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DKeuro-Tiger V8-4b



ROPA euro-Tiger V8-4 anses for 
at være verdens mest effektive 
roeoptager i sin klasse. Transmis-
sionen i euro-Tiger V8-4 med 440 
kW/598 hk-motor (Mercedes Benz 

V8 med SCR-katalysator og AdBlue) 
er endnu mere effektiv og har sam-
tidig et mindre brændstofforbrug 
og endnu mere trækkraft.  Med 
en læssevolumen på over 40 m³ er 

den effektiv og fleksibel på både 
korte og især på meget lange roe-
marker. En perfekt symbiose mellem 
automatisk opfyldning af roetan-
ken og hydraulisk reguleret ak-

Teknisk perfektion 



seltryk (med integreret affjedring) 
sikrer optimal traktion og bedst mu-
lig vægtfordeling samt fremragen-
de manøvredygtighed under alle 
høstforhold. De nye 800/ 70 R32 

Ultraflex/CHO-dæk på forakslen er 
ekstra skånsomme mod jordbun-
den, og med fuldt læsset roetank 
kræver de kun 1,4 bar dæktryk. 
På den måde belastes jordoverfla-

den mindre, og samtidig har mas-
kinen bedre dæmpningsegenskaber 
og endnu større kørekomfort.



PASh PASh

Allround-slagleaftopperen fra 
ROPA opfylder alle krav. Enten 
lægges de snittede roetoppe af 
mellem rækkerne, ellers spredes 

de ud over det afhøstede areal ved 
hjælp af en snekke/spredeskive. 
Omstillingen sker nemt og bek-
vemt ved at trykke på en knap 

i førerhuset. Til høst af roetoppe (til 
biogas eller malkekvæg) kan der 
monteres et opsamlingsbånd til ro-
etoppene (ekstraudstyr).

PASh – allround-slagleaftopper fra ROPA (fra førerhuset kan føreren skifte mellem opsamling eller spredning af roetoppe)

PISh – integreret slagleaftopper fra ROPA 
De snittede roetoppe lægges af mellem rækkerne. 
Der kan optages roer spor for spor. Det er den
anbefalede metode under normale betingelser.

Rækkefølere til den automatis-
ke styring - vedligeholdelsesfrit 
ophæng 



PBSWh PBSOh-45

I slagleaftopperen med spreder 
til roetoppe kaster aftopperaks-
len roetoppene ind i snekken, der 
transporterer dem videre til spre-

deskiven. Den spreder de snitte-
de roetoppe ud til venstre over 
det afhøstede areal. Denne slag-
leaftopper er særligt velegnet til ro-

eoptagning på marker med kraftig 
ukrudtsvækst.

PBSWh – slagleaftopper med spreder til roetoppe (2 følerhjul) PBSOh – slagleaftopper med spreder til roetoppe (4 følerhjul)



Micro-Topper fra ROPA er den prak-
tiske løsning, der både opfylder 
landmændenes, maskinstationer-
nes og sukkerfabrikkernes krav!! 
Med ROPA Micro-Topper kan hele 

roer høstes med bladrosetten, 
men uden bladene. Slagleaftoppe-
ren højdeindstilles – også med re-
duceret omdrejningstal, så der er 
lidt bladstilke tilbage på hver enes-

te roe. Det giver slagleaftopperens 
knive længere levetid (mindre 
kontakt med jorden/sten) og sæn-
ker samtidig brændstofforbruget. 
Føleren på Micro-Topper scanner 

Micro-Topper fra ROPA – maksimal indtjening uden merudgifter

Roer, hele roer og ikke 
andet end roer...
Micro-Topper fra ROPA maksimerer indtjeningen. 
Det er et faktum.

Roer, hele roer og ikke 
andet end roer...

Aftopperakslen højdeindstilles, så der fortsat er lidt bladstilke tilbage på hver eneste roe



hver enkelt roe. Ved store roer 
udvides aftopperspalten, så der 
skæres lidt mere af, og ved små 
roer mindskes aftopperspalten – 
der går intet til spilde, ingen af 

roerne aftoppes for kraftigt, og 
kvaliteten er bedre end nogensin-
de før. Snittykkelsen kan indstilles 
nemt og bekvemt fra førerhuset. 
Vælg mellem at skære roetoppene 

af efterfølgende eller kun at barbe-
re bladene af (Microtopping).

... med sikkerhed større indtjening!

Følerkammen registrerer hver eneste bladrosets højde – og roetoppene barberes af



Hydraulisk stensikring, overliggende, 
vedligeholdelsesfri lineær føring

Ekstra godt overblik over roeoptageren --> Føreren kan se 
roerækken og resultatet af aftopningen med Micro-Topper

PRh-roeoptageren er udstyret med 
modsat roterende pendulskær og 
totalt vedligeholdelsesfri hydrau-
lisk stensikring. Roeoptagerne fås 
med faste rækkebredder til 6, 8 eller 

9 rækker. Der fås desuden også en 
6-rækket, variabel roeoptager til 45 
cm og 50 cm. 900 mm store føler-
hjul sikrer sammen med det intelli-
gente trepunktsophæng, at roeo-

ptageren har en præcis dybdestyring. 
Vedligeholdelsesomkostningerne er 
minimale takket være de justerba-
re koniske rullelejer i gearkasserne 
og motoren til pendulskærene.

Tilstopningsfri PR-optager med hydraulisk stensikring

Motor til pendulskær med cylindrisk 
tandhjulsudveksling og efterjusterbare 
koniske rullelejer



Hydraulisk højdejustering af skærbommen Hydraulisk højdejustering af optagervalserne

Nye skær til roeoptageren fra ROPA
Skærvinkel og skærafstand kan valgfrit indstilles

til 6 positioner.
Optimalt skånsom roeoptagning lige fra starten!



Nyt betjeningspanel
 Joystick med integreret minijoystick

  Ny, 2,8 gange hurtigere kørecomputer

 USB-datainterface

Nyheder



 Ny Mercedes V8-dieselmotor med et drejningsmoment på 2.800 Nm 

 Ny køremotor med 12 % større pumpeydelse og 5 % større trækkraft

  Intelligent trepunktsophæng med integreret målesystem til endnu mere præcis 
dybdestyring af roeoptagerens skær

 Større fordæk – kun 1,4 bar med fuldt læsset roetank

 Forbedret lejring af førerhuset

 Trinløst justerbar hastighed af langs- og tværgående roetransportører 

 Nye skær til roeoptageren med 6 forskellige indstillinger

 Forlænget transportbånd som standard

                     som standard
... med sikkerhed større indtjening!



ROPA euro-Tiger V8-4 kan indehol-
de over 40 m³. Roerne transport-
eres først med fyldesneglen ned i 
roetanken. Her fordeles roernes 
vægt ensartet på de to bagaksler 

afhængigt af dækkenes størrelse. 
På den måde holdes akseltrykket 
konstant lavt på forakslen. Når den 
bageste del af roetanken er fuld 
(ca. 80 % af læssevolumen), kø-

rer fyldesneglen fremad, styret af 
ultralydsfølere, og fylder deref-
ter den forreste del af roetanken. 
Fyldningsniveauet i roetanken 
vises på farvedisplayet. Det er en 

40 m³ roetank – fleksibel i brug og ekstra skånsom for jordbunden





værdifuld hjælp til føreren, da han 
straks kan se, at der er nok plads 
tilbage i roetanken, når han vender 
maskinen på marken og niveauet 
på displayet er < 50 %. De trinløst 

hydraulisk drevne langs- og 
tværgående roetransportører 
er udstyret med hærdede boltkæ-
der og fjederstållister. Materialer 
af høj kvalitet øger roetransportø-

rernes levetid, og det gør maski-
nen mere rentabel.

Større dæk på forhjulene
---> kun 1,4 bar dæktryk med fuld roetank



Med det forlængede transportbånd 
tømmes hele roetanken på over 
40 m³ på et enkelt minut. Tøm-
mehastigheden kan indstilles trin-
løst. Det gør det nemt og problem-

frit at læsse roerne over i en lastbil, 
der kører ved siden af. Med det for-
længede transportbånd kan man 
også lave præcist 10 meter brede 
roekuler. For at gøre det nemme-

re at læsse roerne af eller over i en 
lastbil kan der gemmes to forskel-
lige transportbåndshøjder.

Aflæsning af 40 m³ på under 1 minut

Hele roetanken på 40 m³ kan 
tømmes på under et minut 
ved at trykke på knappen til 
den automatiske aflæsning. 
Komfort med memoryfunk-
tion til to transportbånds-
højder.

Betjeningspanel til roetanken





Professionelle maskiner i særklasse.
euro-TIGER V8-4
 Praksisorienteret og innovativ

 Udnyttelse af hele roen

 Fremragende driftsikkerhed – robust konstruktion

 Stor roetank – høje dagsydelser

 Lavere brændstofforbrug

 Mindre slitage

 Solid og ekstremt værdifast

Professionelle maskiner i særklasse.



Professionelle maskiner i særklasse.



Tekniske data: ROPA euro-Tiger V8-4
Motor:
Ny Mercedes Benz V8-dieselmotor 
OM502LA med maks. drejningsmoment 
2.800 Nm, udstødningsklasse 97/68/EF 3B 
(med SCR-katalysator og AdBlue), 440 kW 
(598 hk), omdrejningstal ved roeoptagning 
1.250 o/min (automatisk op til maks. 1.650 
o/min), visning af brændstofforbrug i l/ha 
og l/t på displayet. Tankindhold, brændstof: 
1.380 l, AdBlue 120 l, separat tilslutning til 
påfyldning fra tankvogn

Køremotor:
Trinløs hydrostatisk motor med 2-trins 
manuel gearkasse og firhjulstræk.
1. gear 0 – 13,5 km/t
2. gear 0 – 20 km/t eller 0 – 25 km/t
(specialmodel)
3 mekaniske drevne aksler med differen-
tialspærrer, automatisk reguleret akseltryk 
på den 3. aksel, låsbar svingakselstøtte på 

forakslen, selvkørende roeoptagning, regu-
lering af spidsbelastning, trykbegrænsning

Førerkabine:
Ny lejring af førerhuset, store lydisolere-
de og tonede ruder i hele førerkabinen, 
varme- og ventilationssystem (automatisk 
klimaanlæg), betjeningskonsol med farve-
display, joystickbetjening, autopilot, fart-
pilot, motorovervågning/maskindiagnose 
integreret i betjeningskonsollen, luftaff-
jedret Grammer-komfortsæde, mp3-radio 
med audiosystem, holder til telefon, ful-
drudeviskere, kabinelys med 2 LED-lamper, 
videoskærm med bakkamera som stan-
dard, udbyttemåler med ultralydsfølere, der 
måler roetankens fyldningsniveau 

Dæk: 
1. aksel  800/70 R 32
2. aksel 1050/50 R 32
3. aksel 1000/50 R 25

Indhold i roetanken: Ca. 40 m³

Læssehøjde/aflæsningshøjde: op til 4,00 m

Slagleaftopper:
PISh med integreret slagleaftopper, der 
lægger roetoppene af mellem roerækkerne

Ekstraudstyr:
PBWSh spreder roetoppene til venstre og 2 
følerhjul til 6 rækker, 45 cm og/eller 50 cm 
rækkebredde
PBSOh med 4 følerhjul, til 6 rækker, 45 cm 
rækkebredde
PASh – allround-slagleaftopperen fra ROPA 
til 6 rækker, 45 cm og/eller 50 cm række-
bredde

Roeoptager:
PR-roeoptager med hydraulikdrev:
6 rækker med 45 cm eller 50 cm rækkeaf-
stand, PRh-V 45-50 cm variabel (ekstraud-
styr)



PR-XL:
6 rækker med 30“
8 rækker med 45 cm, 50 cm eller 22“,
9 rækker med 45 cm, 50 cm eller 20“

Rengøring:
Soldbånd, 800 mm bredt, deling 50 mm 
eller 60 mm
1. roulet, 1.700 mm diameter/
2. og 3. roulet, 1.500 mm diameter
Elevator, 900 mm bred

Elektrisk system/elektronik:
Elektrisk system, 24 V, 2 dynamoer 
med hver 100 A, 32 Super-Beam arbe-
jdsprojektører med hver 70 W, 2 stk. 12 
V-stikdåser til radio/telefon osv., CAN-bus-
computersystem med integreret diagnose 
af alle tilsluttede elementer, opdatering af 
software mulig via USB-interface

Mål:
Længde: 14,95 m

Højde: 4,00 m (transportstilling)

Bredde: 3,00 m  (6 rækker med 45 cm 
bredde)

              3,30 m  (6 rækker med 50 cm bredde 
og 45-50 cm variabel)

Standard:
Centralsmøring, jobanalyse på displayet, 
inkl. måling af brændstofforbrug, auto-
matisk klimaanlæg, bagsidepanel med 2 
integrerede opbevaringsrum (ikke i PR-XL)

Ekstraudstyr:
Widia-skær, 25 km/t-version, rouletkame-
ra, transportbåndskamera, ekstra LCD-
farvedisplay, tilkobling af ilgang på penduls-
kær, fjedertandsriste på roulet 1-3, omrører 

på 2. roulet, spredeskive i stenudføring, 4. 
aksel (lovpligtig i Tyskland), xenonforlygter, 
printer, dataeksport via USB, dataimport og 
-eksport med jobadministration via USB, 
GIS-interface, GPS-hastighedsføler, opsam-
ler til roetoppe (kun til slagleaftoppere 
med snekke), ekstra hydraulikpumpe 45 
cm³ til ekstra drev, biohydraulikolie, græn-
seværdiencoder på dieseltanken, pneu-
matisk bremset transportvogn til PR-XL-
roeoptagere og hydrauliske lynkoblinger, 
Chicorée-udstyr

Godkendt af TÜV og brancheforeningen, i overensstemmelse med 
CE-reglerne. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Maskinens sikkerhedsudstyr er afmonteret på visse billeder for bedre at 
kunne vise det forskellige udstyr.
Maskinen må aldrig anvendes uden monteret sikkerhedsudstyr!



www.ropa-maschinenbau.de

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