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✔ praktyczny i nowatorski

✔	 zbiór	całego	plonu

✔  3,00	m	szerokość	zapewnia	wyorywanie
bez	strat	buraków

✔	 	niezawodność	w	każdych	warunkach	-
trwała	konstrukcja

✔ długa żywotność i zachowanie wartości

✔ 	nowa	koncepcja	podwozia	–	lepsze
przygotowanie	do	pracy	w	mokrych	warunkach

✔ 	wyrównanie	nachylenia	terenu	i	większy	komfort	jazdy

✔	 	nowa	kabina	i	łatwiejsza	obsługa

✔	 	większa	pojemność	zbiornika	-	
zwiększona	dzienna	wydajność

✔	 mniejsze	zużycie	paliwa

✔	 niższe	zużycie	części

✔ większa ochrona gleby

MASZYNA
ROKU 2015

Międzynarodowy 
Rok Gleby



Nagrodzony srebrnym medalem na Agritechnice 2015.

Chroniący glebę hydrauliczny system nadwozia jazdy
z nową technologią opon
z ciśnieniem powietrza w oponach rzędu 1,4 bara dla zorientowanej przyszłościowo gospodarki rolnej

Zgłoszony do opatentowania



Nowości ROPA R-Soil Protect 
✔  wyraźnie zwiększona ochrona gleby dzięki zredukowaniu ciśnienia opon o 1 bar w porównaniu z euro-Tiger V8-4 -

unikalne przy wyorywaniu roślin okopowych

✔  o 49 procent zwiększona powierzchnia przylegania opon, o 33 procent mniejszy nacisk kontaktowy dzięki IF1000/55 R32 CerexBib

✔  wyraźne zmniejszenie obciążeń szczytowych dzięki przemieszczaniu obciążeń:
o 8 procent mniej na pierwszej osi, o 37 procent mniej na drugiej osi, o 43 procent mniej na trzeciej osi

✔  równomierne rozmieszczanie obciążeń na wszystkie koła dzięki sieci układu hydraulicznego

✔  na zboczach następuje przemieszczanie obciążeń i środka ciężkości z niżej położonej części zbocza na wyższą

✔  elementy czyszczące prowadzone są również na zboczach w pozycji poziomej, dzięki czemu osiąga się perfekcyjne czyszczenie

✔  chroniące glebę wyorywanie ma miejsce także na zboczach, dodatkowe podwyższenie ciśnienia w oponach nie jest konieczne 

✔ utrzymuje i chroni strukturę gleby, gwarantuje infiltrację wody i cyrkulację powietrza

Wniosek: ochrona zasobów i gleby dla gospodarki rolnej przyszłości

ROPA R-Soil Protect jest chroniącym glebę hydraulicznym systemem podwozia z nowymi oponami MICHELIN CerexBib 
- technologią, gdzie po raz pierwszy stosuje się ciśnienie w oponach rzędu 1,4 bara dla długoterminowej uprawy roślin 
okopowych. Dzięki połączeniu trzech podpieranych hydraulicznie osi obciążenia rozkładane są równo na wszystkie koła, 
co konsekwentnie zapobiega przenoszeniu obciążeń na tylko jedno koło. Symbioza wyrównującego obciążenia, hydrauli-
cznego podwozia z oponami nowej generacji MICHELIN IF1000/55 R32 CerexBib prowadzi do zwiększenia powierzchni 
przylegania do podłoża przy jednocześnie znacznie zmniejszonym nacisku kontaktowym. 

Ekstraklasa.



Hydrauliczny, zgłoszony do opatentowania system podwozia –
stabilizacja zachwiań z automatycznym wyrównywaniem obciążenia kół
Specjalnie	dla	Tiger	5	firma	ROPA	stworzyła	nowy	system	podwozia	z	wahliwą	przednią	osią	w	połączeniu	z	2	hydraulicznie	łożyskowanymi	tylnymi	osiami.	W	porów-
naniu	z	dotychczasowym	systemem	w	kombajnie	3-	osiowym	(gdzie	środkowa	oś	jest	na	stałe	przykręcona	do	ramy)	zachwiania	maszyny	zredukowano	do	jednej	
trzeciej!	Stabilizację	nadwozia	udało	się	osiągnąć	dzięki	hydraulicznemu	połączeniu	siłowników	przedniej	i	tylnych	osi	po	jednej	stronie	maszyny	w	ten	sposób,	że	
nierówności	terenu	na	jednym	z	kół	oddziaływają	na	ramę	jedynie	w	33	procentach	-	stabilizacja	wahania	Chassis.	Dzięki	zredukowaniu	zachwiań	nadwozia	osiąga	
się	lepsze	prowadzenie	agregatu	wyorywującego	w	rzędach	i	na	głębokość,	ponieważ	rama	stoi	w	pozycji	wyśrodkowanej	w	stosunku	do	wszystkich	trzech	osi.	Dzięki	
hydraulicznemu	połączeniu	osi	obciążenie	jest	stale	i	równo	rozkładane	na	wszystkie	osie.

Połączenie hydrauliczne siłowników stabilizujących przedniej i tylnych osi po każdej stronie

Nowy hydrauliczny system podwozia minimalizuje obciążenie opon i gleby.
To umożliwia z kolei dalszą redukcję ciśnienia powietrza w oponach.



Tiger 4 - Oś 1 Tiger 5 -Oś 1

Tiger 4 - oś 2 Tiger 5 - oś 2

Tiger 4 - oś 3 Tiger 5 - oś 3

Pomiary prowadzone przez MICHELIN i ROPA w lutym 2015 w Wielkiej Brytanii. W praktyce określone zostały szczyty obciążeń, 
obciążenia opon i przemieszczanie obciążeń dla każdego koła z osobna. Porównano przy tym podwozie euro-Tiger V8-4 z jego 
połączoną śrubami osią z hydralicznym, wyrównującym obciążenia podwoziem Tiger 5. W wyniku tego ustalono bardzo wysoki skutek 
tłumienia tego podwozia.

Nowe podwozie redukuje 
szczyty obciążenia o

• 8 % na 1. osi

• 37 % na 2. osi

• 43 % na 3. osi

Ekstraklasa.Poziomo: szczyty obciążeń w kg podczas wyorywania przy 7 km/h - pionowo odcinek czasu w %



Na zboczu obciążenie i środek ciężkości przemieszczane są z dolnej w kierunku 
wyżej położonej części zbocza: chroniące glebę wyorywanie na zboczu!

Do 10% wyrównanie na zboczach - środek ciężkości / nacisk na podłoże zostają wyrównane
Jedyne	w	swoim	rodzaju	wśród	3-osiowych	kombajnów	do	zbioru	buraków	cukrowych	jest	też	automatyczne	wyrównywanie	nachylenia	terenu	za	
pomocą	sześciu	siłowników	i	sensorów.	Cały	pojazd	trzymany	jest	w	pozycji	poziomej	na	zboczach	o	pochyleniu	do	10	%.	Środek	ciężkości	i	tym	
samym	obciążenie	kół	w	położonej	niżej	części	zbocza	przemieszczane	są	w	kierunku	wyżej	położonej	części	zbocza.	Głębokość	śladów	kół	na 
dolnej	części	zbocza	jest	znacznie	mniejsza,	stopień	infiltracji	zostaje	utrzymany,	co	redukuje	w	znaczniej	mierze	ryzyko	erozji	w	czasie	silnych	
opadów	deszczu.
Stabilność	na	zboczach	i	trakcja	maszyny	rosną,	ryzyko	wywrócenia	się	maszyny	spada,	komfort	jazdy	zwiększa	się. Chroniące glebę wyo-
rywanie także na zboczach, dodatkowe zwiększanie ciśnienia w oponach nie jest konieczne!



Podwozie	hydrauliczne,	automatyczne	wyrównanie	na	zboczach

Ekstraklasa.
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Bezpośrednie przekazywanie mocy przy pomocy wałów Kardana zapewnia doskonałą trakcję na 
wszystkich kołach przy bardzo wysokim momencie obrotowym
Jako	 jedyny	 wśród	 kombajnów	 3-osiowych	 Tiger	 wyróżnia	 się	 bezpośrednim	 przekazaniem	mocy,	 za	 pomocą	 przebiegających	 prostoliniowo	 wałów 
Kardana	od	układu	napędu	jazdy	na	obydwie	tylne	osie	i	na	oś	przednią.	To	bardzo	duża	zaleta	dająca	najlepszą	trakcję	nawet	przy	zmieniających	się	
warunkach	wyorywania	i	trudnych	warunkach	glebowych.	Dzięki	hydraulicznemu	połączeniu	osi	obciążenie	jest	rozkładane	równomiernie.	Wyprzedzanie	
lub	opóźnianie	między	osiami	jest	dzięki	temu	konsekwentnie	wykluczone.	

Bezstopniowa przekładnia CVR zapewnia wydajne przekazanie mocy 
Specjalnie	z	myślą	o	wysokowydajnej	maszynie	Tiger	5	firma	ROPA	stworzyła	we	współpracy	z	firmami	Omsi	i	Bosch-Rexroth	nowy	bezstopniowy	napęd	
jazdy.	Przekładnia	„Constant-Variable-ROPA“	(CVR)	składa	się	z	trzech	silników	olejowych	nałożonych	na	jedną	przekładnię	sumującą	i	jest	umiejscowiona	
między	obudową	silnika	a	trzecią	osią.

Równomiernie rozłożone obciążenia, jednakowy obszar toczenia się kół tylnych,
równomiernie rozdzielona siła pociągowa -> optymalna trakcja!
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Wyraźnie zwiększona powierzchnia przylegania opon zapewnia długotrwałą ochronę gleby
Dzięki ogumieniu o większych wymiarach, które lepiej chroni glebę maszyna stwarza 
imponujące wrażenie. Nowe opony 800/70 R38 Ultraflex na przedniej osi i opcjonalne 
Michelin CerexBib IF1000/55 R 32 CFO na dwóch tylnych umożliwiają długotrwałą 
ochronę gleby nawet przy pełnym zasobniku - 43 m³ / 30 ton. Gleba jest chroniona 
przy jednoczesnym zachowaniu jej cech odprowadzania wody i ciśnieniu powietrza 
we wszystkich oponach rzędu jedynie 1,4 bara. 

Mniejszy nacisk na podłoże,	przy	tym	samym	ładunku

 Ciśnienie powietrza w oponach	 2,4	bar	 1,4	bar  1 bar mniej

10800 kg cykl. przy 15 km/h

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint measurement at 10 000 kg 

1050/50 R 32  
MEGAXBIB  

IF 1000/55R32 CFO 
CEREXBIB Bonus 

Pressure / 10 000kg 2,1 bars 1,25 bar -40% 
Footprint area  5 326 Cm2 7 926 Cm2 +49% 

Ground pressure 1,87 Kg/ Cm2 1,26 Kg/ Cm2 -33% 

 Ciśnienie powietrza w oponach	 2,1	bar	 1,25	bar - 40 %
 Powierzchnia przylegania opon 5326	cm2 7926	cm2 + 49 %
 Nacisk na podłoże	 1,87	kg	/	cm2 1,26	kg	/	cm2 - 33 %

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint: IF 1000/55 R32 CEREXBIB 1,25 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 7926 Cm2 
Ground pressure: 1,26 Kg/ Cm2 

- 40% inflation pressure 
+ 49 % de surface au sol 
- 33%  pressure per Cm2 

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint: IF 1000/55 R32 CEREXBIB 1,25 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 7926 Cm2 
Ground pressure: 1,26 Kg/ Cm2 

- 40% inflation pressure 
+ 49 % de surface au sol 
- 33%  pressure per Cm2 

Pomiar powierzchni przylegania opon	przy	10000	kg

MICHELIN CerexBib
IF1000/55 R 32 CFO jest
nową generacją opon
zapewniającą długotrwałą
ochronę gleby.
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ROPA odliściacz PES

Wysokość i obroty każdego z dwóch hydraulicznie napędzanych wałów 
czyszczących można regulować niezależnie od siebie - niepowtarzalne!
Dzięki funkcji Memory joysticka można zapisać i odtworzyć różne 
ustawienia.





ROPA ogławiacz uniwersalny
Wyrzutnik	liści

ROPA ogławiacz uniwersalny
Integralne	rozkładanie	liści	na	międzyrzędzia



ROPA ogławiacz integralny
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Wolny od zapchań wyorywacz PR z hydraulicznym 
zabezpieczeniem przed kamieniami

Micro-Topper

Agregat wyorywujący PR2h wyposażony jest w lemiesze wibrujące i całkowicie bezobsługowe, 
hydrauliczne zabezpieczenie przed kamieniami.
Koła kopiujące o średnicy 900mm zapewniają w połączeniu ze zintegrowanym trójpunktem 
dokładne prowadzenie głębokości wyorywacza. Minimalne koszty obsługi zapewnią regulowane 
łożyska stożkowe w przekładniach i napędzie lemieszy wibrujących.

Ostry nóż odcina liście buraka, nic się nie marnuje, buraki nie są za nisko ogłowione.





XLTiger 5



XL



Wydajność i moc w
połączeniu z agregatami XL
Znacznie większa powierzchnia wyorywania przy mniejszym zużyciu 
paliwa powoduje zmniejszenie nakładów i tym samym wzrost 
efektywności zbioru buraków.
Mniej przejazdów i zwrotów przyczynia się do jeszcze większej 
ochrony gleby. Przy przeładunku w czasie jazdy przy sprzyjających 
warunkach można zwiększyć wydajność kopania do ponad trzech 
hektarów na godzinę.





Transfer
Wi-Fi Connect

Transfer
Wi-Fi Connect



Nowa kabina i koncepcja obsługi

Nowo skonstruowana kabina R-Cab z wyraźnie poprawionym 
łożyskowaniem hydraulicznym umożliwia optymalny widok na 
ulepszony agregat PR2 przy zachowaniu wygodnej i ergonomicznej 
pozycji siedzącej. Przyjazne i optymalne wyposażenie nowej kabiny 
połączone z znakomitym wyciszeniem wnętrza sprawiają, że jazda 
kombajnem to sama przyjemność. Duże pomieszczenia w tylnej i 
prawej bocznej ściance kabiny oferują wiele miejsca na schowki. 
Bardzo mocne reflektory LED rozjaśnią nawet najciemniejszą noc.

System video R-View (opcja)
Część tylna maszyny pokazywana jest na monitorze z perspektywy 
lotu ptaka.



Wybór ważnych funkcji roboczych
->  Każdy z podzespołów maszyny jest 

sterowany indywidualnie. Dzięki intu-
icyjnemu systemowi sterowania każdy, 
nawet początkujący operator jest w sta-
nie z łatwością sterować maszyną.

Pod	nazwą	R-Concept kryje	 się	 stworzony	przez	 firmę	ROPA	nowy system intuicyjnej 
obsługi. Duży	 12,1 calowy ekran dotykowy	 jest	 centralą	 informacyjną	 i	 zarządzającą
maszyny.	To	stąd	operator	kontroluje	całą	maszynę,	pozyskuje	informacje	na	temat	jej	pracy	i	
wydajności	oraz	zmienia	jej	parametry	wpływając	tym	samym	na	wyniki	pracy	maszyny.	Obsługa	
jest	możliwa	zarówno	poprzez	przyciśnięcie	ekranu	dotykowego	jak	i	przy	pomocy	pokręteł	i 
przycisków „R-Select“ i „R-Direct“. Przyciski	te	rozmieszczone	są	ergonomicznie	na	nowo	
skonstru	owanej	 konsoli	 w	 zasięgu	 joysticka	 wielofunkcyjnego.	 Przejrzysta	 konsola	 obsługi	
usytuowana	w	pobliżu	podgrzewanego	i	amortyzowanego	powietrzem	fotela	kierowcy,	zapew-
nia	wygodną	pozycję	siedzącą	przy	zachowaniu	widoku	panoramicznego.	Jednym	zdaniem	
-	miejsce	pracy	klasy	premium.

Gwiazdy sitowe - stopień

Obroty wentylatora



Bezpośrednio do menu terminala
->  Bezpośrednie przejście do menu 

głównego jak i ustawienie szczegółów 
i pobieranie danych z menu podrzęd-
nych.

Automatyczne 
rozkładanie i 
składanie
Przez naciśnięcie gu-
zika Tiger 5 zmienia 
automatycznie tryb 
jazdy z trybu jazdy 
po drogach na tryb 
kopania. Sterowa-
ne czujnikami taśma 
wyładowcza, elewa-
tor pierścieniowy o 
szerokości 1000 mm, 
ślimak zasobnika 
rozkładają się kolejno 
a częściowo nawet 
jednocześnie. Dzięki 
jednoczesnemu nas-
terowaniu poszczegól-
nych funkcji cały pro-
ces rozkładania trwa 
o 50 procent krócej niż 
do tej pory. 

Menu oświetlenia
Poprzez naciśnięcie iko-
ny na terminalu doty-
kowym można włączyć 
pojedyncze lub wszystkie 
reflektory robocze.
Trzy dowolne definiowal-
ne programy oświetlenia 
są zapisywane i od-
twarzane przy pomocy 
panelu dotykowego.

Menu główne

Ustawienia podstawowe

Przyciski programowe (P1/P2/P3)

Ustawienia podstawowe

Autopilot

Sterowanie oświetleniem

Funkcje specjalne

System

Min.	obroty	wyorywania

Maks.	obroty	wyorywania	(tylko	automotiv)

Dodatkowe	podnoszenie	ogławiacza

Ogławiacz	ciśnienie	droga	lewa	

Ogławiacz	ciśnienie	droga	prawa

Prowadnik	głębokości	stopień

Odstęp	między	rzędami	(mm)

Opóźnienie	ślimak	zasobnika

Obroty	łopaty	stopień

Brzęczyk	ostrzegawczy	głośność



Zasobnik o pojemności 43 m3

Automatyka wypełniania zasobnika gwarantuje optymalną trakcję i najlepsze z możliwych rozłożenie 
obciążenia i to we wszystkich warunkach. Za rejestrację zbiorów odpowiedzialne są 2 sensory 
ultradźwiękowe, które sumują ładunki zasobnika i zapisują je w banku danych pola.
Eksport tych danych możliwy jest za pośrednictwem pendrive USB, R-Transfer, WLAN lub aplikacji 
ROPA.





Wyjątkowo długa taśma  
wyładowcza - szybki rozładunek
Nowa, wyjątkowo długa taśma wyładowcza jest umieszczona 
nad dwoma tylnymi osiami i znajduje się z powodu wyższego 
ogumienia - wyżej niż do tej pory. To duża zaleta przy załadunku 
na równolegle jadący pojazd, bo przeładunek przebiega bar-
dziej płasko. Taśma o szerokości 2000 mm jest składana w 
trzech miejscach, co gwarantuje wygodne tworzenie kopców 
o szerokości 10 m bądź załadunek na pojazdy transportujące. 
Chroniące buraki zabieraki poliamidowe umożliwiają większą 
wydajność i krótki przeładunek trwający tylko 50 sekund przy 
pełnym zasobniku.





Bezstopniowa przekładnia
do jazdy po drodze i pracy w polu
W trybie kopania prędkość Tiger 5 jest ograniczona elektro-
nicznie do 17,5 km/godzinę. Po drodze porusza się on bez-
stopniowo i dynamicznie od 0 do 40 km/ godzinę bez zmiany 
biegów i bez spadków mocy! Maksymalną prędkość 40 km/h 
Tiger 5 osiąga przy oszczędnych obrotach 1.195 1/min. Na polu 
można już kopać przy obrotach jedynie 1.100 1/min. Zależnie 
od zapotrzebowania Tiger 5 ustawia automatycznie obroty do 
max. 1.650 1/min. O „ujarzmienie“ tygrysa dbają wbudowane w 
osie (ochronione przed brudem) hamulce cierne wielopłytkowe 
pracujące w kąpieli olejowej.
Przekazywanie mocy w Tiger 5 z silnikiem o mocy 626 KM / 
460 kW przebiega efektywniej przy obniżonym jednocześnie 
zużyciu paliwa. Maksymalny moment obrotowy o niewiarygodnych 
2.900 Nm umożliwia pracę maszyny na bardzo niskich 
obrotach i to zarówno w trakcie kopania jak i podczas jazdy 
po drodze





Silnik:
Silnik Diesel Mercedes Benz OM473LA 
6-cio cylindrowy rzędowy, norma spalin 
EUROMOT 4, 460 kW (626 KM), 15,6 l 
pojemności, max. moment obrotowy 2.900 
Nm, obroty wyorywania 1.100 1/min do 
maks. 1.650 1/min, licznik zużycia paliwa l/
ha i l/h na terminalu.

Napęd jazdy:
Całkowicie nowy napęd jazdy z 
bezstopniową przekładnią CVR gwarantuje 
wydajne przekazanie mocy; napęd złożony 
z trzech silników olejowych nałożonych 
na jedną przekładnię; od 0 do 40 km/
godz. Bezstopniowo bez spadku mocy 
(bez zmia ny biegów). Prędkość jazdy po 
drodze 40 km/h przy obrotach 1195 1/min, i 
17,5 km/h w polu przy obrotach 1220 1/min.

Ogumienie:
1. oś: Michelin CerexBib 800/70 R38 (1,4 
bar)
2. i 3. oś: Michelin MegaXBib 1050/50 
R32 (1,9 bar), 
opconalnie Michelin CerexBib IF1000/55 
R 32 CFO (1,4 bar)
Duża powierzchnia przylega-
nia gwarantuje niezawodność  
pracy, nawet w mokrych warunkach i przy 
zboczach z boku.

Load-Sensing firm BoschRexroth, Bucher 
i Hydac.

Kabina:
Nowe hydrauliczne amortyzowanie kabiny: 
wyciszone, w pełni oszklone wnętrze daje 
duże pole widzenia w dół. System ogrze-
wania i nawiewu (automatyczna klimaty-
zacja), konsola obsługi R-Concept, 12,1“ 
R-Touch-Display, obsługa za pomocą joy-
sticka, autopilot, tempomat, kontrola silni-
ka/ diagnozowanie błędów w maszynie na 
terminalu, komfortowy, podgrzewany fotel 
Grammer, Bluetooth MP3-Radio z syste-
mem audio, uchwyt na telefon, wycieraczki 
całej powierzchni szyby, 2 wewnętrzne 
lampy LED, monitor wideo z montowaną 
seryjnie kamerą cofania.

Pojemność zbiornika: ponad 43 m³

Ogławiacz:
PIS - ogławiacz integralny, rozprowadzanie 
liści na międzyrzędzia, 2 koła podporowe
PAS - ogławiacz uniwersalny, przestawia-
ny za pomocą przycisku w kabinie między 
funkcją rozsiewania liści na międzyrzędzia 
i funkcją wyrzucania na bok w lewo, 2 koła 
podporowe (opcjonalnie 4)
PBS - ogławiacz z wyrzutnikiem liści na 

Podwozie hydrauliczne:
Nowatorskie podwozie z jedną osią 
wahliwą w połączeniu z 2 sterowanymi 
hydraulicznie tylnymi osiami. Dzięki 6 
cylindrom hydraulicznym podwozie może 
zostać przechylone po obu stronach o 
10 procent w stronę zbocza; wyrównanie 
pochylenia terenu następuje za pomocą 
sensorów nachylenia w pełni automaty-
cznie.
Stabilizacja zachwiań poprzez wyrównanie 
poziomu oleju w cylindrach po jednej stro-
nie pojazdu.

System chłodzenia:
Elementy chłodzenia wody i powietrza 
doładowującego w pozycji „side by side“. 
Do otwierania nad nimi chłodnica oleju 
CVR i kondensator klimatyzacji. Chłodnica 
odporna na zabrudzenia dzięki swojemu 
umiejscowieniu w tylnej górnej części kom-
bajnu. Wentylator chłodnicy z płynnym 
hydrostatycznym napędem posiadający 
automatyczny rewers.

Układ hydrauliczny:
Przekładnia rozdzielcza pomp ze smaro-
waniem ciśnieniowym i chłodzeniem oleju 
przekładni, napęd jezdny Bosch-Rexroth, 
mocno rozbudowana hydraulika pracy 

lewą stronę, talerz wyrzutnika liści 2 koła 
podporowe (opcjonalnie 4)
PES - odliściacz z rozsiewaniem liści na 
międzyrzędzia, 2 koła

Agregat wyorywujący:
PR2-sześciorzędowy agregat 45cm, 50 
cm lub przestawny, z szybszym napędem 
lemieszy wibrujących napędzanych sil-
nikiem kolbowym, hydrauliczny system 
zabezpieczający przed kamieniami, koła 
kopiujące 900 mm i przestawne łożysko w 
przekładni napędu lemieszy wibrujących 
i w przekładni wyorywacza. Pozycja do 
prac konserwacyjnych umożliwia podniesi-
enie ogławiacza o 90 stopni, aby móc jak 
najlepiej kontrolować i serwisować noże 
ogławiacza, noże dogławiacza i lemiesze; 
regulowana odległość pomiędzy czwartym 
a piątym wałem wyorywacza; doskonały 
widok na wyorywacz i dogławiacz bez 
dodatkowej kamery.

Czyszczenie:
Taśma sitowa o szerokości 800 mm, 1. 
gwiazda 1700 mm średnicy, 2.i 3. gwiazda 
1500 mm średnicy, elewator o szerokości 
1000 mm, wysokość rusztów 1./2./3. 
Gwiazdy niezależnie regulowane, możliwa 
modułowa wymiana ze standardowych 

Dane techniczne ROPA Tiger 5



rusztów czyszczących do sprężynujących 
palców rusztów.

Elektryka/elektronika:
24 woltowa instalacja, alternator 150 
Amper, 24 reflektory robocze firmy Hella, 
oświetlenie Comming-Home, 3 gniazdka 
12 V na telefon etc Szyna komunikacyj-
na CAN-Bus z możliwością diagnostyki 
wszystkich urządzeń z poziomu termina-
la. Aktualizacja oprogramowania możliwa 
dzięki interfejsowi USB.

Taśma wyładowcza:
Składana w 3 miejscach taśma umożliwia 
jeszcze łatwiejsze tworzenie 10-cio met-
rowych pryzm. Palce zabierające taśmy 
zapewniają wysoką wydajność i krótki 
czas wyładunku. Taśma wyładowcza o 
szerokości 200 cm i szybki bieg podłogi 
zgarniającej wzdłużnie umożliwiają 
wyładunek w czasie krótszym niż jedna 
minuta.

Wysokość przeładunku: do 4,00 m

Pomiar i rejestracja zbioru:
Za pomocą 2 sensorów ultradźwiękowych 
mierzona jest zawartość zasobnika. 
Łączna wartość ładunków (również w 

przypadku niepełnego bunkra) jest rejes-
trowane automatycznie w bazie danych.

Wymiary:
Długość całkowita 14,99 m
Wysokość całkowita: 4,00 m (pozycja do 
transportu)
Szerokość całkowita: 3,00 m (wyorywacz 
6 rzędowy przy rozstawie 45 cm) 
3,30 m (wyorywacz 6 rzędowy przy 50 
cm i rozstawie przestawnym 45-50 cm)

Zbiornik paliwowy:
1290 l Diesel, 130 l Ad Blue

Waga: od 32900 kg, zależnie od 
wyposażenia

Wyposażenie standardowe:
Centralne smarowanie, pomiar zużycia 
paliwa, klimatyzacja, manualne wyrówny-
wanie nachyleń terenu, 40 km/h

Opcje dodatkowe:
Wyrzutnik liści w wersji na tereny kamie-
niste, płozy ślizgowe na dogławiaczu, 
lemiesze widiowe, wzmocnione wałki 
wyorywacza, dodatkowe segmenty rusz-
tów z palcami sprężystymi na gwiazdy 1-3, 
popychacz na 2. gwieździe, kamera na 

gwiazdy, kamera na taśmę wyładowczą, 
2. dodatkowy monitor LCD, 2 reflektory 
LED świateł długich, drukarka danych, 
R-Transfer Basic - eksportowanie danych 
przez WI-Fi na aplikację ROPA App USB, 
R-Transfer Professional - eksportowa-
nie i importowanie danych na aplikację 
ROPA lub nośnik USB. Distance Control 
Assistant, Videosystem R-View (per-
spektywa lotu ptaka), czujnik prędkości 
jazdy GPS, taśma do transportu liści na 
przyczepę (tylko przy ogławiaczu z wyr-
zutnikiem liści), olej hydrauliczny BIO, 
automatyczne wyrównywanie nachyle-
nia terenu, dodatkowa oś (w Niemczech 
norma)

Dopuszczony przez TÜV i stowarzyszenie branżowe, spełnia 
normy CE. 
Zmiany techniczne zastrzeżone.

W celu uzyskania lepszej widoczności na zdjęciach usunięto 
niektóre elementy ochronne. Używanie maszyny ze zdemon-
towanymi urządzeniami ochronnymi nie jezt dozwolone!
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