6 rooiprogramma's

Nog meer uitrustingsopties:

■ Onderstel

-  Drijfwiel voor verhoogde tractie, automatisch 
aangestuurd in de betreffende rijrichting

■ Opname/zeefkanaal

-  Damopname met schijfkouter en damrol 
(90 cm)

-  Damrol halve uitvoering, diepe uitvoeren, kunststof 
uitvoering

- Tweebladschaar breed voor damafstand 90 cm  

- Driebladschaar 

-  Middenschaar wanneer de middelste schijfkouter 
wegvalt

-  Hydraulische voorbereiding voor hydraulische 
schijfkouter/zwadopname met rooias en dekband 

-  Hydraulisch aangedreven schijfkouter links, midden 
en rechts

- Schijfkouter rechts ook mechanisch

-  Zwadopname met rooias, hydraulische dekband en 
diepteregelingswielen

-  Schaaropname voor speciale gewassen (bijv. voor 
rode bieten) met diepteregelingswielen

- Reinigingswals zeefketting 1

- Rubberen vleugelwals op aandrijfas

- Kluitenbreker voor zeefketting 1 en 2

■ Scheiding

- Hoekafstelling egel 4, hydraulisch

- Egel staafafstand 40 mm, 36 mm

-  Egel met H-profiel op ronde stang in plaats van 
V-profiel

-  Afleidwalspakket; onderste wals met 
spiraalconstructie (bijv. voor wortelen)

■ Sorteertafel
-  Verzamelbak met uitloopband, hydraulisch 

aangedreven

■ Aardappelkneuzer
-  Hydraulisch aangedreven rubberen wielen met 

knipmes

■ Bunker
-  Bunkerscharnierklep hydraulisch neerlaatbaar
-  Kistvuller trechterbreedte 900 mm, hydraulisch 

klapbaar
-  Kistvuller trechterbreedte 1.900 mm, hydraulisch 

klapbaar
-  Overlaadbunker 5,5 t (Classic 6 t)
- Dubbele bunker bij Classic (verhouding 3:1)
-  Bunkerwanden van V2A roestvrij staal (standaard 

bunker)

■ Comfort
-  Zeefkettingautomaat met geregelde snelheid, incl. 

automatische egel
-  TASK-controller voor opdrachtbeheer in combinatie 

met ROPA-terminal
-  Modificatiepakket ISOBUS voor tractor zonder 

voorbereiding
-  ISOBUS-bedieningselement incl. AUX-functie, 

kan vrij worden toegewezen aan het rechter 
bedieningselement

- ROPA-videoswitch tussen camerasysteem 1 en 2
- ROPA 12" Touch-terminal

■ Verlichting
-  LED-werklampen op zeefkanaal, egel 1 op 2, 

sorteerband en bunkeruitvoer
- 1 zwaailicht
- Verlichting voor beschermdak

■ Camera en videosysteem

-  Videosysteem bestaand uit 1 x 7" TFT-monitor 
incl. kabelset voor het aansluiten van 4 camera's

-  Extra videosysteem bestaand uit 
1 x 7" TFT-monitor incl. kabelset voor het aansluiten 
van 4 camera's

- Camerapositie zeefkanaal 1 naar 2

- Camerapositie egel 1 naar 2

- Camerapositie wiel in rijrichting rechts

- Camerapositie sorteerband

- Camerapositie afvaluitvoerband

- Camerapositie bunkerkop

- Achteruitrijcamera

■ Zon- en weerbescherming

-  Beschermdak I - zonnedak voor sorteertafel zonder 
zijdelen, incl. montageframe

-  Beschermdak II - weerbeschermdak voor 
sorteertafel met zijdelen, incl. montageframe

Scheidingsunit egel 2: 
1.160 mm brede rubberen noppenband en dubbele 
afleidwals (Classic 1.300 mm drievoudige afleidwals / 
optionele RVK met 4 rijen vingers)

Scheidingsunit egel 3: 
700 mm brede rubberen noppenband en dubbele 
afleidwals

Scheidingsunit egel 4: 
1.300 mm brede rubberen noppenband en 
rondomlopende vingerkam (RVK) met vier rijen vingers. 
Snelheid, hoogte en kanteling zijn instelbaar vanaf de 
tractor.

Bijproductenspoor:
350 mm breed incl. omschakelklep voor terugvoer van 
bijproducten (Classic optioneel met bijproductenspoor, 300 
mm breed)

Sorteertafel:
Breedte: 1.100 mm (Classic 1.000 mm)
Lengte: 1.900 mm (Classic 5.050 mm)
De sorteertafel heeft ruimte voor 5 personen (Classic 
tot 8 personen). Grote uitwerpschachten zorgen voor 
verstoppingsvrije afvoer van bijproducten. Door twee 
in hoogte verstelbare platforms kan flexibel worden 
aangepast aan de lichaamslengte. Opklapbare ladders 
zorgen voor ergonomisch en veilig in- en uitstappen.

Bediening op de rooier:
Op de bedieningseenheid met 
waarschuwingsvoorzieningen kunnen alle functies van de 
aardappelrooier worden ingesteld vanaf de sorteerstand. 
De sorteerbandsnelheid kan eveneens traploos worden 
aangepast met een afzonderlijke draaischakelaar.

Bunker: 
De bunker met rolbodem heeft een capaciteit van 
ongeveer 7,5 ton, bij de Keiler Classic XL is dat ong. 8 
ton. De bunkerbreedte is 2.235 mm en de maximale 
overlaadhoogte is 4.200 mm. De tweetraps aandrijving is 
traploos regelbaar. De vulautomaat zorgt ervoor dat de 
bunker optimaal wordt gevuld. De bunker kan worden 
uitgerust met een scharnierklep, waardoor de valhoogte 
in de aanhanger wordt verlaagd en de aanhanger perfect 
wordt gevuld. Optioneel is een hydraulisch opklapbare 
kistvuller verkrijgbaar in verschillende uitloopmaten.

Besturing:
De machine wordt standaard bestuurd met behulp van een 
ISOBUS Touch-terminal.

Lengte: 11.800 mm
Breedte: 3.000 mm (Classic 3.300 mm)
Hoogte: 3.990 mm

Koppeling:
Kogelkoppeling met 80 mm diameter (specifiek uitvoerbaar 
per land).
De dissellengte is 2.565 mm.

Banden:
Twee grote radiale banden 850/50 R30.5
(Classic 650/65 R30.5, optioneel 850/50 R30.5) 

Telescopische as:
Voor een betere stabiliteit is de 
aardappelrooier uitgerust met een telescopische as, wat 
betekent dat het buitenspoor van de machine niet breder is 
dan 3.000 mm tijdens het transport en bij het doorrooien. 
De as kan worden verlengd tot 3.500 mm tijdens het 
doorrooien.

Aandrijving:
De aandrijving is 100% hydraulisch. Alle zeefkettingen en 
reinigingsunits kunnen traploos en onafhankelijk van de 
snelheid van de aftakas worden ingesteld. De rijsnelheden 
of toerentallen van de rooier blijven constant, zolang de 
aandrijfas van de trekker tenminste 650 omw/min. levert.

Opname:
Het opnameaggregaat is met het ROPA-snelwisselsysteem 
uitgerust. De rijbreedte kan van 750 mm tot 900 mm 
worden ingesteld. De twee of vier schijfkouters (afhankelijk 
van de uitrusting) kunnen traploos worden aangepast 
aan de betreffende afstand. De damopname vindt 
plaats via twee damtrommels, die verschillend kunnen 
worden uitgevoerd. Twee loofintrekrollen zorgen voor 
probleemloos transport. De buitenste kouterschijf in de 
rijrichting rechts kan optioneel hydraulisch aangedreven 
worden, een extra kouterschijf is optioneel beschikbaar.

Damgeleiding:
De machine is standaard uitgerust met een detectie van het 
dammidden. De diepte-instelling is standaard hydraulisch. 
Ook automatische damdrukontlasting of hydraulische 
damdrukregeling zijn mogelijk.

Zeefkanaal:
Breedte zeefketting 1: 1.600 mm
Breedte zeefketting 2: 1.488 mm
Zeefkanaal 1 is standaard met V2A bekleed, ook standaard 
is een hydraulisch aangedreven schudder met traploos 
regelbare snelheid. 

Loofscheiding:
De loodscheiding gebeurt via een 1.600 mm brede 
loofketting en rubberen terughouder voor loof in 7 rijen 
achter elkaar aangebracht en elektrisch verstelbaar.

Scheiding van bijproducten:
Scheidingsunit egel 1: 
1.450 mm brede rubberen noppenband en drievoudige 
afleidwals (Classic 1.450 mm)

Technische gegevens ROPA Keiler 2:
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               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf, Duitsland
Tel. +49 (0) 87 85/9 6010 · kartoffel@ropa-maschinenbau.de ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau
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