RKS 475 CZ

Drtič natě KS 475

Vyorávání brambor bez natě pro vyšší výnosy
Společnost ROPA rozšiřuje svou nabídku produktů o 4řadý drtič natě pro přípravu sklizně před vyoráním
brambor. Drtič natě ROPA nabízí ideální předpoklady pro snížení, resp. vyhnout se použití pesticidů za
účelem regulace chrástu. Bezpečně a efektivně drtí bramborovou nať, čímž usnadňuje sklizeň a zvyšuje
pevnost slupky brambor. Rozdrcená bramborová nať je ukládána mezi řádky. Dalšími výhodami drtiče
natě ROPA jsou nižší riziko zanesení vyorávacího agregátu a vyšší výkonnost. Drtič natě ROPA KS 475 je
aktuálně dostupný se 4 řadami a roztečí řádků 75, resp. 80 cm.

Montáž na předek
vozidla

Lehký tah se snoubí s
individualitou

Drtič natě se zavěšuje na
tříbodový závěs traktoru.
Sériově je drtič bramborové
natě ROPA KS 475 připraven pro
montáž na přední a zadní část
vozidla. Širokoúhlý kloubový
hřídel lze použít pro oba typy
zavěšení díky jednoduchému
přepojení.

Díky lehkému tahu si tento drtič natě zcela vystačí s
50kW traktorem. V závislosti na využití lze individuálně
volit otáčky vývodového hřídele (540, 750 nebo 1000).
Mimoto lze také jednoduše dodatečně změnit technické
vybavení, resp. upravit počet otáček výměnou řemenic
pohonu.

Připojení za
traktor

Hřídel cepového ořezávače se sériově integrovými protiřeznými čepelemi silný sací účinek
92 nástrojů na nově zkonstruované hřídeli cepového ořezávače se díky svému uspořádání dokonale přizpůsobí bramborovým
hrůbkům. Silný sací výkon zachytí a rozdrtí také ohnutou bramborovou nať ležící na zemi. Sériově integrovaná protiostří
mechanicky rozdrtí zbytky natě. Díky střídavému rozmístění nástrojů a vodicích plechů lze volit mezi roztečí řádků 75 a 80 cm.
Velkoryse dimenzované klapky pro údržbu a čištění nabízejí pohodlný přístup pro kontrolu a servis.

Pomocí vřeten na opěrných
kolech a tříbodového závěsu
lze nastavit výšku drtiče natě
tak, aby se stonky zkrátily na
požadovanou délku.

Zařízení pro podélnou jízdu (volitelné)
Pro bezpečný a pohodlný transport i mimo pole lze drtič natě KS 475
volitelně vybavit pro podélnou jízdu vč. osvětlení.

Rozměry
Délka: cca 200 cm
Délka v přepravní pozici: 490 cm
Šířka: 349 cm
Šířka v přepravní pozici: cca 225 cm
Výška: 150 cm
Výška v přepravní pozici: 150 cm
Hmotnost
Pohotovostní hmotnost základní vybavení: 1 150 kg
Pracovní záběr
Šířka řádků: 75 - 80 cm
Počet řádků: 4

Vzpěra
Počet opěrných kol: 2 ks
Opěrná kola: 6,50x10 PR
Požadavky na traktor
Výkon motoru: minimálně 50 kW

Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 87 85 / 96 01- 0

www.ropa-maschinenbau.de

Tříbodový závěs pro montáž předu nebo vzadu
■ Volitelné zařízení pro podélnou jízdu
■ Variabilní nastavení rozchodu opěrných kol
■ Širokoúhlý kloubový hřídel (dvojitý)
■ Boční pohon 4 klínových řemenů
■ Volnoběh v hnacím ústrojí
■ Nastavení výšky pomocí vřetena a spodního ramene
■ Integrovaný protinůž
■ Integrální odkládač nati
■
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Pohon & hřídel cepového ořezávače
Otáčky pohonu
Kloubový hřídel: 540 / 750 / 1 000
Počet nástrojů: 92

KS 475

Připojení
Hák spodního ramene: kategorie 2

