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Nierówności podłoża (np. podczas najeżdżania na bruzdę) są tylko w połowie 
przenoszone na ramę - stabilizacja chwiejności podwozia!
Optymalne dopasowanie do konturu podłoża za pośrednictwem dwóch osi wahliwych
z siłownikiami stabilizacyjnymi - kabna, zasobnik i podwozie utrzymywane
są w pozycji poziomej 

Anti Shake and Balance System
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W przypadku zwisającego boku Kompensacja 
nacisku kół między przednim a tylnym 
kołem po stronie spadku

Czujnik kąta

Czujnik kąta

Czujnik poziomu

Siłownik stabilizujący

Kombajn ROPA Panther 2 
posiada nowatorską koncepcję 
podwozia z 2 osiami wahliwymi 
i 4 cylindrami stabilizującymi. W 
stosunku do zwykłych podwozi 
z 2-osiowymi wyorywaczami 
buraków, w maszynie chwiejność 
została zmniejszona o 50 

procent. Powodem tego jest 
połączenie hydrauliczne między 
siłownikiem stabilizacyjnym w 
przedniej i tylnej osi z jednej 
strony, dzięki czemu nierówności 
podłoża, które oddziałują na 
koło na wysokości, tylko w 50 
procentach są przenoszone 

na ramę. Poprzez redukcję 
chwiejności podwozia poprawia 
się jednocześnie prowadzenie w 
rzędach i na głębokości przystawki 
wyorywacza, ponieważ rama jest 
ustawiona na środku względem 
położenia obu osi.

Koncepcja podwozia z wyrównaniem obciążenia kół oraz wyrównaniem 
nachylenia terenu, sterowanym komputerowo

Siłownik stabilizujący
    (wahliwa przednia oś)
Siłownik stabilizujący
    (wahliwa przednia oś)

Siłownik stabilizujący
(wahliwa tylna oś)
Siłownik stabilizujący
(wahliwa tylna oś)

Czujnik poziomuCzujnik poziomu





Anti Shake and
Balance System
Hydrauliczny system wyrównania obciążenia 
kół z w pełni automatycznym dopasowaniem 
do nachylenia terenu
■ 2 osie wahliwe z 4 siłownikami stablizującymi

■  50 procent mniej wahnięć podwozia i TUZ w celu 
zapewnienia dokładniejszego prowadzenia 
w rzędach i redukcji uszkodzeń buraków

■ mniejsze obciążenie materiału, większa żywotność

■  połączenie hydrauliczne siłowników stabilizujących po każdej 
stronie

■  równoważenie nacisku kół w tylnej i przedniej osi
-> lepsza przyczepność i ochrona gleby

■ większa stabilność na zboczach, mniejsze ryzyko wywrócenia

■ lepsze prowadzenie na głębokość, mniejsze pobieranie ziemi            

■  wielkowymiarowe ogumienie Michelin Ultraflex,
tylko 2 bary ciśnienia powietrza w oponach

■  wyższy komfort jazdy również na zboczach i na poprzeczniaku

W pełni automatyczne 
wyrównanie nachylenia 
terenu
Na zboczu podwozie przechyla 
się w stronę tego zbocza.





Sportowy i zwinny Panther
■  NAJLEPSZA zwrotność dzięki kątowi przegubu wynoszącemu 60°
■  Optymalna pozycja przegubu - 1650 mm za przednią osią
■  Podczas szybkiej jazdy po zakrętach podwozie przechyla się

w kierunku środka okręgu
■ Łatwiejsze rozpoczęcie orania również w przypadku małych pól
■ Mniejszy promień skrętu
■ Jazda po drogach z prędkością 40 km/h już przy 1265 obr./min.



Transfer
Wi-Fi Connect



Ergonomia i komfort,
operator jest w centrum zainteresowania.

R-Cab w nowym stylu
Przyjazne, łatwe do pielęgnacji wnętrze nowej kabiny z wzbogaconym 
wyposażeniem gwarantuje bardzo przyjemną pracę. Dokoła fotela 
operatora maszyny usytuowane są liczne i bardzo obszerne schowki, 
półki oraz dużo wolnego miejsca. Do wyposażenia seryjnego należy 
komfortowy fotel Grammer ROPA Evolution z podgrzewaniem i 
aktywną wentylacją, a także lodówka pod komfortowym fotelem 
pasażera. Bardzo mocne refl ektory LED rozjaśnią nawet 
najciemniejszą noc.

System wideo R-View (opcja)
Część tylna maszyny pokazywana jest na monitorze z perspektywy 
lotu ptaka. Przeszkody są widoczne i dzięki temu zapobiega się 
kolizjom.



Wybór ważnych funkcji roboczych
 Zgrupowane funkcje celem intuicyjnego 
wyboru i sterowania wszysktch 
ważnych przy pracy funkcji nawet przez 
początkującego operatora.

Intuicyjna podwójna koncepcja obsługi - Pod nazwą R-Concept kryje się stworzona 
przez firmę ROPA nowa filozofia 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 optymalizuje 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 skonstruowanej konsoli w zasięgu joysticka wielofunkcyjnego. Przejrzysta konsola 
obsługi usytuowana w pobliżu fotela kierowcy ofreuje liczne możliwości regulacji i 
zapewnia wygodną pozycję siedzącą przy dalej ulepszonym widoku panoramicznym.

Miejsce pracy klasy premium, przyjemne wyorywanie.

Prędkość obrotowa gwiazd sitowych

Wysokość / pozycja ruszta



Sterowanie oświetleniemMenu oświetlenia
Poprzez naciśnięcie ikony 
na terminalu dotykowym 
można włączyć 
pojedyncze lub wszystkie 
reflektory robocze.
Trzy dowolne definiowalne 
programy oświetlenia są 
zapisywane i odtwarzane 
przy pomocy panelu 
dotykowego.

Bezpośrednio do menu terminalu
Bezpośrednie przejście do menu 
głównego oraz ustawienie szczegółowe 
maszyny i pobieranie danych z menu 
podrzędnych.

Automatyczne 
rozkładanie i 
składanie
Przez naciśnięcie guzika 
ROPA Panther 2 zmienia 
automatycznie tryb jazdy 
z trybu jazdy po drogach 
na tryb praca na polu. 
Taśma wyładowcza, 
elewator pierścieniowy 
o szerokości jednego 
metra, ślimak zasobnika 
i inne grupy składają się 
kolejno, a częściowo 
nawet jednocześnie. 
Dzięki sterowanym 
sensorami systemom 
kontroli zapobiega się 
błędnej obsłudze maszyny 
i wyklucza kolizje. 
Dzięki optymalnemu 
nasterowaniu 
poszczególnych funkcji 
cały proces rozkładania 
trwa bardzo krótko.

Menu główne

Przyciski programowe (P1/P2/P3)

Ustawienia podstawowe

Autopilot

Sterowanie oświetleniem

Funkcje specjalne

System

Dane pracy

Min. obroty wyorywania

Maks. obroty wyorywania (tylko automotiv)

Wycieraczka - interwal

Cześciowe wyłączenie napędu

Osłabienie reakcji pedału jazdy żółw

Pozostałe





Oświetlenie Power-LED rozjaśnia nawet najciemniejszą noc

10.000 lumen na kabinie operatora
Nowo zaprojektowana kabina R-Cab została w znaczniej mierze dowartościowana i zawieszona 
na hydraulicznych tulejach amortyzujących. W centrum uwagi znajduje się operator maszyny, 
który ma doskonały wgląd w udoskonalony agregat wyorywacza i to z bardzo wygodnej, 
ergonomicznej pozycji siedzącej.



Odliściacz ROPA RES

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.









Wyrzutnik liści RAS
ROPA ogławiacz uniwersalny z wyrzutnikiem liści
Liść buraka zostaje rozdrobniony i przy pomocy ślimaka liści przesuwany jest 
w kierunku talerza liści i następnie rozsiany na przeoraną glebę. Przestawienie 
wykonywane jest przyciśnięciem guzika wygodnie z kabiny. Celem zbioru liścia 
buraka (biogaz, pasza) można zamontować opcjonalnie taśmę liści.

RAS - integralne rozkładanie 
liści na międzyrzędzia
ROPA ogławiacz uniwersalny z 
integralnym rozkładaniem liści
Rozdrobnione liście są rozdrabniane i pozostawiane 
między rzędami. Przestawienie wykonywane jest 
przyciśnięciem guzika wygodnie z kabiny.

Ilustracja Tiger 6, ogławiacz identyczny jak w modelu Panther 2 Ilustracja Tiger 6, ogławiacz identyczny jak w modelu Panther 2



RIS - ROPA ogławiacz integralny
ROPA ogławiacz integralny - standardowa rekomendacja do normalnych 
warunków wyorywania
Liście buraka zostają odcięte i posiekane przy pomocy solidnych noży ogławiacza i odłożone 
pomiędzy rzędami. Dzięki temu rozwiązaniu liście buraka wraz z ich wszystkimi substancjami 
odżywczymi odprowadzane są równomiernie do ziemi, co stanowi optymalną przesłankę dla 
późniejszej obróbki gleby i szybkiej przemiany w humus.



Micro-Topper
Ostry nóż odcina liście buraka, nic się nie marnuje, 
buraki  nie są za nisko ogłowione.  
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Wyorywacz PR z optymalną wagą i regulacją pojedynczych rzędów
Agregat wyorywujący PR wyposażony jest w przeciwbieżne lemiesze wibrujące, siedem 
wałków wyorywacza, całkowicie bezobsługowe, hydrauliczne zabezpieczenie przed 
kamieniami i regulację głębokości pojedynczych rzędów. Koła kopiujące o średnicy 850mm 
zapewniają w połączeniu ze zintegrowanym trójpunktem dokładne prowadzenie głębokości 
wyorywacza. Minimalne koszty obsługi zapewnią nastawne łożyska wałeczkowo-stożkowe w 
przekładniach i napędzie lemieszy wibrujących. 





Komfortowa pozycja konserwacji - wyorywacz RR
Komfortowa pozycja przeglądów i konserwacji umożliwia optymalną kontrolę i serwisowanie noży ogławiacza, 
noży dogławiacza i lemieszy. Ogławiacz oraz wyorywacz można obrócić o 90 stopni do góry poprzez naciśnięcie przycisku
w kabinie lub z pozycji ziemi za pomocą przycisków.

Naciskając przycisk na wyorywaczu można 
uruchomić slinik, aby następnie ustawić 
pożądaną pozycję konserwacji.





Panther 2 XL - wydajność i moc
Dzięki wyposażeniu ROPA Panther 2 w agregat wyorywujący 8 bądź 
9 rzędowy typu PR-XL może osiągnąć znacznie większe wyniki 
powierzchniowe przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości wyorywania. 
Mniejsze zużycie paliwa, niższe koszty stałe i podwyższona jakość 
dogławiania to decydujące zalety tego rozwiązania systemowego. W 
przypadku zastosowania szerokich agregatów PR-XL również przednia oś 
kombajnu Panther 2 może być wyposażona w jeszcze szersze, ekstremalnie 
chroniące podłoże opony 900/60R38 Ultrafl ex. Mniej przejazdów i zwrotów 
przyczynia się do jeszcze większej ochrony gleby.

Znacznie większe wyniki powierzchniowe przy mniejszym zużyciu paliwa 
powodują zmniejszenie nakładów i tym samym wzrost efektywności zbioru 
buraków. Mniej przejazdów i zwrotów przyczynia się do jeszcze większej 
ochrony gleby.



Ilustracja Tiger 6, identyczny jak w modelu Panther 2



Zasobnik o pojemności 30 m3

Powiększona powierzchnia czyszczenia oraz 
nowy mechanizm czyszczenia gwiazdy sitowej

Automatyka wypełniania zasobnika gwarantuje optymalną trakcję i najlepsze z możliwych rozłożenie 
obciążenia i to we wszystkich warunkach. Za rejestrację zbiorów odpowiedzialne są dwa sensory 
ultradźwiękowe, które sumują ładunki zasobnika i zapisują je w banku danych zleceń.

Odpowiednio do większej mocy silnika w modelu Panther 2, odpowiednio dostosowana została także 
wydajność czyszczenia. Przystawka wyorywacza RR ma dodatkowy siódmy wał wyorywacza i dzięki 
temu jego powierzchnia czyszcząca jest o 15 procent większa. Poszerzony wlot do kanału taśmy 
sitowej gwarantuje jeszcze szybszy wylot buraków do powiększonej gwiazdy sitowej. Za pierwszą 
gwiazdą sitową o średnicy 1 740 mm znajdują się dwie kolejne gwiazdy o średnicy 1 550 mm każda, 
zanim buraki trafią do elewatora o szerokości 1 000 mm.





Szybki przeładunek, delikatne i 
komfortowe opróżnianie zbiornika
Chroniące buraki zabieraki poliuretanowe umożliwiają większą 
wydajność i krótki przeładunek trwający tylko 50 sekund przy 
pełnym zasobniku, o pojemności około 30 m³. Nowa bardzo długa 
taśma wyładowcza pod kątem konstrukcji i długości odpowiada 
taśme z modelu Tiger 6.
Taśma wyładowcza ma 1600 mm szerokości i jest potrójnie 
składana. Dzięki konstrukcji pochodzącej z modelu ROPA Tiger 
6, pomimo wydłużenia taśmy wyładunkowej można było jeszcze 
bardziej zmniejszyć wysokość konstrukcyjną – kolejna zaleta w 
przypadku wyorywania pod liniami elektrycznymi.





Bardzo długa taśma wyładowcza - większy odstęp oznacza 
większe bezpieczeństwo
Wyraźnie wydłużona taśma wyładowcza jest widoczna doskonale i pod właściwym kątem z kabiny i 
znajduje się między obydwoma osiami za przegubem w ramie. Podczas załadunku na jadące obok 
pojazdy do wywózki kierowca dobrze widzi taśmę wyładowczą bez dodatkowych kamer. Dzięki temu 
kierowca może równomiernie ładować pojazdy do wywózki w ergonomicznej i przyjemnej pozycji. 
Stwarza to najlepsze warunki do pozbawionych stresu i strat żniw buraków cukrowych, zwłaszcza 
podczas długich dni i nocy.





Przy załadunku na równolegle jadący pojazd przeładunek 
przebiega bardziej płasko. W połączeniu z bardziej wydajnym 
mechanizmem opróżniania zbiornika, w porównaniu do modelu 
Panther 1 umożliwia to jeszcze szybszy rozładunek podczas 
jazdy. Możliwy jest szybki i bezpieczny załadunek pojazdów 
do wywózki o wysokości nawet 4 metrów. W celu zapewnienia 
jeszcze większego bezpieczeństwa na panelu obsługowym 
zasobnika można zapisać 2 osobne wysoki rozładunku.

Szybki załadunek na płasko 





Volvo Penta D16 o mocy 700 KM / 515 kW i z pojemnością skokową 16,12 litra
Przeniesienie mocy w silniku o mocy 700 KM / 515 kW w kombajnie Panther 2, dzięki zastosowaniu silnika Volvo 
6-cylindrowego, rzędowego (poziom emisji spalin EPA 4 final), o 16,12 litra pojemności skokowej, z wtryskiem pompa-dysza 
(PDE), katalizatorem SCR i AdBlue jest jeszcze bardziej wydajniejne. Maksymalny moment obrotowy wynosi 3200 Nm przy 
1260 obr/min. Już od 1000 obr/min siłacz ten stawia do dyspozycji niesamowity moment obrotowy rzędu 3150 Nm. Wyorywanie 
następuje już przy 1100 obr./min z momentem obrotowym 3150 Nm - 28 procent wyższym w porównaniu do modelu Panther 1 
z momentem 2450 Nm. 

■  Przesłanka dla wyższych wydajności dziennych, 
większa moc przy zmniejszonych obrotach.



Ilustracja Tiger 6, silnik - identyczny jak w modelu Panther 2



Volvo Penta D16 o mocy 768 KM / 565 kW i z pojemnością skokową 16,12 litra
W celu zapewnienia jeszcze większej wydajności 
firma ROPA zamontowała w modelu Panther 
2 silnik o mocy 768 KM / 565 kW, firmy Volvo 
6-cylindrowy, rzędowy (Typ TAD1643VE-B), 
16,12 litrów pojemności skokowej i wtryskiem 
pompa-dysza (PDE). Ten krzepki siłacz daje sobie 
radę bez AdBlue, SCR-Kat i recyrkulacji spalin. 
Ogranicza to nakłady logistyczne i minimalizuje 
czasy przestoju. Maksymalny moment obrotowy 
o imponującej wartości 3260 Nm - o 33 procent 
większy niż w modelu Panther 1 z momentem 
obrotowym 2450 Nm- jest przenoszony 
przez bezstopniowy napęd, przy zachowaniu 
optymalnych współczynników sprawności. 
238 KM / 175 kW dodatkowej mocy w porównaniu 
z modelem Panther 1 skutkuje większą 
wydajnością na hektar, zwłaszcza podczas 
wyorywania pod górę, podczas rozładunku w 
czasie jazdy lub wyorywania więcej niż 6 rzędów 
za pomocą agregatów XL.

■  Przesłanka dla jeszcze wyższych wydajności 
dziennych, większa niezawodność w pracy.





Silnik Panther 2c:
Volvo Penta D16, 700 KM/515 kW
Pojemność skokowa 16,12 l, 6-cylindrowy, 
rzędowy, wtrysk pompa-dysza (PDE)
Poziom emisji spalin EPA Tier 4 final lub IV, 
z katalizatorem SCR i AdBlue, do osiągnięcia 
wymaganych wartości emisji niezbędne jest 
paliwo o zawartości siarki do maks. 15 ppm
Maks. moment obrotowy 3200 Nm, obroty 
wyorywania 1.100 1/min, automotywnie do maks. 
1.650 1/min

Silnik Panther 2a (nie jest przeznaczony na 
rynek USA i Kanady):
Volvo Penta D16, 768 KM/565 kW
Pojemność skokowa 16,12 l, 6-cylindrowy, 
rzędowy, wtrysk pompa-dysza (PDE)
BEZ AdBlue, BEZ recyrkulacji spalin, dopuszczone 
paliwo o zawartości siarki do maks. 5.000 ppm
Maks. moment obrotowy 3260 Nm, obroty 
wyorywania 1.100 1/min, automotywnie do maks. 
1.650 1/min

System chłodzenia
Elementy chłodzenia wody i powietrza 
doładowującego w pozycji „side by side“. 
Chłodnica odporna na zabrudzenia dzięki swojemu 
umiejscowieniu w tylnej górnej części kombajnu. 
wentylator chłodnicy z płynnym hydrostatycznym 
napędem posiadający automatyczny rewers

Napęd jazdy:
Pierwszy bieg: 
0 - 16,5 km/h (przy 1400 1/min silnika Diesla)
Drugi bieg:
 0 - 40 km/h (przy 1265 1/min silnika Diesla)
Nowe przełożenia przekładni do jazdy i 
przełożenia osi do niskich prędkości obrotowych 
w wałach Kardana ustawionych prostoliniowo. 

Kabina:
Wyciszone, w pełni oszklone wnętrze z 
przyciemnianymi szybami i obniżoną krawędzią 
widoczności, wycieraczki całej powierzchni 
szyby, cicha, bezstopniowa dmuchawa w 
układzie ogrzewania i nawiewu (automatyczna 
klimatyzacja), fotel Grammer typ ROPA Evolution 
na zawieszeniu pneumatycznym z ogrzewaniem 
postojowym i aktywną wentylacją, autopilotem, 
tempomatem, uchwytem na telefon, radiem AM/
FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+ z mikrofonem 
zewnętrznym do rozmów głośnomówiących, 
chłodziarką o poj. 14 litrów

Obsługa
Konsola obsługowa R-Concept, obsługa za 
pomocą dżojstika, kolorowym terminalem 
dotykowym 12,1“ R-Touch, diagnoza maszyny 
włącznie z wyświetlaniem błędów silnika DM1 
jako tekst zintegrowane z R-touch, 2 diody LED 
oświetlające wnętrze, kolorowy wyświetlacz do 
kamery cofania

Ogławiacz
RIS -  ogławiacz integralny, rozprowadzanie liści 

na międzyrzędzia, 2 koła podporowe
RAS-  ogławiacz uniwersalny, przestawiany za 

pomocą przycisku na fotelu operatora 
między funkcją rozsiewania liści na 
międzyrzędzia i funkcją wyrzucania na bok 
w lewo, 2 koła podporowe (opcjonalnie 4)

RBS-  ogławiacz z wyrzutnikiem liści na lewą 
stronę, talerz wyrzutnika liści i 2 koła 
podporowe

RES-  Odliściacz z rozprowadzaniem liści na 
międzyrzędzia, 2 koła podporowe

Dwie osie portalowe z hamulcami i chłodzonymi 
mechanizmami różnicowymi. Planetarne napędy 
końcowe z 19-otworową średnicą podziałową 
(średnica 500 mm) z 4 kołami planetarnymi

Podwozie R-Soil Protect:
Nowa koncepcja podwozia z 2 osiami wahliwymi z 
siłownikami stablizującymi

Wyrównanie zboczy:
dzięki 4 cylindrom hydraulicznym podwozie 
może zostać przechylone po obu stronach o 
ok. 7 procent w stronę zbocza. Wyrównanie 
pochylenia terenu następuje za pomocą  
2 sensorów nachylenia w pełni automatycznie 
(opcja)

Stabilizator zachwiań:
Stabilizacja zachwiań poprzez hydrauliczne 
wyrównanie poziomu oleju w siłownikach 
stabilizujących po jednej stronie pojazdu

Ogumienie:
1. oś 800/70 R 38, 2. oś 900/60 R 38, większa 
średnica koła wynosząca 2050 mm, wyjątkowo 
chroniące glebę i elastyczne opony z technologią 
Ultraflex, tylko 2 bary ciśnienia powietrza 
przy całkowicie załadowanym zbiorniku, duże 
powierzchnie przylegania opon zapewniają duże 
bezpieczeństwo eksploatacji również na mokrym 
podłożu oraz na zboczach

Układ hydrauliczny:
Przekładnia rozdzielcza pomp ze smarowaniem 
ciśnieniowym i chłodzeniem oleju przekładni, napęd 
jezdny Bosch-Rexroth z pompą o pojemności 280 
ccm, mocno rozbudowana hydraulika pracy Load-
Sensing firm BoschRexroth, Bucher i Hydac

Wyorywacz RR:
6, 8 lub 9-rzędowy, 45 cm, 50 cm lub zmienny 
(tylko w przypadku 6-rzędowego), hydrauliczne 
ustawianie głębokości pojedynczych rzędów, 
hydrauliczny system zabezpieczający przed 
kamieniami, koła kopiujące 85 cm, 7 wałków 
wyorywacza, szybki, bezstopniowy napęd 
lemieszy wibrujących w postaci silnika 
kolbowego, przestawne łożyska w przekładni 
napędu lemieszy wibrujących i w przekładni 
wyorywacza, doskonały widok na wyorywacz 
i dogławiacz bez dodatkowej kamery, pozycja 
przeglądów i konserwacji umożliwia podniesienie 
ogławiacza i grupy wyorywaczy o 90 stopni, aby 
móc jak najlepiej kontrolować i serwisować noże 
ogławiacza, noże dogławiacza i lemiesze

Czyszczenie
Taśma sitowa: 800 mm szerokości, rozstaw 50 mm
1. gwiazda średnica 1740 mm
2. gwiazda średnica 1550 mm
3. gwiazda średnica 1550 mm
Kute palce gwiazd

Ruszty prowadzące:
Wysokość na 1./2./3. gwieździe ustawiana 
niezależnie, możliwa wymiana segmentów 
rusztów na palce sprężynujące

Elewator: 100 cm szerokości

Taśma wyładowcza: 
składana w 3 miejscach taśma umożliwia łatwe 
tworzenie 10-cio metrowych pryzm. Palce 
zabierające z poliuretanu o długości 110 mm 
zapewniają wysoką wydajność i krótki czas 
wyładunku. Taśma wyładowcza o szerokości 1 
600 mm ułatwia wyładunek na przyczepę, szybkie 
opróżnianie zasobnika w czasie krótszym niż 
jedna minuta.
Wysokość wyładunku do 4,00 m

Dane techniczne maszyny ROPA Panther 2



Pojemność zasobnika:
ok. 30 m³ / 21 t

Pomiar i rejestracja 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: 13,53 m
Wysokość: 4,00 m (w pozycji transportowej)
Szerokość: 3,00 m  (6 rzędów o szerokości 45 cm),
 3,30 m  (6 rzędów o szerokości 50 cm

z możliwością regulacji do 
45-50 cm)

Zbiornik paliwowy:
1300 l, licznik zużycia paliwa l/ha i l/h na terminalu

Zbiornik AdBlue
145 l (tylko w przypadku Volvo Penta 700 KM/ 
515 kW)

Układ elektryczny:
24 woltowa instalacja, alternator 150 Amper 
24 reflektory robocze LED firmy Hella, 
oświetlenie Comming-Home, 3 gniazdka 12 
V na telefon etc. Szyna komunikacyjna CAN-
Bus z możliwością diagnostyki wszystkich 
urządzeń z poziomu terminala. Aktualizacja 
oprogramowania możliwa dzięki interfejsowi 
USB

Wyposażenie:
Standard
Centralne smarowanie, pomiar zużycia 

paliwa, klimatyzacja, manualne wyrównywanie 
nachyleń terenu, 40 km/h
Opcja
Wyrzutnik liści w wersji na tereny kamieniste, 
wzmocnione blachy ogławiacza do ogławiacza 
integralnego, płozy ślizgowe na dogławiaczu, 
kute lemiesze widiowe, wzmocnione wałki 
wyorywacza, dodatkowe segmenty rusztów 
z palcami sprężystymi na gwiazdy sitowe 
1-3, popychacz na 2. gwieździe, kamera na 
gwiazdy, kamera na taśmę wyładowczą z 
2. wyświetlaczami wideo z lewej strony, 2 
reflektory LED świateł długich, drukarka danych, 
R-Transfer Basic - eksportowanie danych przez 
WI-Fi na aplikację ROPA App lub pamięć 
USB, R-Transfer Professional - eksportowanie 
i importowanie danych na aplikację ROPA 
lub pamięć USB, R-Transfer Professional 
- eksportowanie i importowanie danych na 
aplikację ROPA lub pamięć USB, System wideo 
R-View (perspektywa z lotu ptaka), czujnik 
prędkości jazdy GPS. Wyrwnanie nachzlenia 
terenu w wersji automatycznej.

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 
zdemontowanymi urządzeniami ochronnymi nie jest dozwolone!
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