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Podwójny odcinek czyszczący na stole podbierającym -  
możliwość indywidualnego dopasowania drogi oczyszczania.

Nowy i bardzo wytrzymały system 
stołu podbierającego fi rmy ROPA jest 
najszerszym stołem podbierającym 
dostępnym na rynku. 18 seryj-
nie wzmocnionych walców dba o 
oszczędne i efektywne oddzielanie 
ziemi i zanieczyszczeń, jednocześnie 

pozostawiając więcej wolnego 
miejsca pod stołem podbierającym. 
Zależnie od zaistniałej potrzeby do-
czyszczania istnieje możliwość do-
pasowania z kabiny operatora drogi 
doczyszczania na opatentowanym 
stole podbierającym, różnie pod 

względem długości i intensywności. 
W przeciwieństwie do poprzedniego 
systemu można będzie w przyszłości 
składować w pryzmie do 50 procent 
więcej buraków (przekrój poprzecz-
ny) – istotna zaleta przy długich po-
lach oraz silnych mrozach.

Maksymalna szerokość stołu podbierającego to 10,2 m – możliwość dopasowania intensywności oczyszczania



3 osobne napędy dla 3 grup walców z możliwością samodzielnej zmiany liczby obrotów oraz automatycznej zmiany kierunku obrotu walców w przypadku blokady przez kamienie



Neues Bild von

Wydajniejszy system stołu podbierającego – wyraźnie mniejsze ścieranie 

Roczna skala zastosowania 
doczyszczarko-ładowarki zna-
cznie wzrasta. Wiele maszyn 
użytkowanych jest 24 godziny na 
dobę. Trudno znaleźć czas na 
konserwację a czas postoju zwiększa 
koszty. Poprzez rozbudowanie sys-

temu stołu podbierającego ROPA 
ulepszyła niektóre podzespoły, co 
pozwala maszynie o wiele dłużej 
funkcjonować, bez wymiany ele-
mentów ścieralnych. Rozgar- 
niacz pryzm z wymiennym grotem 
i podzielonym czubkiem posiada 

nowy napęd z łożyskiem stożkowo-
rolkowym oraz automatyczne 
smarowanie. Walce podbierające, 
czyszczące i transportujące są se-
ryjnie wzmocnione (potrójny spaw). 
Walce transportujące napawane są 
na zewnątrz wstęgą skierowaną do 



środka. Posiadają również zabier-
aki, które mają za zadanie prze-
transportowanie buraków na walce 
doczyszczające. W miejscu, gdzie 
walce czyszczące przenoszą buraki 
na pas denny, znajdują się również 
zabieraki unoszące, które mają za 

zadanie zredukować zniszczenie 
buraków oraz ścieranie na końcach 
walców. Teleskopowany (teleskopo-
wa rura zewnętrzna 180mm x 180 mm 
x 5 mm) i proporcjonalnie sterowa-
ny zgarniacz pozostałości buraków 
został dodatkowo wyposażony we 

wzmocnioną gumę i zaokrąglony na 
brzegach. Sensory na zgarniaczu 
pozostałości umożliwiają automaty-
czne zgarnięcie resztek buraków z 
pryzmy na stół podbierający.



Terminal wielofunkcyjny
Tylko jeden przełącznik pozwala całkowicie
rozłożyć i złożyć maszynę

Operator może teraz w minutę bez 
wysiadania z kabiny, za pomocą tyl-
ko jednego przełącznika, przestawić 
maszynę z pozycji transportowej do 
pozycji pracy. Najlepszą obsługę 
doczyszczarki zapewnia nowo za-

projektowany przejrzysty pulpit z 
logicznie pogrupowanymi funkcjami 
obsługi, przełącznikiem obrotowym 
oraz dwoma ergonomicznie umiej-
scowionymi w podłokietniku wie-
lofunkcyjnymi joystickami. O stabilną 

pozycję doczyszczarki zadbał 
osobiście założyciel firmy – Her-
mann Paintner, który zaprojektował 
ramię przeciwwagi. Zrobione ze 
stali drobnoziarnistej (o symbolu 
700er) sprawia, że rozładunek sta-

Optymalna równowaga – jedyna w swoim rodzaju koncepcja przeciwwagi



W pełni zintegrowany system 
ważący (w opcji)

W części przeładowczej znajdują się elementy 
ważące, czujnik obrotów, sensor nachylenia 
oraz zintegrowany komputer wagi.

Wszystkie boczne ściany wysięgnika
zrobione są wysoce wytrzymałej
płyty poliamidowej z możliwością
czterokrotnego przestawienia

je się spektakularnym widowiskiem. 
Posiadające ponad 9 m długości 
ramię przeciwwagi może unieść się 
wraz ze spełniającym funkcję balas-
tu zbiornikiem paliwa na wysokość 
4 m. Umożliwia to w połączeniu 

z 15 metrową taśmą załadowczą 
osiągnięcie optymalnej równowagi 
maszyny.
Ciężar taśmy przeładowczej zosta-
je przesunięty na środek maszy-
ny dzięki ramieniu przeciwwagi – 

niweluje to wszelkie napięcia ramy. 
Koncepcja ramienia przeciwwa-
gi sprawia, iż maszyna utrzymu-
je się w pewnej poziomej pozycji, 
jak również zachowuje optymalną 
trakcję wszystkich 4 kół.



Skonstruowana przez firmę ROPA 
kabina łączy w sobie nowoczesną 
styl istykę, pierwszorzędną 
przejrzystość, wspaniałe wyciszenie 
i jest komfortowym miejscem pracy. 
Komfortowa kabina podnosi się na 
wysokość 5,1 m. Równomiernie 

sklepiona szyba przednia oferuje 
wspaniałą widoczność. Dzięki silnie 
obniżonej dolnej krawędzi zapewnia 
ona operatorowi optymalny widok na 
całą powierzchnię podbierania i to 
w ergonomicznie właściwej pozycji, 
bez ograniczeń i zniekształceń pola 

widzenia. Optymalna widoczność na 
wysięgnik i podbierak, bez konieczności 
zmiany wygodnej i funkcjonalnej pozy-
cji oznacza pracę bez zmęczenia pod-
czas długich dni roboczych. Stanowi 
to podstawę najwyższej wydajności 
podczas przeładunku buraków.

Najlepsza widoczność – podnoszona komfortowa kabina



Na komfort i wydajność pracy 
składają się również przyciemniane 
szyby, nowa konsola obsługi przy 
obrotowym fotelu ze zintegrowanym 
terminalem graficznym, amortyzowa-
ny powietrzem komfortowy obrotowy 
fotel  operatora z hamulcem, odt-

warzacz MP3 z systemem głośników, 
uchwyt na telefon, wycieraczki z 
przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony. 
Zaletą jest również montowane 
opcjonalnie ogrzewanie stacjonarne, 
które podgrzewa również zbiornik na 
olej hydrauliczny oraz seryjna, auto-

matyczna klimatyzacja z regulacją 
podmuchu powietrza.



Nowa koncepcja napędu bierze 
pod uwagę maksymalną wydajność 
i największą oszczędność, a za-
pewnie to zintegrowany z AdBlue i 
SCR-Kat 6-cylindrowy silnik rzędowy 
Mercedes Benz OM 926 LA o mocy 
240 kW / 326 PS, który również przy 

załadunku automatycznie reguluje 
obroty. Jest to szczególnie istotne 
przy ekstremalnych warunkach, gdy 
trzymane w pogotowiu rezerwy pali-
wa bardzo się przydają. W porówna-
niu z poprzednim modelem istnieje 
możliwość wyraźnego zwiększenia 

przepustowości przy jednoczes-
nym zredukowaniu zużyciu paliwa. 
Większa przepustowość przyczynia 
się tym samym do zwiększenia po-
wierzchni doczyszczanej, a co za 
tym idzie do zwiększenia wydajności 
pracy.

Maksymalna wydajność przy najmniejszym z możliwych zużyciu paliwa

Walce czyszczące z ustawnym 
hamulcem buraków
System czyszczenia walcami na-
daje się doskonale do pracy na 
ciężkich glebach i pryzmach z dużą 
zawartością zanieczyszczeń.
Mniejszą ścieralność gwarantują 
walce wzmocnione potrójnym
spawem.



Mniejsze zużycie paliwa na bie-
gu jałowym przez sprzęgło do 
włączania wszystkich napędów 
pracy występuje również dzięki zo-
ptymalizowanej pracy przekładni 
PVG. Przyczynił się do tego również 
nowy system hydrauliczny z nowo 

skonstruowaną przekładnią PVG, 
która redukuje liczbę obrotów silni-
ka nawet do 1200 obr./min. Wyso-
kiej wydajności system hydraulicz-
ny (Load-Sensing-Hydraulic) nawet 
przy wolnych obrotach silnika za-
pewnia najwyższy przepływ oleju 

w układzie hydraulicznym. System 
chłodzenia jest odporny na brud, 
dzięki hydraulicznie regulowanemu 
i automatycznie przestawnemu wen-
tylatorowi.

Szeroka na 90 cm taśma sitowa 
osiąga wspaniałe efekty 
w zakresie czyszczenia na 
lekkich i średnich glebach

Sitowa taśma 
czyszcząca



Złożenie maszyny do pozycji trans-
portowej (tzn. 3 m szerokości, 14,97 
m długości) wykonuje się wygod-
nie z kabiny za pomocą jednego w 
pełni automatycznego przełącznika. 
Duży rozstaw kół (5,5 m) gwaran-
tuje, w połączeniu z hydraulicznie 

sprężynującymi dodatkowymi osia-
mi, pewną obsługę prawie 31 tono-
wej masywnej doczyszczarki oraz 
najlepszy komfort jazdy nawet przy 
dużych prędkościach (opcjonalnie 
32 km/h).
Podobnie jak podczas pracy również 

transport drogowy przebiega 
przy oszczędnym zużyciu paliwa 
oraz przy zredukowanych obrotach 
silnika.

Minimalne rozgrzanie maszyny – szybsze rozpoczęcie pracy



Zaleca się minimalne czyszczenie 
maszyny przed użytkowaniem, ponieważ tam, 
gdzie nic nie ma,  nie może też nic pozostać

---> brak zabrudzeń z ziemi za tylną osią



Dane techniczne: ROPA euro-Maus 4
Silnik:
Mercedes Benz OM 926 LA, norma spalin 97/68/
EG 3B (z SCR-Kat i AdBlue), 6-cylindrowy silnik 
rzędowy o mocy 240 kW / 326 PS przy 2200 obr./min. 
i pojemności 7,2 litra, max. moment obrotowy 1300 
Nm przy 1200-1600 obr./min, zużycie paliwa ok. 194 
g/kWh przy 1250 obr./min przy pełnym obciążeniu, 
całkowicie elektroniczne sterowanie silnikiem ze 
wskaźnikiem zużycia paliwa na terminalu, regulowany 
w zależności od temperatury, hydrostatyczny napęd 
wentylatora z możliwością zmiany kierunku działania, 
automatyczne wyłączenie silnika w przypadku szkod-
liwych warunków, system diagnozowania silnika zinte-
growany z kolorowym terminalem, zapasowy zbiornik 
paliwa 1225 l.,  95 litrowy zapas AdBlue, kulowy zawór 
dla 8 litrów rezerwy paliwowej przy pustym zbiorniku 
paliwa, pompa elektryczna do w pełni automatyczne-
go odpowietrzania układu paliwowego

Napęd jazdy:
Bezstopniowy napęd hydrostatyczny (Bosch-Rexroth) 
przez 4-biegową- przekładnię, OMSI do 2 osi planetar-
nych OMSI z możliwością kierowania podczas pracy, 
sama pompa napędu jazdy może przetransmitować 
więcej niż wynosi całkowita wydajność silnika diesla, 
2 osobno uruchamiane blokady dyferencjału z funkcją 
sterowania, automatyczne przełączanie napędu na 
wszystkie koła, jazda na niskich obrotach w trybie au-
tomotywnym, hamulec górski zapobiega wprowadze-
niu silnika diesla na wysokie obroty przy gwałtownym 
hamowaniu i zjeżdżaniu z góry, regulacja posuwu po-
dczas załadunku następuje na biegu pełznym, przed-
nia oś z hamulcem bębnowym 500x180, 4 akumula-
tory ciśnieniowe dla hamulca nożnego i postojowego. 
Prędkość jazdy wynosi 20 lub 25 km/h, opcyjnie 32 

km/h (z dodatkowym hamulcem bębnowym w tylnej 
osi)

Kabina:
Wysuwana na wysokość 5,1 m , wytłumiona oraz 
gwarantująca dobrą widoczność kabina. Oprócz 
tego: przyciemniane szyby, nowa konsola obsługi 
przy obrotowym fotelu, ze zintegrowanym terminalem 
graficznym, przyciskami funkcji i przełącznikami obro-
towymi, 2 proporcjonalnie obsługiwane joysticki multi-
funkcyjne, automatyczna klimatyzacja, amortyzowany 
powietrzem komfortowy obrotowy fotel  operatora z 
hamulcem, terminal graficzny z przejrzystym odzwier-
ciedleniem przepływu buraków, pamięć rejestrująca 
pojawiające się błędy, odtwarzacz MP3 z systemem 
głośników, uchwyt na telefon, schowek o poj. 60 l w 
tylnej części kabiny, wycieraczki z przodu, z tyłu, z le-
wej i prawej strony, 2 światełka LED

Napęd jazdy i system hydrauliczny:
OMSI- przekładnia PVG, smarowany obiegiem oleju, 
z chłodnicą oleju przekładniowego, dzięki nowej kons-
trukcji przekładni zredukowano liczbę obrotów silnika 
(podczas załadunku wynosi ona 1200-1300 obr./min), 
zastosowanie sprzęgła płytkowego do włączania 6 
pomp napędów pracy sprawia lżejsze uruchamianie 
silnika diesla, nawet przy niskich temperaturach na 
zewnątrz 
-  4 pompy osiowo-tłoczkowe (Bosch-Rexroth) do 

bezstopniowego i samodzielnego ustawiania licz-
by obrotów i  wstecznego biegu napędu walców 
(załadowanie, transportowanie na zewnątrz, trans-
portowanie 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 hydrauli-
cznych-> dzięki zaworom LVS można jednocześnie 
wykonać wiele manewrów

-  1 pompa osiowo-tłoczkowa (Bosch-Rexroth) do  
wstecznego biegu napędu wentylatora  (w chłodnicy 
oleju hydraulicznego, chłodnicy wodnej i chłodnicy 
pośredniej - Intercooler)

- silniki hydrauliczne Danfoss

Kierowanie:
Kierowanie osią przednią, kierowanie osią tylną, auto-
matyczna pozycja centralna tylnej osi 

Średnica skrętu: 9,90 m wewnętrzna

Czyszczenie i załadunek:
do 560 ton na każdą godzinę pracy

Stół podbierający:
Maksymalna szerokość stołu podbierającego to 10,2 
m, 18-walcowy stół podbierający firmy ROPA, podziel-
ony na 3 osobne napędy (na każdym napędzie można 
bezstopniowo przestawić, kontrolować i automatycz-
nie zmienić liczbę obrotów) :

1. Podbieranie: 
2 zaopatrzone w palce podbierające walce pracują 
na głębokości do 7 cm pod kopcem buraków, 2 wal-
ce czyszczące
2. Transportowanie na zewnątrz:
6 walców transportujących transportuje na 
zewnątrz, oddziela strumień buraków



3. Transportowanie do wewnątrz:
8 obracających się w przeciwnych kierunkach wal-
ców czyszczących transportuje buraki do wewnątrz 
=> podwójny odcinek czyszczący

Rozgarniacz kopców posiada nowy napęd hydrau-
liczny. Automatyczne przestawienie liczby obrotów 
na walcach czyszczących. Wolniejszy napęd 
przedłuża prawidłowe funkcjonowanie rozgarnia-
cza kopców. Zawór ochronny zapobiega zerwaniu 
łańcucha bezpieczeństwa podczas opuszczania stołu 
podbierającego.
Teleskopowy i proporcjonalnie sterowalny zgarnia-
cz resztek buraków (teleskopowa rura zewnętrzna 
180*180*5mm), kamera i kolorowy monitor-LCD do 
nadzoru prowadzenia głębokości, łamacz lodu

Pas denny:
Szerokość: 80 cm, rozstaw: 50 mm z zabierakami PU 
i klapami brudu, podwójnie wzmocniony pas denny, 
z kontrolą liczby obrotów i zmianą szybkiego biegu, 
ściany boczne - 4mm stalowa blacha

Czyszczenie:
standard: taśma sitowa, szerokość 90 cm, rozstaw 40 
mm 
dodatkowo: 8 walców ślimakowych przeciwbieżnych, 
o szerokości 135 cm

Taśma załadowcza:
Szerokość 80 cm, rozstaw 40 mm, kontrola obrotów i 
szybkie włączanie, wymienne boczne ściany
 
Wysokość taśmy przeładowczej: do 6,00 m

Długość taśmy przeładowczej:
14,20 m, opcjonalnie 15 m

Ramię przeciwwagi:
Długość 9,02 m, 6 m do punktu przegubowego, dolna 
płyta zbiornika paliwa zrobiona jest z 20 mm stali

Całkowita powierzchnia czyszczenia: 35,4 m²

Maksymalna droga czyszczenia: 31,7 m

Układ elektryczny:
24 Volt, 2 prądnice, każda 100 Amper, elektronicz-
ny wyłącznik masy z automatycznym wyłączeniem 
po 5 dniach od wyłączenia stacyjki, 3 szt. 12 Volt 
gniazdek, 3 szt. 24 Volt gniazdek, zintegrowana dia-
gnostyka wszystkich sensorów z terminalem w kabi-
nie, ostrzeżenia wyświetlane są na terminalu razem 
z opisem w każdym języku, zmiana oprogramowania 
możliwa przez gniazdo USB, wydłużona żywotność 
instalacji elektrycznej poprzez zastosowanie odpor-
nych na wodę i korozję rozwiązań technicznych, 
zastosowanie wyłącznie pojedynczo izolowanych 
wtyczek (AMP, Deutsch), przewody elektryczne do 
zacisków WAGO (odporne na wibracje), elektroniczne 
bezpieczniki, wiązki kablowe odporne na uszkodzenia 
mechaniczne

Transport drogowy i pozycja pracy:
Przestawienie z pozycji transportowej do pozycji pra-
cy następuje w ciągu 2 min, za pomocą tylko jedne-
go przełącznika można w pełni automatycznie złożyć 
bądź rozłożyć całą maszynę

Wymiary podczas transportu drogowego:
długość: 14,97 m; szerokość: 3,00 m; wysokość: 4,00 m
ciężar przy pełnym zbiorniku paliwa od 30300 
do31500 kg,
w zależności od wyposażenia. Waga całkowita to 
32000kg, 4-osie

Ogumienie:
Przednia i tylna oś 710/75 R34, indeks nośnośc 178 A8
2. i 3. oś seryjnie, z ogumieniem 235/75 R17,5

Wyposażenie seryjne:
Kamera jazdy wstecz, układ centralnego smarowa-
nia, zgarniacz pozostałości, klimatyzacja, zestaw 
narzędzi, utwardzone walce podbierające

Wyposażenie dodatkowe:
Układ czyszczenia 8 walcami zwrotnymi, ogrzewanie 
postojowe, system wodny,
kamera na taśmie załadowczej, przystosowanie do 
montażu wagi, zintegrowany interfejs GIS, RABS – 
system odwozu z bezprzewodową komunikacją, mo-
cowanie laptopa Dell typu ATG 

Made in Germany. 
Kombajn odebrany przez TÜV i Urząd Pracy, odpowiada normom 
CE.
Zmiany techniczne zastrzeżone.



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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