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✔	Praktyczny i nowatorski
✔	Zbiór całego plonu
✔	Niezawodność w każdych warunkach - trwała konstrukcja
✔	Długa żywotność i zachowanie wartości 

Maszyny dla zawodowców.Maszyny dla zawodowców.



✔		Nowa koncepcja podwozia- lepsze przygotowanie do 
pracy w mokrych warunkach

✔	Wyrównanie poziomu terenu – większy komfort jazdy
✔	Nowa kabina i łatwiejsza obsługa
✔	Duża pojemność bunkra- duża dzienna wydajność 
✔	Niewielkie zużycie paliwa
✔	Niewielkie zużycie części
✔	Ochrona gleby





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

Na skłonie podwozie zostaje przechylone nawet o 7 procent ku zboczu.Na skłonie podwozie zostaje przechylone nawet o 7 procent ku zboczu.

✔ dwie osie wahliwe z 4 cylindrami stabilizującymi
✔  o połowę mniej wahnięć podwozia - dokładne

śledzenie rzędów, mniej strat
✔ mniejsze obciążenie materiałów, dłuższa żywotność

✔ hydrauliczne połączenie cylindrów stabilizujących po jednej stronie

✔  równoważenie obciążenia tylnej i przedniej osi
–> lepsza przyczepność i ochrona gleby

✔ większa stabilność na zboczach- mniejsze ryzyko przewrotu maszyny

✔  wyorywacz zachowuje głębokość kopania -
zabiera mniej ziemi z burakami

✔ dużeopony Michelin Ultraflex- ciśnienie tylko 2 Bar

✔ większy komfort jazdy na skłonach bocznych i przy nachyleniu w przód
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Stabilizacja podwozia- przy przejeździe przez 
bruzdę lub nierówności terenu przenoszone są 
tylko w połowie na ramę podwozia!

Anti Shake and Balance SystemAnti Shake and Balance System

Do nowego kombajnu typu euro- 
Panther ROPA zaprojektowała 
nowe podwozie z dwoma osiami 
wahliwymi w połączeniu z 4 cy-
lindrami stabilizującymi. Wahanie 
maszyny zostało w ten sposób zre-

dukowane o 50% w porównaniu 
do dotychczasowych rozwiązań 
w maszynach 2- osiowych. Cel 
ten osiągnięto dzięki hydraulicz-
nemu połączeniu dwóch cylin-
drów stabilizujących na przedniej 

i tylnej osi po tej samej stronie, 
tak, aby zachwianie na jednym 
kole wynosiło tylko 50% różnicy 
wysokości terenu. 
Poprzez zredukowanie zachwiań 
podwozia maszyna lepiej śledzi 

Hydrauliczny system wyrównywania obciążenia kół z automatycznym dopasowaniem do  nachylenia terenu.

Optymalne dopasowanie do kształtu terenu dzięki dwóm osiom wahliwym z cylindrami 
stabilizującymi. Kabina bunkier i podwozie pozostają w poziomie.



Przy nachyleniu bocznym
następuje wyrównanie obciążenia

niżej położonych kół
tylnej i przedniej osi

Czujnik kątowy

Czujnik kątowy

Czujnik iem przechyłu

Czujnik iem przechyłu

Cylinder stabilizujący        
    tylnej osi

Cylinder stabilizujący 
          przedniej osi

Cylinder stabilizujący

rzędy a przystawka wyorywacza 
lepiej dostosowuje głębokość kopa-
nia, ponieważ rama kombajnu zna-
jduje się w pozycji wyśrodkowanej 
względem dwóch osi.

Hydrauliczny system wyrównywania obciążenia kół z automatycznym dopasowaniem do  nachylenia terenu.



Ropa Panther to kombajn dwu-
osiowy stworzony według wiz-
jonerskiego projektu. Liczne 
nowe rozwiązania techniczne 
zastosowane w ROPA Panther 
sprawiły, że kombajn ten jest 

bardziej ekonomiczny, zapew-
nia ochronę gleby i wydajny 
zbiór buraka cukrowego. Pan-
ther łączy w sobie sprawdzone 
w praktyce rozwiązania z in-
nowacjami technicznymi firmy 

ROPA. Szczególnie duże „łapy“ 
(opony), automatyczny system 
wyrównywania obciążenia opon 
i pochyłości terenu ze stabiliza-
torem zachwiań, długa taśma 
wyładowcza, automatyczne roz-

Ropa Panther - perfekcyjna technika na dwóch osiach



stawianie maszyny do pracy i 
składanie do transportu to tylko 
kilka z licznych innowacji. Dzięki 
nowemu systemowi obsługi R-
Concept i nowej kabinie R-Cub 
ROPA, kolejny już raz, wyzna-

cza standardy wśród kombajnów 
do zbioru buraków cukrowych.

Ropa Panther - perfekcyjna technika na dwóch osiach



Liście buraka są siekane za 
pomocą bijakowych noży 
ogławiacza i są rozprowadzane 
na międzyrzędzia. Dzięki temu 
gleba zyskuje cenne składniki 
odżywcze i jest lepiej przygo-

towana do następnych kroków 
w obróbce(humus).  Wielkość 
rozdrobnionych kawałków 
można wyregulować z kabiny. 
Ten wielofunkcyjny ogławiacz 
daje również możliwość (zdjęcie 

na górze po prawej) wyorywania 
ślad w ślad.

PISh-ROPA ogławiacz integralny ROPA - To rozwiązanie jest zalecane w przypadku normalnych warunków

PIS - ogławiacz integralny



PIS - ogławiacz integralny

PAS - ogławiacz dwufunkcyjny



Ogławiacz dwufunkcyjny 
spełnia wszystkie wymagania. 
Zależnie od potrzeb liście są 
pozostawione między rzędami 
bądź wyrzucane na wyoraną 

powierzchnię za pomocą wy-
rzutnika. Przestawienie z jednej 
funkcji na drugą następuje po-
przez naciśnięcie odpowiednie-
go przycisku, bez wychodzenia 

z kabiny. Do zbioru liści (dla bio-
gazowi lub bydła mlecznego) 
można dodatkowo zamontować 
taśmę wyrzutnika liści. 

PAS – ogławiacz dwufunkcyjny ROPA
(przełączanie z kabiny z ogławiania integralnego na wyrzucanie liści na bok)

PAS - wyrzucanie liści 



PAS – ogławiacz dwufunkcyjny ROPA
(przełączanie z kabiny z ogławiania integralnego na wyrzucanie liści na bok)

PAS - liście rozprowadzane są po międzyrzędziach



Jedyny w swoim rodzaju 
ogławiacz - umożliwia opty-
malne dopasowanie prędkości 
obrotów każdego wału 
czyszczącego niezależnie od 
siebie!

Ogławiacza ROPA PES- alternatywa     dla sprawdzonego i oszczędnego systemu Micro-Topper

ROPA nadała ogławianiu 
buraków nowy wymiar.

Zbiór całego buraka z główką!Zbiór całego buraka z główką!

Zbieraj buraki 

z główką!



Każdy wał ogławiacza może 
zostać oddzielnie podniesiony 
lub opuszczony. Dzięki temu 
kierowca może reagować na 
zmieniającą się obsadę bura-
ka.

Dzięki funkcji MEMORY Joy-
stick zapamiętuje różne usta-
wienia.  

Ogławiacza ROPA PES- alternatywa     dla sprawdzonego i oszczędnego systemu Micro-Topper

Zbiór całego buraka z główką!Zbiór całego buraka z główką!



Praktyczne rozwiązanie Ropa 
Micro-Topper spełnia wyma-
gania zarówno plantatorów i 
usługodawców jak i cukrowni. 
Pozwala ono zebrać całe bura-

ki z główką, ale bez liści. 
Ogławiacz pracuje na zmniej-
szonych obrotach i prowadzony 
jest tyle wysoko, że na każdym 
buraku zostają liście. Dzięki 

temu wydłuża się żywotność 
noży ogławiacza (mniejszy 
kontakt z podłożem i kamie-
niami) i maleje zużycie pali-
wa.  Grzebień Mikro-Topper’a 

Micro-Topper - maksymalny zysk bez dodatkowych wydatków

… bez wątpienia większy zysk!

Wał ogławiacza jest prowadzony tak wysoko, że na każdym buraku zostają ogonki liści 



wyczuwa każdą pojedynczą 
główkę buraka. Przy większych 
burakach zwiększa się szcze-
lina cięcia i ogławiacz ucina 
więcej. Przy małych burakach 

szczelina się zmniejsza. Żaden 
burak nie zostaje nadmiernie 
dogłowiony a jakość kopania 
jest większa niż kiedykolwiek! 
Grubość cięcia jest regulowa-

na z kabiny. Dogławianie czy 
ścinanie liści to kwestia wybo-
ru. 

Faktem jest, że system Micro-Topper
maksymalizuje zyski.

Zbieraj całe burakiZbieraj całe buraki

Grzebień dogławiacza dociąga nasady każdego buraka- liście zostają ścięte



Hydrauliczne zabezpieczenie 
przed kamieniami, umieszczone
u góry agregatu, niewymagający 
konserwacji prowadnik liniowy.

Agregat wyorywującyPRh wyposażony 
jest w lemiesze wibrujące i całkowicie 
bezobsługowe, hydrauliczne zabez-
pieczenie przed kamieniami. 
Dostępne są agregaty ze stałymi od-
stępami międzyrzędzi, które podczas
jednego przejazdu wyorywują buraki

z 6,8 lub 9 rzędów. Do nabycia jest 
również przestawny sześciorzędowy 
agregat z możliwością ustawienia 
międzyrzędzi na 45 lub 50 cm. 
Koła kopiujące o średnicy 900 mm 
zapewniają w połączeniu z zintegro-
wanym trój-punktem dokładne pro-

wadzenie głębokości wyorywacza. 
Minimalne koszty obsługi zapewniają 
regulowane łożyska stożkowe w 
przekładniach napędu lemieszy 
wibrujących. 

Ogławiacz PR z hydraulicznym zabezpieczeniem przed kamieniami

Szybszy napęd wyorywaczy z silnikiem hydraulicznym i 
przekładnią zębatą, regulowaną łożyskiem stożkowym

Przestawianie szerokości wału kopiującego z 
45/50 cm za pomocą przycisku w kabinie



Hydrauliczne ustawianie wysokości belek ogławiacza Hydrauliczne ustawianie wysokościwałów wyorywacza

Bardzo dobry widok na agregat wyorywujący – operator widzi 
zarówno rzędy buraków, jak i efekty pracy Mikro-Topper‘a.

Lemiesze ROPA z 6 otworami pozwalają na dopasowanie 
odpowiedniej konfiguracji.







Zwinna PanteraZwinna Pantera
✔		Z 60 stopniowym przegubem
✔		Przegub1650 mm za przednią osią
✔		Przy szybkim pokonywaniu zakrętów nachylenie podwozia do wewnątrz
✔		Łatwe rozpoczynanie kopania na polu nawet przy małych plantacjach
✔		Mały promień skrętu





Stan wypełnienia zasobnika 
pokazany jestna kolorowym 
terminalu. Stanowi to cenną 
wskazówkę dla operatora, 
ponieważ przy wskazaniu < 

50 % jest on pewny,że wystar-
czy mu miejsca na zbiór w 
drodze powrotnej. Hydrau-
licznie napędzane podłogi 
zgarniające – poprzeczne i 

wzdłużne- wyposażone są 
we wzmocnione łańcuchy 
z pełnymi bolcamii listwy 
ze stali sprężynowej. Wy-
sokiej jakości materiały 

Zbiornik o pojemności 28 m³ - wszechstronne zastosowanie i ochrona gleby

Rejestracja zbioru dzięki sensorom ultradźwiękowym i 
pomiarowi wypełnienia zbiornika



przedłużają żywotność podłóg 
zgarniających oraz podnoszą 
wydajność maszyny.

-  podłogi zgarniające wzdłużne pod 
nachyleniem względem podłóg 
zgarniających poprzecznych

-  taśma wyładowcza o szerokości 
1000 mm z podwójnym napędem

-  wymienne segmenty podłogi bunkra

✔		Elewator o szerokości 1000 mm







Nowa ekstremalnie długa taśma 
wyładowcza znajduje się pomiędzy 
dwoma osiami, bezpośrednio za 
przegubem i jest dobrze widoczna 
z kabiny. Łamie się ona w trzech 
miejscach i jest szeroka na 1400 
mm. Daje to możliwość łatwego 

przybliżenia się do przyczepy i bez-
problemowego przeładunku, nawet 
na przyczepę o wysokości 4m. Pal-
ce zabieraków o długości 150 mm 
gwarantują wysoką wydajność 
taśmy i krótki czas przeładunku 
(mniej niż 50 s). Prędkość 

wyładunku jest regulowana bezsto-
pniowo co umożliwia przeładunek 
na równolegle jadący pojazd.
Aby ułatwić jeszcze bardziej 
rozładunek stworzono możliwość 
zapisywania w systemie dwóch 
wysokości taśmy.

Ekstremalnie długa taśma wyładowcza- szybkie opróżnianie bunkra

Obsługa zasobnika
Za pomocą jednego przycisku 
możliwe jest automatyczne 
wyładowanie 28 m3 zasobni-
ka w mniej niż 50s - komfort 
zapewnia także zapamiętanie 
dwóch wysokości taśmy 
wyładowczej.





Napęd w euro- Panther z silni-
kiem 530 PS / 390 KW (Merce-
des Benz 6-sześciocylindrowy, 
rzędowy) stał się jeszcze 
bardziej wydajny i pozwala 

zaoszczędzić paliwo i chronić 
środowisko. Motor osiąga po-
ziom emisji spalin EUROMO-
TOR4 nawet bez katalizatora 
dzięki zastosowaniu SCR KAT.

Przy zachowaniu pozycji pros-
tej wałów Kardana maksy-
malny moment obrotowy o 
imponującej wartości 2450 Nm 
jest przenoszony przez napęd 

Pomysłowy napęd jazdy dla przedłużenia żywotności maszyny

Maksymalna efektywność napędu.



Rexroth na dwie zwolnice, przy 
zachowaniu optymalnych para-
metrów.
Duże przekładnie planetarne 
w osiach przenoszą moment 

obrotowy na duże koła. Panther 
osiąga prędkość 15 km/h, w try-
bie kopania i nawet 32 km/h w 
trybie jazdy po drodze.

Przekładnie planetarne dopasowane do średnicy opon.

Siła łączy się z wydajnościąSiła łączy się z wydajnością





Transfer
Wi-Fi Connect



Nowa kabina i system obsługi w ROPA Panther
Pod nazwą R-Concept kryje się nowa filozo-
fia obsługi intuicyjnej firmy ROPA. Touch-
display (monitor dotykowy) o wielkości 12 
cal stanowi centralę informacji i komunikacji 
maszyny. Z tego miejsca operator kontro-
luje cała maszynę, uzyskuje informacje o 
jej pracy i osiągach oraz zmienia jej funk-
cje. Obsługa jest możliwa na dwa sposoby: 
przez dotykanie ekranu lub poprzez pokrętła 
„R-Select“ i „R-Direct“ znajdujące się w 

zasięgu ręki, w pobliżu joysticka wielofunk-
cyjnego na nowo zaprojektowanej konso-
li. Prosta w obsłudze konsola umożliwia 
optymalne ustawienie sie dzenia i wszyst-
kich innych urządzeń oraz panoramiczny 
widok z kabiny. Maszyna jest też seryjnie 
wyposażona w ogrzewany, amortyzowany 
powietrzem fotel. Jednym słowem Panther 
zapewnia miejsce pracy klasy EKSTRA.

Rozkładanie i składa-
nie automatyczne
Przez naciśnięcie 
guzika Panther zmie-
nia tryb jazdy po dro-
gach na tryb kopania. 
Taśma wyładowcza, 
elewator o szerokości 
1000 mm, ślimaki w 
bunkrze i inne gru-
py części rozkładają 
się kolejno a nawet 
jednocześnie. Dzięki 
systemowi kontroli 
sterowanym senso-
rami wykluczona jest 
jakakolwiek kolizja 
podzespołów. Cały 
proces rozkładania 
trwa dzięki jednoczes-
nym rozpoczęciu kil-
ku różnych funkcji o 
połowę krócej.

Menu oświetlenia
Poprzez naciśnięcie ikony 
na terminalu dotykowym 
można włączyć oświetlenie 
robocze (poszczególne 
lampy osobno lub wszyst-
kie jednocześnie).  Możliwe 
jest zapisanie i odtworze-
nie ustawienia świateł.



Bezpośrednio do głównych 
menu terminala
->  Bezpośrednie przejście do menu głównych 

jak i ustawienie szczegółów i pobieranie 
danych z menu podporządkowanych.

Wybór najważniejszych funkcji 
roboczych
->  Każdy z podzespołów maszyny jest ste-

rowany indywidualnie. Dzięki intuicyjne-
mu systemowi sterowania każdy, nawet 
początkujący operator jest w stanie z 
łatwością sterować maszyną. 

Poziom obrotów gwiazd sitowych

Poziom obrotów

Menu Główne

Ustawienia podstawowe

Programowalneprzyciski (P1/P2/P3)

System

Ustawienia podstawowe

Autopilot

Funkcje dodatkowe

Serwis

Min. prędkość wyorywacza

Max. prędkość wyorywacza (Tylko w trybie automotiv)

Automatycznepodnoszeniebijaka

Ciśnienie ogławiacza podczas jazdy po drodze lewa strona

Ciśnienie ogławiacza podczas jazdy po drodze prawa strona

Automatyka głębokości (poziom)

Odstęp między rzędami (mm)

Opóźnienie ślimaka w bunkrze

Poziom obrotów łopaty(padla)

Głośność sygnału ostrzegawczego



Niezwykle duże i imponujące są nowe opony Michelin. Nowe 
opony 800/70 R38 Ultraflex na przedniej osi i 900/60 R38 Ultraflex na tylnej osi umożliwiają 
długotrwała ochronę gleby. Nawet przy pełnym bunkrze wymagane ciśnienie w oponach 
wynosi tylko 2 Bary. Ziemia uprawna jest chroniona i zachowane zostają jej właściwości od-
prowadzania wody. Mówiąc krótko nowe opony mają średnicę 2050 mm i zapewniają nie-
zwykle duża powierzchnię podparcia to duża zaleta szczególnie w mokrych warunkach.

Wysokość, nachylenie i obroty każdej gwiazdy 
sitowej można dokładnie wyregulować. 
Są one wymienne (w segmentach).

Maksymalne oczyszczanie z ziemi, 
dobry dostęp do gwiazd



»ROPA Panther z ogumieniem 
Michelin Ultraflex wyznacza 

nowe standardy, jeśli 
chodzi o ochronę gleby«

Stefan Dirnberger, Straß
Usługodawca i rolnik z zamiłowania



ROPA Panther - Dane techniczne
Silnik:
Mercedes Benz Diesel OM471LA sześciocylindrowy, 
rzędowy, Emisja spalin EUROMOT 4, 390 kw (530 
koni mechanicznych), 12,8 l pojemności, max. 
moment obrotowy 2.450 Nm, obroty silnika podczas 
wyorywania, 1.250 1/min przy włączonym systemie 
automotywnym max. 1.650 1/min,Wskaźnik zużycia 
paliwa l/ha i l/h na terminalu.

Napęd:
Bieg pierwszy: 0 - 15 km/h prędkość kopania, bieg 
drugi: 0 - 32 km/h
Całkowicie nowy napęd jazdy z dwoma hamującymi 
osiami portalowymi i nowymi Planetami (500 mm 
średnicy) z czterema przekładniami planetarnymi 
oraz liniowe położenie wałów napędowych 
pozwalają na przeniesie bardzo wysokiego momen-
tu obrotowego na koła.

Ogumienie:
1. Oś 800/70 R 38, 2. oś 900/60 R 38, duża 
średnica 2050 mm, najwyższa ochrona gleby i elasty-
czne opony Michelin z technologią Ultraflex, tylko 2 
bar ciśnienia przy pełnym załadunku. Dzięki dużej 
powierzchni podparcia opony maszyna jest niezawod-
na, nawet na mokrym terenie i skłonach bocznych.

Równoważenie pochylenia terenu:
Dzięki 4 cylindrom hydraulicznym podwozie może 
zostać przechylone po obu stronach o 7 procent 
w stronę zbocza, wyrównanie pochylenia terenu 
następuje za pomocą elektronicznych pomiarów 
pełni automatycznie.

System chłodzenia:
Elementy chłodzenia w pozycji „side by side“. 
Chłodnica odporna na zabrudzenia dzięki swojemu 
umiejscowieniu w tylnej górnej części kombaj-
nu. Wiatrak chłodnicy z płynnym hydrostatycznym 
napędem posiadający automatyczny rewers.

Hydraulika:
Przekładnia rozdzielcza pomp ze smarowaniem 
podciśnieniowym i chłodzeniem oleju przekładni, 
napęd Bosch-Rexroth z pompą jazdy 280ccm, 
hydraulika BoschRexroth i Bucher, Bucher i Hydac.

Kabina:
Nowe łożyskowanie kabiny: wyciszone, w pełni osz-
klone wnętrze daje duże pole widzenia w dół. System 
ogrzewania i nawiewu (automatyczna klimatyzacja), 
R-Concept Bedienkonsole, 12,1“ R-Touch-Display, 
obsługa za pomocą joysticka, autopilot, tempomat, 

kontrola silnika/ diagnozowanie błędów w maszynie 
na terminalu, komfortowy fotel Grammer, MP3-
Radio z systemem audio, uchwyt na telefon, wycier-
aczki całej powierzchni szyby, 2 wewnętrzne lampy 
LED, Monitor wideo z montowaną seryjnie kamerą 
cofania, rejestracja zbioru dzięki ultradźwiękowemu 
pomiarowi wypełnienie bunkra.

Pojemność zbiornika: około. 20 t / 28 m³

Ogławiacz:
PIS – ogławiacz integralny, rozprowadzanie liści na 
międzyrzędzia, 2 koła podporowe
PAS – ogławiacz dwufunkcyjny przestawiany za 
pomocą przycisku w kabinie z funkcji wyrzucania 
liści na międzyrzędzia na funkcje wyrzucania na bok 
(na lewą stronę), 2 koła podporowe
PB2S- ogławiacz z wyrzutnikiem liści na bok ( na 
lewą stronę) talerz wyrzutnika liści i 2 koła podporo-
we ( opcjonalnie 4) 
PBSW – ogławiacz z wyrzutnikiem liści na lewą 
stronę, talerz wyrzutnika i 2 koła podporowe

Wyorywacz: 
Sześciorzędowy agregat 45cm, 50 cm lub przes-
tawny, hydrauliczny system zabezpieczający przed 



kamieniami, koła kopiujące 900 mm i przestaw-
ne łożysko kulkowe w przekładni napędu lemie-
szy i w przekładni walców wyorywacza. Pozycja 
do prac konserwacyjnych umożliwia podniesienie 
ogławiacza o 90 stopni, aby móc jak najlepiej 
kontrolować i serwisować elementy wyorywacza; 
regulowana odległość pomiędzy czwartym a 
piątym wałem wyorywacza; doskonały widok na 
wyorywacz i dogławiacz bez dodatkowej kamery.

Czyszczenie:
Taśma sitowa o szerokości 800mm, rozstaw prętów 
50 mm,
1. gwiazda 1.700 mm średnicy, 2.i 3. Gwiazda 1.500 
mm średnica, elewator o szerokości 1000 mm, 
ruszta 1.,2., 3., gwiazdy niezależnie regulowane, 
możliwa modułowa wymiana ze standardowych 
rusztów czyszczących do sprężynujących palców 
rusztów.

Elektryka/Elektronika:
24 woltowa instalacja, alternator 150 Amper, 
24 reflektory robocze firmy Hella, oświetlenie 
Comming-Home, 2 gniazdka 12 V ( na telefon etc.) 
Szyna komunikacyjna CAN- Bus z możliwością 
diagnostyki wszystkich urządzeń z poziomu termi-
nala.  Aktualizacja oprogramowania możliwa dzięki 
interfejsowi USB.

Taśma wyładowcza: 
Składana w 3 miejscach taśma umożliwia jeszcze 
łatwiejsze przybliżenie się do naczepy lub pryz-
my. Palce zabierające taśmy o długości 150 mm 
zapewniają efektywną moc wyładowczą, krótki czas 
wyładunku około 50 s. Buraki są przenoszone przez 
podłogi zgarniające wzdłużne nachylone względem 
podłóg zgarniających poprzecznych.

Wysokość przeładunku: do 4 m

Pomiar i rejestreacja zbioru: 
Za pomocą 2 sensorów ultradźwiękowych mierzona 
jest zawartość zasobnika.Łączna wartość ładunków 
(również w przypadku niepełnego bunkra) jest 
rejestrowane automatycznie w bazie danych.

Wymiary:
Długość: 13.40 m
Wysokość: 4,00 m ( pozycja do transportu) 
Szerokość: 3,00 m  (wyorywacz sześciorzędowy 

przy rozstawie 45 cm) 
 3,30 m  (wyorywacz sześciorzędowy 

przy rozstawie przestawnym 
45-50 cm)

Promień skrętu: 6,50 m

Pojemność zbiornika paliwa :
1050 l Diesel, 130 l Ad Blue

Wyposażenie standardowe:
Układ centralnego smarowania, analiza zadań 
poprzez terminal, ogrzewany fotel operatora, 
schowek zintegrowany z tylną częścią maszyny.

Opcje dodatkowe:
Wyrzutnik liści w wersji na tereny kamieniste, 
lemiesze widiowe, wzmocnione wałki wyorywacza, 
dodatkowe palce sprężyste na gwiazdy 1-3, popy-
chacz na 2. Gwieździe (Quirl), kamera na gwiazdy, 
kamera na taśmę wyładowczą, drugi monitor LCD, 
2 LED-owe reflektory świateł długich, drukarka 
danych, R- Transfer-eksportowanie danych przez 
WI-Fi na aplikację ROPA App lub na Stick USB, 
import danych poprzez zarządzanie zadaniami, 
Distance Control Assistant, czujnik prędkości jazdy 
GPS, taśma do transportu liści na przyczepę ( tylko 
przy ogławiaczu z wyrzutnikiem liści), olej hydrauli-
czny BIO, automatyczne wyrównywanie nachylenia 
terenu, manualne wyrównywanie nachylenia 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, bez których maszyna nie może rozpocząć pracy!



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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