
PLeuro-Tiger	V8-4b

Ekstraklasa.



euro-TIGER V8-4
✔	Praktyczny i nowatorski

✔	Zbiór całego plonu bez szkód 

✔	Niezawodność w użytkowaniu- trwałe konstrukcje 

✔	Duża pojemność zbiornika- duża dzienna wydajność 

✔	Małe zużycie paliwa

✔	Mniejsze zużycie części 

✔	Wysoka żywotność i zachowanie wartości

Maszyny dla zawodowców z najwyższej półki Maszyny dla zawodowców z najwyższej półki 





ROPA euro-Tiger V8-a jest jak dotąd 
najbardziej wydajnym kombajnem 
buraczanym na całym świecie.
Przełożenie mocy w kombaj-
nie euro-Tiger V8-4 z silnikiem 
44kW/598 koni mechanicznych 

(Mercedes Benz V8 - z SCR-Kat 
i AdBlue) jest jeszcze bardziej
wydajne, a przy tym zużywa on 
mniej paliwa. Dzięki pojemności 
zbiornika ponad 40 m³ kombajn pra-
cuje produktywniej i znacznie lepiej 

dopasowuje się zarówno do krótkich 
i szczególnie do tych długich pól 
buraczanych.
Perfekcyjne współdziałanie auto-
matycznego wypełniania zasobnika 
z hydrauliczną regulacją równo-

Perfekcyjna technika



miernego rozłożenia obciążenia 
na trzech osiach (ze zintegrowa-
nym sprężynowaniem) umożliwia 
optymalną trakcję przy najlepszym 
rozdzieleniu ciężaru z zachow-
aniem doskonałej zwrotności 

bez względu na warunki kopa-
nia. Długotrwałą ochronę podłoża 
umożliwia nowe ogumienie na 
przedniej osi 800/70 R32 Ultraflex/
CHO, w którym przy maksymalnym 
załadowaniu zasobnika potrzebne 

jest tylko 1,4 Bar ciśnienia w oponie.  
Ulepszone właściwości tłumiące 
oraz udoskonalenie komfortu jazdy 
idzie w parze z ochroną gruntów 
rolnych. 



PAS PAS

Ogławiacz dwufunkcyjny spełnia 
wszystkie wymagania. Zależnie 
od potrzeb liście są pozostawione 
między rzędami bądź wyrzucane na 
wyoraną powierzchnię za pomocą 

wyrzutnika. Przestawienie z jednej 
funkcji na drugą następuje poprzez 
naciśnięcie odpowiedniego przycis-
ku, bez wychodzenia z kabiny. Do 
zbioru liści (dla biogazowi lub bydła 

mlecznego) można dodatkowo 
zamontować taśmę wyrzutnika liści.

 

PAS – ROPA ogławiacz dwufunkcyjny (przełączanie z kabiny z ogławiania integralnego na wyrzucanie liści na bok)

PIS - ogławiacz integralny ROPA
Pocięte liście buraka pozostają pomiędzy rzędami. 
Stwarza to możliwość wyorywania ślad po śladzie. 
To rozwiązanie jest zalecane w przypadku 
normalnych warunków.  

Czujnik międzyrzędzi do 
automatycznego sterowania - 
z bezobsługowym zawieszeniam

Odpowiedni ogławiacz 
sprosta wszystkim 
wymaganiom



PB2S PB4S-45

Z ogławiaczu z wyrzutnikiem liście 
przerzucane są przez wał ogławiacza 
na ślimak liści, który transportuje je 
następne na talerz. Ten z kolei roz-
sypuje pocięte pozostałości z lewej 

strony na wyoraną powierzchnię 
pola. Tego typu agregat zaleca się 
na szczególnie zachwaszczonych 
uprawach.

PB2S – Ogławiacz z wyrzutnikiem liści (2 koła podporowe) PB4S – Ogławiacz z wyrzutnikiem liści (4 koła podporowe)



Jedyny w swoim rodzaju 
ogławiacz - umożliwia optymalne 
dopasowanie prędkości obrotów 
każdego wału czyszczącego 
niezależnie od siebie!

Każdy wał ogławiacza może 
zostać oddzielnie podniesiony 
lub opuszczony. Dzięki temu 
kierowca może reagować na 
zmieniającą się obsadę buraka.

Dzięki funkcji MEMORY Joystick 
zapamiętuje różne ustawienia.
  

ROPA Entblatter PES- alternatywa do sprawdzonego i oszczędnego systemu Micro-Topper

ROPA nadała ogławianiu
buraków nowy wymiar.

Zbiór całego buraka 
z głową!
Zbiór całego buraka 
z głową!

Zbieraj buraki

z główką!

Dwa gumowe walce czyszczące obracające się w przeciwne kierunki oddzielają liście od korzenia buraka.



Efekt to lepsze ogławianie i mak-
symalna ochrona buraka, a za-
tem wysoka jakość wykonanej 
pracy.

Główka buraka zostaje
oczyszczona z liści przy

pomocy gumowych obijaków.



Praktyczne rozwiązanie ROPA 
Micro-Topper spełnia wyma-
gania zarówno plantatorów i 
usługodawców jak i cukrowni. 
Pozwala ono zebrać całe buraki z 
główką, ale bez liści. 

Ogławiacz pracuje na zmniejs-
zonych obrotach i prowadzony 
jest tyle wysoko, że na każdym 
buraku zostają liście. Dzięki temu 
wydłuża się żywotność noży 
dogławiacza (mniejszy kontakt

z podłożem i kamieniami) i
maleje zużycie paliwa. Grzebień 
Mikro-Topper’a wyczuwa każdą 
pojedynczą główkę buraka. Przy 
większych burakach zwiększa 
się szczelina cięcia i ogławiacz 

Micro-Topper - maksymalny zysk bez dodatkowych wydatków

Oryginalna
płoza Micro-Toppera

Burak cały burak i 
tylko burak
Faktem jest, że system Micro-Topper maksymalizuje zyski.

Burak cały burak i 
tylko burak

Wał wyorywacza jest prowadzony tak wysoko, że na każdym buraku zostają ogonki liści



ścina więcej. Przy małych bura-
kach szczelina się zmniejsza. 
Żaden burak nie zostaje nadmier-
nie dogłowiony a jakość kopania 
jest większa niż kiedykolwiek! 
Grubość cięcia jest regulowana z 

kabiny. Dogławianie czy ścinanie 
liści- to kwestia wyboru. 

✔ Wysokość ogławiacza nie musi być tak często dopasowywana
-> komfortowa praca operatora maszyny

… bez wątpienia większy zysk!

Grzebień dogławiacza dociąga nasady każdego buraka- liście zostają ścięte



Hydrauliczne zabezpieczenie przed 
kamieniami, umieszczone u góry
agregatu, niewymagający konserwacji 
prowadnik liniowy

Bardzo dobry widok na aparat wyorywujący -> operator widzi 
zarówno rzędy buraków jaki i efekty pracy Micro-Topper‘a

Agregat wyorywujący PRh wyposażony 
jest w lemiesze wibracyjne i całkowicie 
bezobsługowe, hydrauliczne zabezpi-
eczenie przed kamieniami. Dostępne 
są agregaty ze stałymi odstępami 
międzyrzędzi, które podczas jedne-

go przejazdu wyorywują buraki z 6, 8 
lub 9 rzędów. Do nabycia jest również 
przestawny sześciorzędowy agregat z 
możliwością ustawienia międzyrzędzi 
na 45 lub 50 cm. Koła kopiujące 
o średnicy 900 mm zapewniają w 

połączeniu z zintegrowanym trójpunk-
tem dokładne prowadzenie głębokości 
wyorywacza. Minimalne koszty obsługi 
zapewniają regulowane łożyska 
stożkowe w przekładniach napędu le-
mieszy wibrujących.

Ogławiacz PR z hydraulicznym zabezpieczeniem przed kamieniami

Do napędu lemieszy wibrujących 
zastosowano przekładnię zębatą i 
regulowane łożysko stożkowe



Hydrauliczne ustawianie wysokości belek ogławiacza Hydrauliczne ustawianie wysokości wyorywacza

Nowe lemiesze wyorywujące fi rmy ROPA
6 pozycji lemieszy umożliwia

optymalnie dopasowane dopasowanie
ich kąta i odległości.



Terminal obsługowy
✔ Joystick z zintegrowanym mini joystickiem
✔ 2,8 razy szybszy komputer pokładowy
✔ Interfejs USB



✔ silnik V8- Diesel z momentem obrotowym 2800 Nm
✔  napęd jazdy o zwiększonej o 12 % wydajności pompy i 5% większej mocy
✔  inteligentny system zawieszenia wyorywacza (trój-punkt) wraz ze zintegrowanym

systemem pomiaru dla jeszcze bardziej precyzyjnego prowadzenia głębokości 
lemieszy wyorywujących

✔  Większe ogumienie na przedniej osi – tylko 1,4 bar przy pełnym załadowaniu zasobnika 
✔  ulepszone ustawienie kabiny 
✔  bezstopniowa regulacja prędkości podłóg zgarniających - poprzecznej i wzdłużnej 
✔  Nowe lemiesze z możliwością ustawienia w 6 różnych pozycjach 
✔  przedłużona taśma wyładowcza montowana seryjnie 

✔                         montowany seryjnie



Kombajn euro-Tiger V8-4 posiada 
zasobnik o pojemności przeszło 
40 m³. Ślimak zasobnika przesuwa 
buraki najpierw w tył. W ten sposób 
ciężar znajdujący się w bunkrze 
rozkładany jest równomiernie, od-

powiednio do wielkości kół. Gdy 
tylna część zasobnika jest pełna 
(ok. 80% łącznej pojemności), ste-
rowany sensorem ultradźwiękowym 
ślimak przełącza się i wypełnia 
przednią część zbiornika. Stan 

wypełnienia zasobnika pokazany 
jest kolorowym terminalu. Stanowi 
to cenną wskazówkę dla operato-
ra, ponieważ przy wskazaniu < 50 
% jest on pewny, że wystarczy mu 
miejsca na zbiór w drodze pow-

Zbiornik o pojemności 40 m³ - wszechstronne zastosowanie i ochrona gleby



✔

rotnej. Hydraulicznie napędzane 
podłogi zgarniające – poprzecz-
ne i wzdłużne- wyposażone są we 
wzmocnione łańcuchy bolcowe i 
listwy ze stali sprężynowej. Wyso-
kiej jakości materiały przedłużają 

żywotność podłóg zgarniających 
oraz podnoszą wydajność maszyny.

Większe opony na przedniej osi
--->  tylko 1,4 bar przy pełnym załadowaniu zbiornika



Podłużna taśma wyładowcza spra-
wia, że zasobnik o pojemności
40 m³ może zostać rozładowany w 
zaledwie 1 min. Możliwe jest bez-
stopniowe ustawienie prędkości 
rozładunku. Dzięki temu rozładunek 

na równolegle jadące pojazdy odby-
wa się bez problemu. Przedłużona 
taśma umożliwia także usypy-
wanie pryzm o szerokości 10 m. 
Dla łatwiejszego rozładunku bądź 
przeładunku stworzona została 

funkcja zapisywania dwóch 
wysokości taśmy wyładowczej.

Rozładunek 40 m³ w ciągu zaledwie 1 min.

Za pomocą jednego przycisku 
możliwe jest automatyczne 
opróżnianie całego zasobnika 
w mniej niż 1 min. Komfort 
zapewnia także zapamiętania 
dwóch wysokości taśmy 
wyładowczej.

Obsługa zasobnika





Do transportu drogowego agregatów 
z grupy PR-XL (8 lub 9 rzędowe z 
różnymi odstępami międzyrzędzi) 
firma ROPA opracowała niezawod-
ny system transportu. Agregaty te 
mogą być transportowane po dro-

gach publicznych z podniesionym 
ogławiaczem na specjalnych przy-
czepach wyposażonych w hamulce 
pneumatyczne, ciągniętych przez 
kombajn.

Dzięki sterowaniu tylną osią kom-
bajnu przyczepa jest optymalnie 
wprowadzana w zakręt. Zestaw ten 
z łatwością pokonuje nawet ostre 
zakręty.

Transport drogowy agregatów z grupy PR-XL



XL

W celu zamontowania agregatu 
opuszcza się trójpunkt, podjeżdża 
przodem do przyczepy i lekko unosi 
trójpunkt. Aparat wyorywacza wisi 
wówczas na trójpunkcie kombajnu, 
podobnie jak heder w kombajnie

zbożowym. Do zabezpieczenia
mocuje się jeszcze tylko dwa bolce.



XL

Znacznie większa powierzchnia 
wyorywania przy jednocześnie 
mniejszym zużyciu paliwa powoduje 
mniejsze koszty i wzrost wydajności 
zbioru. 

Przy zastosowaniu wyorywaczy z 
gamy PR-XL można przednią oś 
wyposażyć w jeszcze większe, 
bardzo chroniące glebę, opony Ter-
ra 900/60R 32 lub 1050/50 R32.

Mniej przejazdów i zwrotów przy-
czynia się do maksymalnej ochrony 
gleby.  Przy przeładunku w czasie 
jazdy można zwiększyć wydajność 
kopania do ponad 3ha na godzinę.

Wydajność i moc dzięki agregatom z grupy PR-XL



BIG     BEAR
Uproszczone zbiory.

Red River Valley, Minnesota/USA



RRG Weinviertel (Austria), 7 euro-Tiger

MR Hollabrunn, 5 euro-TigerZRG Rheinhessen, 5 euro-Tiger, 3 euro-Maus 4

Agro Beta/Eichberg,
3 euro-Tiger, 2 euro-Maus 4

Perfekcyjna technika stworzona z myślą o 
Państwa sukcesie!



RRG Laa/Thaya, 7 euro-Tiger

MR Zülpicher Börde, 4 euro-Tiger, 2 euro-Maus 4

RG Nordharz, 3 euro-Tiger



Dane techniczne: ROPA euro-Tiger V8-4
Silnik:
Silnik Mercedes Benz V8 Diesel OM502LA 
o max. momencie obrotowym 2800 Nm, 
norma spalin 97/68/EG 3B (z SCR-Kat 
iAdBlue), 440 kw (598 koni mechaniczny-
ch), obroty silnika w czasie wyorywania 
1.250 1/min (automotiv do max 1.650 1/
min), Wskaźnik zużycia paliwa na termi-
nalu w l/ha lub l/h. Pojemność zbiorni-
ka paliwa 1380 litrów, AdBlue 120 litrów 
(oddzielne wlewy)

Napęd jazdy:
Napęd na wszystkie koła, bezstopniowy 
hydrauliczny napęd poprzez 2 bieg. 
1. bieg 0 - 13,5 km/h
2. bieg 0 - 20 km/h, lub 0 - 25 km/h
(opcja dodatkowa) 
3 mechanicznie napędzane osie z blokadą 
dyferencjałów, autonatyczna regu-
lacja obciążenia dla 3. Osi, podparcie 
wahadłowej osi przedniej z możliwością 
zablokowania, kopanie i jazda automoty-
wna (optymalizacja zużycia paliwa), regu-
lacja dociążenia osi przy włączonej pod-
porze zboczy, odcięcie ciśnienia

Kabina:
Kabina na zawieszeniu hydraulicznym; 
wyciszone, w pełni oszklone wnętrze daje 
duże pole widzenia w dół. System ogrze-
wania i nawiewu (automatyczna klimaty-
zacja), konsola obsługowa z terminalem 
w kolorze, obsługa za pomocą joysticka, 
autopilot, tempomat, kontrola silnika/ dia-
gnozowanie błędów w maszynie na ter-
minalu, komfortowy fotel Grammer, MP3-
Radio z systemem audio, uchwyt na tele-
fon, wycieraczki całej powierzchni szyby, 
2 wewnętrzne lampy LED, Monitor wideo 
z montowaną seryjnie kamerą cofania, 
rejestracja zbioru dzięki ultradźwiękowemu 
pomiarowi wypełnienie bunkra

Ogumienie:
oś pierwsza 800/70 R 32
opcja dodatkowa przy PR-XL:
 900/60R 32
 050/50 R32
oś druga 1050/50 R 32
oś trzecia 1000/50 R 25

Pojemność zasobnika: Około 40 m3

Wysokość przeładunku/rozładunku:
do 4,00 m

Ogławiacz:
PIS – ogławiacz integralny, rozprowadza-
nie liści na międzyrzędzia
Opcja dodatkowa:
PBSW – ogławiacz z wyrzutnikiem liści 
na lewą stronę, 2 koła podporowe, 6-cio 
rzędowy, rozstaw 45 cm lub/ i 50 cm
PBSO z czterema kołami podporowymi, 
6-cio rzędowy, rozstaw 45 cm 
PAS – ogławiacz dwufunkcyjny ROPA 6-cio 
rzędowy, rozstaw 45 cm lub/ i 50 cm 

Wyorywacz:
wyorywacz PR napędzany hydraulicznie: 
6-cio rzędowy z 45 cm lub 50 cm rozstawem, 
w opcji PRh-V przestawny 45-50 cm
PR-XL:
6-cio rzędowy z 30 calowym rozstawem 
8-mio rzędowy z 45 cm, 50 cm lub 22 



calowym rozstawem
9-cio rzędowy z 45 cm, 50 cm lub 20 
calowym rozstawem

Czyszczenie:
średnica 1. gwiazdy sitowej 1.700 mm
średnica 2. i 3. gwiazdy sitowej 1.500 mm
Elewator o szerokości 900 mm 

Układ elektryczny:
24 woltowa instalacja, 2 prądnice 150 
Amper, 32 Super-Beam reflektory robocze 
o mocy 70 W każdy, 2 gniazdka 12 V ( na 
telefon etc.) Szyna komunikacyjna CAN-
Bus z możliwością diagnostyki wszystkich 
urządzeń z poziomu terminala. Aktualizacja 
oprogramowania możliwa dzięki interfej-
sowi USB.

Wymiary:
Długość:   14,95 m
Wysokość: 4,00 m  (pozycja transporto-

wa)
Szerokość: 3,00 m  (6-rzędowy przy 

odstę pie 45 cm)

 3,30 m  (6-rzędowy przy 
odstępie 50 cm oraz 
przestawny 45-50 cm)

Wyposażenie standardowe:
Układ centralnego smarowania, anali-
za zadań poprzez terminal z pomiarem 
zużycia paliwa, automatyczna klimatyzac-
ja, 2 schowki w tylnej części maszyny (nie 
przy PR-XL).

Opcje dodatkowe:
Lemiesze widiowe, wersja 25 km/h, kame-
ra na gwiazdy sitowe, kamera na taśmę 
wyładowczą,  2.  Monitory LCD (w kolo-
rze), ogrzewanie fotela operatora, system 
kontroli parkowania, nadbieg korpusów 
lemieszy, dodatkowe palce gwiazdy 1-3, 
popychacz na 2. gwieździe, talerz liści 
w wersji na tereny kamieniste, 4. Oś (w 
Niemczech wymagana), reflektory kseno-
nowe, dwa reflektory LED w tylnej części 
maszyny, Bluetooth-MP3-Radio, drukarka 
danych,  Eksportowanie danych przez 
USB, wymiana danych przez zarządzanie 

danymi za pomocą USB, interfejs GPS, 
Sensor szybkości jazdy GPS, Taśma do 
transportu liści dodatkowa pompa hydrau-
liczna 45 cm3 dodatkowego napędu, Bio 
olej hydrauliczny, dodatkowy filtr paliwa z 
separatorem wody SEPAR 60 mµ, ogra-
nicznik w zbiorniku paliwa, przystawka 
do transportu agregatów z grupy PR-XL, 
Hydrauliczna przekładnia, wyposażenie 
do cykorii, Taśma do cykorii, Odblaskowy 
pakiet zaznaczania konturów pojazdu 
według normy ECE-R 104

Dopuszczony przez TÜV i spółdzielnię spełnia normy CE. 
Zmiany techniczne zastrzeżone!

W celu uzyskania lepszej widoczności na zdjęciach 
usunięto niektóre elementy ochronne, bez których maszy-
na nie może rozpocząć pracy!



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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