
Rozdrabniacz łętów KS 475

RKS 475 PL



Mechanizm do ciągnięcia na kołach 
(opcjonalny)
W celu zapewnienia bezpiecznego i komfortowego transportu 
również poza polem, możliwe jest wyposażenie rozdrabniacza 
łętów KS 475 w opcjonalny mechanizm do ciągnięcia na kołach z 
oświetleniem drogowym.

Kopanie ziemniaków bez łętów zapewnia większe plony
ROPA poszerza swoje portfolio produktów o 4-rzędowy rozdrabniacz łętów, który pomaga 
przygotować uprawę do kopania ziemniaków. Rozdrabniacz łętów ROPA zapewnia najlepsze 
warunki do redukcji lub wyeliminowania stosowania środków ochrony roślin do regulacji łętów. 
Łęty ziemniaczane są niezawodnie i wydajnie rozdrabniane, co ułatwia zbiór i wzmacnia łupiny 
ziemniaków. Rozdrobnione łęty ziemniaków są pozostawiane między redlinami. Kolejnymi zaletami 
rozdrabniacza łętów ROPA jest zmniejszone ryzyko zatkania wyorywacza oraz większa przepustowość. 
Rozdrabniacz łętów ROPA KS 475 jest aktualnie dostępny w wersji 4-rzędowej z odstępami między 
rzędami wynoszącymi 75 lub 80 cm.

Wał ogławiacza wyposażony seryjnie w przeciwostrza - 
duża siła wciągania
92 narzędzia na skonstruowanym specjalnie na potrzeby rozdrabniacza łętów ROPA wale ogławiacza, dzięki optymalnemu 
rozmieszczeniu, doskonale dopasowują się do redliny. Duża siła wciągania chwyta i rozdrabnia łęty ziemniaków nawet 
jeśli leżą na ziemi i są przełamane. Zamontowane seryjnie przeciwostrza mechanicznie rozdrabniają resztki łętów. 
Poprzez przemieszczenie narzędzi i blach prowadzących można zmieniać odstęp między rzędami z 75 do 80 cm. Sporych 
rozmiarów klapy do konserwacji i czyszczenia zapewniają maksymalną dostępność na potrzeby kontroli i serwisu.

Łatwość ciągnięcia w parze z 
indywidualnością
Dzięki łatwości ciągnięcia rozdrabniacza łętów, traktor 
o mocy 50 kW nie ma z nim żadnych problemów. 
W zależności od obszaru zastosowania, można 
indywidualnie ustawić prędkość obrotową wału 
odbioru mocy (540, 750 lub 1000). Również późniejsze 
przezbrojenie lub zmianę prędkości obrotowej da 
się łatwo przeprowadzić zamieniając napędowe koła 
pasowe.

Montaż z przodu
Rozdrabniacz łętów zawiesza 
się na trzypunktowym 
układzie zawieszenia w 
ciągniku. Seryjnie rozdrabniacz 
łętów ROPA KS 475 jest 
przygotowany do montażu 
z przodu i z tyłu. Do obu 
rodzajów zawieszenia można 
zastosować szerokokątny wał 
przegubowy, który wystarczy 
przepiąć.

Montaż z tyłu
Aby uzyskać pożądaną 
długość łodyg, możliwa jest 
wygodna regulacja wysokości 
rozdrabniacza łętów za 
pomocą wrzecion na kołach 
podporowych i trójpunkcie.
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■ Trzypunktowy montaż z przodu lub z tyłu
■ Opcjonalny mechanizm do ciągnięcia na kołach
■ Możliwość regulacji rozstawu kół podporowych
■ Szerokokątny wał przegubowy (podwójny)
■ Napęd boczny 4 paski klinowe
■  Po wyłączeniu WOM maszyna pracuje aż do wytracenia prędkości
■ Regulacja wysokości za pomocą wrzeciona i cięgieł dolnych
■ Zintegrowane przeciwostrza
■ Zintegrowany moduł układania łęcin w redlinieKS
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Wymiary
Długość: ok. 200 cm
Długość w pozycji transportowej: 490 cm
Szerokość: 349 cm
Szerokość w pozycji transportowej: 225 cm
Wysokość: 150 cm
Wysokość w pozycji transportowej: 150 cm

Waga
Masa własna z wyposażeniem 
podstawowym: 1 150 kg

Szerokość robocza
Rozstaw rzędów: 75 - 80 cm
Liczba rzędów: 4

Zaczepienie
Kategoria cięgieł dolnych: kat. 2

Napęd i wał ogławiacza
Prędkość obrotowa napędu
Wał kardana: 540 / 750 / 1 000
Liczba narzędzi: 92

Podpora
Liczba kół podporowych: 2 sztuki
Koła podporowe: 6,50x10 PR

Wymagania dla traktora
Moc silnika: co najmniej 50 kW
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               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tel. +49 (0) 87 85/9 6010 ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau

www.ropapolska.pl

              Polska Sp. z o.o.
Błonie ul. Przemysłowa 4, 55-330 Miękinia
Tel. +48 71 776 72 00


