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Dane techniczne

Miejsce pracy klasy premium

Miejsce pracy operatora klasy premium
Wyraźnie większa
wnętrzem

kabina

kierowcy

z

nowym

Skonstruowana na nowo kabina panoramiczna zapewnia dużo
przestrzeni i w trybie pracy jest uniesiona na 5,10 m, co zapewnia
komfort i dobrą widoczność. W porównaniu z Maus 5 kabina jest o
16 cm szersza, 40 cm dłuższa i dzięki ogromnej objętości całkowitej
4.400 l oferuje 1.125 l lub 35 procent więcej przestrzeni i miejsca niż
kabina doczyszczarko-ładowarki ROPA Maus 5. Dzięki temu kabina
doczyszczarko-ładowarki Maus 6 jest największą kabiną na rynku
ładowarek. Teraz kabina oferuje jeszcze więcej miejsca, mieści także
dodatkowe składane miejsce siedzące - idealne dla kierownika prac
lub na potrzeby przekazania zmiany zmiennikowi operatora.
Przyjazne wnętrze nowej kabiny w połączeniu z idealnym wyciszeniem
gwarantuje przyjemną pracę. Również cyfrowe radio DAB z Bluetooth
i urządzeniem głośnomówiącym są na wyposażeniu seryjnym.
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Podnoszona panoramiczna kabina
Nowe komputery, joysticki i dwa wyświetlacze o rozmiarach
12,1 cala zapewniają jeszcze bardziej intuicyjną obsługę
Stanowisko operatora z obrotowym fotelem - zintegrowana wentylacja i ogrzewanie
fotela - jest wizualizacją wiodącej technologii i początkiem nowej ery połączenia
ładowarki Maus z siecią. Dwa nowe joysticki z dodatkowymi funkcjami, kolumna
kierownicza z regulacją wysokości oraz terminale idealnie dopasowane do kierunku
patrzenia operatora oferują jeszcze większą ergonomię. Obok terminali ROPA
możliwy jest montaż dodatkowych terminali obsługowych do logistyki buraków,
zapewniających optymalny kąt patrzenia.
Również zintegrowane schowki w tylnej ścianie operatora są znacznie powiększone.
Są w niej zabudowane liczne wysuwane szuflady i po raz pierwszy lodówka, a także
wysuwany stolik.
Rolety przeciwsłoneczne na wszystkich szybach zapewniają cień, a także po dwie
wycieraczki szyb bocznych zapewniają operatorowi optymalną widoczność w
każdych warunkach pogodowych. Wycieraczki pracują synchronicznie i za pomocą
wyświetlacza R-Touch można wygodnie regulować ich częstotliwość pracy, aż do
pracy ciągłej.
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Ciepło zwiększa komfort pracy

Oświetlenie Power LED

Seryjne ogrzewanie podłogi oraz ogrzewanie postojowe

Perfekcyjne oświetlenie - bezpieczna praca

Koncepcja ogrzewania została opracowana
całkowicie na nowo, aby zapewnić przyjemnie
ciepłe miejsce pracy również podczas
mrozów. Wydajne ogrzewanie podłogowe
zapewnia przyjemne ciepło biegnące od
dołu kabiny gwarantując zawsze ciepłe
stopy. Dzięki zastosowaniu rur o większej
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średnicy zwiększona została również ilość
gorącej wody trafiającej do kabiny oraz do
powietrznego wymiennika ciepła. Całość
uzupełnia
zoptymalizowane
ogrzewanie
postojowe w kabinie, ogrzewanie oleju
hydraulicznego i silnika z komfortowym
interfejsem użytkownika na wyświetlaczu

R-Touch do obsługi całej klimatyzacji.
Ogrzewanie postojowe w doczyszczarkoładowarc Maus 6 można włączać lub ustawiać
zdalnie za pomocą portalu online myROPA
oraz R-Connect, dzięki czemu operator po
wejściu do kabiny zastanie ciepłe miejsce
pracy.

Pakiet reflektorów LED umożliwia idealne oświetlenie całego obszaru
roboczego. Poprzez naciśnięcie ikony na wyświetlaczu R-Touch można włączyć
pojedyncze lub wszystkie reflektory robocze. Indywidualne konfiguracje
oświetlenia można zapisać i później odtworzyć. Trzy przygotowane wolne
wtyczki przyłączeniowe z odpowiednią funkcją przełączania za pomocą
menu świateł umożliwiają łatwy montaż nawet 6 dodatkowych reflektorów
LED według indywidualnych potrzeb.

Wyjątkowo mocne reflektory LED rozjaśnią nawet
najciemniejszą noc, a praca staje
się jeszcze bardziej bezpieczna.
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R-Connect
Moduł telematyki R-Connect oraz diagnostyka zdalna jako
wyposażenie seryjne
R-Connect

Doczyszczarko-ładowarka ROPA Maus 6 jest wyposażony seryjnie w
wydajny sprzęt telematyczny oraz kartę SIM, które są połączone z portalem
myROPA. Moduł telematyki stanowi również podstawę innowacyjnej usługi
4.0 z zastosowaniem analiz zapobiegających uszkodzeniu maszyny, a także
szybkiego udzielania pomocy oraz diagnostyki na wszystkich kontynentach.
W przypadku obsługi serwisowej specjalista może   opcjonalnie przełączyć
się do terminalu i sterowania maszyną, a także pomagać kierowcy np. w
rozwiązywaniu problemów.
Na pulpicie R-Connect widać aktualny status maszyny oraz bilans dzienny. W
widoku szczegółowym można wyświetlić lokalizację, trasę przejazdu drogą,
aktualny postęp załadunku oraz inne szczegółowe dane każdej maszyny.
W przypadku maszyn z systemem ważenia poszczególne ładunki wraz z
przynależnymi danymi maszyny są przesyłane do portalu R-Connect i tam są
dostępne dla dyspozytorów maszyny do wglądu, analizy i pobrania.

Dysponent
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System R-Connect oferuje kierowcom i dyspozytorom wiele
możliwości optymalizacji maszyn i floty. Dyspozytor ma dostęp
do danych maszyny niemalże na żywo. Podobnie można
udostępnić np. dostawcy oleju napędowego dane odnośnie
bieżącej lokalizacji maszyny i poziomu paliwa oraz - jeśli na
wyposażeniu - zapasu AdBlue. Do portalu internetowego
ROPA R-Connect można uzyskać dostęp za pośrednictwem
przeglądarki internetowej dowolnym urządzeniem końcowym
(PC, tablet, smartfon).
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Kompaktowy rozmiar na drodze

R-View - wszystko w zasięgu wzroku

Przestawienie bez wysiadania z kabiny

Seryjnie kamery cyfrowe o wysokiej rozdzielczości

Złożenie całej maszyny Maus 6 do jazdy po drodze do kompaktowych
3,00 metrów szerokości transportowej przy długości całkowitej 14,97 m
dokonuje się automatycznie i wygodnie z kabiny za pomocą jednego tylko
elementu obsługi. Duży rozstaw kół wynoszący 5,5 m, w połączeniu z dwoma hydraulicznie amortyzowanymi dodatkowymi osiami, gwarantuje pewną
obsługę wykonanego solidnie doczyszczarko-ładowarce Maus oraz najlepszy komfort jazdy nawet przy prędkościach do 40 km/h. Nowy inteligentny
główny przełącznik kierowania aktywuje jednocześnie automatyczne nakierowanie tylnej osi na środek.

Maus 6 jest wyposażona   seryjnie w kamery cyfrowe o wysokiej
rozdzielczości. Cyfrowe kamery produkują znacznie lepszą jakość obrazu dodatkowa sieć Ethernet została zintegrowana z maszyną dla odpowiednio
wyższych wolumenów danych. Od teraz w doczyszczarko-ładowarce  Maus 6
zamontowana jest seryjnie kamera na grocie oraz kamera cofania.
Opcjonalnie są dostępne dodatkowe kamery na wysięgniku załadowczym
i układzie doczyszczania, a także nowy system R-View z kamerą cofania i
dwie dodatkowe kamery boczne zapewniające kontrolę przestrzeni z tyłu
doczyszczarko-ładowarki.

R-View z kamerą cofania i dwoma kamerami bocznymi. Poprzez
przyciśnięcie ekranu można zbliżyć obraz z każdej kamery i wyświetlić na
całym ekranie.
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Sekcja podbierająca
Układ podbierania o szero
kości 10,2 metra zapewnia
elastyczne
regulowane
doczyszczanie
Bardzo wytrzymały system stołu
podbierającego z 18 walcami dba o
oszczędne i efektywne oddzielanie
ziemi oraz innych zanieczyszczeń
i jest najszerszym dostępnym na
rynku urządzeniem tego typu.
Operator
siedząc
w
kabinie
może w zależności od stopnia
zanieczyszczenia
buraków
dopasować
długość
toru
ich
czyszczenia i intensywność tego
zabiegu w opatentowanym systemie
podbierania.
Przez
naciśnięcie
przełącznika można jeszcze szybciej,
w pełni automatycznie złożyć i
rozłożyć Maus 6.

Rozgarniacz pryzm z wymiennym grotem i
podzielonym czubem - napęd bez luzu z łożyskiem
stożkowo-rolkowym i automatycznym smarowaniem.

Automatyczne rozkładanie i składanie

Zgarniacz pryzmy i pozostałości buraków z zagiętymi
narożnikami oraz z wzmocnioną krawędzią
gumową.

Stworzony do nieprzerwanej pracy - wyraźnie mniejsze zużycie

Oddzielne napędy dla każdej z 3 grup walców z indywidualnym dopasowaniem obrotów i automatyczną rewersacją w przypadku
blokad przez kamienie. Wszystkie walce są seryjnie wzmocnione przez spaw.
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Odporne na zużycie, wymienne palce podbierające
z płytą z twardymi lamelkami, walce czyszczące z
kutymi ośmiokątnymi tarczami oraz wzmocnieniem.

Z roku na rok rośnie stopień wykorzystania
doczyszczarko-ładowarek.
Wiele
maszyn
użytkowanych jest 24 godziny na dobę,
czasu na konserwację i wymianę elementów
eksploatacyjnych jest mało i jest on drogi. ROPA
ulepszyła wszystkie mocno eksploatowane
podzespoły, co pozwala maszynie o wiele
dłużej funkcjonować, bez konieczności wymiany

elementów ścieralnych.
Wszystkie walce czyszczące są bez szwów,
ciągnięte na zimno z specjalnej rury o dużej
wytrzymałości, o średnicy 138,5 mm i grubości
ścianki 8 mm. Walce czyszczące i transportujące
są seryjnie wzmocnione przez spaw (3 szwy).
Walce transportujące posiadają naspawaną na

zewnątrz wstęgę celem transportu do środka
a także chroniące buraki zabieraki celem
przesuwania buraka na walce doczyszczające.
Po stronie wewnętrznej walców czyszczących
na przejściu na pas denny, znajdują się również
zabieraki unoszące, które mają za zadanie
zredukować uszkadzanie buraków i redukcję
tempa zużywania się końcówek walców.
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Doczyszczanie

System wodny

W zależności od składu gleby oraz regionu zastosowania, zmieniają się wymagana intensywność czyszczenia. ROPA oferuje sprawdzone i
niezawodne rozwiązanie dla każdego wymagania.

Doczyszczarka taśmą sitową

Doczyszczarka walcami czyszczącymi

odkamieniacz

Taśma sitowa o szerokości 900 mm, rozstaw 40
mm, bezstopniowa regulacja prędkości (0-3 m/s),
automatyczne rozpoznawanie blokad.

8 obracających się w przeciwnych kierunkach, wzmacnianych
walców czyszczących, regulowany hamulec buraków do
regulacji intensywności czyszczenia, płynna regulacja obrotów,
automatyczne cofanie w przypadku blokad, walce takie same jak
walce czyszczące sekcji podbierającej.

Taśma sitowa z dalszym modułem do czyszczenia
wałkami (10 wałków PU do czyszczenia + 2 wałki do
odkamieniania), zmienne ustawienie prędkości wałków
do czyszczenia, zmienna regulacja prędkości i kierunku
obrotu amortyzowanych wałków odkamieniających.

Obsługa spryskiwaczy wodą jest jeszcze bardziej intuicyjna i można ustawić
tryb automatyczny lub przerywany.

Urządzenie zraszające wodą natryskuje walce, aby podczas suszy zwiększyć poślizg i tym samym
chronić buraki.
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W przypadku ekstremalnie klejących gleb natryskiwanie walców zapobiega przyklejaniu się ziemi.
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MAUS 6

Zintegrowania system ważenia

Optymalny balans

System ważenia z komórkami ważenia CAN-Bus

Niepowtarzalna koncepcja przeciwwagi

Firma ROPA opracowała całkowicie nowy system wagi taśmowej. Dzięki
zastosowaniu nowej konstrukcji mechanicznej rama wagi została zintegrowana
z przegubem wysięgnika. Dwie komórki ważenia CAN-Bus umożliwiają wyraźne
zmniejszenie ilości kabli w wysięgniku załadowczym oraz przeniesienie
komputera do zabezpieczonej szafki centralnego układu elektrycznego.
Powoduje to zwiększenie niezawodności w pracy oraz umożliwia uzyskanie
jeszcze lepszych wyników ważenia.

O stabilną pozycję doczyszczarki zadbał
osobiście założyciel firmy – Hermann Paintner,
który zaprojektował ramię przeciwwagi. Zrobione ze stali drobnoziarnistej klasy 700er
sprawia, że rozładunek maszyną ROPA Maus
6 staje się spektakularnym widowiskiem.
Posiadające ponad 9 m długości ramię prze-

ciwwagi może unieść się wraz ze spełniającym
funkcję balastu zbiornikiem paliwa na
wysokość 4 m. Umożliwia to w połączeniu z
15 metrową taśmą załadowczą osiągnięcie
optymalnego zbalansowania maszyny.
Dzięki ramieniu przeciwwagi ciężar taśmy
przeładowczej zostaje przesunięty na środek

maszyny – ogranicza to przenoszenie wszelkich naprężeń na ramę. Koncepcja ramienia
przeciwwagi ROPA, która sprawdziła się już w
ponad 600 przypadkach sprawia, iż maszyna
utrzymuje się w absolutnie pewnej poziomej
pozycji, jak również zachowuje optymalną
trakcję wszystkich 4 kół.
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Budowa maszyn doprowadzona do perfekcji

Silnik

Łatwość serwisowania i nieskomplikowana konserwacja

Silnik Mercedes-Benz

Rama główna jest skonstruowana ze spawanych
laserowo i zagiętych rur profilowanych ze
stali drobnoziarnistej o symbolu 700 i daje
bardzo dużą stabilność. Wszystkie podzespoły
są wbudowane funkcjonalnie i w sposób
ułatwiający ich konserwację.
Nowa konstrukcja kompletnej instalacji
elektrycznej oraz optymalizacja układu
hydraulicznego
zapewniają
większą
niezawodność w pracy oraz zwiększoną
łatwość serwisu.
Liczne detale takie jak np. uporządkowana
i optymalnie dostępna elektryka centralna,
podnoszony wentylator z rewersem, łatwy w
konserwacji filtr powietrza, czy kontrola filtrów

20

paliwa, filtr wstępny paliwa z ogrzewaniem itp.
zapewniają najwyższe osiągi podczas kampanii
przy najniższych kosztach konserwacji.
Elektroniczna archiwizacja danych, pomiar
zużycia paliwa, automatyczna klimatyzacja,
ogrzewanie postojowe, kamera cofania i
centralne smarowanie należą do bogatego
wyposażenia seryjnego myszy ROPA 6.
Opcjonalna skrzynka narzędziowa z V2A z tyłu
oferuje dodatkowo dużą ilość miejsca.

Ze zorientowaną w kierunku wydajności
koncepcją napędu zintegrowany jest
ekstremalnie oszczędny silnik Mercedes
Benz OM 936 LA o mocy 260 kW / 354 KM
i pojemności 7,7 litra, 2 stopniowe
turbodoładowanie,
maks.
moment
obrotowy 1450 Nm, przy obrotach 1200
- 1600 1/min (poziom emisji UE V). Silnik
ten pracuje w czasie przeładunku z
silnie zredukowanymi obrotami i oferuje
odpowiednio duże rezerwy mocy aby
sprostać nawet ekstremalnym warunkom.

Wydajna hydraulika umożliwia
zredukowanie obrotów silnika
Wydajne przekazanie mocy gwarantuje
system
hydrauliczny
z
ulepszonym
przekazaniem obrotów przekładni. System
ten, przy spokojnych obrotach ładowania
(1200 1/min), łączy dużą przepustowość i
niskie zużycie paliwa. Zapewniająca duże
osiągi hydraulika Load-Sensing daje nawet
już na luzie najwyższą przepustowość oleju
i gwarantuje szybką reakcję całego układu
hydrauliki roboczej. Tryb motoryzacyjny
reguluje prędkość obrotową silnika Diesla
w trybie załadunku. Odpowiednio do
zadanej prędkości obrotowej 6 oddzielnych
napędów wałów i taśm sitowych następuje
automatyczne
ustawienie
prędkości
obrotowej silnika w celu oszczędności
paliwa.

Mercedes-Benz OM936 - W trybie przeładunku silnik pracuje z silnie zredukowanymi obrotami (już od 1150 1/min) i
oferuje odpowiednio duży zapas mocy aby sprostać nawet ekstremalnym warunkom.

Szybka i prosta diagnostyka
Wszystkie komponenty maszyny
są łatwo i bezpiecznie dostępne.
Zintegrowany
z
wyświetlaczem
R-Touch
system
diagnostyczny
umożliwia szybką i optymalną
obsługę.
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Dane techniczne ROPA Maus 6
Silnik Diesla:
Mercedes Benz 6-cio cylindrowy OM 936 LA, z AdBlue, SCR-Kat
i filtrem cząstek stałych, o pojemności 7,7 litra, 2 stopniowe
turbodoładowanie maks. moment obrotowy 1450 Nm, przy
1200 1/min, poziom emisji UE V, w USA Tier 4f oraz maks.
moment obrotowy 1400 Nm, przy 1200 1/min,całkowicie
elektroniczne sterowanie silnikiem ze wskaźnikiem zużycia
paliwa na terminalu R-Touch, regulowany w zależności
od temperatury, hydrostatyczny napęd wentylatora z
możliwością zmiany kierunku działania, napęd 1 płaskim
pasem taśmowym z automatycznym napinaniem,
niezużywający się stały hamulec dławikowy zapobiegający
przekręceniu silnika, automatyczne wyłączenie silnika w
przypadku szkodliwych warunków, system diagnozowania
silnika zintegrowany z wyświetlaczem R-Touch, zapasowy
zbiornik paliwa 1225 l., 95 litrowy zapas AdBlue, pompa
elektryczna do w pełni automatycznego odpowietrzania
układu paliwowego
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Napęd jazdy:
Bezstopniowy napęd hydrostatyczny (Bosch-Rexroth) przez
4-biegową- przekładnię, OMSI do 2 osi planetarnych OMSI
z możliwością kierowania podczas pracy, pompa napędu
jazdy może przetransmitować całkowitą moc silnika Diesla,
2 osobno uruchamiane blokady dyferencjału z funkcją
automatycznego sterowania, automatyczne przełączanie
napędu na wszystkie koła, tempomat, jazda na niskich
obrotach w trybie automotywnym, regulacja posuwu
podczas załadunku następuje przy bardzo dokładnym
nasterowaniu biegu pełznego, przednia oś z hamulcem
bębnowym 500 x180 Duplex, oś tylna z hamulcem
bębnowym 500 x 120 Simplex, 4 akumulatory ciśnieniowe
dla hamulca nożnego i postojowego. Prędkość jazdy wynosi
32 km/h lub opcjonalnie 40 km/h z 2 silnikami jazdy

Kabina:
Podnoszona na 5,1 m, wytłumiona kabina panoramiczna
z doskonałą widocznością z przyciemnionymi szybami i
obniżoną dolną krawędzią, konsola obsługowa R-Concept na
fotelu obrotowym z dwoma wyświetlaczami 12,1“ R-Touch z
dodatkowym systemem obsługowym R-Select oraz R-Direct,
2 joysticki wielofunkcyjne z zintegrowanym proporcjonalnym
mini-joystickiem, automatyczna klimatyzacja z ogrzewaniem
podłogi oraz ogrzewaniem postojowym, obracający się
i amortyzowany powietrzem komfortowy fotel GRAMMER
typu ROPA Evolution - z ogrzewanym siedzeniem i aktywną
wentylacją oraz hamulcem, uchwyt na napoje na fotelu
obrotowym, przejrzyste pokazywanie strumienia buraków z
obciążeniem poszczególnych napędów na terminalu R-Touch,
menu diagnostyczne zintegrowane z wyświetlaczem R-Touch,
radio AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+ z zewnętrznym
mikrofonem zestawu głośnomówiącego, konsola na telefon,
składane siedzisko, tylna ściana kabiny z dużymi szufladami
do przechowywania z lodówką i stolik, siedem wycieraczek
na przedniej szybie, drzwiach i wszystkich szybach bocznych,
wszystkie wycieraczki pracujące synchronicznie, z pracą
przerywaną i spryskiwaczami szyb, rolety przeciwsłoneczne na
wszystkich szybach, 2 lampki wewnętrzne LED, system wideo z
kamerami cyfrowymi i 12,1-calowym wyświetlaczem R-Touch,
składane, podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne
Napęd jazdy i system hydrauliczny:
Przekładnia rozdzielcza pomp OMSI, smarowana obiegiem oleju,
z chłodnicą oleju przekładniowego, dzięki nowej konstrukcji
przekładni zredukowano liczbę obrotów silnika - podczas
załadunku wynoszą one od 1150 1/min, tryb samochodowy do
regulacji prędkości obrotowej silnika Diesla w trybie załadunku,
reagujące na obciążenie sprzęgło wielopłytkowe do włączania
6 pomp napędów pracy -> ułatwia to start silnika Diesla nawet
przy niskich temperaturach zewnętrznych;
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pompy osiowo-tłoczkowe (Bosch-Rexroth) do
bezstopniowego i oddzielnego ustawiania liczby
obrotów i rewersacji napędów walców (podbieranie,
transportowanie na zewnątrz, transportowanie do
wewnątrz, doczyszczanie)
- 2 pompy osiowo-tłoczkowe (Bosch-Rexroth) dla
bezstopniowego napędu pasa dennego i taśmy
przeładowczej
- 1 pompa osiowo-tłoczkowa Load-Sensing (Bosch-Rexroth)
do zasilania wszystkich cylindrów hydraulicznych, dzięki
zaworom LVS można jednocześnie wykonać wiele
manewrów.
- 1 pompa osiowo-tłoczkowa (Bosch-Rexroth) do
wstecznego biegu napędu wentylatora (w chłodnicy oleju
hydraulicznego, chłodnicy wody i chłodnicy powietrza
doładowania)
- silniki hydrauliczne Danfoss
Kierowanie:
Kierowanie osią przednią, kierowanie osią tylną, kierowanie
wszystkimi kołami, główny przełącznik kierowania aktywuje
jednocześnie automatyczną pozycję centralną tylnej osi.
Średnica koła skrętu: średnica wewnętrzna 9,90 m
Wydajność czyszczenia i załadunku:
nawet do 560 ton na każdą godzinę pracy
Układ podbierania:
Maksymalna szerokość stołu podbierającego to 10,2 m,
18-walcowy stół podbierający firmy ROPA, podzielony na
3 osobne napędy (na każdym napędzie można bezstopniowo
przestawić, kontrolować i automatycznie zmienić liczbę
obrotów w przypadki blokad przez kamienie - (opatentowany
system podbierania)

1. Podbieranie:
2 zaopatrzone w palce podbierające walce pracują na
głębokości do 7 cm pod kopcem buraków, 2 walce czyszczące,
wzmacniane
Palce podbierające: Najwyższa trwałość dzięki zintegrowanym
łożyskom baryłkowym i pierścieniem ślizgowym
Walce czyszczące: 8-tarcz narożnikowych składa się z kutych
zacisków
2. Transportowanie na zewnątrz:
6 walców transportujących transportuje na zewnątrz,
oddziela strumień buraków. Zintegrowane, regulowane
łożyska baryłkowe gwarantuje dożywotnią eksploatację
walca bez wymiany łożyska
3. Transportowanie do wewnątrz:
8 obracających się w przeciwnych kierunkach walców
czyszczących, wzmacnianych, transportuje buraki do
wewnątrz ▷ podwójna droga czyszczenia; wszystkie walce
czyszczące są bez szwów, ciągnięte na zimno z specjalnej
rury o dużej wytrzymałości, Ø 138,5 mm, grubość ścianki 8
mm, Rozgarniacz pryzm posiada sprawdzony w przeszłości
napęd. Automatyczne przestawienie liczby obrotów na
walcach czyszczących, wolniejszy napęd redukuje zużywanie
się podzielonego czuba, zawór ochronny zapobiega
zerwaniu łańcuchów bezpieczeństwa podczas opuszczania
stołu podbierającego, teleskopowy i proporcjonalnie
sterowalny zgarniacz reszt buraków (teleskopowa rura
zewnętrzna180*180*5mm), kamera cyfrowa i wyświetlacz
R-Touch do nadzoru prowadzenia głębokości, łamacz lodu w
środku stołu podbierającego i części bocznych
Pas denny:
Szerokość: 80 cm, rozstaw: 50 mm z specjalnie uformowanymi
zabierakami PU i klapami brudu, podwójnie wzmocniony pas
denny, z kontrolą liczby obrotów i zmianą szybkiego biegu
(podwojenie prędkości taśmy) celem samoczyszczenia taśmy
przy bardzo lepkich glebach, ściany boczne z odpornych na
zużycie 15 mm płyt PU, otwarta konstrukcja ramy (rama Y)
zapobiega pozostawaniu ziemi z wyrzutnika pasa dennego
na ramie głównej
Doczyszczanie:
Standard: taśma sitowa, szerokość 90 cm, rozstaw prętów
40 mm
Opcje dodatkowe:
- 8 walców ślimakowych przeciwbieżnych, 1150 mm
wewnątrz, 1300 mm zewnątrz, takie same walce stosuje się
jako walce czyszczące stołu podbierania
- odkamieniacz, kombinacja przenośnika prętowego z
dalszym modułem do czyszczenia wałkami (10 wałków
PU do czyszczenia + 2 wałkami do odkamieniania),
zmienne ustawienie prędkości wałków do czyszczenia,
zmienne ustawienie prędkości i kierunku obrotu wałków
odkamieniających
Taśma załadowcza:
Szerokość 80 cm, rozstaw 40 mm, kontrola obrotów,

włączanie szybkiego biegu, wymienne boczne ściany z
odpornych na zużycie płyt PU o grubości 15 mm, blokada
biegu wstecz
Wysokość taśmy załadowczej: do 6,0 m
Odległość przeładunku: do 15,0 m
Ramię przeciwwagi:
Długość 9,02 m, 6 m do punktu przegubowego, dolna płyta
zbiornika paliwa zrobiona jest z 15 mm stali
Całkowita powierzchnia czyszczenia: ok. 35 m²
Maksymalna droga czyszczenia: 31,7 m
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 / 3,6 A (USB-A oraz
USB-C)
W konsoli dachu 2x podwójne gniazdo USB 5V / 3,6 A (USB-A
oraz USB-B)
W komorze silnika oraz z tyłu: 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), 3 identyczne komputery Hydac-TTC
(łatwość wymiany jeśli pin nie jest zajęty), wiązki kablowe
odporne na uszkodzenia mechaniczne
Oświetlenie:
- 2x reflektory główne LED Hella C140 LED z przodu
- 11x reflektorów roboczych LED (1700 lumenów) Hella
LEDOval 90 na dachu kabiny
- 13x reflektorów roboczych LED (1800 lumenów)
NordicLights Scorpius GO 420 na maszynie
- Światła konturowe LED Hella RotaLED Compact

w zależności od wyposażenia. Dopuszczalna waga całkowita
to 32000 kg przy 4-osiach
Ogumienie:
Osie przednia i tylna z oponami Michelin 710/75 R34
MegaXBib2 (szerokość zewnętrzna 3,00 m), opcjonalnie
Michelin IF 800/70 R32 CerexBib2 (szerokość zewnętrzna
3,26 m)
Dwie unoszone, dodatkowe osie z zawieszeniem
hydropneumatycznym i oponami 235/75 R17,5
Wyposażanie standardowe:
Kamera jazdy wstecz, kamera monitorowania prowadzenia
na głębokość, układ centralnego smarowania, automatyczna
klimatyzacja z ogrzewaniem postojowym i ogrzewaniem
podłogi, komfortowy fotel operatora z ogrzewaniem
siedzenia i aktywną wentylacją, radio AM/FM/CD/USB/
Bluetooth/DAB+, 2 złącza USB, oświetlenie drogowe Hella
LED, elektrycznie regulowane lusterka, narzędzia pokładowe,
wszystkie walce wzmacniane, walce podbieracza z pacami
podbierającymi widiowymi
Wyposażenie dodatkowe:
Doczyszczarka z 8 obracającymi się w przeciwnych
kierunkach, wzmacnianymi walcami czyszczącymi,
odkamieniacz składający się z taśmy sitowej i zamontowanym
za nią modułem do czyszczenia wałkami, 10 wałkami PU
do czyszczenia i 2 walcami odkamieniającymi, urządzenie
zraszające do walców czyszczących i doczyszczarki z
400-litrowym zbiornikiem wody, urządzenie zraszające Duo
do walców czyszczących i doczyszczarki z 400-litrowym
zbiornikiem wody (po 2 zawory na część boczną stołu,
zwiększona liczba dysz na sekcji podbierającej, 2 zawory
na doczyszczarce walcami czyszczącymi), kamera cyfrowa
na wysięgniku załadowczym, kamera cyfrowa na układzie
doczyszczania, R-View z dwoma dodatkowymi kamerami
bocznymi do kontroli przestrzeni z tyłu maszyny, konsola
pod telefon na kierownicy, złącze CAN z adapterem USB
do urządzenia TMS, 40 km/h maksymalnej prędkości z 2
silnikami napędu jazdy, schowej 1000 x 600 x 600 mm V2A za
tylną osią, system ważenia z komórkami ważenia CAN
Made in Germany. - Dopuszczony przez TÜV i stowarzyszenie branżowe, spełnia
normy CE. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Transport drogowy i pozycja pracy:
Przestawienie z pozycji transportowej do pozycji pracy
następuje w ciągu jednej minuty, za pomocą tylko jednego
elementu obsługi
Wymiary maszyny przy pozycji transportowej:
Długość: 14,97 m, Szerokość: 3,00 m, Wysokość: 4,00 m
Ciężar przy pełnym zbiorniku paliwa od 30400 do 31600 kg
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