
Rozdrabniacz łętów KS 475
Rozdrabniacz łętów KS 490

KS PL



Mechaniczna regulacja łętów połączona z jakością i wydajnością Sprawdzona jakość ROPA
Rozdrabniacz łętów ROPA – to znacznie 
więcej niż tylko urządzenie ułatwiające zbiór 
ziemniaków. Jako coraz bardziej zyskujące na 
znaczeniu uzupełnienie, a nawet alternatywa 
dla konwencjonalnych środków ochrony roślin 
w celu regulacji i niszczenia łęciny, umożliwia 
ukierunkowane zarządzanie zasobami w zakresie 
uprawy ziemniaka. 

Podobnie jak kombajn do ziemniaków ROPA Keiler również rozdrabniacz łętów 
ROPA został wyprodukowany według sprawdzonych standardów jakościowych 
ROPA. Nasze rozdrabniacze do łętów KS 475 i KS 490 łączą dziesięciolecia 
wypróbowanej i sprawdzonej wiedzy eksperckiej w dziedzinie budowy maszyn 
z cennym i wieloletnim doświadczeniem w technologii buraków cukrowych. 
Umożliwia to uzyskanie produktu o najwyższej jakości, długiej żywotności i 
doskonałych wynikach pracy, jakich zawsze oczekujesz od naszych maszyn.

Dzięki mechanicznej regulacji łętów można 
kontrolować terminowe dojrzewanie roślin, a 
tym samym również wzmacnianie łupiny i inne 
aspekty jakościowe.
Z naszym rozdrabniaczem łętów ROPA KS 475 
lub KS 490 otrzymujesz idealnego partnera do 

produktywnej i wydajnej regulacji łętów w 
znanej powszechnie jakości ROPA.
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Wał rozdrabniacza, konserwacja i napęd Elastyczne użytkowanie
92 (KS 475) lub 104 (KS 490) narzędzia 
na skonstruowanym specjalnie 
na potrzeby rozdrabniacza łętów 
ROPA wale rozdrabniacza, dzięki 
optymalnemu ich rozmieszczeniu, 
doskonale dopasowują się do 
redliny. Duża siła wciągania chwyta 
i rozdrabnia łęty ziemniaków nawet 
jeśli leżą na ziemi i są przełamane. 
Za pomocą zamontowanych 
seryjnie przeciwostrzy odbywa się 
mechaniczne rozdrabnianie resztek 
łętów. Poprzez przemieszczenie 
narzędzi i blach prowadzących 
można zmieniać odstęp między 
rzędami z 75 na 80 cm (KS 475) lub 
z 85 na 90 cm (KS 490). Sporych 
rozmiarów klapy do konserwacji i 
czyszczenia zapewniają maksymalną 
dostępność na potrzeby kontroli i 
serwisu.

Łatwość poruszania się trafia na elastyczność
Dzięki łatwości ciągnięcia rozdrabniacza łętów, 
traktor o mocy 50 lub 55 kW nie ma z nim żadnych 
problemów. W zależności od obszaru zastosowania, 
można indywidualnie ustawić prędkość obrotową 
wału odbioru mocy (540, 750 lub 1000). Również 
późniejsze przezbrojenie lub zmianę prędkości 
obrotowej da się łatwo przeprowadzić zamieniając 
napędowe koła pasowe.

 92 lub 104 narzędzi
	Zintegrowane przeciwostrza
	Podwyższona siła wciągania

Rozdrabniacz łętów zawiesza się na trzypunktowym układzie 
zawieszenia w ciągniku. Seryjnie rozdrabniacze łętów ROPA KS 
475 i KS 490 są przygotowane do montażu z przodu i z tyłu. Do 
obu rodzajów zawieszenia można zastosować szerokokątny wał 
przegubowy, który wystarczy przepiąć.

Montaż z przodu i z tyłu

Ustawianie
Aby uzyskać pożądaną długość łodyg, możliwa jest wygodna 
regulacja wysokości rozdrabniacza łętów za pomocą wrzecion na 
kołach podporowych i trójpunkcie.

Na polach ziemniaków z bardzo zakrzywionymi liniami redlin 
obrotowe koła podporowe są praktyczną opcją. Podążając 
linii redliny zapewniają w ten sposób równomierny bieg 
rozdrabniacza łętów.

Wahadłowe koła podporowe (opcjonalnie)

Filmy o produktach online:
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Dane techniczne

KS 475 KS 490

Moduły redlinowe umożliwiają odtworzenie 
zagęszczenia redlin ziemniaczanych. Dzięki 
zachowaniu pierwotnej struktury redlin, za-
soby ziemniaka pozostają optymalnie chro-
nione przed wpływami zewnętrznymi, taki-
mi jak promieniowanie słoneczne, pomimo 
usunięcia łęciny.

W celu zapewnienia bezpiecznego i komfortowego 
transportu również poza polem, możliwe jest wyposażenie 
rozdrabniaczy łętów KS 475 i KS 490 w opcjonalny 
mechanizm do ciągnięcia na kołach wzdłuż, z oświetleniem 
drogowym włącznie.
W krajach, w których dozwolony jest transport drogowy 
z trzypunktowym układem zawieszenia, rozdrabniacz 
łętów może być wyposażony w odpowiadające przepisom 
oświetlenie i tablice ostrzegawcze.

Moduł redlinowy z kołami 
dociskającymi

Bezpieczeństwo na drogach

  Trzypunktowy montaż z przodu 
lub z tyłu

  Zmienna regulacja rozstawu kół 
podporowych

  Szerokokątny wał przegubowy 
(podwójny)

  Napęd boczny 4 paski klinowe
  Wolnobieg w układzie 

napędowym
  Regulacja wysokości za pomocą 

wrzecion i cięgieł dolnych
  Zintegrowane przeciwostrze
  Integralne układanie łęcin w 

redlinie

Opcje wyposażenia
  Moduł redlin z kołami 

dociskowymi
  Mechanizm do ciągnięcia na 

kołach wzdłuż
 Oświetlenie i tablice ostrzegawcze
 Wahadłowe koła podporowe

Wymiary
Długość (mm) 1.900 1.900

Szerokość (mm) 3.490 4.010

Wysokość (mm) 1.450 (pozycja transportowa) 1.450 (pozycja transportowa)

Masa własna maszyny podstawowej (kg) 1.150 1.300

Szerokość robocza
Liczba rzędów 4 4

Rozstaw rzędów (mm) 750 / 800 850 / 900

Napęd i wał ogławiacza
Wejściowa prędkość obrotowa (obr/min) 540 / 750 / 1.000 540 / 750 / 1.000

Przenoszenie mocy Jednostronny napęd boczny Dwustronny napęd boczny
  4 paskami klinowymi po 4 paski klinowe

Wolnobieg w układzie napędowym Tak Tak

Przeciwostrze Tak Tak

Odkładanie łętów Integralne odkładanie łętów Integralne odkładanie łętów

Koła podporowe
Ilość 2 2

Ogumienie 185/65 R14 185/65 R14

Zaczepienie i pozycja transportowa
Rodzaj dobudowy Trzypunktowy montaż z przodu lub z tyłu Trzypunktowy montaż z przodu lub z tyłu

Trzypunktowy kat. 2 kat. 2

Jazda po drogach Trzypunktowy montaż lub opcjonalnie Trzypunktowy montaż lub opcjonalnie
  mechanizm do ciągnięcia wzdłużnego mechanizm do ciągnięcia wzdłużnego

Regulacja wysokości Wrzeciona + cięgła dolne Wrzeciona + cięgła dolne

Wymagania dla traktora
Moc silnika: co najmniej (kW) 50 55

Bez modułu redlin

Z modułem redlin

Opcje wyposażenia
Zalety modułu redlinowego
  Ochrona ziemniaków przed słońcem

i warunkami atmosferycznymi
  Odtworzenie zagęszczenia redlin 

ziemniaczanych
 Zachowanie struktury redlin
  Zapewnienie jakości plonu
  Koła składane bez potrzeby użycia narzędzi
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www.ropa-maschinenbau.de

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

                 Polska Sp. z o.o.
Błonie k/Wrocławia · ul. Przemysłowa 4 · 55-330 Miękinia
Tel. +48 (0) 71 77 67 200 · Fax +48 (0) 71 77 67 201
biuro@ropapolska.pl

www.ropapolska.pl


