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Førerplads i særklasse
Betydeligt større førerkabine med nyt interiør
Den nyudviklede panoramakabine giver en god rumfølelse og kan i 
arbejdstilstand hæves til 5,10 m – komfortabelt og overskueligt. I 
forhold til Maus 5 er kabinen 16 cm bredere, 40 cm længere og giver 
med en enorm samlet volumen på 4.400 l hele 1.125 l hhv. 35 procent 
mere rum og plads end kabinen på ROPA Maus 5. Kabinen på Maus 6 
er således den største kabine på markedet for roelæssere. Den har nu 
endnu mere plads, også til en ekstra klapbar siddeplads - perfekt til en 
instruktør eller til afstemning ved førerskift.
Den nye førerkabines behagelige og lækre interiør i kombination 
med en fremragende lydisolering garanterer optimal og bekvem 
førerkomfort. En digital DAB-radio med Bluetooth samt hands free 
udstyr er ligeledes standard.



Komfort-panoramakabine, der kan hæves
Ny computer, joysticks og to 12,1" displays med endnu mere 
intuitiv betjening
Førerpladsen med drejeligt sæde - integreret sædeventilation og sædevarme - er et 
udtryk for en teknologisk førende position og starten på en ny æra med opkobling på 
roelæssere. To nye joysticks med ekstra funktioner, en højdejusterbar ratstamme og 
terminaler perfekt placeret i synsretningen giver en endnu bedre ergonomi. Yderligere 
betjeningsterminaler til roe-logistikken kan placeres i en optimal synsvinkel ved siden 
af ROPA terminalerne. 

Den integrerede opbevaringsplads i kabinens bagvæg er også udvidet betydeligt. 
Mange integrerede udtræk samt for første gang en køleboks og en hylde (til 
madpakken).

Solgardiner ved alle ruder til skyggedannelse og to vinduesviskere på hver af 
sideruderne giver føreren optimalt udsyn, også i dårligt vejr. Vinduesviskerne kører 
synkront og betjenes komfortabelt på R-Touch displayet i justerbare intervaller op til 
konstant drift.
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Power LED belysning 

Meget højtydende komplette 
LED arbejdsprojektører gør nat 
til dag og arbejdet endnu mere 
sikkert.8 9

Gulvvarme og hjælpevarmer er standard Perfekt belysning - sikkert arbejde

Meget høj varmekomfort

Varmekonceptet er helt nyudviklet og giver 
en behagelig og varm arbejdsplads, også i 
minusgrader. Højtydende gulvvarme giver 
med det samme en behagelig varme nedefra, 
så fødderne altid holdes varme. Endvidere 
er fødemængden af varmt vand til kabinen 

LED lyspakken oplyser hele arbejdsområdet perfekt. Med fingerspidsen kan 
man på R-Touch displayet tænde hver enkel eller alle arbejdslygter. Man 
kan gemme tre individuelle lygtekonfigurationer og kalde dem frem igen. 
Tre monterede frie forbindelsesstik med tilhørende skiftefunktion via lys-
menuen gør det muligt og nemt at installere op til 6 ekstra LED projektører 
alt efter individuelle behov.

og til luftvarmeveksleren forøget med rør 
med en større diameter. Dette suppleres 
med en optimeret hjælpevarmer til kabinen, 
hydraulikolien og motoren med en komfortabel 
betjeningsflade på R-Touch displayet, hvor 
man kan styre hele klimaanlægget. På Maus 

6 kan hjælpevarmeren endvidere aktiveres 
eller forvælges på afstand via myROPA 
onlineportalen og R-Connect, så føreren 
stiger ind i en opvarmet kabine allerede fra 
starten.



R-Connect telematikmodul og fjerndiagnose som standard

R-Connect

R-Connect

ROPA Maus 6 er som standard forbundet med myROPA portalen via 
højtydende telematikhardware og SIM-kort. Telematikmodulet danner 
ligeledes grundlaget for forudseende service 4.0 med prædiktiv analyse 
samt hurtig hjælp og diagnose på alle kontinenter. I tilfælde af service kan 
serviceteknikeren eventuelt skifte til terminalen og maskinstyringen og f.eks. 
hjælpe føreren med problemløsningen.

På R-Connect dashboardet kan maskinens aktuelle status og dagsopgørelsen 
ses. I detailvisningen ses placeringen, vejsporene samt den aktuelle 
læssestatus og andre detaljerede data på maskinen. På maskiner med 
vejeudstyr overføres vejet last enkeltvist inklusive tilhørende maskindata 
til R-Connect portalen, hvor maskinens driftsledere kan se, analysere og 
downloade dem.

Driftsleder

R-Connect giver førere og driftsledere mange muligheder for 
maskin- og flådeoptimering. Sammenlignet med tidligere kan 
driftslederen være nærmest "live" på maskinen online. Ligeledes 
kan f.eks. dieselleverandøren få adgang til maskinens aktuelle 
placering og niveauet af brændstof og eventuelt AdBlue.ROPA 
R-Connect onlineportalen kan åbnes med en hvilken som helst 
terminal (PC, tablet, smartphone) i en webbrowser.

10 11



12 13

R-View med bakkamera og to sidekameraer. Med fingerspidsen kan man 
zoome hvert enkelt kamera ind til et fuldt billede.

Overblik med R-ViewKompakt på vejen
Digitale kameraer med høj opløsning som standardOmstilling uden udstigning
Maus 6 er som standard udstyret med digitale kameraer med høj opløsning. 
De digitale kameraer giver en betydeligt bedre billedkvalitet - af hensyn til de 
datamængder, der dermed bliver større, er der integreret et ekstra Ethernet-
netværk i maskinen. Som standard er der på Maus 6 fra nu af monteret et 
midterspids- og et bakkamera. Som ekstraudstyr fås yderligere kameraer 
på aflæsseren og rensebordet samt det nye R-View med bakkamera og to 
ekstra sidekameraer til overvågning af bagrummet.

Inden vejkørsel klappes hele maskinen fuldautomatisk sammen fra 
førerkabinen ved hjælp af kun et betjeningselement til en kompakt 
transportbredde på 3,00 meter ved en totallængde på kun 14,97 meter. 
Den store akselafstand på 5,5 m i kombination med to ekstra hydraulisk 
affjedrede aksler garanterer en sikker håndtering af den robuste Maus, og 
sikrer den bedst mulige kørekomfort ved hastigheder op til 40 km/t. Den 
nye intelligente hovedkontakt aktiverer endvidere automatisk midterstilling 
på bagakselstyringen.
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10,2 meter bredt opsamle-
system med fleksibel 
tilpas ning af rensning

Opsamler

Det robuste opsamlesystem består 
af i alt 18 rensevalser, giver effek-
tiv fjernelse af jord og ukrudt og er 
det bredeste opsamlesystem blandt 
alle renseopsamlere på markedet. 
Afhængigt af behovet for rensning 
af roerne kan føreren fra kabinen 
tilpasse rensestrækningens længde 
og intensitet i det patenterede opta-
gesystem. Med en vippekontakt kan 
Maus 6 klappes ud og ind fuldauto-
matisk, endnu hurtigere.

Separat drev til de 3 valsegrupper med individuel justering af omdrejningstallet og automatisk reversering ved fastklemte sten. 
Alle valser er som standard opsvejset med hårdmetal.

Skabt til konstant brug - betydeligt mindre slidtage
Den årlige anvendelse af læssemaskiner stiger 
konstant. Mange maskiner kører i 24 timers 
drift, og tiden til vedligeholdelse og udskiftning 
af sliddele er begrænset og dyrebar. ROPA har 
forbedret alle de hårdt belastede komponenter 
og forlænget sliddelenes levetid. 

Alle rensevalserne er fremstillet af sømløst 
koldvalsede højstyrke-specialrør som har en 
diameter på 138,5 mm og en godstykkelse på 8 
mm. Ottekantvalser og rensevalser (3-forreste) 
er som standard opsvejset med hårdmetal. 
Fødevalserne funktion er at transportere roerne 

over vindinger fra ydersiden ind til midten samt 
over løftekiler, som skånsomt overfører roerne 
til rensevalserne. Indvendigt på rensevalserne 
ved overgangen til mavebåndet er der monteret 
hævekiler for at beskytte roerne mod skader og 
for at reducere sliddet på valsernes ende.

Midterspids med udskiftelig spids og todelt afs-
kærmning - slørfrit drev med konisk rulleleje og au-
tomatisk smøring.

Solide, udskiftelige fingervalser med hårdmetalpla-
de, hårdcoatede ottekantetvalser med smedede ot-
tekantede skiver.

Bunkeoprydder og restroeopryder med vinklede 
hjørner og forstærket gummiplade.
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Vandsprøjteanlæg

Betjeningen af vandsprøjteanlægget er nu endnu mere intuitiv, og der kan skif-
tes mellem automatisk drift eller interval-drift.

Valserne sprøjtes med vandsprøjteanlægget for at reducere friktionen og dermed skåne roerne 
under tørre betingelser.
Ved ekstremt klæbrig jord modvirker fugtningen af valserne vedhæftningen af jord.

Efterrensning

Rensebord med rensevalser
8 modsat roterende, hårdcoatede rensevalser, justerbar 
roebremse til regulering af renseintensiteten, trinløs regulering 
af omdrejningstal, automatisk reversering ved blokering, valserne 
er identiske med rensevalserne på opsamleren.

Stenudskiller
Sigtekæde med efterfølgende valserenser, 10 PU-
rensevalser + 2 valser til fjernelse af sten, variabel 
hastighedsindstilling på rensevalser, variabel indstilling 
af hastighed og omløbsretning på affjedrede valser til 
fjernelse af sten.

Rensebord med rensebånd
900 mm bredt rensebånd, 40 mm inddeling, trinløs 
hastighedsregulering (0-3 m/sek), automatisk registrering 
af blokeringer.

Den nødvendige renseintensitet varierer alt efter jordens beskaffenhed og det område, hvor maskinen anvendes. ROPA tilbyder en gennemprøvet 
og driftssikker løsning i forhold til ethvert krav.
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Enestående kontravægt-konstruktion

Optimal balance

Maus er meget sikker og stabil takket være 
kontravægtarmen der er lavet i finkornet 700-
stål, som firmaets grundlægger Hermann 
Paintner selv har udviklet, og det gør ROPA 
Maus 6 helt enestående til læsning af roer. 
Kontravægtarmen, som kan svinges over 9 
meter ud og 4 meter op, udgør sammen med 

brændstoftanken modvægt til aflæsseren, og 
det gør maskinen optimalt afbalanceret, sel-
vom den er helt ude på 15 meter i læssebre-
de.

Aflæsserens belastning optages af kontra-
vægtarmen i midten af maskinen - der over-
føres næsten ingen spændinger til maskinens 

ramme. En absolut sikker og vandret maskine 
giver optimal traktion på alle 4 hjul hvilket er 
en væsentlig fordel ved ROPAs kontravægt-
konstruktion, der har vist sit værd på mere 
end 600 maskiner.

MAUS 6
Vejesystem med CAN-bus vejeceller

Integreret vejesystem

ROPA har komplet revideret systemet med båndvægten. Med en ny mekanisk 
konstruktion er en vejeramme blevet integreret i aflæsserens knækled. 
To CAN-bus vejeceller giver betydeligt færre ledninger ved aflæsseren, og 
computeren sidder nu i det beskyttede centrale kontaktskab. Dermed øges 
driftssikkerheden, og der opnås endnu bedre vejeresultater.



Nem service og lav vedligeholdelse

Perfektioneret maskinkonstruktion

Hovedrammen er fremstillet af profilrør i fin-
kornet 700-stål som er affaset og lasersvejset, 
og har derfor en meget høj stabilitet og lang 
levetid. Alle komponenter er konstrueret , så 
de er funktionelle, overskuelige og service-
venlige. 

En ændring af hele elsystemet og optimering 
af hydrauliksystemet giver øget driftssikker-
hed og nemmere service. 

Talrige detalje-løsninger som f.eks. godt pla-
ceret og optimalt tilgængeligt centralt el-sys-
tem, reversebar ventilator, der kan drejes op, 
luftfilter med nem vedligeholdelse, overvåg-
ning af brændstoffilter, opvarmet brændstof-

forfilter osv. giver en meget høj ydelse i sæso-
nen og meget lidt vedligeholdelse. 

Elektronisk dataregistrering, måling af 
brændstofforbrug, automatisk klimaanlæg, 
bakkamera og centralsmøreanlæg hører til 
det omfattende standardudstyr på en ROPA 
Maus 6. En ekstra værktøjskasse af V2A mon-
teret bag på maskinen giver endvidere god 
opbevaringsplads. 
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Mercedes-Benz OM936 - Læsning med stærkt reduceret motoromdrejningstal (muligt fra 1.150 o/min) og rigeligt med 
kræfter i reserve under ekstreme betingelser.

Motor
Mercedes-Benz motor

Effektiv hydraulik muliggør 
reduceret omdrejningstal

Drevet med maksimeret virkningsgrad 
er den ekstremt sparsomme 260 KW / 
354 HK stærke Mercedes-Benz motor OM 
936 LA med 7,7 liter slagvolumen, med 
integreret 2-trins turbolader, 1.450 Nm 
maks. drejningsmoment ved 1.200 – 1.600 
o/min, (EU emissionstrin V), som også 
under læsning kan køres med reduceret 
motoromdrejningstal, og som har rigeligt 
med kræfter i reserve under ekstreme 
betingelser. 

Hydrauliksystemet med sin optimerede 
gearkasseudveksling sørger for en effektiv 
kraftoverføring. Høj kapacitet kombineres 
med et lavt brændstofforbrug ved et meget 
lavt omdrejningstal (1.200 o/min). Den 
kraftige load-sensing hydraulik leverer 
allerede i tomgang maksimal oliekapacitet 
og sørger for at hele arbejdshydrauliken kan 
reagere hurtigt. I køretilstanden reguleres 
dieselmotorens omdrejningstal 
under læsning. I henhold til de valgte 
omdrejningstal på 6 separate valse- og 
rensebåndsdrev indstilles det lavest mulige 
motoromdrejningstal automatisk for at 
opnå maksimal brændstofbesparelse.

Hurtig og nem diagnose
Samtlige komponenter er monteret, 
så de er let tilgængelige. Det komplet-
te diagnosesystem er integreret i R-
Touch displayet og gør det muligt at 
lave service optimalt og hurtigt.
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Teknisk data Ropa Maus 6
Dieselmotor:
Mercedes Benz 6-cylindret rækkemotor OM 936 LA med 
AdBlue, SCR-kat og partikelfilter, 7,7 liter slagvolumen, 
2-trins turbolader, 1.450 Nm maks. drejningsmoment 
ved 1.200 o/min., EU emissionstrin V, i USA Tier 4f med 
1.400 Nm maks. drejningsmoment ved 1.200 o/min., fuldt 
elektronisk motorstyring med visning af brændstofforbrug 
på R-Touch displayet, temperaturafhængigt reguleret og 
automatisk reverserende hydrostatisk ventilatordrev, 
1 fladremsdrev med automatisk remstrammer, 
slitagefri konstantdrosselbremse forhindrer for 
højt omdrejningstal på dieselmotoren, automatisk 
motorstandsning i tilfælde af tilstande der kan medføre 
motorskader, motordiagnosesystem integreret i 
R-Touch displayet, brændstoftank på 1.225 l, AdBluetank 
på 95 liter, elpumpe til automatisk udluftning af 
brændstofsystemet

Gearkasse:
Trinløs hydrostat (Bosch-Rexroth) fra 4-trins- OMSI-
gearkasse til 2 OMSI-styrbare aksler med planetgear, 
kørepumpen kan overføre dieselmotorens fulde effekt, 2 
uafhængige differentialspærrer med automatikfunktion, 
automatisk firhjulstræk, fartpilot, kørsel med reduceret 
omdrejningstal i automatisk kørselstilstand, regulering 
af læssefremføringen sker ved hjælp af en meget 
fintfølende styring af det ekstra lave krybegear, foraksel 
med tromlebremser 500x180 Duplex, bagaksel med 
tromlebremser 500x120 Simplex, 4 fjederbelastede 
bremsecylindre til drift og parkeringsbremse, 
kørehastighed 32 km/t, option 40 km/t gearkasse med 
2 køremotorer.

start af dieselmotoren også ved meget lav omgivende 
temperatur;
-  4 Aksialstempelpumper (Bosch-Rexroth) til trinløs og 

separat indstilling af omdrejningstal og reversering 
af valsegearkasserne (optagning, fødevalser, 
rensevalser, rensebord)

-  2 aksialstempelpumper (Bosch-Rexroth) til trinløst 
træk af mavebånd og aflæsserbånd

-  1 Load-Sensing aksialstempelpumpe (Bosch-Rexroth) 
til forsyning af alle hydraulikcylindre, med LVS-
retningsventiler efter mængdefordelingsprincippet 
kan alle bevægelser udføres samtidigt.

-  1 Aksialstempelpumpe (Bosch-Rexroth) til reverserbar 
køleventilator (Hydraulikolie-, vand-, ladeluftkøler)

- Hydraulikmotorer fra Danfoss

Styring:
Forakselakselstyring, bagakselstyring, styring på alle hjul, 
styre-hovedkontakten aktiverer endvidere automatisk 
midterstilling på bagakselstyring.

Vendediameter: 9,90 m indvendig diameter

Rense- og læssekapacitet:
op til 560 t pr. læssetime

Optagesystem:
Maksimal optagningsbrede 10,2 m, ROPA-valseoptager 
med 18 valser, fordelt på 3 separate drev (hvert drev 
har trinløs omdrejningstalsovervågning og automatisk 
reversering ved blokering på alle valser (patenteret 
optagesystem))

1. Optagning:
2 fingervalser, hårdmetalcoatede, arbejder op til 7 cm i 
jorden, 2 ottekant-valser, hårdmetalcoatede
Fingervalser: meget lang levetid med integreret konisk 
rullelejring og glideringstætning
Ottekantvalser: 8-kant-skiver bestående af smedede 
halvskåle
2. Fødevalser:
6 fødevalser, hårdcoatede, transporterer roerne 
udaf, fordeler roeflowet Integreret, justerbar konisk 
rullelejring sikrer meget lang levetid på valsen uden 
udskiftning af lejer
3. Rensevalser:
8 modsat roterende rensevalser, hårdcoatede, leder 
kartoflerne indad ▷ dobbelt rensestrækning, alle 
rensevalser af sømløse, koldtrukne slidstærke specialrør, 
Ø 138,5 mm, 8 mm vægtykkelse, midterspids med slørfrit 
træk, der automatisk indstiller omdrejningstallet efter 
fødevalserne, langsomtkørende for at give mindre slid 
på den delte midterspidsafdækning, sikkerhedsventil 
der sikrer mod brud af sikkerhedskæderne, hvis de 
ikke er afmonteret, udskydelig og proportionalt styret 
restroeopryder (teleskopets udvendige rør 180x180x5 
mm), digitalkamera og R-Touch display til overvågning 
af optagerens dybde, frostbryder i optagerens midter- 
og sidedele

Mavebånd:
80 cm bred, 50 mm-deling og klapper til udledning af 
smuds og specielt udformede PU-medbringere, der 
er monteret på to remme med dobbeltknaster, med 
overvågning af omdrejningstal og ekstra hurtig hastighed 
(fordobling af båndhastigheden) for selvrensning af 
båndet ved meget klæbrig jord, sidepladerne af slidstærke 
15 mm tykke PU-plader, åben rammekonstruktion 
(Y-ramme), så jord fra mavebåndsudkastet ikke bliver 
liggende på hovedrammen.

Rensebord:
Standard: Gummibånd, 90 cm bredt, 40 mm deling
Tilvalg:
-  Rensebord med rensevalser beståendene af 8 modsat 

roterende valser, 1.150 mm indvendig diameter, 1.300 
mm udvendig diameter, valserne er identiske med 
opsamlerens rensevalser

-  Stenfang, en kombination af sigtekæde med 
efterfølgende valserenser (10 PU-rensevalser + 2 valser 
til fjernelse af sten), variabel hastighedsindstilling 
på rensevalser, variabel indstilling af hastighed og 
omløbsretning på valser til fjernelse af sten

Aflæsser:
80 cm bredt, 40 mm- deling, omdrejningsovervågning 
og ekstra hurtig hastighed, sideplader der er vendbare 
og udskiftelige lavet af slidstærkt 15 mm PU-plader, 
tilbageløbsspærre.

Læssehøjde: op til 6,0 m

Læssebredde: op til 15,0 m

Kontravægtarm:
Længde 9,02 meter, 6 meter til knækpunktet, bundpladen 
i brændstoftanken er af 15 mm stål.

Samlet renseareal: ca. 35 m²

Maksimal renselængde: 31,7 m

Elsystem:
24 volt, generator med 150 ampere, elektronisk 
batterihovedafbryder med automatisk afbrydelse efter 
5 dage med tænding FRA.
Stikdåser:
I sædekonsol 1x 12 volt-powerstikdåse, 1x 24 volt 
stikdåse, 1x USB-dobbeltstik 5V / 3,6A (USB-A og USB-C)
I tagkonsol 2xUSB-dobbeltstik 5V / 3,6A (USB-A og USB-
C)
I motorrum og bagpå: hvert sted 1x 24 volt stikdåse
Diagnosesystemet til alle sensorer og følere er 
integreret i de to R-Touch displays, advarsler vises som 
symboler med tekst på det forvalgte sprog, software 
kan opdateres via standard USB-port, vandtæt elsystem 
beskyttet mod korrosion samt anvendelse af stik af 
høj kvalitet (AMP, Deutsch) sikrer et langtidsholdbart 
elsystem, ledningsføring i det centrale elsystem er 
samlet med WAGO-fjedertrækklemmer (vibrationssikre), 
der er 3 identiske Hydac-TTC-computere (udskiftelige, 
hvis stikben ikke anvendes!), kabelføringen er så vidt 
muligt beskyttet af flex.

Belysning:
- 2x LED-hovedforlygter Hella C140 LED foran
-  11x LED arbejdsprojektører (hver 1.700 lumen) Hella 

LEDOval 90 på kabinetag 
-  13x LED arbejdsprojektører (hver 1.800 lumen) 

NordicLights Scorpius GO 420 på maskinen
- LED rotorblink Hella RotaLED Compact

Transport- og arbejdsstilling:
Med en enkelt betjeningsfunktion skifter man fra 
transport- til arbejdsstilling på kun et minut.

Dimensioner ved transportstilling:
Længde: 14,97 m, bredde: 3,00 m, højde: 4,00 m
Egenvægt med fuld tank fra 30400 til 31600 kg efter 
valgte udstyr, tilladt totalvægt 32000 kg, 4-akslet.

Dæk:
For- og bagaksel med Michelin 710/75 R34 MegaXBib2 
(udv. bredde 3,00 m), option Michelin IF 800/70 R32 
CerexBib2 (udv. bredde 3,26 m)
To hydropneumatisk affjedrede ekstra aksler, der kan 
hæves, med dæk 235/75 R17,5

Standardudstyr:
Bakkamera, højdeindstillingskamera, central-
smøreanlæg, klimaautomatik med hjælpevarmer og 
gulvvarme, komfortsæde med sædevarme og aktiv 
ventilation, AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+ radio, 
2 USB-interfaces, kørelygter Hella LED, elektriske 
indstillelige sidespejle, håndværktøj, alle valser 
hårdcoatede, opsamlevalser med Widia-opsamlefingre

Ekstraudstyr:
Rensevalserengøring med 8 modsatløbende, 
hårdcoatede rensevalser, stenfang, bestående 
af sigtekæde med efterfølgende valserenser, 10 
PU-rensevalser + 2 valser til fjernelse af sten, 
vandsprøjteanlæg til rensevalser og rensebord med 400 
liter vandtank, vandsprøjteanlæg Duo til rensevalser 
og rensebord med 400 liter vandtank (2 ventiler pr. 
opsamlesidedel, udvidet dyseantal på opsamleren, 
2 ventiler på rensevalserengøring), digitalkamera 
aflæsser, digitalkamera rensebord, R-View med to ekstra 
sidekameraer til overvågning af bagrum, holdekonsol 
ved rat, CAN-interface med USB-omformer til TMS-
enhed, 40 km/t maks. hastighed med 2 køremotorer, 
opbevaringsrum 1000 x 600 x 600 mm V2A bag 
bagakslen, vejesystem med CAN-bus vejeceller

Made in Germany. – Godkendt af TÜV og brancheforeningen, i henhold til 
CE-forskrifterne. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Kabine:
Panoramakabine, 5,1 m højdejusterbar, lydisoleret 
med tonede ruder hele vejen rundt og ekstra dyb 
kant, R-Concept betjeningskonsol på drejesæde med 
to 12,1“ R-Touch displays med ekstra R-Select og 
R-Direct betjeningssystem, 2 multifunktionsjoysticks 
med integrerede proportionale minijoysticks, 
klimaautomatik med gulvvarme og hjælpevarmer, 
drejeligt og luftaffjedret GRAMMER komfortsæde 
type ROPA Evolution - med sædevarme og aktiv 
ventilation og drejesædebremse, drikkeholder på 
drejesæde, overskuelig visning af roeflowet med visning 
af udnyttelsesgrad på de enkelte drev på R-Touch 
displayet, diagnosemenu integreret i R-Touch displayet, 
AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+ radio med ekstern 
mikrofon til handsfree brug, holdekonsol til telefon, 
siddeplads kan vippes, kabinebagvæg med udtræk og 
rigelig opbevaringsplads med køleboks og hylde, syv 
vinduesviskere på forrude, døre og alle sideruder, 
alle vinduesviskere kører synkront, intervaldrift og 
sprinklersystem, solgardiner ved alle ruder, 2 LED-
kabinelys, videosystem med digitalkameraer og 12,1" 
R-Touch display, udvendige klapspejle med varme og 
elektrisk justering

Arbejdsdrev og hydrauliksystem:
OMSI-pumpefordelergearkasse, tryksmurt med 
gearkasseoliekøler, tilpasset gearudveksling 
ved reduceret motoromdrejningstal fra 1150 o/
min ved læsning, jævn kørsel med regulering af 
motoromdrejningstallet ved læsning, lamelkobling, 
der kan skiftes under belastning, til omskiftning af 6 
hydraulikpumper på arbejdsdrevene ▷ derfor lettere 
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 www.ropa-maschinenbau.de

               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tlf.: +49 (0) 8785 /9601-0


