
Loofklapper KS 475

RKS 475 NL



Inrichting voor rijden in de 
lengterichting (optioneel)
Voor veilig en comfortabel transport ook buiten het veld, kan de 
loofklapper KS 475 optioneel worden uitgerust met een inrichting 
voor rijden in de lengterichting incl. verlichting voor rijden op de 
openbare weg.

Aardappelen loofvrij rooien, voor een hogere opbrengst
ROPA heeft het assortiment uitgebreid met een 4-rijige loofklapper voor de voorbereiding van de 
aardappeloogst. De ROPA-loofklapper creëert de optimale condities om het gebruik van pesticiden voor het 
reguleren van loof te reduceren of volledig te vermijden. Aardappelloof wordt veilig en efficiënt versnipperd, 
daardoor wordt het oogsten gemakkelijker en wordt de schil van de aardappelen steviger. Het versnipperde 
aardappelloof wordt tussen de dammen afgestort. Minder kans op verstoppingen van de rooiaggregaat en 
een verhoogde doorvoer: dat zijn nog meer voordelen van de ROPA-loofklapper. De ROPA-loofklapper KS 475 
is nu verkrijgbaar met 4 rijen en een rijafstand van 75 of 80 cm.

Hakselaaras met standaard geïntegreerd contrames - 
sterk aanzuigend effect
De 92 componenten op de voor de ROPA-loofklapper nieuw geconstrueerde hakselaaras passen zich door hun configuratie perfect 
aan de aardappeldam aan. Het sterke aanzuigende effect grijpt en versnippert ook het op de grond liggende en omgeknikte 
aardappelloof. De standaard ingebouwde contramessen verkleinen de loofrestanten mechanisch. Door de componenten en 
de geleiders zijdelings te verplaatsen, kan tussen rijafstanden van 75 en 80 cm worden gewisseld. De grote onderhouds- en 
reinigingskleppen bieden optimale toegankelijkheid voor controle en onderhoud.

Soepele bewegingen in 
combinatie met flexibiliteit
Doordat de loofklapper zeer soepel beweegt, is een 
tractor met een vermogen van 50 kW voldoende. Het 
toerental van de aftakas kan afhankelijk van de toepassing 
aan de situatie worden aangepast (540, 750 of 1000). Het 
toerental kan ook later nog eenvoudig worden gewisseld 
door de riemschijf van de aandrijving te vervangen.

Aanbouw aan de 
voorzijde
De loofklapper wordt aan de 
driepuntskoppeling van de 
tractor gehangen. Standaard 
is de ROPA-loofklapper KS 475 
voorbereid voor aanbouw aan de 
voorzijde en aan de achterzijde. 
De breedhoek-cardanas kan 
worden overgezet en daardoor 
voor beide mogelijkheden 
worden gebruikt.

Aanbouw aan de 
achterzijde
Om de gewenste steellengte af 
te hakken, kan de hoogte van 
de loofklapper gemakkelijk met 
spillen op de steunwielen en 
de driepuntskoppeling worden 
afgesteld.



               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf, Duitsland
Tel. +49 87 85/9 6010 ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau
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■ Driepuntsbevestiging voor voorzijde of achterzijde
■ Optionele inrichting voor rijden in de lengterichting
■ Variabel instelbare spoorbreedte van de steunwielen
■ Breedhoek-cardanas (dubbel)
■ Zijaandrijving 4 V-snaren
■ Vrijloop in de aandrijflijn
■ Hoogteverstelling met behulp van spil en trekstang
■ Geïntegreerd tegenmes
■ Integrale afstort van het loofKS

 4
75

Afmetingen
Lengte: ong. 200 cm
Lengte in de transportstand: 490 cm
Breedte: 349 cm
Breedte in de transportstand: ong. 225 cm
Hoogte: 150 cm
Hoogte in de transportstand: 150 cm

Gewicht
Leeggewicht basisuitrusting: 1.150 kg

Werkbreedte
Rijbreedte: 75 - 80 cm
Aantal rijen: 4

Koppeling
Categorie trekstang: cat. 2

Aandrijving & hakselaaras
Toerental aandrijving
Cardanas: 540/750/1.000
Aantal componenten: 92

Ondersteuning
Aantal steunwielen: 2 stuks
Steunwielen: 6,50x10 PR

Vereisten voor de tractor
Motorvermogen: minimaal 50 kW 
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