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R-Balance

Hydrauliczny system wyrównania obciążenia kół z w pełni automatycznym dopasowaniem do nachylenia terenu

Podwozie hydrauliczne z
wyrównaniem na zboczach

 2 osie wahliwe z 4 cylindrami stabilizującymi

Kombajn ROPA Panther 2S posiada
nowatorską koncepcję podwozia z
2 osiami wahliwymi i 4 cylindrami
stabilizującymi.
W
stosunku
do
normalnych podwozi z 2-osiowymi
wyorywaczami buraków, w maszynie
chwiejność została zmniejszona o 50
procent. Powodem tego jest połączenie
hydrauliczne
między
siłownikiem
stabilizacyjnym w przedniej i tylnej osi z
jednej strony, dzięki czemu nierówności
podłoża, które oddziałują na koło na
wysokości, tylko w 50 procentach są
przenoszone na ramę. Poprzez redukcję
chwiejności podwozia poprawia się
jednocześnie prowadzenie w rzędach
i na głębokości agregatu wyorywacza,
ponieważ rama jest ustawiona na środku
względem położenia obu osi.

	50 procent mniej wahnięć podwozia i trójpunktu w celu zapewnienia
dokładniejszego prowadzenia w rzędach i redukcji uszkodzeń buraków

CPU
Siłownik stabilizujący
(Wahliwa tylna oś)
°

Czujnik kąta

 Zmniejszone obciążenie materiału, większa żywotność
 Połączenie hydrauliczne siłowników stabilizujących po każdej stronie
	Równoważenie obciążenia tylnej i przedniej osi
▷ lepsza przyczepność i ochrona gleby

	Wielkowymiarowe ogumienie Michelin Ultraflex CerexBib2,
niskie ciśnienie powietrza w oponach
	Wyższy komfort jazdy również na zboczach i na poprzeczniaku
	3-osiowy żyroskop z pomiarem przyspieszenia w celu
kompensacji siły odśrodkowej, co zapewnia jeszcze lepsze
wyczucie podczas regulacji pochylenia

 Więcej stabilności na zboczach, mniejsze ryzyko wywrócenia

3-osiowy żyroskop z
pomiarem przyspieszenia

 Lepsze prowadzenie na głębokość, mniejsze pobieranie ziemi
°

Siłownik stabilizujący
(wahliwa przednia oś)

°

W przypadku zwisającego boku
Kompensacja nacisku kół
między przednim a tylnym kołem po
stronie spadku

Czujnik kąta

W pełni automatyczne wyrównanie zboczy +/- 7 procent
Na zboczu podwozie przechyla się w stronę tego zbocza.
Po opuszczeniu trójpunktu agregat wyorywujący jest prowadzony
równolegle do osi przedniej i tym samym do zbocza - zaletą jest to,
że już od pierwszego buraka uzyskiwana jest prawidłowa głębokość
wyorywania na całej szerokości roboczej

Nierówności
podłoża
(np.
podczas
najeżdżania na bruzdę) są tylko w połowie
przenoszone na ramę - stabilizacja
chwiejności podwozia!
Optymalne dopasowanie do konturu
podłoża za pośrednictwem dwóch osi
wahliwych z cylindrami stabilizującymi kabina, zasobnik i nadwozie znajduje
się w położeniu poziomym.
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Siłownik stabilizujący przednią oś

Siłownik stabilizujący tylną oś
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Miejsce pracy operatora klasy premium
Ergonomiczna i komfortowa
Kabina panoramiczna daje poczucie dużej ilości przestrzeni i stawia operatora
na pierwszym miejscu. Przyjazne, przestronne i łatwe w pielęgnacji wnętrze
nowej kabiny z nowym wyposażeniem gwarantuje bardzo przyjemną
pracę. Dokoła fotela operatora maszyny usytuowane są liczne i bardzo
obszerne schowki, półki oraz dużo wolnego miejsca. Kombajn Panther 2S
jest wyposażony seryjnie w komfortowy fotel Grammer ROPA Evolution z
podgrzewaniem i aktywną wentylacją, lodówką pod komfortowym fotelem
pasażera oraz radiem DAB+ z funkcją głośnomówiącą. Bardzo mocne
reflektory LED na kabinie operatora rozjaśnią nawet najciemniejszą noc.

System wideo R-View
Część tylna maszyny pokazywana jest na monitorze z perspektywy lotu
ptaka. Przeszkody są widoczne i dzięki temu można zapobiec kolizjom.
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R-View
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Terminale i obsługa
Panther 2S przekonuje do siebie
dwoma 12,1 calowymi terminalami
operacyjnymi o większej gęstości pikseli, a tym samym nawet ostrzejszą
rozdzielczością.
Obsługa terminalu z interaktywnymi przyciskami, które wyróżniają się
wyraźną kompozycją kolorystyczną w
nowoczesnej płaskiej obudowie, jest
jeszcze bardziej intuicyjna i odpowiada logice tabletów i smartfonów.
Ukierunkowane kontrasty zwiększają
czytelność i użyteczność.

Wideo objaśniające online

Wyświetlanie wideo w wysokiej rozdzielczości
Oprócz funkcji maszyny, obrazy z kamer oraz status taśmy wyładowczej i
rozładunek zasobnika mogą być wyświetlane na terminalu po lewej stronie.
Podczas cofania lub opróżniania zasobnika odpowiedni obraz z kamery jest
automatycznie wyświetlany w lewym terminalu.
Kamery cyfrowe o wysokiej rozdzielczości zamontowane seryjnie na kombajnie Panther 2S zapewniają znacznie lepszą jakość obrazu - dodatkowa
sieć Ethernet została zintegrowana z maszyną dla odpowiednio wyższych
wolumenów danych. Opcjonalnie można rozbudować system o dodatkowe
kamery.

Kombajn Panther 2S może być w
całości obsługiwany za pomocą dwóch
przełączników obrotowych R-Direct
oraz R-Select, alternatywnie do ekranu
dotykowego.
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Menu oświetlenia

Kamera cofania / R-View

Taśma sitowa / Czyszczenie

Kamera taśmy wyładowczej / R-View
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Portal internetowy R-Connect
Moduł telematyki R-Connect oraz diagnostyka zdalna
jako wyposażenie seryjne

R-Connect w portalu myROPA oferuje kierowcom i
dyspozytorom narzędzie do analizy zlecenia online, a także
daje możliwość optymalizacji maszyny oraz floty.
W porównaniu do przeszłości dyspozytor może być niemalże
"na żywo" na maszynie. Podobnie można udostępnić np.
dostawcy oleju napędowego dane odnośnie bieżącej lokalizacji
maszyny i poziomu paliwa oraz - jeśli jest na wyposażeniu zapasu AdBlue.
Do portalu internetowego ROPA R-Connect można uzyskać
dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej
dowolnym urządzeniem końcowym (PC, tablet, smartfon).

Dysponent

R-Connect

ROPA Panther 2S jest wyposażony seryjnie w rozbudowany i efektywny osprzęt do telematyki
oraz kartę SIM zapewniającą dostęp online. Moduł telematyki stanowi również podstawę usługi
predykcyjnej 4.0 z zastosowaniem predictive Analytics, a także szybkiego udzielania pomocy
oraz diagnostyki w trakcie serwisu na wszystkich kontynentach. W razie serwisu technik
serwisowy może opcjonalnie połączyć się z terminalem i przełączać sterowanie maszyny oraz
wspomóc kierowcę np. podczas rozwiązywania problemów.
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Na desce rozdzielczej widać aktualny status maszyny właściciela oraz bilans dzienny. W
widoku szczegółowym można wyświetlić lokalizację, trasę przejazdu drogą, trasę kopania, a
także aktualny postęp wyorywania oraz inne szczegółowe dane każdej maszyny. Zrealizowane
zamówienia są przesyłane do portalu R-Connect i tam są dostępne dla dyspozytorów maszyny
do wglądu, analizy i pobrania.

Monitor R-Connect to inteligentna, w pełni automatyczna dokumentacja
zdjęciowa w trakcie zbioru buraków cukrowych. Za pomocą opcjonalnej kamery
na dachu kabiny podczas wyorywania są wykonywane zdjęcia zasobów buraka
wraz z konkretną lokalizacją. Podczas opróżniania zasobnika automatycznie
robione są zdjęcia przy kopcu i podporządkowywane zleceniu kopania w
portalu R-Connect.
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R-Trim oraz R-Contour
Automatyka wysokości ogławiacza i sensoryka konturu podłoża dla wyższej
jakości wyorywanych buraków przy znacznym odciążeniu operatora
Obydwa systemy dopasowują głębokość ich pracy do zmieniających się w obrębie pola warunków
w zasobie buraka. Automatyki te reagują na różne długości wierzchołków względnie na nierówności
podłoża poprzecznie do kierunku jazdy. System pomiaru na dogławiaczu został poszerzony o dodatkowy
system pomiaru z czujnikiem ultradźwiękowym do rejestracji konturu podłoża bezpośrednio na rzędach
buraków. Nowy wydajny komputer pokładowy na agregacie wyorywującym Panther 2 odczytuje w
przeciągu ułamków sekund wszystkie wartości pomiarów i zmienia wysokość ogławiacza lub głębokość
kopania poszczególnych rzędów. Kombinacja i współpraca obydwu systemów prowadzi do wyraźnego
odciążenia operatora. Mimo redukcji wielkości obciętych łodyg straty podczas ogławiania zostają
unikane i to bez obciążania kierowcy. Oprócz tego unika się niepotrzebnego pobierania ziemi przez
lemiesze, zwiększonego zużycia paliwa spowodowanego zbyt głębokim kopaniem oraz łamania buraka
będącego skutkiem zbyt płytkiego wyorywania.

Automatyka wysokości ogławiacza R-Trim
Za pośreśrednictwem grzebienia czujnika Micro-Topper rejestrowane są wysokości wierzchołków
ogłowionych buraków. Za pomocą średnich wartości wysokości wierzchołków obliczony zostaje profil
wyskości (niebieska linia na ilustracji). Wysokość wału ogławiacza dopasowuje się nieprzerwanie do
tego profilu. Dzięki temu zapobiega się ogłowieniu wierzchołków buraków np. przy zmianie z małych
na duże buraki. W ten sam sposób unika się zbyt dużych łodyg liści przy zmianie z dużych na
małe buraki.

R-Trim
Operator maszyny ustawia w
menu pożądaną wysokość wału
ogławiacza powyżej wysokości
cięcia noża dogławiacza (czerwona strzałka na ilustracji). W ten
sposób definiuje się przeciętna
długość pozostawionych za nożami
wału ogławiacza łodyg liści na burakach. Czujnik kąta na każdym
Micro-Topper rejestruje wysokości
wierzchołków każdego rzędu buraka. W przypadku zróżnicowanych lub
nierówno wyrośniętych buraków (np.
wysuszone miejsca) aktywny R-Trim
automatycznie koryguje wysokość
prowadzenia
wału
ogławiacza
zależnie od najwyższych buraków.

Za pomocą joysticka operator maszyny ustawia
głębokość wyorywania według własnego uznania i w
ten sposób definiuje, na jaką głębokość lemiesz ma
się zagłębić w glebę. Czujniki ultradźwiękowe obok
każdego rzędu buraków rejestrują kontur powierzchni
ziemi. Wydajne komputery przetwarzają wartości
pomiarowe i zapewniają dostosowanie głębokości
wyorywania do konturu ziemi. W porównaniu z
wcześniejszymi
systemami
do
automatycznego
ustawiania pojedynczych rzędów ma to wiele zalet,
w szczególności przy wysoko wyrośniętych rzędach
buraków obok ścieżek jezdnych.

Automatyczna regulacja głębokości lemieszy przy nierównym konturze nawierzchni
Czujniki ultradźwiękowe obok każdego rzędu buraków rejestrują nawierzchnię podłoża

R-Contour
Czujnik kąta

Zdefiniowana
wysokość
ogławiacza
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Normalne buraki - średnia
wysokość wierzchołków

R-Contour - automatyczna regulacja
głębokości pracy lemieszy pojedynczych
rzędów agregatu wyorywującego RR

Operator aktywuje w terminalu
sensorykę R-Contour. Dzięku temu
głębokość lemieszy dopasowuje się
do konturu podłoża. Przy aktywnym
R-Contour unika się łamania buraka
przez zbyt płytkie kopanie oraz niepotrzebnego pobierania ziemi przez za
głębokie wyorywanie. Na terminalu
wyświetla się synchronicznie ustawienie głębokości lemieszy.
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Duże buraki - duża
wysokość wierzchołków

Normalne buraki - średnia
wysokość wierzchołków

Małe buraki - mała wysokość wierzchołków

Ogławiacz
Ogławiacz integralny ROPA - standardowa reko
mendacja dla normalnych warunków wyorywania

ROPA ogławiacz uniwersalny
Dostępny również z wałem
kombinowanym

Liście buraka zostają odcięte i posiekane przy pomocy solidnych noży
ogławiacza i odłożone pomiędzy rzędami. Dzięki temu rozwiązaniu
liście buraka wraz z ich wszystkimi substancjami odżywczymi
odprowadzane są równomiernie do ziemi, co stanowi optymalną
przesłankę dla późniejszej obróbki gleby i szybkiej przemiany w
humus. Ogławiacz integralny jest dostępny do wyboru z kołami
podporowymi i ręcznie składanym czujnikiem liści lub bez kół
podporowych z hydraulicznie składanym czujnikiem liści.
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ROPA Odliściacz

ROPA Micro-Topper 2

Wysokość i obroty każdego z dwóch hydraulicznie napędzanych i przeciwbieżnych wałów
czyszczących można regulować niezależnie od siebie - niepowtarzalne! Przedni wał
jest wałem kombinowanym wyposażony w noże stalowe i gumy czyszczenia, drugi wał
ogławiacza jest wyposażony tylko w gumy czyszczenia.

Grzebień Micro-Toppera wyczuwa każdą z głów buraka
pojedynczo. Przy dużych burakach zwiększa się krawędź
cięcia, w ten sposób, że odcina się nieco więcej. Przy małych
burakach krawędź cięcia odpowiednio się zmniejsza - nie
ma żadnych strat ani żaden z buraków nie jest ogławiany
za nisko.

Integralne rozkładanie liści na
międzyrzędzia lub wyrzutnik liści
W integralnym systemie rozkładania liści
następuje rozdrabnianie liści i odkładanie
ich między rzędami. Przestawienie
wykonywane jest przyciśnięciem guzika
wygodnie z kabiny. Podczas pracy z
użyciem wyrzutnika liści, liść buraka zostaje
rozdrobniony, przy pomocy ślimaka liści
przesuwany w kierunku talerza liści i
następnie rozsiany na przeoraną glebę.
Opcjonalnie możliwa jest wersja bez
funkcji przełączania z 4 sztywnymi kołami
kopiującymi i wyposażeniem w taśmę
do zbioru liści buraka (biogaz lub bydło
mleczne).
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Agregat wyorywujący RR
Agregat wyorywujący RR z automatycznym ustawianiem głębokości lemiesza w poszczególnych
rzędach i hydraulicznym zabezpieczeniem przed
kamieniami
Agregat wyorywujący PR wyposażony jest w przeciwbieżne lemiesze
wibrujące, siedem wałków wyorywacza z seryjnym, naspawanym,
ekstremalnie odpornym na ścieranie, zawierającym węglik drutem
twardym „Ropa Screwtec“ i całkowicie bezobsługowe, hydrauliczne
zabezpieczenie przed kamieniami i regulację głębokości lemiesza
w pojedynczych rzędach. Prosta i szybka wymiana walców
wyorywacza w zmieniających się warunkach (różne średnice,
wypychające, wciągające itp.). Koła kopiujące o średnicy 850
mm zapewniają w połączeniu z inteligentnym trójpunktem
dokładne prowadzenie głębokości wyorywacza. Minimalne koszty
obsługi zapewnią nastawne łożyska wałeczkowo-stożkowe w
przekładniach i napędzie lemieszy wibrujących.
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Komfortowa pozycja konserwacji - agregat wyorywujący RR
Celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub montażu (noże dogławiacza, lemiesze)
można podnieść ogławiacz i jednostkę wyorywującą hydraulicznie ponad wyorywacz pod kątem
do 90°. Wychylenie takie odbywa się po naciśnięciu guzika w kabinie lub bez konieczności
wysiadania kierowcy lub z podłoża za pomocą przycisków.

Przyciskiem na agregacie wyorywującym można
uruchomić lub wyłączyć
silnik Diesla.
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Panther 2S XL
Panther 2 XL - wydajność i moc
Dzięki wyposażeniu ROPA Panther 2S w szeroku agregat wyorywujący 8 bądź 9 rzędowy typu
PR-XL można osiągnąć znacznie większe wyniki powierzchniowe przy jednoczesnym zmniejszeniu
prędkości wyorywania. Mniejsze zużycie paliwa, niższe koszty stałe i podwyższona jakość
dogławiania to decydujące zalety tego rozwiązania systemowego. W przypadku zastosowania
szerokich agregatów PR-XL również przednia oś kombajnu Panther 2S może być wyposażona w
jeszcze szersze, ekstremalnie chroniące podłoże opony Michelin IF 900/60 R38 CerexBib2. Mniej
przejazdów i zwrotów przyczynia się do jeszcze większej ochrony gleby.
Znacznie większe wyniki powierzchniowe przy mniejszym zużyciu paliwa powodują zmniejszenie
nakładów i tym samym wzrost efektywności zbioru buraków. Mniej przejazdów i zwrotów
przyczynia się do jeszcze większej ochrony gleby.
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Czyszczenie
Delikatne, wydajne i dostosowalne do indywidualnych potrzeb
Napinana hydraulicznie taśma sitowa szybko
transportuje buraki do pierwszej gwiazdy sitowej.
Oś portalowa umożliwia najwyższą przepustowość bez zakłócania przepływu strumienia buraków i bez
ich uszkadzania. Z kabiny operator ma możliwość
płynnej regulacji prędkości taśmy sitowej i jeśli
to konieczne zmiany kierunku jej biegu. Kontrola
przepływu strumienia buraków zapobiega zapchaniu
się maszyny. Wyposażone w kute palce trzy gwiazdy
sitowe, posiadające ulepszoną regulację prędkości
(sensory dla każdej z gwiazd z osobna) oczyszczają
buraki bardzo wydajnie i delikatnie. Wygięte palce
zapewniają szybki transport nawet przy niskich
obrotach gwiadz sitowych.

Obracająca się rura
przejściowa przy wlocie
na
gwiazdę
sitową
zapobiega gromadzeniu
się ziemi
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Panther 2S ma ogromną wydajność
czyszczenia. Zanim buraki ochronnie
dostaną się do elewatora o szerokości
1000 mm muszą one przejść przez
pierwszą gwiazdę o średnicy 1740 mm a
następnie dwie kolejne o średnicy 1550.

Wygięte palce
gwiazd sitowych

Popychacz buraków
na przejściu do drugiej
gwiazdy sitowej

Obracająca się rura przejściowa
przy wlocie elewator zapobiega
gromadzeniu się ziemi
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Rozładunek
Wyjątkowo długa taśma wyładowcza - szybki rozładunek
zasobnika
Wyjątkowo długa taśma wyładowcza jest wysoko zawieszona i znajduje się
między obydwiema osiami i w optymalnym polu widzenia bezpośrednio za
przegubem. To duża zaleta przy załadunku na równolegle jadący pojazd, bo
przeładunek przebiega płasko.

Element obsługi na
lewym podłokietniku
do precyzyjnego
sterowania
opróżnianiem
zasobnika

Taśma wyładowcza ma szerokość 1 600 mm i jest składana w 3 miejscach.
Panther 2S przekonuje wydajniejszym opróżnianiem zasobnika do szybszego przeładunku również podczas jazdy. Chroniące buraki zabieraki poliuretanowe umożliwiają większą wydajność i krótki przeładunek trwający tylko
50 sekund przy pełnym zasobniku, o pojemności około 30 m³. Za rejestrację
zbiorów odpowiedzialne są dwa sensory ultradźwiękowe, które sumują
ładunki zasobnika i zapisują je w bazie danych zleceń.
Szybki przeładunek, ochronny i komfortowy wyładunek.
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Silnik Diesla

Volvo Penta TAD1643VE-B o
768 PS / 565 kW

Volvo Penta TWD1683VE o
796 KM / 585 kW

Z 16,12 litrami pojemności skokowej i wtryskiem
dysza pompa (PDE), ten silnik jest dobrze znany jako
solidny siłacz z Tiger 6. Silnik ten nie wymaga AdBlue,
katalizatora SCR i recyrkulacji spalin. Maksymalny
moment obrotowy o imponującej wartości 3 260 Nm
jest przenoszony przez bezstopniowy napęd jezdny, przy zachowaniu optymalnych współczynników
sprawności. Ze względu na przepisy prawne ten silnik jest dostępny tylko na rynkach poza UE i USA.

Ten silnik został specjalnie zaprojektowany przez
Volvo Penta do użytku w Tiger 6S i jest teraz zintegrowany w Panther 2S. Pojemność 16,12 litra,
wtrysk Common-Rail, katalizator SCR oraz AdBlue
dostarczanie energii w silniku tego typu odbywa
się w sposób jeszcze bardziej czysty i wydajny.
Dzięki
zastosowaniu
podwójnego
turbodoładowania ten silnik zapewnia ogromny maksymalny moment obrotowy wynoszący 3
650 Nm. Już od 1 000 obr./min dostępnych jest
3 550 Nm, dzięki czemu możliwe jest jeszcze
dłuższe wyorywanie przy niskiej prędkości obrotowej, co pozwala na oszczędność paliwa. Z uwagi na nowoczesną technologię silnika, spełnia on
europejską normę emisji spalin V, a w USA Tier 4f
bez konieczności stosowania recyrkulacji spalin i
filtra cząstek stałych.
Volvo Penta TWD1683VE - podstawa wyższej dziennej wydajności przy mniejszym zużyciu paliwa,
jeszcze większa moc przy niskich obrotach.
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Volvo Penta TAD1643VE-B
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Dane techniczne maszyny ROPA Panther 2S
Silnik Panther 2Sd:
Volvo Penta TWD1683VE o mocy 796 KM / 585 kW
pojemności skokowej 16,12 l, 6-cylindrowy silnik rzędowy,
wtrysk Common Rail, zgodny z normą EU Stage 5, USA TIER
4f, z katalizatorem SCR i AdBlue, paliwo o zawartości siarki
do maks. 15 ppm jest wymagane, aby osiągnąć poziom
spalin
Maks. moment obrotowy 3650 Nm, 3550 Nm już od 1000
1/min, obroty wyorywania 1100 1/min, automotywnie do
maks. 1650 1/min
Silnik Panther 2Sa (nie jest przeznaczony na rynek UE/
USA/Kanady):
Volvo Penta TAD1643VE-B o mocy 768 PS / 565 kW,
pojemność 16,12 l, 6-cylindrowy silnik rzędowy, wtrysk
pompa-dysza (PDE), bez AdBlue, bez recyrkulacji spalin,
dopuszczone paliwo o zawartości siarki do maks. 5000 ppm
Maks. moment obrotowy 3260 Nm, obroty wyorywania
1100 1/min, automotywnie do maks. 1650 1/min
System chłodzenia
Umieszczone Side by Side elementy chłodzące do
chłodzenia powietrza doładowującego i wody, otwierane,
nad tym chłodnica CVR i skraplacz klimatyzacji, niewrażliwe
na zabrudzenie ustawienie chłodnicy z tyłu u góry,
chłodnica oleju hydraulicznego z otwartym wentylatorem,
hydrostatycznie napędzane bezstopniowo i automatycznie
odwracalne wentylatory
Napęd jazdy:
Pierwszy bieg:
0 - 16,5 km/h (przy 1400 1/min silnika Diesla)
Drugi bieg:
0 - 40 km/h (przy 1265 1/min silnika Diesla)
Przełożenia przekładni do jazdy i przełożenia osi dla
niskich prędkości obrotowych wałów Kardana ustawionych
prostoliniowo. Dwie osie portalowe z hamulcami i
chłodzonymi mechanizmami różnicowymi. Planetarne
napędy końcowe z 19-otworową średnicą podziałową
(średnica 500 mm) z 4 kołami planetarnymi
Podwozie - Anti Shake and Balance System:
Innowacyjna koncepcja podwozia z 2 osiami wahadłowymi
w połączeniu z 4 cylindrami stabilizującymi
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Wyrównanie zboczy R-Balance:
Dzięki 4 cylindrom hydraulicznym podwozie może zostać
przechylone po obu stronach o ok. 7 procent w stronę
zbocza. Automatyczne wyrównanie na zboczach za pomocą
3-osiowego żyroskopu z pomiarem przyspieszenia w celu
kompensacji siły odśrodkowej (opcja)

Stabilizator zachwiań:
Stabilizacja zachwiań poprzez hydrauliczne wyrównanie
poziomu oleju w siłownikach stabilizujących po jednej
stronie pojazdu

dostępny tylko w wersji 45 cm (dostępny tylko w określonych
krajach ze względu na przepisy)
Odliściacz
z rozsiewaniem liści na międzyrzędzia, 2 koła podporowe

Ogumienie:
1. oś: Michelin IF 800/70 R38 CerexBib2
2. oś: Michelin IF 900/60 R38 CerexBib2
Duża powierzchnia przylegania chroni glebę i gwarantuje
niezawodność pracy, nawet w mokrych warunkach i przy
zboczach z boku

Agregat wyorywujący RR:
6, 8 lub 9-rzędowy, 45 cm, 50 cm lub przestawny (tylko przy
6 rzędowym)
hydrauliczne ustawianie głębokości wyorywania w
pojedynczych rzędach, hydrauliczny system zabezpieczający
przed kamieniami, duże koła kopiujące o średnicy 85
cm, 7 walców wyorywacza, szybki płynny napęd lemieszy
wibrujących napędzanych silnikiem kolbowym, nastawne
łożyska wałeczkowo-stożkowe w przekładniach i napędzie
lemieszy wibrujących, wspaniały widok na wyorywacz
i dogławiacz bez dodatkowych kamer, pozycja do prac
konserwacyjnych umożliwia podniesienie ogławiacza o 90
stopni, aby móc jak najlepiej kontrolować i serwisować noże
ogławiacza, noże dogławiacza i lemiesze

Układ hydrauliczny:
Przekładnia rozdzielcza pomp ze smarowaniem obiegowo
ciśnieniowym i chłodzeniem oleju przekładni, napęd jezdny
Bosch-Rexroth, szeroko rozbudowana hydraulika pracy
Load-Sensing firm Bosch-Rexroth, Bucher i Hydac
Kabina:
Wytłumiona kabina z przyciemnionymi szybami i obniżoną
dolną krawędzią, cicha i płynnie regulowana dmuchawa w
układzie ogrzewania i nawiewu (automatyczna klimatyzacja),
amortyzowany powietrzem fotel operatora Evolution
firmy Grammer z ogrzewaniem siedzenia i aktywnym
nawietrzaniem, autopilot, tempomat, konsola pod telefon,
radio AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+ z zewnętrznym
mikrofonem dla zestawu głośnomówiącego, chłodziarka
14 litrowa
Obsługa
2 wyświetlacze dotykowe 12,1“ R-Touch na konsoli
obsługowej oraz w lewym słupku A, joystick wielofunkcyjny
z prawej strony z przyciskami programowalnymi, element
obsługowy zasobnika z uchwytem joysticka na lewym
podłokietniku, diagnoza maszyny włącznie z wyświetlaniem
błędów silnika DM1 jako tekst, całkowicie zintegrowana,
2 lampy LED oświetlenia wewnętrznego, wycieraczki całej
powierzchni szyby
Ogławiacz
Ogławiacz integralny
z rozsiewaniem liści
podporowych

na

międzyrzędzia,

z/bez

kół

Ogławiacz uniwersalny
przestawiany za pomocą przycisku w kabinie między funkcją
rozsiewania liści na międzyrzędzia i funkcją wyrzucania w
lewo, z/bez kół podporowych
Ogławiacz z wyrzutnikiem liści
do bocznego wyrzutu liści (z lewej strony) - ze ślimakiem
liści i talerzem rozrzutnika liści, 4 koła podporowe sztywne,

Czyszczenie:
Taśma sitowa: 800 mm szerokości, rozstaw 50 mm
1. gwiazda średnica 1 740 mm
2. gwiazda średnica 1 550 mm
3. gwiazda średnica 1 550 mm
Gwiazdy sitowe z kutymi palcami gwiazd, 6 wygięte palce
gwiazd sitowych w 1. gwieździe sitowej oraz po 4 wygięte
palce gwiazd sitowych w 2. i 3. gwieździe sitowej
Ruszty sitowe:
Wysokość na 1./2./3. gwieździe ustawiana niezależnie,
możliwa wymiana segmentów rusztów na palce
sprężynujące
Elewator: szerokość 1000 mm
Układ elektryczny:
24 Volt, prądnica 150 Amper, elektroniczny wyłącznik
akumulatora głównego z automatycznym wyłączeniem po
5 dniach od wyłączenia stacyjki.
Gniazdka:
W konsoli siedzenia 1x gniazdo zasilania 12 Volt, 1x gniazdo
24 Volt, 1x podwójne gniazdo USB 5V / 3,6A (USB-A oraz
USB-C)
W konsoli dachu 2x podwójne gniazdo USB 5V / 3,6A (USB-A
oraz USB-B)
W komorze silnika: po 1x gniazdo 24 Volt
Diagnostyka wszystkich sensorów i siłowników zintegrowana
z dwoma wyświetlaczami R-Touch, ostrzeżenia wyświetlane
są na terminalu razem z opisem w każdym języku, zmiana

oprogramowania możliwa przez gniazdo USB, wydłużona
żywotność instalacji elektrycznej poprzez zastosowanie
odpornych na wodę i korozję rozwiązań technicznych,
zastosowanie wyłącznie pojedynczo izolowanych i
uszczelnionych wtyczek (AMP, Deutsch), przewody
centralnego układu elektrycznego z zaciskami WAGO
(odporne na wibracje), 4 identyczne komputery HydacTTC-580 oraz 2 komputery Hydac-TTC-30 (łatwość wymiany
jeśli pin nie jest zajęty!), wiązki kablowe odporne na
uszkodzenia mechaniczne
Oświetlenie:
Funkcja Coming Home
2 reflektory główne LED Hella C140 LED z przodu przy
ogławiaczu
6 reflektorów roboczych LED (1 700 lumenów) Hella LED
Oval 90 na dachu kabiny
18 reflektory robocze LED (1 800 lumenów) Nordic Lights
4 reflektory robocze LED do oświetlenia komory
silnikowej
Światła konturowe Hella RotaLED Compact
Taśma wyładowcza:
Składana w 3 miejscach dla jeszcze łatwiejszego zakładania
kopców o szerokości 10 m, chroniące buraki zabieraki PU
zapewniają wysoką wydajność i krótkie czasy wyładunku,
szerokość taśmy wyładowczej 1600 mm celem ułatwienia
przeładunku na przyczepy, opróżnianie zasobnika w czasie
krótszym niż jedna minuta, wysokość przeładunku do 4,00
m
Pojemność zasobnika ok. 30 m³ / 21 t
Pomiar i rejestracja zbioru:
Za pomocą 2 sensorów ultradźwiękowych mierzona jest
zawartość zasobnika, łączna wartość ładunków (również
częściowych) jest rejestrowana automatycznie w bazie
danych zleceń.
Wymiary:
Długość: 13,53 m
Wysokość:4,00 m (w pozycji transportowej)
Szerokość:3,00 m (6-rzędowy przy odstępie 45 cm)
3,30 m	(6-rzędowy przy odstępie 50 cm i
45-50 cm zmiennym)
> 3,30 m	(z RR-XL w zależności od rozmiarów
wyorywacza)
Zbiornik paliwowy:
1 300 l, licznik zużycia paliwa l/ha i l/h na terminalu

Zbiornik AdBlue:
145 l (tylko przy Panther 2Sd)
Wyposażenie seryjne:
Układ centralnego smarowania, pomiar zużycia paliwa,
automatyczna klimatyzacja, 1 kamera cyfrowa jako kamera
cofania, 1 kamera cyfrowa do układu gwiazd sitowych,
moduł telematyki R-Connect z kartą SIM, noże dogławiacza
w twardej powłoce, walce wyorywacza z naspawem
twardym, 40 km/h, ręczne wyrównywanie nachylenia
terenu R-Balance
Dodatkowe opcje wyposażenia:
Automatyczne wyrównywanie nachylenia terenu R-Balance,
R-Contour (automatyczne ustawienie głębokości lemieszy
pojedynczych rzędów za pomocą rejestracji konturu
podłoża), R-Trim (automatyczne ustawianie wysokości
ogławiacza), wzmocniona blacha ogławiacza, ogławiacz z
wałkiem kombi zamiast standardowego wału ogławiacza,
talerz rozrzutnika liści w wersji kamiennej, sprzęt
do odzyskiwania liści (tylko w przypadku ogławiacza z
wyrzutnikiem liści), profil blaszany wlotowy z płozą wlotową
ogławiacza, płozy ślizgowe na dogławiaczach, kute lemiesze
Widia, różne wersje walca wyorywacza, drukarka danych,
R-Transfer PROFESSIONAL, R-Transfer BASIC, system wideo
R-View (z perspektywy lotu ptaka), 1 kamera cyfrowa taśmy
sitowej, 1 kamera cyfrowa taśmy wyładowczej, 1 kamera
cyfrowa do rejestracji stanu buraków na dachu kabiny,
monitor R-Connect, bezpoślizgowy pomiar prędkości jazdy,

4 reflektory drogowe LED (4500 lumenów) Nordic Lights
na uchwytach lusterek, segmenty gwiazd sitowych do
wyboru z rusztami lub palcami sprężynującymi w gwieździe
sitowej 1-3, popychacz buraków w 2. gwieździe sitowej,
ruszt odsuwający 2. gwiazda sitowa w wersji metalowej,
standardowej lub kamiennej albo w wersji z palcami
sprężynującymi, czujnik wartości granicznych na zbiorniku
paliwa, dodatkowe podwozie (obowiązkowe w Niemczech),
redukcja maksymalnej prędkości z 40 km/h na 32 km/h,
wyposażenie dla cykorii, pakiet oznaczania konturów
Dostawa na terenie UE / Europy z certyfikatem TÜV zgodnie z § 21 StVZO.
Zgodny z Dyrektywą Maszynową 2006/42 / WE (oznaczenie CE) oraz wymogami
stowarzyszeń ubezpieczeniowych pracodawców. Zmiany techniczne
zastrzeżone.
W celu uzyskania lepszej widoczności na zdjęciach usunięto niektóre elementy
ochronne. Używanie maszyny ze zdemontowanymi urządzeniami ochronnymi
nie jest dozwolone! Made in Germany.
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