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Dvojitá čistící cesta na příjmu –
individuální přizpůsobení čistící dráhy

Nový extrémně robustní příjmový 
systém od ROPY je nejširší 
příjmový systém na trhu. Celkem 
18 čistících válců (sériově s tvr-
donávarem) zajišťuje jemné a 
efektivní vyčištění hlíny a plevelů 

se zároveň ještě větším prosto-
rem pod stolem. V závislosti na 
nutnost potřeby čištění je možné z 
kabiny řidiče přizpůsobit variabilně 
délku a intenzitu čistící cesty. Ve 
srovnání s předchozími systémy 

je možné uskladnit v průřezu uk-
ládky o 50 procent více řepy – vel-
ká výhoda u dlouhých polí nebo 
při silných mrazech.

Příjmový stůl se záběrem 10,2 m – individuální přizpůsobení intenzity čištění



Samostatné pohony tří skupin válců s individuálním přizpůsobením otáček a automatickou reverzací při zaklínění kamenu



Neues Bild von

Výkonově maximální příjmový stůl – podstatně menší opotřebení

Roční objem nasazení naklá-
dacích Mausů postupně roste. 
Mnoho strojů je provozováno v 
režimu 24 hodin. Čas na údržbu 
a opravu opotřebitelných částí je 
vzácný a drahý. S vývojem nového 

příjmového stolu vysoce namáha-
né součásti ROPA ještě vylepšila a 
pokračuje na prodloužení životnosti 
opotřebitelných dílů. Prostřední 
špice s výměnnou špičkou a 
děleným krytem disponuje novým 

pohonem bez vůlí s kuželíkovými 
ložisky a automatickým mazáním. 
Příjmové prsty s destičkami z tvrdo-
kovu. Čistící a separační válce jsou 
ve standardní výbavě navařeny 
tvrdokovem (3 návary). Podávací 



válce dopravují díky šroubovici ze 
středu na vnější strany, kde klíny 
šetrné k řepě jí předávají na 
separační válce. Na předávacích 
místech mezi separačními válci a 
dopravníkem se nacházejí vybírací 

klíny pro šetrné zacházení s řepou 
a zároveň minimální opotřebení 
konců válců. Dočišťovač zbytků 
řepy s teleskopickým ramenem 
(180mm x 180 mm x 5 mm) je 
proporcionálně ovládán a je vyba-

ven zesíleným gumovým štítem 
se zkosenými rohy. Senzory na 
dočišťovači tvoří základ k vývoji 
automatického programu dočištění 
příjmového stolu.



Multifunkční terminál
Pouze jedním ovládacím prvkem se Maus 
automaticky rozkládá a skládá

Bez vystoupení řidiče a pou-
ze jedním ovládacím prvkem je 
možné euro-Maus 4 během minu-
ty rozložit z přepravní do pracovní 
polohy. Nejlepší pohodu ovládání v 
režimu nakládky nabízí přehledný 

obslužný panel v novém designu s 
logicky uspořádanými ovládacími 
prvky, jedním otočným tlačítkem 
rovněž 2 novými ergonomicky 
uspořádanými multifunkčními 
joystiky v loketních opěrkách. O 

lepší stabilitu Mausu se stará ra-
meno protizávaží, vyvinuté zakla-
datelem firmy panem Hermannem 
Paintnerem, které je vyrobeno 
z jemnozrnné oceli třídy 700 a 
při nakládce dává euro-Mausu 

Optimální rovnováha – jedinečná koncepce protizávaží



Plně integrovaný vážící
systém (na přání)

V části zalomení překladače jsou 
integrovány vážící senzory, senzory 
otáček, snímač úhlu a počítač váhy

Všechny boční stěny překladače 
jsou vyrobeny z vysoce pevných 
PU desek a jsou čtyřikrát otočné.

4 velkolepý vzhled. Rameno 
protizávaží společně s palivo-
vou nádrží se může vysunout až 
9 m do šířky a 4 m do výšky, což 
umožňuje plný překládací dosah 
15 m s optimálním vyvážením st-

roje. Zatížení překladače je díky 
protizávaží přeneseno na osu st-
roje – žádné pnutí se nepřenáší 
na rám. Absolutně bezpečný a 
vodorovný stav, rovněž optimální 
trakce na všech čtyřech kolech 

jsou významné výhody koncepce 
protizávaží ROPA.



Komfortní kabina, která vyjíždí do 
výšky 5,1 m nabízí obsluze stroje 
pracovní pozici extra třídy s nebý-
valým výhledem ven. V kabině, 
která je výsledkem vlastního 
ROPA vývoje, se snoubí moderní 

design, prvotřídní rozhled, výbor-
né odhlučnění a velmi pohodlné 
pracoviště. Rovnoměrně zaoblené 
přední sklo, nízko položená pohle-
dová hrana nabízí vynikající výhled 
bez zkreslení. Optimální výhled na 

překladač a na celý příjmový stůl, 
bez toho, aby obsluha musela změnit 
ergonomicky správnou pozici k 
sezení, znamená bezúnavnou práci 
i při dlouhých pracovních směnách 
– základ pro vysoké výkony při 

Nejlepší výhled na všechny strany – zvedací komfortní kabina



nakládce cukrovky. Tónované plné 
prosklení, stavitelný sloupek řízení, 
vzduchem odpružená sedačka 
řidiče s vyhříváním a brzdou otoče, 
rádio s MP3 přehrávačem a audio-
systémem, video kontrola hloubko-

vého vedení, stejně tak pneumaticky 
sklopná vyhřívaná zpětná zrcátka, 
to vše nabízí pracovní pozici, která 
nenechá téměř žádné nesplněné 
přání. Tím posledním přáním, které 
můžeme splnit je nezávislé topení, 

které ohřívá i nádrž s hydraulickým 
olejem a ve standardu automatická 
klimatizace s plynulou regulací 
otáček ventilátoru.



Do koncepce pohonu s maximální 
účinností je integrován velmi hospo-
dárný a silný motor Mercedes-Benz 
240 kW / 326 k (OM 926 s objemem 
7,2 litrů) s AdBlue a SCR katalyzáto-
rem, který také v nakládacím režimu 
pracuje automotivně, se sníženými 

otáčkami. Naopak pro extrémní 
podmínky má dostatek výkonové 
rezervy. Ve srovnání s předešlým 
modelem se při snížení spotřeby 
paliva podařilo zvýšit nakládací vý-
kon. Ke zvýšenému výkonu byla 
odpovídajícím způsobem zvětšena 

i čistící plocha, tak aby bylo docí-
leno optimálních výsledků čištění. 
Pro nejlepší startování při nízkých 
teplotách a snížení spotřeby pali-
va byla zvolena převodovka hyd-
raulických čerpadel s vypínatelnou 
lamelovou spojkou pro všechny 

Technika s maximálním výkonem – minimální spotřeba paliva

Čistící separační válce s
brzdou řepy
Efektivní čištění také na velmi 
těžkých půdách a při vysokém
výskytu plevelů. Menší opotřebení 
díky uspořádání válců do tvaru 
vany s tvrdonávarem (3 návary).



pohony. Pro efektivní přenos síly 
se stará nový hydraulický systém 
s novým převodovým poměrem u 
převodovky hydraulických čerpadel, 
který zajišťuje při velmi klidných 
nakládacích otáčkách 1200 1/min 
vysoký výkon s minimální spotřebou 

paliva. Výkonný hydraulický systém 
Load-Sensing i při volnoběžných 
otáčkách již poskytuje nejvyšší 
průtoky oleje a stará se o rychlé re-
akce celkové pracovní hydrauliky. 
Chladící systém svým umístěním 
nenáchylným na znečištění s hydro-

staticky regulovaným a automaticky 
rezervovatelným ventilátorem.

90 cm široký čistící dopravník 
pro dobré výsledky čištění 
na lehkých a středně těžkých 
půdách.

Pásové čistidlo



Pro přepravu po silnici se nechá 
kompletní Maus pohodlně složit 
z kabiny pouze jedním ovládacím 
prvkem plně automaticky na kom-
paktní šířku 3 m při 14,97 m cel-
kové délce! Velký rozvor 5,5 m 

ve spojení se dvěma hydraulicky 
odpruženými přídavnými náprava-
mi zajišťuje jistotu ovládání, okolo 
31 t robustního Mause a zaručuje 
ten nejlepší jízdní komfort také při 
vyšších rychlostech (na přání 32 

km/h) než je obvyklé. Stejně jako 
při práci je také při jízdě po silnici 
úspornější se sníženými otáčkami 
motoru.

Minimální časy nastavení – rychlé přemístění



Minimální čištění před přejezdem, tam kde
nic není, tam nemůže nic zůstat ležet

--> žádné hromadění zeminy vzadu na zadní nápravě



Technická data: ROPA euro-Maus 4
Vznětový motor:
Šestiválcový řadový motor Mercedes Benz OM 926 
LA, emisní norma 97/68/EG 3B (s SCR katalyzátorem 
a AdBlue), výkon 240 kW / 326 k při 2200 1/min. a 
objemem 7,2 litrů, max. kroutící moment 1300 Nm při 
1200-1600 1/min, měrná spotřeba paliva ca. 194 g/
kWh při 1250 1/min v plném zatížení, plně elektro-
nická regulace motoru s měřením spotřeby paliva v 
barevném terminálu, hydrostatický pohon ventilátoru 
regulovaný v závislosti na teplotě a automaticky re-
verzovatelný, pohon jedním plochým řemenen s au-
tomatickým napínáním řemenu, automatické odsta-
vení motoru při provozních podmínkách vedoucích k 
poškození, systém diagnostiky motoru integrovaný do 
barevného terminálu, nádrž paliva 1225 l, nádrž Ad-
Blue 95 l, kulový kohout pro 8 l rezervní nádrž paliva 
při prázdné hlavní nádrži, elektrické čerpadlo pro plně 
automatické odvzdušnění palivové soustavy.

Pohon pojezdu:
Bezstupňový hydrostatický pohon (Bosch-Rexroth) se 
čtyřrychlostní OMSI převodovkou pohánějící 2 OMSI 
planetové řiditelné nápravy, čerpadlo pojezdu samo 
o sobě může přenášet podstatně vyšší výkon, než 
je celkový výkon vznětového motoru, 2 samostatně 
řaditelné uzávěrky diferenciálu s automatickou funkcí, 
automatické řazení pohonu všech kol, tempomat, jízda 
při nízkých otáčkách v automotivním jízdním režimu, 
konstantní brzda zabraňuje přetočení vznětového mo-
toru při plném brždění a při jízdě z kopce, regulace 
posunu při nakládání se provádí pomocí velmi jemné-
ho ovládání superplazivých rychlostí. Přední náprava 
s bubnovou brzdou 500x180, 4 brzdové válce pro pro-
vozní i parkovací brzdu. Pojezdová rychlost 20 nebo 

25 km/h, na přání 32 km/h (s dodatečnou bubnovou 
brzdou na zadní nápravě)

Kabina:
Zvedací do 5,1 m, odhlučněná s volným výhledem 
s tónovaným plným prosklením a nízkou pohle-
dovou hranou, nový kompaktní ovládací panel na 
otočném sedadle s integrovaným barevným terminá-
lem, funkční tlačítka s otočným tlačítkem voleb, 2 
multifunkční joystiky s integrovanými proporcionální-
mi minijoystiky, automatická klimatizace, otočné a 
vzduchem odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním a 
brzdou otoče, barevný terminál s přehledným poh-
ledem na tok řepy, paměť chybových kódů, rádio s 
MP3 přehrávačem a audiosystémem, držák telefonu, 
přihrádka o objemu 60 l v zadní stěně kabiny, stěrače 
vpředu, vlevo, vpravo a vzadu, 2 vnitřní LED světla, 
videosystém na otočném sedadle s dělenou funkcí a 
standardně 2 kamerami (na přání 4 kamerami)

Pracovní pohony a hydraulický systém:
OMSI rozdělovací převodovka čerpadel, mazána 
oběhově tlakově, s chladičem oleje, přizpůsobený 
převodový poměr převodovky pro snížení otáček 
motoru (otáčky při nakládce 1200-1300 1/min) v 
nakládacím režimu, lamelová spojka spínatelná pod 
zatížením pro 6 hydraulických čerpadel pracovních 
pohonů -> čímž se zlepšují starty vznětového motoru 
také při příliš nízkých venkovních teplotách; 

-  4 axiální pístová čerpadla (Bosch-Rexroth) pro ply-
nulé a samostatné nastavení otáček a reverzaci po-
honu válců (příjem, doprava do stran, doprava do 
středu, dočištění)

-  2 axiální pístová čerpadla (Bosch-Rexroth) pro ply-
nulý pohon dopravníku pod kabinou a překladač

-  1 Load-Sensing axiální pístové čerpadlo (Bosch-
Rexroth) k zásobování všech hydraulických válců -> 
LVS-cestné ventily na principu dělení průtoku mohou 
být vedeny současně.

-  1 axiální pístové čerpadlo (Bosch-Rexroth) pro re-
verzovatelný pohon ventilátoru (chladič oleje, vody 
a vzduchu)

- hydromotory od Danfoss

Řízení:
Řízení přední nápravy, řízení zadní nápravy, řízení 
všech kol, automatické nastavení středové pozice 
zadní nápravy 

Poloměr otáčení:
9,9 m vnitřní průměr

Výkon čištění a nakládky:
Více než 560 t každou nakládací hodinu

Příjmový systém:
Maximální příjmový záběr 10,2 m, ROPA válcový 
příjmový stůl s 18 válci, rozdělený na 3 samostatné 
pohony (každý pohon má plynulou regulaci otáček 
a automatickou reverzaci všech válců (patentovaný 
příjmový systém)

1. příjem:
2 prstové válce pracují až 7 cm v půdě,
2 čistící válce



2. doprava do strany
6 dopravních válců dopravuje do boku, rozdělují 
tok řepy
3. doprava do středu
8 protiběžně pracujících separačních válců (8 mm 
tloušťka stěny) dopravují do středu -> dvojitá čistící 
cesta

Středová špice s novým pohonem bez vůlí, au-
tomatické nastavení otáček s dopravními válci, 
pomaluběžný dělený kryt špice pro nízké opotřebení. 
Pojistný ventil proti přetržení pojistných řetězů při 
neodjištění. Teleskopický a proporcionálně ovlá-
daný dočišťovač zbytků řepy (teleskopická trubka 
180x180x5 mm), barevná kamera a LCD barevný 
monitor pro kontrolu hloubky příjmového stolu, drtič 
zmrazků na středu příjmového stolu a na bokách

Dopravník pod kabinou:
80 cm široký, 50 mm rozteč s nově formovanými PU 
unášeči a klapkami nečistot, pás s dvojitými výstupky, 
s kontrolou otáček a rychloběhem, boční stěny ze 4 
mm ocelového plechu

Dočištění:
Standard: prosévací pás, 90 cm široký, dělení 40 mm
Na přání: čištění separačními válci s 8 protiběžnými 
válci, 1150 mm vnitřní rozměr, 1300 vnější šířka  

Překladač:
80 cm široký, dělení 40 mm, s kontrolou otáček a 
rychloběhem, boční stěny otočné a výměnné, 15 mm 
silné PU desky odolné proti prodření

Překládací výška: do 6,00 m

Dosah překládání:
15 m

Rameno protizávaží:
Délka 9,02 m, 6 m k bodu zalomení, dno nádrže z 
15 mm oceli

Celková čistící plocha: 35,4 m²

Maximální čistící cesta: 31,7 m

Elektrika:
24 V, 2 alternátory každý 100 A, elektronický bateri-
ový hlavní vypínač s automatickým odpojením po 5 
dnech vypnutého zapalování, 3 zásuvky 12 V, 3 zá-
suvky 24 V, diagnostický systém pro všechny senzory 
a pohony integrovaný v barevném terminálu, varování 
je prováděno symbolem a textem ve zvoleném jazy-
ku, update software možný pomocí USB rozhraní, 
odolná, voděvzdorná a proti korozi chráněná struk-
tura palubní elektriky, použití výlučně jednožílových 
zapečetěných zástrček (AMP, Deutsch), instalace 
centrální elektriky s pružnými svorkami WAGO (pevné 
proti vibracím), 3 identické ESR počítače a RIO-mo-
duly (zaměnitelnost!),  kabelové svazky jsou z velké 
části chráněny pleteným zakrytím

Přeprava po silnici a pracovní pozice:
Pouze jedním ovládacím prvkem se provádí auto-
matické přestavení z přepravní do pracovní pozice 
během minuty

Rozměry při přepravě po silnici:
Délka: 14,97 m; šířka: 3,00 m; výška: 4,00 m
Prázdná hmotnost s plnou nádrží 30300 až 31500 
kg dle výbavy, celková dovolená hmotnost 32000 kg, 
čtyřnápravové

Pneumatiky:
Přední a zadní náprava se 710/75 R34, index nosnosti 
178 A8
2. a 3. náprava standardně s pneumatikami 235/75 
R17,5

Standardní výbava:
zadní kamera, kamera hloubkového vedení, centrální 
mazání, automatická klimatizace, vyhřívané sedad-
lo, rádio s Bluetooth, palubní nářadí, všechny válce 
navařené tvrdokovem

Zvláštní výbava:
Dočištění s 8 protiběžnými, tvrdokovem navařenými 
separačními válci, nezávislé topení, ostřik vodou, 
kamera překladače, kamera dočišťovače, verze 
32 km/h, tiskárna, elektricky nastavitelné zrcátka, 
přídavná skříňka 1000*600 mm vzadu u zadní nápra-
vy, vážící zařízení, integrované GIS rozhraní, do ter-
minálu integrovaný RABS systém pro logistiku odvozu 
s transpondéry, příp. datovými klíči, držák notebooku 
DELL typ ATG 

Vyrobeno v SRN - Schváleno TÜV a profesním svazem, odpovídá 
předpisům CE. 
Technické změny vyhrazeny.



www.ropa-maschinenbau.de
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Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
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©
 R

O
PA

 M
ar

ke
ti

n
g

 · 
P8

00
10

4C
Z 

e-
M

4

DAGROS, s. r. o. ∙ 9. května 71
289 21 Kostomlaty nad Labem
www.dagros.cz ∙ tel.: +420 777 744 680


