
Topknuser KS 475

RKS 475 DK



Indretning til transport i 
længderetningen (ekstraudstyr)

For at opnå sikker og komfortabel transport kan topknuseren KS 
475 udstyres med en indretning til transport i længderetningen, 
inklusive lygter til brug på vej.

Optag kartofler uden toppe og få et højere udbytte
ROPA udvider sit produktsortiment med en 4-rækkers topknuser til forberedelse af 
kartoffeloptagningen. ROPA topknuseren giver gode forudsætninger for at reducere hhv. helt at 
undgå brugen af plantebeskyttelsesmidler til regulering af toppene. Kartoffeltoppene findeles 
sikkert og effektivt, hvilket letter optagningen og øger styrken på kartoffelskrællen. De findelte toppe 
aflægges mellem kammene. Yderligere fordele ved ROPA topknuseren er en reduceret risiko for 
tilstoppelse på optageren og et øget gennemløb. ROPA topknuseren KS 475 fås aktuelt med 4 rækker 
og en rækkeafstand på 75 hhv. 80 cm.

Aftopperaksel med standard integrerede modskær - 
kraftig sugeeffekt
92 værktøjer på aftopperakslen, der er nyudviklet til ROPA topknuseren, tilpasses på grund af deres placering 
perfekt til kartoffelkammen. Den kraftige sugeeffekt gør, at maskinen også griber fat i og findeler kartoffeltoppe på 
jorden og toppe uden knæk. Standard monterede modskær findeler topresterne mekanisk. Man kan skifte mellem 
rækkeafstandene 75 og 80 cm ved at forskyde værktøjerne og ledepladerne. Store service- og renseklapper giver rigtig 
god adgang til kontrol og service.

Hurtigt, individuelt arbejde
Da denne topknuser er let at trække, kan det 
gøres med en 50 kW traktor. Kraftudtagsakslens 
omdrejningstal (540, 750 eller 1000) kan vælges 
individuelt alt efter anvendelsesområde. 
Efterfølgende ændring eller skift mellem 
omdrejningstal kan nemt foretages ved at udskifte 
remskiverne på drevet.

Frontmontering
Topknuseren hænges på 
traktorens trepunktsophæng. 
ROPA topknuseren KS 475 
kan som standard monteres 
foran eller bagpå. Vidvinkel-
kardanakslen kan bruges 
både til montering for og bag.

Hækmontering
For at opnå den ønskede 
stængellængde kan 
topknuseren nemt justeres 
i højden med spindler 
på støttehjulene og ved 
trepunktsophænget.



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

facebook.com/ROPAmaschinenbau
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■ Montering på trepunkt for eller bag
■ Indretning til transport i længderetningen (ekstraudstyr)
■ Støttehjulenes sporvidde kan indstilles variabelt
■ Vidvinkel-kardanaksel (dobbelt)
■ Drev i siden 4 kileremme
■ Friløb i drivlinjen
■ Højdejustering med spindel og trækstænger
■ Integreret modskær
■ Integreret aflægning af toppeKS

 4
75

Mål
Længde: ca. 200 cm
Længde i transportposition: 490 cm
Bredde: 349 cm
Bredde i transportposition: ca. 225 cm
Højde: 150 cm
Højde i transportposition: 150 cm

Vægt
Egenvægt basisudstyr: 1.150 kg

Arbejdsbredde
Rækkevidde: 75 - 80 cm
Rækkeantal: 4

Tilkobling
Trækstænger kategori: kat. 2

Drev og aftopperaksel
Drevets omdrejningstal
Kardanaksel: 540 / 750 / 1.000
Antal værktøjer: 92

Afstøtning
Antal støttehjul: 2 stk.
Støttehjul: 6,50x10 PR

Krav til traktoren
Motorydelse: mindst 50 kW 
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