
Extra třída.

CZPanther



✔	Praktický a inovativní
✔	Sklizeň plného výnosu
✔	Vynikající provozní spolehlivost – robustní konstrukce
✔	Trvanlivý se stabilní hodnotou

Profesionální stroj extra třídy.Profesionální stroj extra třídy.



✔		Nová koncepce podvozku – vyšší jistota nasazení v 
mokrých podmínkách  

✔	Svahové vyrovnávání a vyšší jízdní komfort
✔	Nová kabina s jednodušším ovládáním
✔	Velký objem zásobníku – vysoký denní výkon
✔	Nižší spotřeba paliva
✔	Menší opotřebení
✔	Vyšší ochrana půdy





Anti Shake a Balance System
Hydraulický systém vyrovnávání zatížení kol
s plně automatickým vyrovnáváním na svahu

Anti Shake a Balance System
Hydraulický systém vyrovnávání zatížení kol
s plně automatickým vyrovnáváním na svahu

Na bočním svahu je rám nakloněn ke svahu až o 7 procent.Na bočním svahu je rám nakloněn ke svahu až o 7 procent.

✔ 2 kyvné nápravy se 4 stabilizačními válci
✔  50 procent méně houpavých pohybů na rámu a řídících 

senzorech -> přesnější vedení v řádkách, menší 
poškození řepy

✔ Menší namáhání materiálu, delší životnost

✔ Hydraulické spojení stabilizačních válců každé strany

✔  Vyrovnání zatížení kol mezi přední a zadní nápravou
-> lepší trakce a ochrana půdy

✔ Vyšší svahová stabilita, nižší nebezpečí převrácení

✔  Lepší hloubkové vedení vyorávače, menší příjem zeminy

✔  Velkoobjemové pneumatiky Michelin Ultraflex, tlak
v pneumatikách pouze 2 bary

✔ Vyšší jízdní komfort také na strmých svazích a na souvratích
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Nerovnosti terénu (např. jízda přes brázdu) 
se přenesou na rám pouze z poloviny – 
stabilizace houpání rámu!

Anti Shake a Balance SystemAnti Shake a Balance System

ROPA vyvinula pro vyorávač 
cukrové řepy typu Panther 
koncept podvozku se dvěma 
výkyvnými nápravami ve spo
jení se čtyřmi stabilizačními 

válci.  Ve srovnání s dosa
vadními koncepty podvozků 
dvouosých vyorávačů řepy se 
houpání snižuje o 50 procent. 
Základem je hydraulické spo

jení stabilizačních válců na 
přední a zadní nápravě jed
né strany, takže nerovnosti 
pozemků na kole ovlivňují rám 
pouze z 50 procent.

Hydraulický vyrovnávací systém zatížení kol, se svahovým vyrovnáváním řízeným počítačem

Optimální kopírování povrchu pozemku díky dvěma výkyvným osám se stabilizačními 
válci – kabina, zásobník a rám zůstávají vyrovnané vodorovně



Na bočním svahu
vyrovnání zatížení kol

mezi předním a zadním
kolem ze strany údolí. 

Úhlový snímač

Úhlový snímač

Senzor náklonu

Senzor náklonu

Stabilizační válec 
(kyvná zadní náprava)

Stabilizační válec 
      (kyvná přední 

náprava)

Stabilizační válec

Hydraulický vyrovnávací systém zatížení kol, se svahovým vyrovnáváním řízeným počítačem



Nový ROPA Panther je 
dvounápravový sklízeč 
cukrovky, vyvinutý po
dle vizionářské koncepce.  
Mnohačetné vývojové no

vinky u ROPA Pantheru ve
dou k vyšší účinnosti a ke 
zvýšenému dennímu výko
nu při efektivní a především 
půdoochranné sklizni cukrové 

řepy.  Panther slučuje praxí 
ověřené komponenty a de
tailní řešení s nejnovější tech
nickou inovací od ROPY. Ex
tra velké „tlapy“ (pneumatiky), 

ROPA Panther – dvounápravový sklízeč v technické dokonalosti



Cab kabině řidiče určuje nové 
standardy pro samojízdné 
sklízecí stroje.

plně automatické vyrovnávání 
zatížení kol a vyrovnávání na 
svahu se stabilizací výkyvů, 
extra dlouhý vyprazdňovací 
dopravník, automatika roz

kládání a skládání mezi polem 
a cestou jsou pouze některé 
z mnoha inovací. Nový intui
tivní koncept ovládání RCon
cept v nově designované R

ROPA Panther – dvounápravový sklízeč v technické dokonalosti



Chrást je osekán od hlavy řepy 
robustními cepovými noži a je 
uložen mezi řádky řepy. Tím 
je chrást se všemi živinami 
rovnoměrně zapraven do půdy > 
optimální podmínky pro následné 

zpracování půdy a rychlý rozpad 
zelené hmoty na humus. Otáčky 
je možné komfortně nastavit z 
kabiny – od hrubé struktury drtě 
po velmi jemnou.

Podobně je možné přepnout ce
pový ořezávač Allround (obrázek 
nahoře, vpravo) na integrální 
způsob práce, takže je možné 
vyorávat záběr vedle záběru.

PIS – ROPA integrální cepový ořezávač, standardní doporučení pro normální podmínky vyorávání

PIS - integrální cepový ořezávač



PIS - Integrální zapravení chrástu

PIS - integrální cepový ořezávač

PAS - Allround cepový ořezávač



S ROPA cepovým ořezávačem 
Allround jste nejlépe vyba
veni na všechny podmínky. 
Volitelně je rozdrcený chrást 
ukládán mezi řádky nebo 

prostřednictvím šneku/rozme
tacího talíře je rozmetán na již 
sklizenou plochu. Přestavení 
nastává pomocí tlačítka 
pohodlně z kabiny. Pro sklizeň 

chrástu (pro bioplynky nebo 
mléčný skot) je možné na přání 
připojit nakládací pás.

PAS – ROPA cepový ořezávač Allround se šnekem  380 mm a velkým rozmetadlem chrástu
(přepínání z kabiny mezi integrálním nebo rozmetacím způsobem práce)

PAS - rozmetání 



PAS – ROPA cepový ořezávač Allround se šnekem  380 mm a velkým rozmetadlem chrástu
(přepínání z kabiny mezi integrálním nebo rozmetacím způsobem práce)

PAS - Integrální zapravení chrástu



U nově vyvinutého 
odlisťovače ROPA mo-
hou být otáčky obou plně 
hydraulicky poháněných 
čistících hřídelí nastaveny 
samostatně – unikátní!

ROPA odlisťovač PES - alternativa  k osvědčenému a šetrnému Micro-Topperu

ROPA vyvinula další odstranění 
chrástu z cukrové řepy.

Pro sklizeň celých bulev s hlavou!Pro sklizeň celých bulev s hlavou!

Sklízet s hlavami!



Každou rotorovou hřídel je 
možné vůči druhé samostatně 
výškově navádět. Tím může 
řidič rychle a účinně reagovat 
na rozdílné požadavky s ohle
dem na měnící se řepu.

Na joystiku mohou být pomocí 
paměťových funkcí  uloženy a 
vyvolány různá nastavení.

ROPA odlisťovač PES - alternativa  k osvědčenému a šetrnému Micro-Topperu

Pro sklizeň celých bulev s hlavou!Pro sklizeň celých bulev s hlavou!



ROPA MicroTopper je 
praktické řešení, které 
přispívá pozitivně stejnou 
měrou na požadavky pěstitelů, 
službařů i cukrovarů! S Micro 

Topperem od ROPY se dá 
sklízet celá řepa s hlavou, 
nicméně bez listí. Cepový 
ořezávač je od nynějška 
s nízkými otáčkami veden vždy 

tak vysoko, že na každé řepě 
ještě zůstávají řapíky. Tím se 
zvyšuje životnost kladívek 
(menší kontakt se zemí a ka
mením) a zároveň se snižuje 

ROPA Micro-Topper – maximální příjem bez dalšího úsilí

… zajišťuje vyšší příjmy!

Hřídel cepového ořezávače vézt tak, aby na každé řepě zůstávala část řapíků



spotřeba paliva. Hřeben Mic
roTopperu nahmatává každou 
řepu samostatně, u větší řepy 
se seřez zvětšuje, takže se 
odřeže větší část, u menší 

se seřez přiměřeně zmenšuje 
– nic se neztratí, žádná řepa 
není seříznutá příliš nízko, a 
kvalita je lepší než doposud. 
Tloušťku skrojku lze pohodlně 

nastavit z kabiny. Volitelně je 
možné více seřezávat nebo 
pouze holit listí (Microtopping).

Micro-Topper od ROPY maximalizuje 
Vaše příjmy. To je fakt.

Sklízet celé bulvy.Sklízet celé bulvy.

Hmatací hřeben kopíruje výšku každé hlavy řepy – chrást je oholen



Hydraulické jištění proti 
kamenům, uloženo nahoře, 
bezúdržbové lineární vedení

Vyorávací agregát PRh je vy
baven protiběžnými vibračními 
radličkami a zcela bezúdržbovým 
jištěním proti kamenům. S pev
nou roztečí řádků se dodávají 
vyorávací agregáty s roztečí 45 

cm a 50 cm. Variabilní vyorávací 
agregát se nechá přesouvat 
pohodlně z kabiny mezi 45 cm 
a 50 cm. 900 mm velká hma
tací kola garantují ve spojení 
s inteligentním tříbodovým 

zavěšením přesné hloubkové 
vedení vyorávače. Minimalizo
vané náklady na údržbu díky 
seřizovatelným kuželíkovým 
ložiskům v převodovkách a 
pohonu vibrací.

Neucpávající se PR-vyorávač s hydraulickým jištěním proti kamenům

Rychlejší pohon vibrací s axiálním pístovým hydromotorem a 
převodovkou s čelním ozubením, seříditelná ložiska

Hmatací válec s variabilní roztečí řádků 45/50 cm, 
přesuvný pomocí tlačítka z kabiny



Hydraulické výškové nastavení nosníku radlic Hydraulické výškové nastavení vyorávacích válců

Velmi dobrý výhled do vyorávacího agregátu 
-> řidič vidí řádky řepy a výsledky ořezávání Micro-Topperu

ROPA vyorávací radličky pro nejšetrnější zacházení s řepou s 
možným nastavením úhlu a mezery v šesti pozicích







Hbitý PantherHbitý Panther
✔		TOP obratnost s úhlem zalomení 60°
✔		Optimální pozice kloubu – 1650 mm vzadu za přední nápravou
✔		U rychlejších zatáček vyrovnání rámu ke středu kruhu
✔		Lehké vyorávání také na menších polích
✔		Menší poloměr otáčení





ROPA Panther nabízí objem zá
sobníku více jak 28 m³. S rozhr
novacím šnekem je řepa v zásob
níku rovnoměrně rozdělována.
Zatížení náprav zůstává 

konstantně nízké. Stav zaplnění 
zásobníku je zobrazen na ba
reném terminálu. Toto je cenná 
podpora pro rozhodování řidiče, 
jelikož při stavu zaplnění < 50 % 

je při otočení okamžitě jasné, že 
při zpáteční cestě vystačí objem 
zásobníku až na souvrať. Nyní 
plynule hydraulicky poháněné 
podélné a příčné dopravníky 

28 m³ souhrnný objem zásobníku – flexibilní využití s udržitelnou ochranou půdy

Měření výnosu pomocí ultrazvukových senzorů a snímání 
zaplnění zásobníku



jsou vybaveny řetězy s pevným 
čepem a lištami z pružinové oceli. 
Vysoce kvalitní materiály zvyšují 
životnost hřeblových dopravníků 
a zvyšují účinnost stroje.

-  Podélný hřeblový dopravník se 
svažuje k příčnému dopravníku

-  1000 mm široký elevátor s 
dvojitým pohonem

-  podlaha zásobníku je z 
výměnných segmentů

✔		1000 mm široký elevátor







Nově vyvinutý, extra dlouhý 
vyprazdňovací dopravník se 
nachází v optimálním zorném úhlu 
z kabiny, mezi oběma nápravami, 
přímo za kloubem zalomení rámu. 
Je třínásobně sklopný a 1400 mm 
široký, pro ještě jednodušší odklá

dání na 10 m široké ukládky nebo 
bezproblémové překládání na 4 m 
vysoké návěsy. Prsty unášečů s 
délkou 150 mm garantují vysoký 
dopravní výkon během krátkého 
času za méně než 50 sekund. 
Rychlost vyprazdňování je 

plynule nastavitelná, čímž je 
možné bezproblémové překládání 
i na vedle jedoucí vozidla.
Pro jednodušší překládání, 
případně vykládání mohou 
být uloženy dvě výšky 
vyprazdňovacího dopravníku.

Extra dlouhý vyprazdňovací dopravník – rychlé vyprázdnění zásobníku

Ovládácí prvek 
zásobníku
Stisknutím tlačítka se díky 
automatické funkci celý objem 
zásobníku okolo 28 m3

vyprázdní dříve než za 50 
sekund. Komfort zajišťují 
paměťové funkce pro 2 výšky 
vyprazdňovacího dopravníku.





Přenos výkonu v 530 k / 390 kW 
silném ROPA Pantheru (Merce
des Benz šestiválcový řadový 
motor) je nyní ještě efektivnější 
při současném snížení spotřeby 

paliva a při udržitelné ochraně 
životního prostředí. Motor do
sahuje emisní normu EURO
MOT 4 i bez filtru pevných částí 
s SCR katalyzátorem.

Vysoký kroutící moment s ma
ximální hodnotou 2450 Nm je 
přenášen s optimální účinností 
novým pohonem pojezdu od 
Rexrothu přes přímo vedené 

Sofistikovaný systém pohonu zaručuje dlouhou životnost

Účinnost maximalizuje pohon pojezdu



kloubové hřídele na dvě por
tálové nápravy.
Velké planetové převodovky 
na nápravách přenášejí vysoký 
kroutící moment na velká kola. 

V režimu vyorávání se Panther 
pohybuje do 15 km/h, na silni
ci jede do 32 km/h, pokaždé 
úspornější při snížených 
otáčkách motoru.

Koncové převody se čtyřmi satelity přizpůsobené průměru kol

Výkon se potkává s účinnostíVýkon se potkává s účinností





Transfer
Wi-Fi Connect



Nová kabina a koncepce ovládání
Pod označením R-Concept slučuje ROPA 
novou intuitivní filozofii ovládání. Velký do
tykový display 12,1“ poskytuje informační 
a řídící centrum stroje. Odtud řidič sleduje 
celý stroj, informuje se o provozních stavech 
a výkonových údajích a nastavuje funkce 
a tím pracovní výsledky stroje. Ovládání 
je dvojí, volitelně buď prstem na dotykové 
obrazovce nebo otáčením a stlačováním 
„R-Select“ a „R-Direct“ otočnými tlačítky, 

které jsou ergonomicky ideálně umístěny 
do nově koncipované ovládací konzole v 
dosahu od multifunkčního joystiku. Tenká 
ovládací konzole na sedadle řidiče nabízí 
různé možnosti úprav pro ergonomickou 
a pohodlnou pozici k sezení, při současné 
zvýšené viditelnosti a vyhřívání komfortní 
sedačky. Dohromady pracovní místo extra 
třídy.

Automatiky 
skládání
Pomocí tlačítka „se 
promění“ ROPA 
Panther plněauto 
maticky ze silnič 
ního módu do 
polního. Skládání 
vyprazdňovacího do 
pravníku, 1000 mm 
širokého okružního 
elevátoru a zásobní
kového šneku ovlá
dá senzor postupně 
a někdy i současně.  
Celý proces sklá
dání se provádí díky 
současné aktivaci 
funkcí o 50 procent 
rychleji než dosud.

Světelné menu
Stiskem prstu na dotyko
vém terminálu je možné 
zapnout pracovní světla 
jednotlivě nebo všechna 
zároveň. Až tři individuálně 
definovatelné programy 
světel je možné stiskem 
prstu uložit nebo opět 
vyvolat.



Přímo do menu terminálu
>  Přímá volba hlavního menu stejně 

jako detail stroje a vyhledávání dat v 
podmenu.

Výběr důležitých pracovních 
funkcí
>  Skupina funkcí pro intuitivní výběr a 

nastavení všech pracovně důležitých 
funkcí bez velkých předchozích 
znalostí.

Stupeň čistících hvězdic

Otáčky ventilátoru

Hlavní menu

Základní nastavení

Programovatelná tlačítka (P1/P2/P3)

Systém

Základní nastavení

Autopilot

Speciální funkce

Servis

Min. otáčky vyorávání

Max. otáčky vyorávání (pouze automotiv)

Dodatečné přizvednutí cepáku

Cepák tlak na silnici vlevo

Cepák tlak na silnici vpravo

Stupeň hloubkového vedení

Rozteč řádků (mm)

Zpoždění šneku zásobníku

Stupeň otáček pádla

Hlasitost varovného bzučáku



Enormně velké a impozantní jsou nové pneumatiky Michelin
Ultraflex na přední nápravě rozměr 800/70 R38 a na zadní nápravě rozměr 900/60 
R38. I při plném zásobníku řepy je nutný tlak v pneumatikách pouze 2 bary, což je 
základ pro udržitelnou ochranu půdy. Orná půda je chráněna proti utužení a zároveň 
zlepšuje tlumící vlastnosti. Nové pneumatiky mají průměr kola 2050 mm a nabí-
zejí tak obrovské kontaktní plochy – výhoda zejména v mokrých podmínkách.

Rošty čistících hvězdic, výška, sklon a otáčky 
jednotlivě jemně nastavitelné a segmentově 
vyměnitelné

Maximální světlá výška, optimální 
dostupnost



»ROPA Panther s pneumatikami 
Michelin Ultraflex nastavuje nové 

standardy pro ochranu půdy «
Stefan Dirnberger, Straß

Službař a náruživý zemědělec



ROPA Panther - Technická data
Motor:
Vznětový motor Mercedes Benz OM471LA 
šestiválcový řadový, emisní norma EUROMOT 
4, 390 kW (530 k), 12,8 l objem, max. kroutící 
moment 2.450 Nm, otáčky vyorávání 1.250 1/min
automotivně do max. 1.650 1/min, ukazatel 
spotřeby paliva l/ha a l/h na terminálu.

Pohon pojezdu:
První stupeň: 0 – 15 km/h rychlost vyorávání,
druhý stupeň: 0 – 32 km/h
Kompletně nově postavený pohon pojezdu se 
dvěma bržděnými portálovými nápravami a 
novými planetovými převodovkami (500 mm 
průměr) se čtyřmi satelity, přímo vedené klou
bové hřídele, odbourání redukční převodovky 
pro velmi vysoký kroutící moment na vysokých 
kolech.

Pneumatiky:
1. náprava 800/70 R 38, 2. náprava 900/60 
R 38, větší průměr kol 2050 mm, extrémně 
šetrné k půdě a flexibilní pneumatiky Michelin 
s Ultraflex technologií, pouze 2 bary při plném 
zásobníku, velké kontaktní plochy nabízejí 
vysokou bezpečnost použití také v mokrých 
podmínkách a na svazích.

Svahové vyrovnávání:
Pomocí 4 válců je možné podvozek oboustranně 
naklonit o zhruba 5 stupňů ke svahu. Svahové 
naklánění je regulováno automaticky elektro
nickým měřením.

Chladící systém:
Ležaté chladící prvky uspořádané Side by Side 
pro chlazení vzduchu  a vody. Pozice umístění 
chladičů na zadní horní straně je necitlivá k 
nečistotám. Hydrostaticky plynule poháněný a 
automaticky reverzovatelný ventilátor.

Hydraulika:
Převodovka čerpadel s tlakovým mazáním a 
chlazením převodového oleje, pohon pojezdu 
BoschRexroth s pojezdovým čerpadlem 280 
ccm, pracovní hydraulika LoadSensing od 
BoschRexroth, Bucher a Hydac.

Kabina:
Nové uložení kabiny, zvukotěsné a tónované 
prosklení kolem dokola s nízkou pohledovou 
hranou, systém topení a ventilace (automatická 
klimatizace), ovládací konzole s barevným ter
minálem, ovládání joystikem, autopilot, tem

pomat, sledování motoru a diagnostika stroje 
je plně integrovaná do terminálu, vzduchem 
odpružená komfortní sedačka Grammer, 
rádio s MP3 přehrávačem a audiosystémem, 
držák telefonu, celoplošný přední stěrač, 2 
LED vnitřní světla, video monitor se zpětnou 
kamerou ve standardní výbavě, výpočet výnosů 
pomocí ultrazvukových senzorů, které měří stav 
zaplnění zásobníku.

Objem zásobníku: ca. 20 to. / 28 m³

Cepový ořezávač:
PIS  integrální ořezávač s ukládáním chrástu 
mezi řádky řepy, 2 hmatací kola
PAS  cepový ořezávač Allround, stlačením 
tlačítka ze sedadla řidiče  přepínání odkládání 
chrástu mezi integrálním systémem a rozme
táním vlevo, 2 hmatací kola
PBS – cepový ořezávač s odhozem chrástu 
vlevo, odmetací talíř a 2 vodící kola (4 vodící 
kola)

Vyorávací agregát: 
PRvyorávací agregát šestiřádkový, 45 cm, 
50 cm nebo variabilní, s hydraulickým jištěním 



proti kamenům, 900 mm velká hmatací kola 
a seřizovatelná kuželíková ložiska v pohonu 
vibrací a vyorávací převodovce, údržbová pozi
ce cepového ořezávače umožňuje vyzvednout 
cepák o 90 stupňů pro nejlepší možnou kon
trolu a servis na cepových nožích, ořezávacích 
nožích a radličkách, mezera mezi čtvrtým a 
pátým vyorávacím válcem nastavitelná, vynika
jící výhled na vyorávací agregát a ořezávač bez 
přídavných kamer.

Čištění:
Prosévací dopravník široký 800 mm, rozteč 
příček 50 mm nebo 60 mm, 1. čistící hvězdice 
o průměru 1.700 mm, 2. a 3. čistící hvězdice o 
průměru 1.500 mm, Elevátor široký 1000 mm, 
výška roštů 1./2./3. čistící hvězdice nastavitelná 
nezávisle na ostatních, možná segmentová 
obměna vodících roštů proti pružným perům.

Elektrika/Elektronika:
Napájení 24 V, 1 alternátor 150 A, 32 Super
Beam pracovních světlometů, 2 zásuvky 
12 V pro telefon a vysílačku atd., CANBus 
počítačový systém s integrovanou diagnostikou 
všech připojených komponentů do terminálu, 
update software možný pomocí USB rozhraní.

Vyprazdňovací dopravník: 
Třikrát zalomený, pro ještě jednodušší uklá
dání 10 m širokých ukládek. Unášecí prsty 
dlouhé 150 mm pro vysoký dopravní výkon a 
krátké vyskladňovací časy, šířka dopravníku 
1.400 mm pro ještě jednodušší překládání 
na návěsy, rychlé vyprázdnění zásobníku za 
méně než 50 sekund, protože podélný hřeblový 
dopravník je svažitý k příčnému dopravníku/
vyprazdňovacímu dopravníku.

Překládací výška: do 4,00 m

Evidence výnosů: 
Pomocí 2 ultrazvukových senzorů je měřen 
objem zásobníku, nasčítaní vyskladnění zásob
níku (také částečné) jsou automaticky zazna
menány do databáze polí.

Rozměry:
Délka: 13,40 m
Výška: 4,00 m (přepravní poloha)
Šířka: 3,00 m (6i řádkový s roztečí řádků 45 cm)
 3,30 m ( 6 i řádkový s roztečí řádků

50 cm a 4550 cm variabilní)

Poloměr otáčení: 6,50 m vnitřní průměr

Objem nádrže: 1050 l nafty, 130 l Ad Blue

Standardní výbava:
Centrální mazání, vyhodnocení zakázek v ter
minálu, měření spotřeby paliva, automatická 
klimatizace, vyhřívání sedačky, zadní nárazník 
se 2 integrovanými úložnými prostory.

Výbava na přání:
Widiové radličky, verze 32 km/h, kamera 
čistících hvězdic, kamera vyprazdňovacího 
dopravníku, 2. LCD barevný monitor, spínání 
rychloběhu vibrací radliček, pružná pera 
čistících hvězdic 13, odmetač na 2. čistící 
hvězdici, odmetací talíř do kamenitých pod
mínek, 4. osa (povinná pro SRN), xenonové 
světlomety, tiskárna, export dat přes USB, 
import a export dat se zpracováním zakázek 
přes USB, GIS rozhraní, GPS senzor pojez
dové rychlosti, výbava pro nakládku chrástu 
(pouze cepový ořezávač se šnekem), biohyd
raulický olej, spínač rezervy paliva.

Schváleno TÜV a profesním svazem, odpovídá 
předpisům CE. 
Technické změny vyhrazeny.

Pro lepší znázornění obrázků byly částečně demontovány existující kryty. Stroj nesmí být uveden do provozu bez krytů!
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