
PLKeiler 1

Ekstraklasa.



✔  w pełni hydrauliczny napęd całego kombajnu i dzięki temu niski poziom wibracji i hałasu
✔  niezależnie od obrotów wałka przekaźnika mocy wszystkie jednostki czyszczące zachowują optymalną prędkość
✔  mniejsze zużycie paliwa poprzez zredukowanie obrotów silnika ciągnika



Ekstraklasa.

✔  poprawiona sekcja podbierająca z wbudowanym
sterowaniem bębnowym

✔  ROPA system szybkiej zmiany na wyposażeniu seryjnym
✔ hydraulicznie napędzany lemiesz tarczowy (opcja)

✔  walce sortujące (opcja), płynnie ustawiane
od 25 do 40 mm

✔  wstępna selekcja hydraulicznie napędzanym
podwójnym wałkiem odprowadzającym o
płynnie ustawialnej prędkości

✔  perfekcyjnie usytuowana taśma napełniająca w celu
optymalego i chroniącego ziemniaki napełniania zasobnika

✔  obiegowy grzebień palczasty (UFK) z bezstopniową, 
obustronną regulacją prędkości obrotu i wysokości



Wielki zasobnik o pojemności 6 ton,
opcjonalnie z przegubową częścią przednią

Ładowarka skrzyń (opcja) Komfortowy przeładunek na wysokie przyczepy



Doskonała
dostępność
podczas
serwisowania
i konserwacji

Ekstraklasa.



Wygodna i intuicyjna obsługa

Ergonomiczny, działający w każdej kabinie 
ciągnika, kompatybilny z każdym 
terminalem ISOBUS system obsługi

Keiler jednostka obsługi "Basic" Keiler jednostka obsługi "Plus" (opcja) Keiler jednostka obsługi "Premium" (opcja)



Mieszak (opcja) w sekcji 
podbierającej dla lepszej 

selekcji ziemniaka i łęciny

Ekstraklasa.



Dane techniczne:

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

www.ropa-maschinenbau.de
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Długość: 9.600
Szerokość: 3.000 mm
Wysokość:  3.530 mm

(przy ogumieniu 26,5“ )
Pojemność zasobnika: ok. 6.000 kg
Szerokość zasobnika: 2.235 mm
Wysokość przeładunku: 4.200 mm
Długość dyszla: 1.730 mm
Tor: 2.350 mm
Szerokość taśmy sitowej 1: 800 mm
Szerokość taśmy sitowej 2: 840 mm
Szerokość taśmy łęciny: 950 mm
Szerokość taśmy kolczastej 1:
800 + 250 mm (1.050 mm)
Szerokość taśmy kolczastej 2: 900 mm
Wstępna selekcja z hydraulicznie 
napędzanymi podwójnymi wałkami 
odprowadzającymi, kórych wysokość 
i obroty reguluje się na konsoli stołu 
selekcyjnego
Selekcja główna z poczwórnym
obiegowym grzebieniem palczastym (UFK) 
z regulacją obrotów i wysokości z konsoli 
stołu selekcyjnego
Szerokość taśmy przeładunkowej:
750 mm
Szerokość taśmy odpadów: 300 mm
Wymagana moc ciągnika: min 60 kW
Napęd przekaźnika mocy: 540 obr/min
Rozstaw rzędów: 750 do 900 mm
Rolki wciągające łęty: Ø 340 mm

Wzbogacone wyposażenie
- u nas montowane seryjnie:
✔  własna hydraulika z hydraulicznie napędzanymi 

sekcjami selekcji
✔  w pełni hydrauliczny napęd całego kombajnu
✔  taśmy sitowe i taśma łęciny regulowane

bezstopniowo z traktora
 ✔ hydraulika z systemem LS Load-Sensing
✔  900 mm - szerokość taśmy kolczastej 2
✔  niezależnie od taśmy przeładunkowej napędzana

i bezstopniowo regulowana taśma odpadów
✔  zasobnik z podłogą Tuchroll
✔  hydrauliczne sterowanie dyszlem i osią
✔  500/60-26.5 ogumienie ROPA Keiler 1
 ✔ dwupłatowe lemiesze z regulowanym kątem

✔  taśma wsteczna 
odpadów (opcja)

✔  skrzynia zbiorcza
kamieni (opcja) z
hydralicznie napędzaną 
taśmą wynoszącą

✔  management odpadów - 
możliwość swobodnego 
wyboru dowolnej opcji

                 Polska Sp. z o.o.
Błonie k/Wrocławia
ul. Przemysłowa 4 · 55-330 Miękinia
Tel. 0048 (0) 71 77 67 200 · Fax 0048 (0) 71 77 67 201
biuro@ropapolska.pl

www.ropapolska.pl


