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W pełni hydrauliczny napęd  
W	pełni	hydrauliczny	napęd	umożliwia	
automatyczną	regulację	obrotów	wszystkich	
jednostek	czyszczących.	Już	od	obrotów	wałka	
przekaźnika	mocy	rzędu	650	obr/min	jednostki	
czyszczące	są	zaopatrywane	są	w	maksymalną	
ilość	oleju	przez	układ	hydrauliczny	
Load-Sensing.	Celem	dopasowania	do	
zmieniających	się	warunków	elementy	
czyszczące	regulowane	są	niezależnie	od	
prędkości	obrotowej	ciągnika,	od	minimalnych	
do	maksymalnych	obrotów	i	to	indywidualnie	
bez	uruchamiania	pedału	gazu.
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Niepowtarzalna koncepcja napędu 
■  Obroty	taśm	sitowych	ustawiane	są	niezależne	od	obrotów	taśmy	łęciny

■  Niezależnie	od	obrotów	wałka	przekaźnika	mocy	wszystkie	jednostki	
czyszczące	zachowują	optymalne	obroty

■  Możliwa	redukcja	obrotów	taśmy	łęciny	w	stosunku	do	obrotów	taśm	
sitowych	aż	do	10	%

■  Nieprzerwana	kontrola	ciśnienia	zapobiega	zapchaniu	jednostki	kopiącej

■  Mechaniczne	sprzęgło	ślizgowe	nie	jest	potrzebne	–	wyraźnie	większe	
przekazywanie	mocy	i	brak	zużycia

■	 	Łagodny	rozruch	wszystkich	taśm	i	elementów	czyszczących

■	 	Bez	łańcuchów,	pasków	klinowych	i	napinaczy	-	bez	korekt	ustawienia,	mniej	
zużywających	się	elementów,	większa	niezawodność

■ Dwa	wały	przegubowe,	dzięki	temu	mniej	miejsc	smarowania

■	 	Wyraźnie	zredukowany	poziom	hałasu,	przyjemna	praca	na	maszynie

■	 	Możliwe	oszczędności	paliwa	przez	zredukowane	obroty	silnika

■	 	Liczne	ustawienia	regulować	można	bezpośrednio	za	pośrednictwem	
terminalu	na	stanowisku	selekcyjnym

■	 	Szybka	i	komfortowa,	reagująca	na	zmieniające	się	warunki	kopania	
regulacja	maszyny

■	 		W	pełni	hydrauliczny	napęd	całego	wyorywacza	i	dzięki	temu	niski	poziom	
wibracji	i	hałasu
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Jeśli	nie	jest	niezbędna	pełna	ilość	
oleju,	to	można	dalej	zmniejszyć	obroty	
wałka	przekaźnika	mocy	i	obroty	silnika.	
Wynikająca	stąd	oszczędność	paliwa	jest	
wielką	zaletą	w	porównaniu	z	podobnymi	
maszynami	tego	typu.	Indywidualnie	
konfigurowalne	i	zapisywalne	w	
pamięci	programy	kopania,	co	ułatwia	
operatorowi	manualne	lub	automatyczne	
dopasowanie	do	konkretnych	warunków	
kopania.



Dodatkowy krój tarczowy (opcja)
Dodatkowy	krój	tarczowy	oddziela	także	większe	ilości	łęciny	celem	wolnego	od	zatorów	
podbierania	plonu

Sterowanie sekcji podbierającej - w pełni automatyczna regulacja nacisku 
na redliny ROPA
■	 	Seryjne	wyposażenie	w	układ	odciążania	nacisku	na	redliny	i	regulacja	nacisku	na	redliny	w	połączeniu	z	hydrauliczną	regulacją	

głębokości	kopania
■	 Ustawianie	podczas	jazdy	-	wygodnie	z	kabiny	ciągnika	
■	 Prowadzenie	na	głębokość	i	redukcja	nacisku	na	redliny	ustawiane	dla	każdego	rzędu	z	osobna
■	 Możliwość	kopania	tylko	jednego	rzędu	-	szczególnie	przydatna	przy	worywaniu
■	 Opcjonalnie	różne	lemiesze	(jednopłatowe,	dwupłatowe,	trzypłatowe,	lemiesz	pośredni)
■	 Opcjonalnie	różne	rolki	redlin	(płaskie,	głębokie,	półwałki,	tworzywo	sztuczne)

Hydraulicznie napędzany krój tarczowy lewy/środkowy/prawy (opcja)
Napędzany	hydraulicznie	krój	tarczowy	zapewnia	wolne	od	zatorów,	czyste	i	efektywne	żniwa.	Obroty	ustawiane	są	manualnie	lub	
automatycznie	w	zależności	od	prędkości	jazdy	-	do	wyboru	synchronicznie	lub	z	działaniem	wczesnym.	
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ROPA system szybkiej zmiany 
na wyposażeniu seryjnym -
Wysoka wydajność dzięki krótkiemu 
przezbrajaniu
Celem	zmiany	między	sekcją	podbierającą	redlin	i	sekcją	podbierania	pokosu	ROPA	
skonstruowała	praktyczny	system	szybkiej	zmiany.	W	ciągu	niewielu	minut	można	
Keilera	2	przestawić	z	kombajnu	do	zbioru	ziemniaków	na	kombajn	do	zbioru	cebuli.	
To	samo	dotyczy	przeciwnego	kierunku.	Cały	proces	sprzęgania	może	przeprowadzić	
jedna	osoba,	komfortowo	i	bez	użycia	specjalnych	narzędzi.	Praktyczne	rozwiązanie	
zwłaszcza	dla	plantatorów	ziemniaka	uprawiających	również	cebulę	lub	buraki	
czerwone,	którzy	nawet	kilka	razy	na	dzień	muszą	zmieniać	system	podbierania.

■	 Szybka	i	prosta	zmiana	sekcji	podbierającej

■	 	Operator	może	dokonać	tej	zmiany	samodzielnie,	bez	udziału	innych	osób	

■	 Nie	są	tu	potrzebne	żadne	specjalistyczne	narzędzia	ani	też	widłak

■	 Przezbrojenie	to	może	być	wykonywane	na	polu	

■	 	Odczepienie	sekcji	podbierającej	umożliwia	doskonały	dostęp	celem	wymiany	taśm	
sitowych	-	zmiana	na	inny	odstęp	prętów

■	 Możliwy	jest	zsynchronizowany	bieg	taśmy	sitowej	i	taśmy	dachowej

~ 10 minut
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Szeroko zakrojone elementy układu czyszczenia,
idealnie do siebie dopasowane 
■	 	Wielkopowierzchniowe	taśmy	sitowe	z	dowolnie	ustawialnymi	wstrząsaczami

(seryjnie	V2A	w	kanale	sitowym)

■	 Dwa	stopnie	przejściowe	celem	luzowania	bryłowatych	zanieczyszczeń

■	 Zintegrowany	napinacz	taśmy	sitowej	z	opcjonalnym	walcem	czyszczącym

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

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

■	 	Regulowana	szerokość	wlotu	na	UFK	przez	przesunięcie	wałków	odprowadzających	umożliwia	
zmianę	ustawień	czyszczenia

■	 Ustawialny	stosunek	obrotów	taśmy	łęciny	i	taśmy	sitowej	2

■	 	Doskonałe	oddzielanie	łętów	dzięki	7	rzędom	sprężyn	zatrzymujących	łęcinę,	ustawianych	
bezstopniowo

■ 	Wstępna	selekcja	hydraulicznie	napędzanym	potrójnym	lub	podwójnym	wałkiem	odprowadzającym

■	 Delikatne	i	wydajne	czyszczenie,	także	przy	dużej	przepustowości

■	 	Niezależnie	od	obrotów	wałka	przekaźnika	mocy	wszystkie	jednostki	czyszczące	zachowują	swoją	
ustawioną	prędkość
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Wydłużona droga czyszczenia celem delikatnej oraz wydajnej separacji

Celem	ochronnego	i	wydajnego	czyszczenia	wbudowane	są	w	ROPA	Keiler	wielkowymiarowe	elementy	czyszczące	z	maksymalną	powierzchnią	
oczyszczania.	Swoje	szczególne	zalety	udowadnia	ROPA	Keiler	zwłaszcza	podczas	żniw	na	ciężkich	glebach	i/lub	trudnych	warunkach	pogodowych.



Taśma	sitowa	1

Taśma	sitowa	2

Taśma	łęciny

Obiegowy	grzebień	palczasty

Taśma	selekcyjna

Taśma	odpadów

Zasobnik	z	podłogą	
Tuchroll

Jeż	1

Jeż	2

Jeż	3

Jeż	4

Potrójny	wałek	odprowadzający

Podwójny	wałek	
odprowadzający

Taśma	wynoszenia	odpadów

Taśma	odprowadzająca	
zanieczyszczenia

Wszystkie taśmy i walce 
napędzane są hydraulicznie 
i dzięki temu ich 
prędkość ustawiana jest 
bezstopniowo.
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Keiler 2 4 jeże z wałkami odprowadzającymi

Keiler 2 L 4 jeże bez taśmy odpadów i stanowiska selekcyjnego z prawej strony
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ROPA Keiler 2 L z zasobnikiem przeładunkowym
- wykopuj bez przerwy
■	 Optymalne	napełnianie	zasobnika	dzięki	czujnikom	ultradźwiękowym

■	 Pojemność	zasobnika	ok.	5,5	t

■	 Głębokość	zanurzenia	600	mm	przy	wysokości	burty	3,5	m

■	 	Wałek	przenoszący	o	średnicy	185	mm	celem	delikatnego	przenoszenia	na	
przenośnik	wyładowczy,	dodatkowe	czyszczenie	z	luźnej	gleby

■	 	Strukturalne	oddzielenie	wanny	zasobnika	i	taśmy	wyładowczej	w	celu	
czasoosczczędnego	i	całkowitego	opróżnienia	zasobnika

■	 	Bezpośredni	napęd	taśmy	prętowej	-	bezproblemowy	rozładunek	w	każdych	
warunkach

■	 	Sekwencyjne	odprowadzanie	zawartości	wanny	zasobnika	na	taśmę	wyładowczą	w	
połączeniu	z	wysuwaną	osią	zwiększa	stabilność	jazdy	na	polu	i	odciąża	kierowcę

■	 	3-krotnie	zginana	taśma	wyładowcza	umożliwia	elastyczny	rozładunek
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Rozładunek
Keiler	2	posiada	seryjnie	bezstopniowo	regulowaną	prędkość	rozładunku.	
Opcją	jest	hydraulicznie	składana	przegubowa	część	przednia	zasobnika	
i	ładowarka	skrzyń	z	żaglami	upadku,	które	zapewniają	optymalną	
ochronę	bulw.

Ochrona bulw
Indywidualnie	i	w	prosty	sposób	dopasowane	do	warunków	kopania	
ustawienia	umożliwiają	wysoką	przepustowość	przy	rosnącej	
jednocześnie	wydajności.	Stosunek	obrotów	taśmy	łęciny	do	obrotów	
taśmy	sitowej	da	się	płynnie	i	wygodnie	zmienić	z	fotela	kierowcy.	
Elektrycznie	ustawiany	na	wysokość	obiegowy	grzebień	palczasty	
(UFK)	i	inne	wszechstronne	możliwości	ustawień	oferują	podstawę	dla	
efektywnego	i	ochronnego	czyszczenia	ziemniaków.

Keiler 2 Silver Edition
ze	ścianami	zasobnika	ze	stali	szlachetnej	V2A
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Potato Scale -
Ważenie przed 
załadunkiem
Nowy	system	ważący	firmy	ROPA	umożliwia	bardzo	
dokładne	określenie	zawartości	zasobnika	przed	
wyładunkiem.	Dzięki	temu	możliwy	jest	załadunek	
pojazdów	transportowych	z	zachowaniem	
dopuszczalnej	ładowności,	a	także	wstępna	ocena	
plonów.

Za	pomocą	po	3	trzpieni	pomiarowych	z	przodu	i	z	
tyłu	zasobnika	następuje	ustalanie	jego	zawartości.	
Ważenie	statyczne	odbywa	się	zawsze	podczas	
podnoszenia	zasobnika.	Również	ważenie	na	
nachyleniu	nie	jest	problemem	dzięki	współpracy	
oprogramowania	wagi	zasobnika	oraz	czujnika	
nachylenia.

Aby	mieć	pewność,	że	system	ważący	zawsze	działa	
w	100	%,	każdy	operator	może	szybko	i	łatwo	
przeprowadzić	kalibrację	(funkcja	tarowania).

Ustalone	dane	dotyczące	zawartości	zasobnika	
automatycznie	się	zapisują	i	trafiają	do	licznika	
sezonu,	zleceń	i	licznika	dziennego.
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Widok	na	żywo	danych	ważenia	pod	
standardową	obsługą	terminala

Zakładka	Potato	Scale	w	terminalu	z	przeglądem	
danych	pomiarowych	i	ustawieniami



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

Ergonomiczna praca na stanowisku 
selekcyjnym

■	 		Ustawiane	na	wysokość	podesty,	
dzięki	temu	znacznie	większe	
bezpieczeństwo	i	komfort	pracy	
personelu	sortującego,	nawet	
podczas	długich	dni	roboczych

■	 	Podesty	z	możliwością	
swobodnego	pozycjonowania

■	 	Maksymalna	swoboda	
poruszania	się

■	 	Obszerne	kasetony	wyrzutnika

■	 	Zaokrąglone	krawędzie	i	
osłony	celem	bezpieczeństwa	
użytkownika

Składany amortyzator 
drabinki zapewniający 
bezpieczne wchodzenie 

Zabezpieczenie 
przed 
zatrzaśnięciem
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ROPA Keiler 2 Classic z 2 jeżami
W	modelu	Keiler	2	Classic	zastosowanych	zostało	
wiele	sprawdzonych	podzespołów	z	modelu	
Keiler	2.	Główną	różnicę	między	tymi	kombajnami	
ziemniaczanymi	stanowią	obie	taśmy	kolczaste	
jako	urządzenia	oddzielające	w	kombajnie	Keiler	
2	Classic.	Cała	koncepcja	przekonuje	niewielkimi	
wymogami	w	zakresie	czyszczenia	(gleby	piaszczyste	
lub	separowane)	oraz	bardzo	wysoką	wydajnością	
czyszczenia	przy	jednoczesnej	maksymalnej	ochronie	
produktu.	Keiler	2	Classic	wyposażony	w	
dwa	agregaty	czyszczące	jeż	1	i	jeż	2	jest	
wyjątkowo	przejrzysty,	dostępny	i	łatwy	w	
konserwacji.

Na	płasko	wznoszącej	się	i	maksymalnie	
dużej	taśmie	selekcyjnej	z	
opcjonalnym	torem	odpadów	może	
wygodnie	pracować	nawet	8	osób.	
Dzięki	zastosowaniu	wysuwanego	
podestu	maszyna,	poza	torem	
odpadów,	zapewnia	
miejsce	na	dodatkowy	
personel	sortujący.	
W	połączeniu	
z	podestami	 z	
regulacją	wysokości	
można	tutaj	
indywidualnie	i	
ergonomicznie	
wyposażyć	każde	
miejsce	pracy.

Wysuwane stanowisko selekcyjne 
zapewniające jeszcze większą ilość 

miejsca

Taśma	sitowa	1

Taśma	sitowa	2

Taśma	łęciny

Obiegowy	grzebień	palczasty
(alternatywnie	potrójny	wałek	
odprowadzający)

Taśma	selekcyjna

Taśma	odpadów

Zasobnik	z	podłogą	
Tuchroll

Jeż	1 Jeż	2

Potrójny	wałek	
odprowadzający

Taśma	zawracania	odpadów

Taśma	odprowadzająca	
zanieczyszczenia	(opcja)

Taśma	wynoszenia	odpadów
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Keiler 2 Classic z trzema wałkami odprowadzającymi Keiler 2 Classic z UFK, torem odpadów i walcami sortującymi

Indywidualne czyszczenie
Aby	zminimalizować	wymagania	czyszczenia,	obrotowy	
grzebień	palczasty	(UFK)	można	wymienić	na	potrójne	
wałki	odprowadzające	i	zrezygnować	z	toru	odpadów.	
Pozwala	to	nie	tylko	na	obniżenie	wagi	i	kosztów,	
ale	także	na	zwiększenie	przepustowości.	Opcje	te	
można	w	razie	potrzeby	zmodernizować	modułowo.	
Od	samego	początku	konsekwentnie	rozważano	
odpowiednią	możliwość	konwersji.

To	samo	dotyczy	maszyny	z	4	jeżami.	Również	
ją	można	wyposażyć	opcjonalnie	w	wałki	
odprowadzające	zamiast	w	UFK	oraz	bez	taśmy	
odpadów	i	taśmy	wynoszącej.

Keiler 2 Classic seryjnie z zasobnikiem XL
Kombajn	ziemniaczany	Keiler	2	Classic	z	2	agregatami	oddzielającymi	i	dużym	stanowiskiem	selekcyjnym	przekonuje	zwłaszcza	w	miejscach,	
w	których	gleba	dobrze	się	przesiewa.	Nowy	zasobnik	ROPA	XL	ma	powiększoną	objętość,	co	pozwala	na	optymalne	wykorzystanie	wysokiej	
wydajności	wyorywania.	Automatyka	wypełnienia	zasobnika	z	czujnikami	ultradźwiękowymi	zapewnia	optymalne	wypełnienia	zasobnika.	
Zbiornik	może	też	być	wyposażony	w	przegub	redukujący	wysokość	upadku	ziemniaków	przy	przeładunku	na	przyczepę	i	umożliwiający	
sprawny	załadunek.
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Keiler 2 Classic z podwójnym 
zasobnikiem
Kombajn	Keiler	2	Classic	z	podwójnym	zasobnikiem	umożliwia	delikatną	
separację	i	sortowanie	ziemniaków	na	różne	rozmiary	bezpośrednio	na	
kombajnie	ziemniaczanym.
Wałki	sortujące	na	taśmie	selekcyjnej	umożliwiają	sortowanie	poszczególnych	
rozmiarów	do	wydzielonego	segmentu	zasobnika,	osobno	na	przyczepę	lub	
do	skrzynek	i	jeszcze	podczas	zbioru	sprzedaż	np.	jako	ziemniaki	wczesne.	
Pozwala	to	zaoszczędzić	przestrzeń	magazynową	oraz	dodatkowo	ma	
korzystny	wpływ	na	wentylację	i	zdolność	do	przechowywania	pozostałych	
klas	ziemniaków.
Odprowadzenie	na	taśmę	selekcyjną	bezpośrednio	po	wykopaniu	odbywa	
się	przez	wałki	sortujące	regulowane	bezstopniowo	w	zakresie	od	25	-	40	
mm.	Zasobnik	jest	podzielony	w	proporcjach	3	do	1,	ma	osobne	sanie	
do	napełniania	oraz	automatykę	napełnienia	głównego	zasobnika.	Oba	
zasobniki	można	opróżnić	niezależnie	od	siebie,	wysokość	przeładunku	
wynosi	4,20	metra,	co	umożliwia	wydajne	napełnianie.

Keiler 2 Classic
z zasobnikiem przeładunkowym
Również	Keiler	2	Classic	można	opcjonalnie	wyposażyć	w	koło	napędowe	
i	zasobnik	przeładunkowy.	W	Keiler	2	Classic	można	zwiększyć	pojemność	
zasobnika	przeładunkowego	do	6	t.	

Rama	do	szybkiej	wymiany	sekcji	podbierającej	jest	również	zintegrowana	
standardowo,	dzięki	czemu	właśnie	ta	maszyna,	z	powodu	zredukowanych	
agregatów	czyszczących,	jest	w	stanie	wydajnie	i	bez	niszczenia	zbierać	cebulę	
i	uprawy	specjalne.

Zdejmowane podwyższenie stołu 
sortownika
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Duży i przejrzysty terminal - samoobjaśniająca obsługa
■  Jasny	i	przejrzysty	obraz	z	dużymi	przyciskami	funkcyjnymi

■  Możliwość	łatwego	zapisywania	do	6	różnych	ustawień	kopania

■  Proste	i	szybkie	dopasowywanie	do	zmieniających	się	warunków	glebowych	i	żniwnych

■  Wyświetlanie	i	ustawianie	funkcji	do	wyboru	również	na	terminalu	stanowiska	selekcyjnego

■  Intuicyjna	obsługa	całego	wyorywacza

Zwiększona łatwość obsługi owocuje wzrostem jakości kopania i wydajności
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Opis terminalu i jego obsługi w 
instrukcji obsługi.

www.ropa-maschinenbau.de

Intuicyjna koncepcja obsługi
■  Ergonomiczny	i	perfekcyjnie	integrowalny	z	każdą	kabiną	ciągnika	

terminal	ROPA
■ ISOBUS	8	calowy	szklany	terminal	dotykowy
■ Samoobjaśniające	symbole	na	ekranie
■ Dowolnie	konfigurowalny	interfejs	użytkownika
■   Ergonomicznie	uformowane	elementy	obsługi	z	mini-joystickami	-	

uporządkowana	i	łatwa	do	zrozumienia	struktura
■ 		Indywidualnie	konfigurowalne	i	zapisywane	w	pamięci	programy	kopania,	

co	ułatwia	operatorowi	manualne	lub	automatyczne	dopasowanie	do	
konkretnych	warunków	kopania

Pełna kompatybilność z ISOBUS
■ 	Obsługa	możliwa	jest	każdym	dowolnym	terminalem	ISOBUS
■  Wyposażanie	nowoczesnych	traktorów	w	ISOBUS	jest	całkowicie	

wspierane
■  Zestaw	do	modernizacji	ISOBUS	dla	traktorów	bez	systemu	ISOBUS	

(opcja)
■  Jednostki	sterujące	ISOBUS-AUX	z	lewej	i	z	prawej	indywidualnie	

programowalne	(opcja)
■  Własne	maski	terminali	do	wizualizacji	oprogramowania
■ Terminal	dotykowy	ROPA	12"	(opcjonalny)

Element obsługi wg 
standardu ISOBUS AUX–N, 

całkowicie dowolnie 
programowalny

Sterowanie joystickiem 
ISO32 33

Prawy	element	obsługi	- 
oprogramowanie	default	2

Lewy	element	obsługi	zasobnika	
przeładunkowego	-	oprogramowanie	
default	1

Lewy	element	obsługi	zasobnika	
przeładunkowego	-	oprogramowanie	
default	2

Prawy	element	obsługi	- 
oprogramowanie	default	1
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Systemy asystujące i funkcje ISOBUS
Zapisywalne programy kopania
■  Sześć	przycisków	programowych	do	szybkiego	zapisu	i	wywoływania	przeróżnych	ustawień	

maszyny
■   Indywidualnie	konfigurowane	i	zapisywane	pod	dowolną	nazwą
■   Idealne	do	stale	powtarzających	się	warunków	kopania

Automatyka taśm sitowych i jeża (opcja)
■  Uruchomienie	taśm	sitowych	odbywa	się	w	zależności	od	prędkości	jazdy,	jeśli	pomimo	tego	

na	jeżu	1	pojawi	się	za	duże	obciążenie,	to	będzie	on	sterowany	zależnie	od	obciążenia
■  Minimalne	i	maksymalne	obroty	taśm	sitowych	ustawiane	są	wstępnie
■  Stosunek	obrotów	taśm	sitowych	do	prędkości	jazdy	da	się	ustawić

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

automatycznie	wyłączone
■  Zapobiega	to	"zapchaniu	się"	lub	uszkodzeniom	spowodowanym	przez	przeciążenie	

wyorywacza
■  Program	czyszczenia	Turbo	Clean	aktywowalny	jest	w	menu

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

Przełącznik wideo ROPA (opcja)
■  Automatyczna	aktywacja	kamer

kanału	sitowego,	taśmy	kolczastej,	taśmy	 
selekcyjnej,	przegubu	zasobnika	i	cofania



Jednostki obsługowe na stanowisku selekcyjnym - pełny zakres funkcjonalny Szybkie i proste ustawianie
	Wysokość	i	nachylenie	urządzeń	selekcyjnych	ustawiane	są	płynnie	elektrycznie	i	hydraulicznie,	wygodnie	za	pomocą	przycisków

1

2

3

1 2 3
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Jedyna w swoim rodzaju koncepcja napędu - z osią teleskopową i 
wielkowymiarowymi oponami radialnymi
■	 	Ogumienie	standardowe	z	wielkowymiarowymi	oponami	radialnymi	850/50	R30.5,	wystarczająca	nośność	przy	ciśnieniu	w	

oponach	mniejszym	niż	2	bary

■	 	Oś	teleskopowa	gwarantuje	większą	stabilność

■	 	3	metrowa	szerokość	transportowa	na	drodze

■	 	3,5	metrowa	szerokość	zewnętrzna	podczas	kopania

■  Możliwość	worywania	z	ścieżki	przejazdowej

■	 	Opcjonalna	napędzana	hydraulicznie	oś

■  Duży	skręt,	obustronnie	21	stopni

■	 	Ręczna	/	automatyczna	kompensacja	przechyłu

3,0 m  3,5 m

Wykopywania z ścieżki jezdnej z wsuniętą osią teleskopową - bez najeżdżania na redliny

Seryjne automatyczne wyrównywanie nachylenia terenu - zoptymalizowane czyszczenie i większy komfort pracy personelu sortującego

38 39

*poza	modelem	Keiler	2	Classic	i	Keiler	2	L

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



Koło napędowe  
Komfortowo i wydajnie w ekstremalnych warunkach kopania

Łatwe	przejście	i	manewrowanie!	Celem	zwiększenia	trakcji	i	ochrony	gleby	-	nawet	w	ekstremalnie	
trudnych	warunkach	kopania	-	ROPA	Keiler	2	można	opcjonalnie	wyposażyć	w	koło	napędowe.	Także	przy	
tej	opcji	wyposażenia	w	wielkowymiarowe	ogumienie	850/50	R	30.5	szerokość	transportowa	po	drogach	
wynosi	jedynie	3,00	metra. 
Zintegrowany	bieg	swobodny	osi	pozwala	na	osiągnięcie	prędkości	na	drodze	do	40	km/h.

Na	kole	można	uzyskać	moment	obrotowy	do	14.500	Nm,	zapewnia	to	siłę	osiową	rzędu	2	ton.	
Doprzęganie	i	odprzęganie	podczas	jazdy	możliwe	jest	w	każdym	momencie.	Maksymalna	prędkość	przy	
załączonym	kole	napędowym	wynosi	do	14	km/h.

Komfortowy,	elegancki	i	dostosowany	do	praktyki	jest	automatyczny	napęd	przy	traktorach	z	ISOBUS.	
Koło	napędowe	nasterowane	i	synchronizowane	jest	automatycznie	podczas	podjazdu	w	danym	kierunku	
jazdy	i	wyłączane	podczas	postoju.	Zasadniczą	zaletą	jest	fakt,	że	koło	napędowe	podczas	manewrowania	i	
podjazdu	nie	musi	być	ciągle	oddzielnie	dołączane,	zatrzymywane	i	przełączane	z	jazdy	do	przodu	na	jazdę	
do	tyłu	i	odwrotnie.	Odbiór	mocy	w	trybie	boost	wynosi	65	KW.

Wychylenie	kół	-	mimo	wielkowymiarowego	ogumienia	850/50	R30.5	-	jest	identyczne	w	stosunku	do	osi	
oryginalnej	i	wynosi	+/-	21	stopni.

 www.ropa-maschinenbau.de

AUTO
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Łatwiejsza do konserwacji i łatwo 
dostępna konstrukcja
■  Uporządkowana	struktura	układu	elektrycznego,	z	opisem	

pojedynczych	przewodów	na	całej	długości	kabla

■  Zintegrowany	system	diagnostyczny

■  Łożyska,	śruby	i	elementy	zgodnie	z	normą	DIN

■  Przewody	hydrauliczne	wysokiej	jakości
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i	 rozdrabnia	 bulwy	 wyrzucone	 przez	 kasetony	
wyrzutnika	 i	 tor	 odpadów.	 Ta	 metoda	 wspomaga	
gnicie	 i	 konsekwentnie	 zapobiega	 kiełkowaniu	bulw	
w	kolejnym	roku.

Prasa do ziemniaków ROPA jest	 nową,	 trwałą,	
pozbawioną	 herbicydów	 i	 chroniącą	 zasoby 
metodą	 redukcji	 samosiewów	 ziemniaczanych	 w	
kolejnej	 uprawie.	 Prasa	 do	 ziemniaków	 miażdży	

Prasa do ziemniaków ROPA

Zmiażdżone	ziemniaki	mają	wyraźnie	mniejszą	objętość	oraz	większą	powierzchnię	podatną	na	proces	rozkładu,	co	zapobiega 
ich	 kiełkowaniu	 w	 kolejnym	 roku.	 Prasa	 do	 ziemniaków	 ROPA	 pozwala	 zapobiegać	 samosiewom	 ziemniaczanym,	 co	 z	 kolei	
zmniejsza	ilość	stosowanych	środków	chemicznych	i	mechanicznych.

Nóż rozdrabniający	ze	stali	na	oponie	miażdżącej

•	 Od dużych ziemniaków są 
odrywane małe kawałki,	aż	zostaną	
zmiażdżone	i	przeciśnięte	przez	 
walce	miażdżące

•		Duże	kawałki	są	rozbijane	na	małe 
kawałki,	przechwytywane	i	również 
przeciskane

Napęd hydrauliczny kół	gumowych

•	 Efekt tarcia wskutek różnych prędkości 
obrotowych kół wzmacnia rozdrabnianie 
podczas miażdżenia

•		Prędkość obrotową	można	zmiennie
dopasować za	pomocą	regulatora	
przepływu

Mechaniczne 
zabezpieczenie 
przed kamieniami 
i ciałami obcymi 
dzięki	zastosowaniu	
sprężyn	spiralnych	do	
wstępnego	naprężania	
i nieprzerwanego 
kopania

Oddzielone ziemniaki

Zmiażdżone i rozdrobnione ziemniaki

Hydrauliczne poszerzenie do 300 mm w celu 
zapewnienia swobodnego przelotu

•	Możliwe	kopanie	bez	funkcji	miażdżenia

•	Otwarcie	w	razie	ekstremalnie	dużych	ciał	
obcych

Bardzo cicha praca
•		Brak	bezpośredniego	kontaktu	z	walcami	
miażdżącymi

•		Odstęp	walców	miażdżących	można	zmieniać	
za	pomocą	wrzeciona 

300 mm
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Osłona przeciwsłoneczna, z regulacją wysokości
(opcjonalnie, z możliwością rozszerzenia przez panele boczne)
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Opcje wyposażenia dla jeszcze większej funkcjonalności

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

Skrzynia zbiorcza

Napinacz taśmy sitowej z oddzielnym, 
odchylanym walcem czyszczącymOsłona boczna zawiasowa

Dodatkowy podest roboczy o regulo-
wanej wysokości

Uchwyty na napoje Zabezpieczenie przed kolizją z dyszlem

Mieszany grzebień palcowy i grzebień 
szczotkowy



Keiler	2	Classic,	Nadrenia

Keiler	2,	Nadrenia	Północna	-	Westfalia Keiler	2	WD,	Chile

Keiler	2	L,	Dolna	Saksonia Keiler	2	Silver	Edition,	Dolna	Saksonia

Keiler	2	Silver	Edition,	Nadrenia	Północna	WestfaliaDzień	ziemniaka	w	Greilsberg,	w	Bawarii

Keiler	2	L	sekcja	podbierająca	pokosu,	Francja Keiler	2	L,	Francja

Keiler	2	Classic,	Nadrenia	Północna	-	Westfalia

Keiler	2	podwójny	zasobnik,	Dolna	Saksonia

Keiler	2,	Dolna	Saksonia

Keiler	2	L	WD,	Holandia Keiler	2,	Bawaria
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Wzbogacone wyposażenie - to u nas norma:
■			W	pełni	hydrauliczny	napęd	całego	wyorywacza
■			Automatyczna	lokalizacja	środka	redlin
■			Sekcja	podbierająca	z	funkcją	szybkiej	zmiany
■				Hydrauliczne	odciążanie	nacisku	na	redliny,	ustawiane	bezstopniowo	z	
traktora

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

■			Taśmy	sitowe	i	taśma	łęciny	regulowane	bezstopniowo	z	traktora
■				Hydraulicznie	napędzany	wstrząsacz	z	o	płynnie	ustawialnej	prędkości
■			Kanał	sitowy	1	z	V2A
■			Regulacja	nachylenia	jeża	1	i	2	hydraulicznie	z	automatyką
■				Elektryczna	regulacja	wysokości	trzech	jednostek	wałków	
odprowadzających

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

■			Elektryczna	regulacja	wysokości	UFK	(Classic	opcja)
■				Niezależnie	od	taśmy	selekcyjnej	napędzana	i	bezstopniowo	regulowana	
taśma	odpadów	(Classic	opcja)

■			Zawracanie	odpadów	z	klapą	przełączania	(Classic	opcja)
■				Automatyczne	dopasowywanie	wysokości	upadku	i	przesuw	zasobnika	z	
saniami	wypełniania	zasobnika

■			7,5	tonowy	zasobnik	z	podłogą	Tuchroll,	8	tonowy	zasobnik	Classic	XL	
■				Wielkowymiarowe	ogumienie	standardowe	850/50	R	30.5,	hamulec	
pneumatyczny	(Classic	opcja)

■    Sterowanie	ISOBUS	celem	łatwego	ustawiania	wszystkich	funkcji	z	traktora
■			Terminal	dotykowy	ROPA	ISOBUS
■			Zaczepienie	z	głowicą	kulkową	K80
■			Hydrauliczna	stopa	podporowa
■			Oś	teleskopowa,	3	m	do	jazdy	po	drogach	i	3,5	m	w	polu
■			Hydrauliczny	system	wyrównywania	nachylenia	osi,	regulowany	
automatycznie

■			Szerokokątny	wał	przegubowy,	obroty	wału	odbioru	mocy	1	000	obr/min
■				System	automatyki	przeciążenia	i	program	czyszczenia	Turbo	Clean	dla	
taśm	sitowych,	łęciny	i	jeży

■			Programowane	przyciski	celem	zapisu	6	programów	kopania

Kilka dodatkowych opcji wyposażenia:

■ Podwozie
-		Koło	napędowe	celem	zwiększenia	trakcji,	
nasterowane	i	synchronizowane	automatycznie	w	
danym	kierunku	jazdy

■ Sekcja podbierająca / kanał sitowy:
-		Sekcja	podbierająca	z	krojem	tarczowym	i	rolką	
redlin	(90	cm)

-		Rolka	redliny,	typ	średni,	typ	głęboki,	typ	z	tworzywa	
sztucznego

-		Lemiesz	dwupłatowy	szeroki	dla	odstępu	redlin 
90	cm

-	Lemiesz	trzypłatowy	
-		Lemiesz	pośredni	przy	ubytku	średniego	kroju	
tarczowego

-		Przygotowanie	dla	hydraulicznego	kroju 
tarczowego	/	sekcji	podbierającej	pokosu	w	wałkiem	
kopania	i	taśmą	dachową 

-		Hydraulicznie	napędzany	krój	tarczowy	z	lewej, 
na	środku	i	z	prawej

-		Krój	tarczowy	strona	prawa	dodatkowo	
mechanicznie

-		Sekcja	podbierająca	pokosu	w	wałkiem	
kopania,	taśmą	dachową	hydrauliczną	z	kołami	
prowadzącymi	na	głębokość

-		Sekcja	podbierająca	lemieszowa	również	dla	
innych	kultur	(np.	buraków	czerwonych)	z	kołami	
prowadzącymi	na	głębokość

-	Wałek	czyszczący	taśma	sitowa	1
-	Wałek	z	gumowymi	skrzydłami	na	wale	napędowym
-	Łamacz	grud	dla	taśmy	sitowej	1	i	2

■ Separacja
-	Regulacja	nachylenia	jeża	4	hydraulicznie
-	Jeż	odstęp	prętów	40	mm,	36	mm
-	Jeż	o	profilu	H	na	pręcie	okrągłym	zamiast	profilu	V
-		Pakiet	wałków	odprowadzających;	najniżej	położony	
wałek	spiralny	(np.	dla	marchwi)

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

■ Prasa do ziemniaków
-		Hydraulicznie	napędzane	koła	gumowe	z	nożem	
rozdrabniającym

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

-		Ładowarka	skrzyń	średnica	leju	1.900	mm,	składana	
hydraulicznie

-		Zasobnik	przeładunkowy	5,5	t	(Classic	6	t)
-	Podwójny	zasobnik	w	Classic	(podział	3:1)
-		Ściany	zasobnika	ze	stali	szlachetnej	V2A	(zasobnik	
standardowy)

■ Komfort
-		Sterowana	prędkością	jazdy	automatyka	taśm	
sitowych	włącznie	z	automatyką	jeży

-		TASK-Controller	celem	analizy	plonu	w	połączeniu	z	
ROPA	Terminal

-		Zestaw	modernizacyjny	ISOBUS	dla	traktorów	bez	
przygotowania

-		Element	obsługi	ISOBUS	z	funkcją	AUX	dowolnie	
programowalny	dodatkowo	do	prawego	elementu	
obsługi

-		Przełącznik	wideo	ROPA	między	systemem	kamer	1	i	2
-	Terminal	dotykowy	ROPA	12"

■ Oświetlenie
-		Reflektory	robocze	LED	na	kanale	sitowym,	jeżu	1	na	
2,	taśmie	selekcyjnej	i	wylocie	zasobnika

-	1	lampa	ostrzegawcza
-	Oświetlenie	dachu	ochronnego

■ Kamera i system wideo
-		System	wideo	składający	się	z	1	monitora 
7"	TFT	z	zestawem	kabli	dla	4	możliwych	przyłącz	
kamer

-		Dodatkowy	system	wideo	składający	się	z 
1	monitora	7"	TFT	z	zestawem	kabli	dla	4	możliwych	
przyłącz	kamer

-	Pozycja	kamery	kanał	sitowy	1	na	2
-	Pozycja	kamery	jeż	1	na	2
-		Pozycja	kamery	koło	z	prawej	strony	w	kierunku	
jazdy

-	Pozycja	kamery	taśma	selekcyjna
-		Pozycja	kamery	taśma	odprowadzająca	
zanieczyszczeń

-	Pozycja	kamery	zasobnik
-	Kamera	cofania

■ Ochrona przed słońcem i złą pogodą
-		Dach	ochronny	I	-	dach	chroniący	przed	słońcem	na	
stole	selekcyjnym	bez	części	bocznych,	wraz	z	ramą	
montażową

-		Dach	ochronny	II	-	dach	chroniący	przed	złą	pogodą	
na	stole	selekcyjnym	z	częściami	bocznymi,	wraz	z	
ramą	montażową

Oddzielanie odpadów:
Jednostka oddzielająca jeż 1: 
Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1450	mm	i	
potrójnym	wałkiem	odprowadzającym	(Classic	1.450	mm)

Jednostka oddzielająca jeż 2: 
Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1	160	mm	i	
podwójnym	wałkiem	odprowadzającym	(potrójny	wałek	
odprowadzający	Classic	1	300	mm	/	opcjonalnie	UFK	z	4	
rzędami	palców)

Jednostka oddzielająca jeż 3: 
Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	700	mm	i	
podwójnym	wałkiem	odprowadzającym

Jednostka oddzielająca jeż 4: 
Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1.300	mm	i	
obiegowym	grzebieniem	palczastym	(UFK)	z	czterema	
rzędami	palców.	Prędkość,	wysokość	i	nachylenie	reguluje	
się	bezstopniowo	z	kabiny	ciągnika.

Tor odpadów:
Szerokość	350	mm,	klapa	przełączania	zawracania	
odpadów	(Classic	opcjonalnie	z	torem	odpadów,	o	
szerokości	300	mm)

Stół sortownika:
Szerokość:	1	100	mm	(Classic	1	000	mm)
Długość:	1	900	mm	(Classic	5	050	mm)
Stół	selekcyjny	sortownika	oferuje	wystarczająco	dużo	
miejsca	dla	5	osób	(Classic	do	8	osób).	Niezatykające	się,	
obszerne	segmenty	wyrzutnika	zanieczyszczeń	gwarantują	
ciągłość	pracy	bez	zatorów.	Regulacja	wysokości	dwóch	
podestów	umożliwia	ich	indywidualne	dopasowanie	
do	wzrostu	pracownika.	Składane	drabinki	zapewniają	
bezpieczeństwo	podczas	wchodzenia	i	schodzenia	z	
maszyny.

Obsługa z kombajnu:
Obsługa	z	kombajnu	odbywa	się	przy	pomocy	konsoli	
obsługowej	z	zintegrowanym	urządzeniem	ostrzegawczym	
przy	stole	sortownika.	Również	prędkość	taśmy	selekcyjnej	
może	być	ustawiana	bezstopniowo	osobnym	pokrętłem.

Zasobnik: 
Zbiornik	z	podłogą	taśmową	Tuch	ma	pojemność	
około	7,5	ton,	Keiler	Classic	XL	ma	pojemność	ok.	8	t.	
Szerokość	zbiornika	to	2	235	mm	a	maksymalna	wysokość	
przeładunku	to	4	200	mm.	Dwustopniowy	napęd	jest	
regulowany	płynnie.	Automatyka	wypełnienia	zasobnika	
zapewnia	optymalne	wypełnienia	zasobnika.	Zbiornik	
może	też	być	wyposażony	w	przegub	redukujący	wysokość	
upadku	ziemniaków	przy	przeładunku	na	przyczepę	i	
umożliwiający	sprawny	załadunek.	Opcjonalnie	możliwe	
jest	wyposażenie	w	hydraulicznie	składaną	ładowarkę	
skrzyń	o	różnej	pojemności.

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

Długość:	11.800	mm
Szerokość: 3.000	mm	(Classic	3.300	mm)
Wysokość: 3.990	mm

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

Ogumienie:
Dwie	wielkowymiarowe	opony	radialne	850/50		R30.5
(Classic	650/65	R30.5,	opcjonalnie	850/50	R30.5)	

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

Napęd:
Napęd	jest	w	100	%	hydrauliczny.	Wszystkie	taśmy	sitowe	
i	jednostki	czyszczące	można	regulować	bezstopniowo,	
niezależnie	od	obrotów	wału	przekaźnika	mocy.	Prędkość	
napędu	i	obroty	wyorywacza	pozostają	na	stałym	poziomie	
tak	długo,	jak	długo	wał	odbioru	mocy	ciągnika	dostarczy	co	
najmniej	650	obrotów	na	minutę.

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

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

Kanał sitowy:
Szerokość	taśmy	sitowej	1:	1	600	mm
Szerokość	taśmy	sitowej	2:	1	488	mm
Kanał	sitowy	1	jest	wyposażony	standardowo	w	V2A,	
seryjnie	posiada	napęd	hydrauliczny	oraz	wstrząsacz	z	
bezstopniowo	regulowaną	prędkością.	

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

Dane techniczne ROPA Keiler 2:
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               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
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