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1972 1986 2014Pierwszy kombajn buraczany 
Hermanna Paintnera

Założenie rodzinnego przedsiębiorstwa 
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau

Otwarcie centrum montażu z 
najnowocześniejszą lakiernią proszkową
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Olbrzymie -»działo«, to 
sześciorzędowy komba-
jn buraczany. Już wtedy 
ta maszyna wywoływała 
niemałą sensację wśród 
ekspertów.

Już w 1972, w wieku 25 lat, Hermann Paintner 
skonstruował i zbudował swój pierwszy samobieżny 
kombajn do zbioru buraków cukrowych.

Syn rolnika buduje kombajn

100 hektarów uprawy buraka cukrowego 

czeka na sześciorzędówkę Paintnera

SITTELSDORF. Od kilku tygodni w pięknym gospodarstwie 

Paintnera odczuwalne jest napięcie, które przywodzi na 

myśl to, jakie najprawdopodobniej panowało na Przylądku 

Kennedy’ego podczas startu pierwszego statku kosmicz-

nego. Przed podobną sytuacją stoi właśnie rodzina Paint-

ner, od kiedy 25 letni Hermann buduje w warszta cie przy 

gospodarstwie sześciorzędowy kombajn buraczany: czy 

to monstrum zadziała, czy może okaże się, że właściciele 

100 hektarów okolicznych upraw okręgu Rottenburg/ 

Laaber i Mallersdorf podjęli błędne kroki?



Z ograniczonymi środkami, ale za to z większym zadowoleniem i 
zaangażowaniem, zabrał się Hermann Paintner do swojej pracy:

Temat dnia…

Nowy sześciorzędowy kombajn do zbioru buraków cukrowych w użyciu, 
projekt Paintner (widok z tyłu).                               Zdjęcie: Schmidbauer

  … ten dwunastometrowy sześciorzędowy kombajn buraczany jest 

dziełem 26 letniego rolnika Hermanna Paintnera z Sittelsdorf, 

który skonstruował go i wybudował nie posiadając wiedzy techni-

cznej. Ta maszyna wykopała w ostatniej kampanii 90 ha buraków 

cukrowych.

Jeszcze wtedy nikt 
nie miał pojęcia o 
tym, że odniesie tak 
duży sukces.

Grudzień 1972





SITTELSDORF.  26 letni 
syn rolnika Hermann Paint-
ner z bawarskiej wsi Sittel-
dorf jest dzisiaj głównym 
tematem wśród planta-
torów buraka cukrowego i 
to nie tylko w swoich rod-
zinnych stronach. Skon-
struowany i wybudowany 
przez niego sześciorzędowy 
kombajn, posiadający za-
sobnik o pojemności 12 
ton, sprowadził do Sittels-
dorf prawdziwe pielgrzym-
ki. On sam stał się legendą, 
jeszcze zanim kampania 
całkowicie dobiegła końca. 
Wśród plantatorów ro-
zpowszechnia się informac-
ja, że rzekomo sam szef 
jednej ze znanych fabryk 
kombajnów miał nawet 
powiedzieć, iż wyrzuci ws-
zystkich swoich konstruk-
torów, jeśli ta maszyna 
rzeczywiście będzie w sta-
nie wykopać chociaż 100 
metrów buraka.

Bez technicznego 
wykształcenia
Pytanie brzmi: kim jest Her-
mann Paintner? Czy jest on 
technikiem i konstrukto-
rem bez deski kreślarskiej? 
Co mógł zbudować bez ja-
kiegokolwiek technicznego 
wykształcenia, nie potrafiąc 
nawet wykonać samodzielnie 
szkicu technicznego? Jakie 
wyniki osiągnął jego proto-
typ?

Hermann Paintner, zdobył 
zwyczajne wykształcenie w 
szkołach podstawowej i rolni-
czej. Syn rolników z 11 hek-
tarowym areałem jest techni-
kiem raczej z zamiłowania. Do 
skonstruowania nowej mas-
zyny skłoniły go obserwacje 
kombajnów jednorzędowych. 
Miały one bowiem zbyt małą 
wydajność. W ich miejsce 
musiało powstać coś, co na 
powierzchni jednego hek-
tara dałoby dobre wyniki w 
przeciągu godziny, bez wy-
korzystania przy tym dodat-
kowej siły roboczej ani spec-
jalnego sprzętu ciągnącego. 
Oczywiście nie niszczyłoby 
również liści ani większych 
buraków.
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Długa droga od 
pierwszego komba-
jnu buraczanego do 
ROPA Tiger i 
ROPA Panther ...

Był rok 1972, gdy Her-
mann Paintner – 25 letni rol-
nik – skonstruował a następnie 
wybudował w rodzinnym gospodar-
stwie swój pierwszy samobieżny 
kombajn do zbioru buraków cu-
krowych. 
Jego zainteresowanie oraz wielką 
pasję do technicznych konstrukcji 
wspierali nie tylko przyjaciele, ale 
przede wszystkim rodzina, która 
była otwarta na jego pomysły. 
Pierwsza maszyna składała się w 
przeważającej mierze z używanych 
części. Hermann Paintner był dość 
częstym i mile widzianym gościem u 
okolicznych handlarzy złomem.
Mimo iż części były stare, jego 
pomysły należały do nowatorskich. 
Fachowcy jednak na początku 
przyczepili mu łatkę młodocianego 
idealisty, który posiada znikome 
doświadczenie praktyczne. Bez 
ugruntowanej wiedzy technicz-
nej nie dawali mu zupełnie szans. 

Przyszłość pokazała jednak 
coś zupełnie innego. Szybko 
otworzyły się im oczy.  
Hermann Paintner już dwa 
lata później (1974) został na-
grodzony za swoją odwagę i 
wytrwałość. Znaleźli się bo-
wiem zainteresowani jego 
maszynami, co skłoniło go do 
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wyprodukowania wraz z partnerem 
małej serii kombajnów buraczany-
ch.
„System Paintnera“ stał się szyb-
ko synonimem sześciorzędowej 
i samobieżnej techniki do zbioru 
buraka cukrowego zarówno w 
Niemczech jak i w Europie. 
1986 jest rokiem założenia firmy 
ROPA Fahrzeug- und Maschinen-
bau GmbH z siedzibą działalności 
rolnej w  Sittelsdorf. Natchniony 
nowymi pomysłami i z ogromnym 
zapałem Hermann Paintner wziął 
się za konstruowanie uproszczonej, 
bardziej dostępnej wersji kombajnu 
buraczanego.
W Südzucker SA Hermann Paint-
ner był już na tyle znanym kon-
struktorem, że zaproponowano mu 
w 1987 realizację opatentowanego 
urządzenia do ładowania buraków 
cukrowych. 
ROPA otrzymała licencję i wkrót-
ce rozpoczęła produkcję ładowarki 
- w kręgu fachowców nazywa-
nej „myszą“. Mysz przejęła rolę 
doczyszczarki i ładowarki do 
buraków. Podbierała buraki z pryz-
my znajdującej się na skraju pola, 
następnie ładowała na stojącą obok 
ciężarówkę, która z kolei odwoziła 
je do fabryki.  
Rok później, w 1988, rozpoczęto 
konstruowanie nowego kombajnu 
do zbioru buraków cukrowych, który 
miał przynieść firmie ROPA ol-
brzymi sukces na rynku.  
Kolejne lata upływały pod 
znakiem ciągłego rozwoju i 
ulepszania techniki zbioru 
buraka cukrowego. Wysz-
czególnione poniżej liczby je-
dynie zarysowują gwałtowny 
rozwój firmy ROPA.

... od taśmy 
doczyszczającej do 
euro-Maus.
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Nowa hala montażowa, Instalacja do 
piaskowania, Lakiernia proszkowa - 27000 m2

Projektowanie i rozwój



Firma PMB Paintner Maschi-
nenbau GmbH, nowoczesne 
przedsiębiorstwo budowy mas-
zyn stosujące obróbkę skrawa-
niem jest częścią rodziny ROPA. 
PMB specjalizuje się w produkcji 
wymagających wysokiej precyz-
ji komponentów i podzespołów 
będących podstawą techniki do 
zbioru buraków. Produkcja części 
odbywa się tutaj w sześciu, stero-

wanych komputerowo, centrach 
obróbki maszynowej. Najwyższą 
precyzję zapewniają przy tym 
elektroniczne szablony. W ten 
sposób produkowane są również 
wzorniki i pojedyncze części 
będące podstawą budowy pro-
totypów. Wiele gilotyn i tokarek 
zapewnia wydajność i krótki czas 
produkcji. Własna obcinarka la-
serowa tnie grube i cienkie bla-
chy z najwyższą precyzją.

Perfekcyjna precyzja!
Obróbka skrawaniem, produkcja sterowana 
komputerowo i cięcie laserowe na najwyższym poziomie.



Maszyna Trumpf TruLaser 5030 
fiber zapewnia firmie PMB lase-
rowe cięcie ciał stałych.
Dzięki opcji BrightLine fiber mas-
zyna ta tnie zarówno  cienką 
jak i grubą blachę z najwyższą 
precyzją.
Nowoczesna sterowana kom-
puterowa giętarka Trumpf / EHT 

zagina dokładnie eleganty o 
długości do 4000 mm. Przy użyciu 
wielorakich narzędzi można 
osiągnąć różne promienie i typy 
gięcia. Dodatkowe urządzenia 
pozwalają osiągną nawet bardzo 
skomplikowane kształty.
Siłą prasy - do 230 ton - można 
zagiąć nawet bardzo grubą 
blachę.

Ekstraklasa.



Nowa lakiernia bazuje na 
podkładach i lakierach przyjaz-
nych dla środowiska i gwarantu-
je, dzięki dużej sile nakładania 
powierzchni (60 - 120 μm),  zde-
cydowanie większą trwałość 
niż w przypadku lakierowania 
na mokro lub zanużania.
Urządzenia lakierujące są 
przystosowane do elementów 
10 x 3,5 x 4 m przy dużych 

częściach i 6 x 2 x 3 m przy 
małych częściach. Aby uzyskać 
najlepszą przyczepność lakieru 
przed lakierowaniem elementy 
są naświetlane, tak aby usunąć 
wszelkie zanieczyszczenia i 
zgorzelinę. Dzięki temu proce-
sowi powierzchnie matowieją 
co pozwala uzyskać jeszcze 
wierszą przyczepność lakie-
ru. Po naświetlaniu elementy 

przechodzą dodatkowy proces 
utrwalania. Po lakierowaniu 
wypala się elementy przy temp. 
200 °C przez godzinę.

Procesy te zapewniają 
doskonałą wytrzymałość i 
jednocześnie wyznaczają 
nowe standardy w dziedzinie 
zbioru buraka i ziemniaka w fir-
mie ROPA.

Najpocześniejsza lakiernia proszkowa 
z oczyszczaniem wstępnym.



Dodatkowe atuty nowych urządzeń:
-  ścieki powstające przy przedwstępnej ob-

róbce części są odprowadzane do oczysz-
czalni i wprowadzane ponownie do obiegu 
jako czysta woda.

-  do ogrzewania suszarni (140 °C) i pieca 
(200 °C) używany jest przyjazny dla 
środowiska i nie emitujący CO2 zrębek.

-  kabiny do lakierowania są wyposażone w 
czajnik ruchu, który wyłącza automatycz-
nie nawiewy kiedy nikt nie pracuje w danej 
kabinie. Pozwala to oszczędzać prąd i 
ciepło. 

Ekstraklasa.



Konferencja specjalistyczna technik zbioru buraków cukrowych /ROPA Sittelsdorf
Listopad 2012
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Pokazy ROPA w Sittelsdorfie, listopad 2012
Ponad 12 tysięcy gości z całego świata



Francja

ROPA oddział – serwis i dystrybucja
ROPA FRANCE zał. 1996, 30 pracowników
280 rue du Château ∙ F-60640 Golancourt
Tel.: +33-3 44 43 44 43 ∙ Fax +33-3 44 43 44 88
www.ropa-france.fr



Polska

ROPA oddział – serwis i dystrybucja
ROPA POLSKA zał. 2007, 32 pracowników
ROPA Polska Sp.z o.o. 
Błonie, ul. Przemysłowa 4 ∙ PL-55-330 Miękinia
Tel.: +48-717 767 200  ∙ Fax +48-717 767 201
www.ropapolska.pl
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ROPA oddział – serwis i dystrybucja
ROPA Ukraine zał. 2003, 39 pracowników
Popowitscha Str. 35, UA 09431 Polkownitsche,
Rayon Stawitsche, Kiew Gebiet, Ukraine
Tel.: +380 4564 250-21 ∙ Fax +380 4564 250-35
www.ropa.in.ua

Ukraina



ROPA oddział – serwis i dystrybucja
ROPA RUSSLAND zał. 2005, 40 pracowników
Gebiet Lipezk, Tchapligin
RUS-399921 Rostchinski
Tel.: +7-474-752-51-70 ∙ Fax +7-474-752-51-71
www.ropa-rus.ru

Rosja

Ekstraklasa.



Povolzhye

ROPA oddział – serwis i dystrybucja
ROPA Povolzhye zał. 2008, 18 pracowników
Spartakovskaja Str. 2
RUS 420107 Kazan, Republik Tatarstan
Tel.: +7-843-278-20-64 ∙ Fax +7-843-278-20-64
www.ropa-volga.ru



Międzynarodowo

Chiny (potrzeba 3 ciężarówek do rozładowania zawartości jednego zasobnika)

USA

USA
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USA
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Dzielnicy win, Austria

Kalifornia, USA

ANS, Brandenburg

APH Hinsdorf, Saksonia-Anhalt

Bawaria

Michigan, USA

LU Bauch, Dolna Saksonia

Czechy

Rosja

RRG Laa/Thaya, Austria



LU Blunk, Meklemburgia-Pomorze Przednie

Szwajcaria

Minnesota/USA

Golancourt, Francja Anglia

ZRG Rheinhessen

Nebraska/USA

Czechy
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Ropa Panther to kombajn 
dwuosiowy stworzony według 
wizjonerskiego projektu. 
Liczne nowe rozwiązania 
techniczne zastosowane w 
ROPA Panther sprawiły, że 
kombajn ten jest bardziej eko-
nomiczny, zapewnia ochronę 
gleby i wydajny zbiór buraka 
cukrowego. Panther łączy w 
sobie sprawdzone w praktyce 
rozwiązania z innowacjami 
technicznymi firmy ROPA. 
Szczególnie duże „łapy“ 
(opony), automatyczny system 
wyrównywania obciążenia 
opon i pochyłości 
terenu ze stabilizatorem 
zachwiań, długa taśma 
wyładowcza, automatyczne 
rozstawianie maszyny do 
pracy i składanie do trans-
portu to tylko kilka z licznych 
innowacji. Dzięki nowemu 
systemowi obsługi R-Con-
cept i nowej kabinie R-Cub 
ROPA, kolejny już raz, wyz-
nacza standardy wśród kom-
bajnów do zbioru buraków 
cukrowych.
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Anti Shake and Balance System
Hydrauliczny system wyrównania obciążenia kół z 
automatycznym dopasowaniem do nachylenia terenu

Anti Shake and Balance System
Hydrauliczny system wyrównania obciążenia kół z 
automatycznym dopasowaniem do nachylenia terenu

✔  dwie osie wahliwe z 4 cylindrami 
stabilizującymi

✔  o połowę mniej wahnięć podwozia - 
dokładne śledzenie rzędów, mniej strat

✔  równoważenie obciążenia tylnej i przedniej osi

✔ lepsza przyczepność i ochrona gleby

✔  dwie osie wahliwe z 4 cylindrami 
stabilizującymi

✔  o połowę mniej wahnięć podwozia - 
dokładne śledzenie rzędów, mniej strat

✔  równoważenie obciążenia tylnej i przedniej osi

✔ lepsza przyczepność i ochrona gleby



Transfer
Wi-Fi Connect

Ekstraklasa.

Specjalnie do Tiger 5 firma  ROPA 
stworzyła nowy system podwo-
zia z wahliwą przednią osią w 
połączeniu z dwoma hydraulicznie 
łożyskowanymi tylnymi osiami.  W 
porównaniu do dotychc zasowego 
systemu w kombajnie 3- osiowym 
(gdzie środkowa oś jest na stałe 
przykręcona do ramy) zredukowa-
no  przechył maszyny  do jednej trze-
ciej! Stabilizację nadwozia udało 
się osiągnąć dzięki połączeniu 
cylindrów stabilizujących przed-
niej i tylnych osi po jednej stro-
nie, tak aby nierówności terenu 
oddziaływały na jedno koło tylko 
w trzydziestu trzech procentach. 
Dzięki zredukowaniu zachwiań 
nadwozia osiąga się lepsze pro-
wadzenie agregatu wyorywującego 
w rzędach i pod względem 
głębokości, ponieważ rama stoi w 
pozycji wyśrodkowanej do wszys-
tkich 3 osi. Dzięki hydrauliczne-
mu połączeniu osi obciążenie jest 
stale równo rozkładane na każdą z 
nich. 
Jedyne w swoim rodzaju wśród  
3- osiowych kombajnów do zbioru 
buraków cukrowych jest też  auto-
matyczne wyrównywanie nachy-
lenia tereny  za pomocą sześciu 
cylindrów i sensorów. Cały po-
jazd skłania się do 10% w kierun-
ku nachylenia terenu i dzięki temu 
osiąga pozycję poziomą. Agregat 
wyorywujący prowadzi się sam 
poprzez dotykanie(wyszukiwanie) 
powierzchni ziemi. Znacząco 
zwiększa się w ten sposób 
stabilność maszyny na skłonach, 
nawet w ekstremalnych sytuacjach 
Tiger 5 prowadzi się stabilnie, tam 
gdzie inne maszyny  już dawno by 
się przewróciły. Ponad to zwiększa 
się też komfort jazdy, gdyż opera-
tor pozostaje w pozycji siedzącej i 
nie przesuwa się na fotelu. 
Dzięki nowemu większemu ogumi-
eniu Tiger 5 sprawia imponujące 
wrażenie. Nowe opony 800/70 R38 
Ultraflex na przedniej osi i 1050/50 
R32 Michelin MegaXBib na tylnych 

osiach umożliwiają długotrwałą 
ochronę gleby nawet przy zasob-
niku o pojemności 43 m³ / 30 ton. 
Gleba jest chroniona przy jedno-
czesnym zachowaniu jej cech od-
prowadzania wody.
Przekazywanie mocy w Tiger 
5 z silnikiem  Mercedes Benz 
6-cylindrowym-rzędowym, o mocy 
626 KM / 460 KW i pojemności 15,6 
litrów z  AdBlue i SCR KAT euro-
Mot 4 final odbywa się jeszcze 

bardziej wydajnie i przy mniejs-
zym zużyciu paliwa. Maksymalny 
moment obrotowy o imponującej 
wartości  2900 Nm jest przenoszo-
ny, przy zachowaniu optymalnych 
parametrów, przez nowy bezsto-
pniowy napęd jazdy.
Maksymalną prędkość 40 km/h 
Tiger 5 osiąga przy oszczędnych 
obrotach 1195 1/min.
Nowo skonstruowana kabina  R-Cab
z nowym łożyskowaniem hyd-
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raulicznym, umożliwia optymalny 
widok na ulepszony agregat  PR2 
przy zachowaniu wygodnej pozycji 
siedzącej. Przyjazne, wyciszone 
wnętrze kabiny sprawia, że jazda 
kombajnem to sama przyjemność. 
Bardzo mocne reflektory LED 
rozjaśnią nawet najciemniejszą 
noc.
Pod nazwą  R-Concept kryje się  
nowy system intuicyjnej obsługi 
stworzony przez firmę ROPA. Ek-
ran dotykowy o wymiarach 12,1 
cali z interfejsem WLAN to cent-
rum informacji  komend w mas-
zynie.
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ROPA euro-Tiger V8-4 jest jak dotąd 
w swojej klasie najbardziej wydajnym 
kombajnem buraczanym na całym 
świecie.

Wydajny kombajn  euro-Tiger V8 
spełnia wszystkie niezbędne przy zbi-
orze buraków cukrowych zadania, a 
mianowicie: ogławianie, wyorywanie, 
oczyszczanie i na końcu wyładowanie 
buraków na pryzmę. Maszyna jest 
sterowana i kontrolowana za pomocą 
pięciu komputerów pokładowych. Jaz-
da automotywna – tzn. poprzez auto-
matyczne ustawienie obrotów pracy 
i jazdy odciąża operatora i chroni 
środowisko. 

Za pomocą ogławiacza usuwane 
są liście. Przy ogławiaczu integral-
nym PISh rozdrobnione liście są po-
zostawiane między rzędami. Poza 
wyposażeniem standardowym ofe-
rowana jest tez możliwość zamonto-
wania bocznego wyrzutnika liści z tal-
erzem, dzięki któremu liście wylatują 
poza wyorywaną powierzchnię. Można 
też połączyć oba wymagania i nabyć 
ogławiacz dwufunkcyjny, który posiada 
regulację między ogławiaczem inte-
gralnym a tym z wyrzutnikiem liści.

ROPA wyposaża odtąd seryjnie kom-
bajny w nowy system Micro-Topper 
z automatyką dopasowania sposobu 
cięcia. Za pomocą ROPA Micro-Topper 
możliwe jest wykopanie całego buraka 
bez liści. Pozawala to wyeliminować 
niewłaściwie i za nisko dogłowione 
buraki cukrowe. Jest to innowacja, 
która przynosi zadowolenie w równej 
mierze rolnikom i operatorom maszyn.

Agregat wyorywujący PR wyposażony 
jest w lemiesze wibracyjne i całkowicie 
bezobsługowe, hydrauliczne zabez-
pieczenie przed kamieniami. Ruch le-

mieszy umożliwia kopanie, które chroni 
podłoże a jednocześnie uniemożliwia 
przywieranie ziemi. Hydrauliczne usta-
wienie wysokości walców wyorywacza 
jest kolejnym etapem oczyszczania 
buraków. Również przy głębokim ko-
paniu dostaje się do maszyny mniej 
kamieni, ziemi i liści, co znacznie redu-
kuje ścieranie części. 

Trzy gwiazdy sitowe czyszczą buraki 
efektywnie i przesuwają je sprawnie 
dalej. W pełni zautomatyzowana re-
gulacja obrotów sprzężona jest z sy-

stemem kontroli gwiazd. Dzięki temu 
rozwiązaniu uniknięto zapychania się 
podczas czyszczenia. Taśma elewa-
tora zapewnia maksymalną ochronę 
buraków podczas ich przenoszenia do 
zasobnika o pojemności 40 m³. Auto-
matyczna regulacja rozłożenia ciężaru 
na trzy osie chroni podłoże.

Zawartość zasobnika zostaje 
rozładowana zaledwie w niecałą 
minutę.
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ROPA euro- Tiger wyposażony w agre-
gat wyorywujący 8- bądź 9- rzędowy, 
może osiągnąć wyraźnie większe wyniki 
powierzchniowe. Mniejsze zużycie pali-
wa, niższe koszty stałe i podwyższona 
jakość dogławiania to decydujące zale-
ty tego rozwiązania systemowego. W 
przypadku zastosowania szerokich agre-
gatów PR-XL również przednia oś kom-
bajnu euro-Tiger może być wyposażona 
w jeszcze szersze, chroniące podłoże 
opony typu Terra: 900/60R 32 lub 
1050/50R 32. Mniejsza ilość dojazdów 
i manewrów skręcania i zawracania 
również przyczyniają się do ochrony 
podłoża. 
Do transportu drogowego agregatów 
PR-XL- o dużej szerokości (agregaty 
8- lub 9-rzędowe z różnymi odstępami 
międzyrzędzi ) firma ROPA opracowała 
własny system transportowy i system 
sprzęgania. 
Szerokie agregaty mogą być transpor-
towane po drogach publicznych z pod-
niesionym ogławiaczem na specjalnych 
przyczepach, wyposażonych w hamulce 
pneumatyczne, ciągniętych przez kom-
bajn.
Podpinanie przyczepy operator może 
obserwować na kolorowym terminalu, 
dzięki kamerze umieszczonej z tyłu mas-
zyny. Proces ten przebiega sprawnie bez 
dodatkowej pomocy.
Zestaw ten z łatwością pokonuje również 
ostre zakręty. Dzięki sterowaniu tylną 
osią kombajnu przyczepa jest optymalnie 
wprowadzana w zakręt. Obydwa przed-
nie koła przyczepy i droga są dobrze 
widoczne, dzięki kamerze z tyłu mas-
zyny. 
W celu zamontowania agregatu opusz-
cza się trójpunkt, podjeżdża przodem 
do przyczepy i lekko unosi trójpunkt. 
Agregat wyorywacza wisi wówczas na 
trójpunkcie kombajnu euro- Tiger, podob-
nie jak heder w kombajnie zbożowym. 
Do zabezpieczenia mocuje się jeszcze 
tylko dwa bolce.
Do napędu agregatu podłączane są: 
wielofunkcyjne złącze hydrauliczne (x8) 
i wtyczka elektroniczna po lewej stronie 

wyorywacza. Po prawej stronie należy 
jeszcze podłączyć 4 główne przewo-
dy olejowe. Podczas całego procesu 
przyłączania, dzięki zastosowaniu wyso-
kiej jakości materiałów, nie dochodzi do 
najmniejszego nawet wycieku oleju. Do 
czyszczenia złączek po obydwu stro-
nach maszyny zainstalowano pistolety 
wydmuchowe.
Podczas transportu na przyczepie agre-
gat jest zawieszony w trzech punktach. 
W celu sprzężenia go z maszyną należy 
w pierwszej kolejności hydraulicznie, z 
kabiny, opuścić ogławiacz. Następnie 
wyorywacz podnoszony jest o ok. 10 cm i 

wyjeżdża tyłem z przyczepy. Cały proces 
przyłączania agregatu przeprowadzany 
jest w ciągu kilku minut.
Wyniki rezultują wydajnością -  obe-
cnie na świecie są już 120 kombajnów 
 euro-Tiger XL w zastosowaniu. 
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ROPA euro-Maus 3 to samobieżna 
doczyszczarko-ładowarka do 
buraków cukrowych, posiadająca stół 
podbierający o szerokości 8,7 m. Jej rola 
polega na podbieraniu wyładowanych 
przez kombajn na pryzmę buraków, a 
następnie oczyszczenie ich z nadmiaru 
ziemi, chwastów i innych zabrudzeń, 
by ostatecznie załadować je na pojazd 
odwożący.
Opatentowany stół podbierający firmy 
ROPA o szerokości 8,70 m dzieli kopi-
ec buraków równomiernie na lewą i 
na prawą stronę. Zaopatrzone w 
palce podbierające walce pracują na 
głębokości do 7 centymetrów pod kop-
cem buraków. W ten sposób zapew-
nione jest bardzo ostrożne podnosze-
nie buraków i przenoszenie ich na wał 
czyszczący, a następnie na dwa walce 
transportujące.
Buraki są czyszczone i przesuwa-
ne z lewej i prawej zewnętrznej stro-
ny stołu podbierającego w kierunku 4 
obracających się w przeciwnych kierun-
kach walców czyszczących.
Taki sposób  pracy tych walców zapew-
nia intensywne oczyszczenie buraków z 
pozostałości ziemi, resztek liści, trawy 
oraz chwastów i to bez zbędnego ich 
uszkadzania.
Walec stożkowy z każdej strony dzieli 
strumień buraków i umożliwia im poko-
nanie podwójnej drogi czyszczenia.
Dzięki tak długiej drodze czyszczenia 
zanieczyszczenia rozkładane są na całej 
szerokości podbieraka, co zapobiega ich 
gromadzeniu się.
Wygodnie, z fotela operatora, można 
zbierać pozostałe na końcu kopca buraki 
i przesuwać je, za pomocą zgarniacza 
pozostałości, na podbierak. 
Taśma denna, dzięki swym miękkim, 
ale jednocześnie odpornym na kamienie 
zabierakom PU, przenosi buraki delikat-
nie i sprawnie na taśmę sitową lub, w 
zależności od opcji, na wałki czyszczące. 

System czyszczenia walcami nada-
je się doskonale do pracy na ciężkich 
glebach i kopcach z dużą zawartością 
zanieczyszczeń.
Oczyszczone buraki transportowane 
są za pomocą wysięgnika na pojazd 
odwożący, który bez względu na kierunek 
przeładunku, sterowany jest joystickiem 
zarówno wertykalnie jak i horyzontalnie. 
Wywrócenie się maszyny uniemożliwia 
blokada przeciwwagi zbiornika paliwa. 
Podczas jazdy po drodze maszyna 
porusza się w trybie automotywnym, 

tzn. żądana prędkość osiągana jest przy 
możliwie niskiej liczbie obrotów silnika 
oraz najniższym zużyciu paliwa.
Na przejrzystym, kolorowym terminalu 
obsługi wyświetlane są wszystkie dane 
dotyczące maszyny. Dzięki dwóm ergo-
nomicznie rozlokowanym joystickom 
macie Państwo całą maszynę euro-Maus 
stale pod kontrolą. Za pomocą łatwego 
w obsłudze przełącznika obrotowego i 
dwóch przycisków dokonacie Państwo 
dokładnych ustawień maszyny.
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ROPA prezentuje nową generację 
samobieżnych doczyszczarko-
ładowarek do zbioru buraka cukrowego 
euro-Maus 4, o całkiem nowych wy-
miarach. Ta  ogólna koncepcja, która 
powstała w celu osiągania zamierzony-
ch wyników i zwiększenia wydajności, 
łączy w sobie praktycznie zorientowany 
rozwój z najnowszymi rozwiązaniami 
technicznymi firmy ROPA. Poprzez 
skonstruowane przez Hermanna Paint-
nera ponad 9 metrowe ramię przeciw-
wagi nowa doczyszczarka jest nie do 
poznania.
Skonstruowana przez firmę ROPA kabi-
na łączy w sobie nowoczesną stylistykę, 
pierwszorzędną przejrzystość, 
wspaniałe wyciszenie z ergonomicznym 
i komfortowym miejscem pracy. Kom-
fortowa 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 po-
dczas długich dni roboczych. Stanowi 
to  podstawę najwyższej wydajności 
podczas przeładunku buraków.
Nowy i bardzo wytrzymały system 
stołu podbierającego firmy ROPA 
jest najszerszym 10,2m stołem 
podbierającym dostępnym na rynku. 
18 seryjnie wzmocnionych walców dba 
o oszczędne i efektywne oddzielanie 
ziemi i zanieczyszczeń, jednocześnie 
pozostawiając więcej wolnego miejsca 
pod stołem podbierającym. Zależnie od 
zaistniałej potrzeby doczyszczania ist-
nieje możliwość dopasowania z kabiny 
operatora drogi doczyszczania na opa-
tentowanym stole podbierającym, różnie 
pod względem długości i intensywności.

Nowa koncepcja napędu bierze pod 
uwagę maksymalną wydajność i 
największą oszczędność, a zapewnie to 
zintegrowany z AdBlue i SCR-Kat 6-cy-
lindrowy silnik rzędowy Mercedes Benz 
OM 926 LA o mocy 240 kW / 326 PS, 
który również przy załadunku automaty-
cznie reguluje obroty.
Złożenie maszyny do pozycji transpor-
towej (tzn. 3 m szerokości, 14,97 m 
długości) wykonuje się wygodnie z ka-
biny za pomocą jednego w pełni auto-
matycznego przełącznika. Duży rozstaw 
kół (5,5 m) gwarantuje, w połączeniu z 

hydraulicznie sprężynującymi dodat-
kowymi osiami, pewną obsługę prawie 
31 tonowej 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.
Dzięki doczyszczarce euro-Maus 
4 ROPA bezsprzecznie obejmu-
je swoją pozycję lidera w produkcji i 
sprzedaży samobieżnych ładowarko-
doczyszczarek. 
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NawaRo-Maus
Dzięki projektowi NawaRo-Maus, 
ROPA łączy dwa aspekty, a miano-
wicie chroniący podłoże efektywny 
transport na polu z opłacalnym odwo-
zem ciężarówkami po drodze. 
Siekany materiał zwożony jest za 
pomocą chroniącego podłoże sprzętu 
samojezdnego (transportera) na 
pryzmę. 
Pryzma na skraju pola służy również 
jako bufor tak, by w sytuacji, gdy bra-
kuje pojazdów odwożących maszyna 
siekająca nie miała przestojów. 
Następnie za pomocą ROPA Nawa-
Ro-Maus podbiera się z ziemi ku-
kurydze silosową bądź CCM i dalej 
wysięgnikiem (do 13 m ze środka 
pryzmy) ładuje się na ciężarówkę. 
W praktycznym zastosowaniu 
wydajność ładowania wynosi do15 
m³ na minutę. Dzięki możliwości do-
pasowania ustawień wysokości stołu 
podbierającego w odniesieniu do 
podłoża, straty są wyraźnie znikome, 
między innymi szczególnie dlatego, 
że załadunek odbywa się wciąż z 
tego samego miejsca.

euro-BunkerMaus
ROPA euro-BunkerMaus jest 
samobieżną maszyną, która za zada-
nie ma doczyszczanie i ładowanie 
buraków cukrowych. Buraki cukro-
we mogą być podbierane z pryzm 
o rozmaitej szerokości za pomocą 
koparki bądź ładowarki łyżkowej, a 
następnie przenoszone do bunkra 
doczyszczającego w maszynie ROPA 
euro-BunkerMaus. Ponadto kolejne 
etapy doszczyszczania umożliwiają 
intensywne a zarazem ostrożne 
oczyszczenie buraka cukrowego.

▶ Trociny

▶ Zboże

▶ Pszenica
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„Keiler 1“ - jednorzędowy 
ciągany kombajn do ziemnia-
ków z 6-cio tonowym zbior-
nikiem.
Keiler 1 został stworzony dla 
plantatorów ziemniaka, któr-
zy kładą szczególny nacisk na 
jakość ziemniaka (ziemniaki 
spożywcze) oraz na dokładne a 
zarazem delikatne czyszczenie 
oraz dokładne obdzielanie łęciny. 
Dlatego wyposażono łańcuchy 
sitowe i łańcuchy łęcinowe w 
napęd hydrauliczny. Poprzez 
własną hydraulikę Load-Sensing 
dopasowywana jest liczba 
obrotów między innymi taśm 
kolczastych. Duża powierz-
chnia czyszczenia w połaszeniu 
z czterema grzebieniami palcz-
astymi (UFK) wyznaczają nowe 
standardy w tej klasie. Dzięki 
hydraulicznemu systemowi 
wyrównania pochyłości terenu 
i dużym oponom 500/60-26,5 
Keiler dokładnie śledzi redliny. 
Personel sortujący korzysta z 
większego stołu sortującego i 
z toru mieszającego regulowa-
nego bezstopniowo niezależnie 
od prędkości taśmy stołu 
sortującego. Jak we wszystkich 
maszynach ROPA również w 
Keilerach zwrócono szczególną 
uwagę na łatwe serwisowanie. 
Keiler 1 pracuje w systemie ISO-
BUS w połączeniu z manualny-
mi elementami obsługi na stole 
sortującym.

„Keiler 2“ - dwurzędowy 
ciągany kombajn do ziem-
niaków w zasobnikiem o 
pojemności  ok. 8 t.
Za pomocą ekranu dotykowego 
o wymiarach 12,1 cali steruje 
się kątem nachylenie wszystkich 
wałów odprowadzających oraz 
prędkością wszystkich czterech 

grzebieni palczastych oraz taśm 
kolczastych. Intuicyjna powierz-
chnia obsługi i w pełni hydrau-
liczny napęd umożliwiają ideal-
ne dopasowanie czyszczenia. 
Naturalnie całe sterowanie może 
współpracować z ISO-Bus‘em. 
Ochrona gleby i stabilność to 
kolejne atuty Keiler‘a 2. Dzieki 
teleskopowej osi wyposażonej w 
duże opony 850/60 R30.5 zacho-
wano szerokość 3,00m podczas 
transportu po drodze lub przeo-
rywania. Przy rozsuniętej osi na 

3,5m Keiler wyróżnią się jeszcze 
większą stabilnością. Dzięki temu 
zredukowano ryzyko przewróce-
nia się personelu sortującego w 
ekstremalnych warunkach. Wiele 
pomocnych detali  takich jak 
hydraulicznie napędzany lemiesz 
tarczowy, automatyka nacisku na 
redliny, centralne smarowanie, 
przestawna wysokość podestów, 
czy hydrauliczne wyrównanie 
nachylenia terenu tworzą ideal-
ne warunki dla udanych zbiorów 
ziemniaka.
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Dziękujemy Państwu za pokładane w nas zaufanie
i życzymy wiele radości oraz dalszych sukcesów odnoszonych 
z pomocą techniki do zbioru buraka cukrowego marki ROPA.

Wraz z naszymi 450 wysoko zmotywowanymi pracownikami posiadamy 
motto, przyświecające wszystkim projektom:

„Chcemy by nasza technologia zbioru buraka cukrowego spełniała 
Państwa oczekiwania – zarówno pod względem ekonomicznym jak i

badawczo-rozwojowym.”

www.ropa-maschinenbau.de

Rodzina Paintner

©
 R

O
PA

 M
ar

ke
ti

n
g

 · 
P

80
10

05
PL

-I
m

ag
e


