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■ Praksisorienteret og innovativ

■ Udnyttelse af hele roen

■  3,00 m brede til optagning
uden tab af roer

■  Fremragende driftsikkerhed -
robust konstruktion

■ Solid og værdifast

■  Nyt chassis-koncept - mere sikkerhed
under våde forhold

■  Hældningsudligning og bedre kørekomfort

■  Ny kabine og nemmere betjening

■  Stor tankvolumen -
høj daglig ydelse

■ Lavere brændstofforbrug

■ Mindre slidtage

■ Mindre jordkomprimering

Ny maskine i særklasse





Ergonomi og komfort, fokus på føreren.

R-Cab i nyt design
Den nye førerkabines behagelige interiør i høj kvalitet gør det 
til en ren nydelse for føreren. Rundt om førerpladsen er der 
god plads med store hylder og opbevaringsrum. En køleboks er 
selvfølgelig standard sammen med integreret sædeventilation 
til varme dage samt sædevarme til brug i den kolde årstid. De 
ekstremt kraftfulde Full-LED arbejdslygter forvandler nat til dag.

Videosystem R-View (ekstraudstyr)
Bagenden af maskinen bliver på monitoren vist i fugleperspektiv. 
Se forhindringer, undgå kollision.



Vigtige udvalgte arbejdsfunktioner
 Intuitiv valg og indstilling af 
funktionsgrupper, der alle er vigtige under 
arbejdsforhold, uden forudgående kendskab.

Intuitivt dobbelt betjeningskoncept - Med betegnelsen R-Concept forener ROPA sin intuitive 
betjeningsfilosofi. Den store 12,1 tommer touchskærm er kommando- og informationscenter 
på maskinen. Herfra kan føreren overvåge hele maskinen, få oplysninger om driftstilstand og 
ydeevne, og optimere forskellige funktioner for at forbedre maskinens arbejde. Betjeningen af 
maskinen kan ske på to måder, enten med fingerspidserne på touchskærmen, eller ved at dreje 
eller trykke på „R-Select“ og „R-Direct“ drejeknapperne. Betjeningselementerne er placeret 
ergonomisk rigtigt på det nydesignede betjeningspanel i nærheden af multifunktionsjoysticket. 
Det smalle betjeningspanel ved førersædet har talrige indstillinger for at opnå en mere 
ergonomisk og komfortabel kørestilling, og der er et bedre udsyn hele vejen rundt.

En arbejdsplads i særklasse med mere arbejdsglæde.

Roulette trin

Risthøjde trin



Lys styringLys menu
Med fingerspidsen kan 
man på Touch-skærmen 
tænde hver enkel eller 
alle arbejdslygter.
Op til tre individuelle 
lysprogrammer kan 
gemmes og tændes ved 
tryk på skærmen.

Direkte ind i terminal-menuerne
Direkte adgang til hovedmenuen, 
maskinindstillinger og diverse data i 
undermenuer.

Klapautomatik
Med et tryk på en 
kontakt „forvandles“ 
ROPA Tiger 6 
fuldautomatisk fra 
vejkørsel til markkørsel. 
Aflæssebåndet, 
den en meter 
brede ringelevator, 
tanksneglen og andre 
moduler klapper 
ud efter hinanden, 
enkelte endda 
samtidigt. Forkert 
betjening og kollision 
undgås konsekvent 
med sensorstyrede 
overvågningssystemer. 
Den samlede 
udklapning udføres 
hurtigt med optimal 
styring af funktionerne.

Hovedmenu

Programtaster (P1/P2/P3)

Grundindstillinger

Autopilot

Lys styring

Special funktioner

System

Driftsdata

Min. optageomdrejningstal

Max. optager omdrejninger (kun autopilot)

Aftopper ekstra løft

Aftoppertryk vej venstre

Aftoppertryk vej højre

Trin dybdeføring

Rækkeafstand (mm)

Forsinkelse tanksnegl

Paddel omdrejningstal trin

Lydstyrke advarselssummer

Grundindstillinger





Power-LED-belysning gør nat til dag

10.000 lumen ved førerkabinen
Den nydesignede og meget 
rummelige R-Cab kabine 
er blevet opgraderet 
betydeligt og er ophængt 
dæmpet i hydrobøsninger. 
Midtpunktet er føreren, der 
har det optimale overblik 
over det videreudviklede 
optageaggregat i en 
ergonomisk og behagelig 
siddeposition.



Tildelt en sølvmedalje på Agritechnica.

Hydraulisk chassis-system med reduceret jordkomprimering
med ny dækteknologi
med et dæktryk på kun 1,4 bar for en miljøskånsom jordbehandling

Patentanmeldt



ROPA R-Soil Protect Nyhed
■   Betydelig mindre marktryk på grund af reduceret dæktryk på 1 bar sammenlignet med en euro-Tiger V8-4 - unik miljøskånsom 

optagning.

■  49 Procent større kontaktflade, 33 procent mindre kontaktfladetryk med IF1000/55 R32 CerexBib

■  Betydelig formindskning af trykspidser på grund af trykudligning: 8 procent mindre på den foreste aksel,
37 procent mindre på anden aksel, 43 procent mindre på den tredje aksel

■  Ligelig vægtfordeling på alle hjul gennem det forgrenede hydrauliksystem

■  Ved sidehældning vil vægten og tyngdepunket fra undersiden blive overført til modsatte side af maskinen

■ Renseenheden vil også være vandret på sidehæld, derfor perfekt rensningseffekt

■  Miljøskånsom roeoptagning også på sidehæld,derfor er det ikke nødvendigt med efterfyldning af lufttryk i dækkene

■ Vedligeholder og beskytter jordstrukturen, og sikkere porøsitet og mulighed for lufttilgang

Konklusion:  Ressourcer- og jordbundsbeskyttelse for et bæredygtigt landbrug

ROPA R-Soil Protect er et samspil mellem det jordbeskyttende, hydrauliske chassis-system og den nye MICHELIN 
CerexBib dækteknologi.  Dette jordbeskyttelseskoncept blev tildelt en sølvmedalje på Agritechnica i Hannover, der kræves 
kun et dæktryk på 1,4 bar, og systemet fås som ekstraudstyr til Tiger 6. Synergien mellem det hydrauliske chassis med 
belastningsudligning og den nye MICHELIN IF1000/55 R32 CerexBib dækgeneration giver endnu større kontaktflade med 
væsentligt reduceret kontaktfladetryk og derved skånsomt jordtryk.



Hydraulisk chassis-system – stabilisering med hjulafl astningssystem, som er patentanmeldt
Det nye chassiskoncept har ROPA specielt udviklet til topmodellen Tiger med en pendulophængt foraksel, der er forbundet med to hydraulisk 
understøttede bagaksler. I forhold til tidligere chassiser på 3-akslede roeoptagere, hvor den midterste aksel er boltet fast til chassiset, forbedres 
maskinens stabilitet med en tredjedel! Grunden til dette er den hydrauliske forbindelse mellem cylindrene på for- og bagaksler i hver side, så når 
ujævnheder påvirker et hjul, overføres der kun 33 procent til chassiset. På grund af reduktionen af chassiset hældning forbedres samtidig
række- og dybdestyringen af roeaggregatet, da chassiset vil stille sig i midterstilling i forhold til positionen på de tre aksler. Gennem den 
hydrauliske forbindelse til akslerne fordeles belastningen altid ensartet på alle 6 hjul.

Hydraulisk forbindelse mellem stabiliseringscylindrene til for- og bagaksler, i hver side

Det hydrauliske akselsystem minimere jordtrykket og belastningen på dækkene, 
dette muliggøre en yderlige reducering af dæktrykket



Det nye chassis reducerer
spidsbelastninger med

• 8 % på den 1. aksel

• 37 % på den 2. aksel

• 43 % på den 3. aksel

Tiger 4 - Aksel 1 Tiger 6 - Aksel 1

Tiger 4 - Aksel 2 Tiger 6 - Aksel 2

Tiger 4 - Aksel 3 Tiger 6 - Aksel 3

Horisontal: Spidsbelastninger i kg ved optagning med 7 km/t - Vertikal: Tidsforbrug i %



Standard TIGER 6

80%
20%

55% 45%

Ved sidehældning vil vægten og tyngdepunktet fra undersiden blive overført til 
modsatte side af maskinen: Miljøskånsom roeoptagning også på tværs af skråninger!

Op til 10 procent hældningsudligning - tyngdepunkt / jordtryk udlignes
Det unikke blandt 3-akslede roeoptagere er også det automatiske hældningsudligning der ved hjælp af seks hydraulikcylindere og 
hældningssensore. Chassiset bliver holdt komplet vandret ved helt op til 10 procent sidehældning. Tyngdepunktet og derved belastningen på 
hjulene på sidehældes underside bliver overført til maskinens modsatte side. Hjulsporene efter dækkene på undersiden ved sidehæld bliver 
væsentlig mindre, derved bevare man jordens struktur, og derfor reducere man risikoen for erosion væsentligt ved kraftig nedbør.

Sidehælds stabiliteten og traktionen stiger enormt, risikoen for at vælte bliver væsentlig reduceret, og ligeledes bliver kørekomforten markant 
bedre. Miljøskånsom roeoptagning også på sidehæld,derfor er det ikke nødvendigt med efterfyldning af lufttryk i dækkene.



Hydraulisk chassis, automatisk hældningsudligning

Venstre Højre
10% 10%



Direkte kraftoverførsel med kardanaksler sikrer ens traktion på alle hjul ved et 
meget højt drejningsmoment
Som en unik funktion blandt alle 3-akslede roeoptager har en Tiger en direkte overførsel af krafterne til en ligeløbende kardan der kommer fra 
køregearkassen til begge bagaksler og videre til forakslen -  En meget stor fordel for at få den bedste traktion på forskellige eller vanskelige 
jord- eller roeforhold. På grund af den hydrauliske undervogn vil belastningen fordele sig ligeligt. Derfor vil der aldrig opstå hjulspind eller hjulslip 
mellem akslerne. 

Variabel CVR-gearkasse med effektiv kraftoverførsel
Den nye variable gearkasse er udviklet specifi kt til ROPA Tiger med dens enorme trækkraft i et samarbejde mellem ROPA, Omsi og Bosch-Rexroth. 
CVR („Constant-Variable-ROPA“) -gearkassen består af tre oliemotorer, der er monteret i en fordelergearkasse, som sidder mellem motorrummet 
og den tredje aksel. Den maximale hastighed på 40 km/t opnår en Tiger 6 allerede ved sparsomme 1.195 o/min. Ved markkørsel kan der optages 
roer ved et motoromdrejningstal på kun 1.100 o/min. Alt efter kraftbehov regulerer Tiger automatisk til maks. 1.650 o/min. For at kunne „tæmme“ 
en Tiger er den udstyret med integrerede, smudsbeskyttede lamelbremser i oliebad. 

Ensartet hjulbelastning, samme rulleomkreds på baghjulene,
Ensartet trækkraftfordeling ---> optimal traktion!





Betydeligt større jordkontaktfl ade med mere skånsomt jordtryk
Med den forstørrede og jordskånsomme dækmontering virker den nye Tiger 
imponerende. De 800/70 R38 Michelin Ultrafl ex dæk på forakslen og som 
option Michelin CerexBib IF 1000/55 R32 CFO dæk på bagakslerne 
muliggøre varigt skånsomt jordtryk selv med fuld, over 43 m³ / 30 ton fyldt 
roetank. Jordbunden undgår strukturskader ved forbedrede dæmpnings 
egenskaber og kun 1,4 bar dæktryk i alle seks hjul. 

Mindre jordtryk, ved sammen last

 Dæktryk 2,4 bar 1,4 bar 1 bar mindre 

10800 kg cykl. ved 15 km/t

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint measurement at 10 000 kg 

1050/50 R 32  
MEGAXBIB  

IF 1000/55R32 CFO 
CEREXBIB Bonus 

Pressure / 10 000kg 2,1 bars 1,25 bar -40% 
Footprint area  5 326 Cm2 7 926 Cm2 +49% 

Ground pressure 1,87 Kg/ Cm2 1,26 Kg/ Cm2 -33% 

 Dæktryk 2,1 bar 1,25 bar - 40 %
 Dækkets trykfl ade 5326 cm2 7926 cm2 + 49 %
 Jordtryk 1,87 kg / cm2 1,26 kg / cm2 - 33 %

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint: IF 1000/55 R32 CEREXBIB 1,25 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 7926 Cm2 
Ground pressure: 1,26 Kg/ Cm2 

- 40% inflation pressure 
+ 49 % de surface au sol 
- 33%  pressure per Cm2 

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint: IF 1000/55 R32 CEREXBIB 1,25 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 7926 Cm2 
Ground pressure: 1,26 Kg/ Cm2 

- 40% inflation pressure 
+ 49 % de surface au sol 
- 33%  pressure per Cm2 

Måling af jordtryksfl aden ved 10000 kg

MICHEL IN CerexBib
IF1000/55 R 32 CFO er den
nye dækgeneration
for den skånsomme 
jordbundsbeskyttelse





Suveræn under ekstreme forhold





ROPA aftopper PES / RES

De to fuldt hydraulisk drevne afpudservalser kan justeres optimalt 
med korrekt omdrejningstal og højde uafhængigt af hinanden - 
unikt!
På Joysticket kan man på memory-tasterne indkode og hente 
forskellige indstillinger.









PAS/RAS - topudkast
ROPA allround-aftopper med topudkast
Roetoppene findeles og ledes med en topsnegl til spredetallerkenen, hvorefter 
de spredes ud på den høstede mark. Omstillingen foretages bekvemt i kabinen 
med et tryk på en knap. Som ekstraudstyr kan der monteres et tophøstebånd 
til høst af roetoppene (til biogas eller som foder til malkekvæg)

PAS/RAS - Integreret aflægning 
af roetoppe
ROPA allround-aftopper med integreret
aflægning af roetoppe
Roetoppene findeles og lægges mellem rækkerne. 
Omstillingen foretages bekvemt i kabinen med et 
tryk på en knap.



PIS/RIS - ROPA integreret aftopper
ROPA integreret aftopper - anbefales som standard under normale 
arbejdsbetingelser
De robuste aftopperknive hakker toppene af roerne og lægger dem mellem roerækkerne. Derved 
tilføres roetoppene med alle deres næringsstoffer jorden ensartet, et optimalt grundlag for 
efterfølgende jordbehandling, hvor toppene hurtigt omdannes til muld.



Tilstopningsfrit PR-roeaggregat med hydraulisk stensikring

Micro-Topper

PR2h roeaggregat er udstyret med modsat roterende  kitskær og komplet 
vedligeholdelsesfri hydraulisk stensikring.
900 mm store følerhjul sikrer sammen med det intelligente trepunktsophæng at 
roeaggregattet har en præcis dybdestyring. Vedligeholdelsesomkostningerne er 
minimale takket være de justerbare koniske rullelejer i gearkasse og drev til kitskærene.

Med en skarp kniv bliver roetoppene skåret af, intet går til spilde, 
ingen roer aftoppes for dybt.







Gennemprøvet, robust PR-roeaggregat Det robuste PR-roeaggregat kan klare en meget 
hård belastning. I forbindelse med servicearbejde og 
montering kan aftopperen drejes hydraulisk op til 
90° over roeaggregatet. Aftopperen drejes op med et 
tryk på en knap i kabinen, uden at føreren behøver 
at stige ud, eller fra jorden med trykknapper - uden 
at bolte skal tages ud og sættes i.

Hydraulisk drev til kitskær med solide justerbare 
koniske rullelejer og meget lange trækstænger.



Vægtoptimeret RR-optager med enkeltrække-justering

RR-roeaggregatet er udstyret med modsat roterende kitskær, syv optagevalser, komplet 
vedligeholdelsesfri hydraulisk stensikring og enkeltrækkejustering af optagedybden. 
850 mm store støttehjul sikrer sammen med det intelligente trepunktsophæng, 
at roeaggregatet har en præcis dybdestyring. Vedligeholdelsesomkostningerne er 
minimale takket være de justerbare koniske rullelejer i gearkasser og i drev til kitskær. 
Den komfortable serviceposition, hvor aftopperen og optageren kan drejes 90 grader 
op, giver optimal kontrol og vedligeholdelse af aftopperknive, afpudserknive og 
kitskær.





Komfortabel serviceposition - RR-optager
I forbindelse med servicearbejde og montering kan aftopperen drejes 
hydraulisk op til 90° over roeaggregatet. Aftopperen drejes op med et 
tryk på en knap i kabinen, uden at føreren behøver at stige ud, eller fra 
jorden med trykknapper - uden at bolte skal tages ud og sættes i.

Med et tryk på en knap på 
optageren kan man starte 
motoren og derefter indstille den 
ønskede serviceposition.





Tiger 6 XL - produktivitet og effektivitet

Når ROPA Tiger 6 udstyres med brede 8- eller 9-rækkers 
roeaggregater fra PR-XL serien, kan der opnås en betydeligt 
højere ydelse ved samtidig reduceret optagehastighed. Reduceret 
brændstofforbrug, lavere omkostninger og bedre aftopning er 
betydelige fordele ved denne systemløsning. Ved montering af 
brede PR-XL roeaggregater kan forakslen på Tiger 6 udstyres med 
endnu bredere og meget skånsomme 900/60R38 Ultrafl ex dæk. Færre 
overkørsler og færre vendinger giver mindre jordkomprimering.

Betydelig fl ere hektar i timen ved reduceret brændstofforbrug giver 
laver omkostninger og en mere rentabel og effektiv optagning 
af sukkerroer. Færre overkørsler og færre vendinger giver endnu 
mindre jordkomprimering.





43 m3 stor roetank

Rensning - skånsomt, effektivt og
med individuel tilpasning

Roetankens fyldeautomatik giver en god vægtfordeling under alle forhold og dermed 
optimal traktion. Registreringen af afgrøden sker med to ultralydsensorer, der opdaterer 
tankindholdet og gemmer det i ordredatabasen.

Det hydraulisk strammede indføringsbånd transporterer hurtigt roerne frem til første roulet. 
Portalakslen muliggør et meget højt flow – uden at hindre eller beskadige de transporterede 
roer. I kabinen kan føreren indstille indføringsbåndets hastighed trinløst og vende 
omløbsretningen, hvis det er nødvendigt. Den automatiske roeflow-overvågning forhindrer 
effektivt, at maskinen tilstoppes. Tre rouletter med smedede roulettænder og forkrøppede 
medbringertænder renser roerne meget effektivt og transporterer dem herefter hurtigt 
videre.





Ekstra langt aflæssebånd - 
hurtig tømning af roetank
Det nye ekstra lange aflæssebånd er monteret over 
de to bagaksler og sidder højere på grund af de større 
dæk. En stor fordel ved aflæsning i medkørende vogn, 
da aflæsningen bliver mere ensartet. Aflæssebåndet 
er tredelt klapbart og 2000 mm bredt - for nemmere 
at kunne lave en 10 meter bred roekule og problemløs 
aflæsning i en vogn. Tanktømningen sker endnu 
hurtigere sammenlignet med Tiger 5, og derved 
kan der læsses endnu hurtigere af under kørslen. 
Skånsomme PU-medbringerfingre sikrer høj tilførsel 
og hurtig tømning på 50 sekunder af en fuld roetank 
på ca. 43 m³. Roetankens fyldeautomatik giver en god 
vægtfordeling under alle forhold og dermed optimal 
traktion. Registreringen af afgrøden sker med to 
ultralydsensorer, der opdaterer tanktømningen og 
gemmer data i ordredatabasen.

Hurtig aflæsning, skånsom og komfortabel tømning af 
tanken





Volvo Penta D16 med 700 hk / 515 kW og 16,12 liter slagvolumen
Kraftoverføringen på den 700 hk / 515 kW stærke ROPA Tiger 6 med Volvo 6-cylindret rækkemotor (stage EPA 4 final), 
16,12 liter slagvolumen, pumpe-dyse indsprøjtning (PDE), SCR-kat og AdBlue er nu endnu mere effektiv.

Det maksimale drejningsmoment er 3200 Nm ved 1260 o/min. Allerede fra 1000 o/min har den kraftige motor et enormt 
drejningsmoment på 3150 Nm. Der optages med brændstofbesparende 1100 o/min med et drejningsmoment på 3150 Nm 
- 11 procent mere i forhold til Tiger 5 med 2840 Nm. 

■  Basis for højere daglig ydelse, endnu mere 
kraft ved et lavere omdrejningstal.





Volvo Penta D16 med 768 hk / 565 kW og 16,12 liter slagvolumen

For at få en endnu højere ydelse på Tiger 6 
leverer ROPA den 768 hk / 565 kW stærke 
Volvo 6-cylindrede rækkemotor med 
16,12 liter slagvolumen og pumpe-dyse 
indsprøjtning (PDE). Den robuste motor kører 
uden AdBlue, SCR-kat og recirkulation af 
udstødningsgas. Derved skal der ikke bruges så 
mange forskellige driftsmidler, og nedetiden 
minimeres.

Et højt maksimalt drejningsmoment på 
3260 Nm - 12 procent højere i forhold til 
Tiger 5 med 2900 Nm - overføres med optimeret 
virkningsgrad via det trinløse køredrev. Den 
ekstra ydelse på 142 hk / 105 kW i forhold til 
ROPA Tiger 5 giver en højere hektarydelse, især 
når der optages op ad skråninger, ved aflæsning 
under kørsel eller ved mere end 6-rækkers 
optagning med XL-roeaggregater.

■  Basis for endnu højere daglig ydelse, øget 
driftssikkerhed.





Motor Tiger 6c:
Volvo Penta D16, 700 hk/515 kW
16,12 l slagvolumen, 6-cylindret rækkemotor, 
pumpe-dyse indsprøjtning (PDE)
Stage EPA Tier 4 final eller stage IV, med SCR-
kat og AdBlue, brændstof med svovlindhold 
op til maks. 15 ppm påkrævet for at opnå 
emissionsværdierne
Maks. drejningsmoment 3200 Nm, 
optageomdrejningstal 1.100 o/min, autom. 
op til maks. 1.650 o/min

Motor Tiger 6a (ikke USA og Canada):
Volvo Penta D16, 768 hk/565 kW
16,12 l slagvolumen, 6-cylindret rækkemotor, 
pumpe- 
dyse indsprøjtning (PDE), UDEN AdBlue, UDEN 
recirkulation af udstødningsgas, brændstof 
med svovlindhold op til maks. 5.000 ppm tilladt
Maks. drejningsmoment 3260 Nm, 
optageomdrejningstal 1.100 o/min, autom. 
op til maks. 1.650 o/min

Kølesystem:
Køleelementer til ladeluft og vand monteret 
liggende side-by-side, herover CVR-oliekøler og 
klimaanlæggets kondensator, der kan vippes 
op, køleren monteret for oven bagpå for at 
opnå mindre tilsmudsning, hydraulikoliekøler 
med åbent luftfilter, hydrostatisk trinløst 
drevet ventilator med automatisk reversering

Gearkasse:
Køredrev med trinløs CVR transmission for 
effektiv kraftoverføring, bestående af en 
fordelergearkasse med tre oliemotorer, trinløs 
fra 0 til 40 km/t uden tab af trækkraft (ingen 
gearskift eller gruppeskift), 40 km/t ved kørsel 

Kabine:
Lydisolerede og tonede ruder hele vejen rundt 
med godt udsyn, støjsvag trinløs blæser til 
varme- og ventilationssystem (klimaautomatik), 
luftaffjedret GRAMMER førersæde type 
ROPA Evolution - med sædevarme og aktiv 
ventilation, autopilot, fartpilot, konsol til 
telefon, AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+ radio 
med ekstern mikrofon til handsfree brug, 
14 liter køleboks

Betjening:
R-Concept betjeningskonsol, joystick-betjening, 
12,1“ R-Touch-farveskærm, maskindiagnose 
inkl. DM1-fejlmeldinger på dieselmotoren 
i klartekst fuldt integreret i R-Touch, 2 LED 
kabinelamper, vinduesvisker der renser hele 
forruden, farvedisplay til bakkamera

Aftopper:
PIS -  Intergreret slagleaftopper der lægger 

roetoppene mellem roerækkerne, 2 
støttehjul

PAS -  Allround-aftopper, med et tryk på en 
knap i kabinen kan man skifte mellem 
integreret system eller topudkast i 
venstre side, 2 støttehjul (4 støttehjul 
ekstraudstyr)

PBS -  Aftopper med topudkast i venstre 
side, spredetallerken og 2 støttehjul (4 
støttehjul ekstraudstyr)

PES -  Aftopper, der lægger roetoppene imellem 
rækkerne, 2 støttehjul

PR2h-roeaggregat:
6, 8 eller 9-rækkers, 45 cm, 50 cm eller variabel 
(kun ved 6-rækker), hydraulisk stensikring, 90 
cm store støttehjul, 6 optagevalser, hurtigt, 

på vej ved 1195 o/min, 17,5 km/t i marken ved 
1220 o/min.

Chassis - R-Soil Protect:
Nyudviklet chassiskoncept med en 
pendulophængt foraksel i kombination med 2 
hydraulisk understøttede bagaksler.

Hældningsudligning:
Via 6 hydraulikcylindre kan chassiset hældes 
ca. 10 procent imod skråningen i begge sider. 
Hældningsudligningen reguleres 
automatisk med 2 hældningssensorer 
(ekstraudstyr)

Stabilisering:
Stabilisering gennem hydraulisk udligning af 
oliemængden i stabiliseringscylindrene i en side 
af maskinen.

Dæk:
1. aksel:
Michelin CerexBib 800/70 R38 (1,4 bar)
2. og 3. aksel
Michelin MegaXBib 1050/50 R32 (1,9 bar)
Ekstraudstyr
Michelin CerexBib 1000/55 R32 (1,4 bar)

Dækkenes store trykflade skåner jorden og 
giver høj driftssikkerhed, også under våde 
forhold og på skråninger

Hydraulik:
Pumpefordelergear med 
trykcirkulationssmøring og gearoliekøler, 
Bosch-Rexroth køredrev, overdimensioneret LS 
arbejdshydraulik fra Bosch Rexroth, Bucher og 
Hydac

trinløst kitskærsdrev via aksialstempelmotor, 
justerbare koniske rullelejer i kitskærs- og 
optagerdrev, valseafstand mellem fjerde og 
femte optagevalse kan justeres variabelt, godt 
udsyn til roeaggregatet og til afpudseren uden 
ekstra kameraer, serviceposition gør det muligt 
at dreje aftopperen og optageren 90 grader 
op med god serviceadgang til aftopperknive, 
afpudserknive og kitskær

RR-roeaggregat:
6, 8 eller 9-rækkers, 45 cm, 50 cm eller variabel 
(kun 6-rækker)
hydraulisk enkeltrækkejustering af 
optagedybden, hydraulisk stensikring, 85 cm 
store støttehjul, 7 optagevalser, hurtigt, trinløst 
kitskærsdrev via aksialstempelmotor, 
justerbare koniske rullelejer i kitskærets 
drev og i optagerdrevet, godt udsyn til 
roeaggregatet og til afpudseren uden ekstra 
kameraer, serviceposition gør det muligt at 
dreje aftopperen og optageren 90 grader 
op med god kontrol af og serviceadgang til 
aftopperknive, afpudserknive og kitskær

Rensning:
Indføringsbånd: 800 mm bredt, inddeling 50 mm
1. roulet: 1700 mm diameter
2. roulet: 1500 mm diameter
3. roulet: 1500 mm diameter
Smedede roulettænder

Riste:
Højde på 1./2./3. roulet kan indstilles 
uafhængigt, sektionsvis udskiftning af riste 
med fjedertænder mulig

Teknisk data Ropa Tiger 6



Elevator: 1000 mm bred

Elektrisk system:
24 volt anlæg, 150 amp. generator, 24 LED 
arbejdslygter fra Hella, "gå hjem" belysning, 
3 strømudtag 12 v til radio/telefon osv., 
CAN-bus computersystem med integreret 
diagnose af alle tilsluttede komponenter via 
terminalen, softwareopdatering via USB-stik.

Aflæssebånd:
3-delt klapbart, for lettere at kunne lave en 
10 meter bred roekule, PU- 
medbringer, der er mere skånsom mod 
roerne, høj kapacitet og kort tømmetid, 
begge bundkæder kan indstilles trinløst, 
den langsgåendene bundkæde har ekstra 
hurtig hastighed, 200 cm bredt aflæssebånd 
med endnu lettere aflæsning i vogn, hurtig 
tømning af roetank på under et minut, 
tømmehøjde op til 4,00 m

Roetank indhold:
Over 43 m³ / 30 t

Udbyttemåling:
Med 2 ultralydsensorer bliver tankens 
indhold målt, det målte tankindhold (også 
delmålinger) bliver automatisk gemt i 
ordredatabasen.

Mål:
Længde: 14,99 m
Højde: 4,00 m (transportstilling)
Bredde: 3,00 m (6-rækkers ved 45 cm række)
        3,30 m  (6-rækkers ved 50 cm række 

og 45-50 cm variabel)

Brændstoftank:
1320 l, visning af brændstofforbrug l/ha og 
l/h på terminalen

AdBluetank:
145 l (kun ved Volvo Penta 700 hk/515 kW)

Egenvægt: fra 33.400 kg, afhængigt af udstyr

Udstyr:
Standard
Centralsmøreanlæg, måling af 
brændstofforbrug, klimaanlæg, manuel 
hældningsudligning, 40 km/t.

Ekstraudstyr
Spredetallerken i specialstål, slæbesko på 
afpudser, RR-roeaggregat, smedede Widia 
kitskær, optagevalser svejset i hårdmetal, 
riste med fjedertænder i roulet 1-3, 
gummidasker på 2. roulet, rouletkamera, 
aflæssekamera med 2. videodisplay venstre, 
2 LED projektører, dataprinter, R-Transfer 
Basic med dataeksport til Ropa-app hhv. USB-
stik, R-Transfer Professional med dataimport 
og dataeksport til Ropa-app hhv. USB-stik, 
videosystem R-View (fugleperspektiv), GPS-
kørehastighedssensor, top-opsamlerudstyr 
(kun på aftopper med topsnegl), 
automatisk hældningsudligning, pakke 
til konturmærkning, ekstra chassis (krav i 
Tyskland), maks. hastighed 32 km/t, 25 km/t

Godkendt af TÜV og brancheforeningen, i 
overensstemmelse med CE-reglerne.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
For bedre at kun vise forskellige dele af maskinen er 
sikkerheds beskyttelserne afmonteret på billederne. 
Maskinen må ikke benyttes uden disse er monteret.



www.ropa-maschinenbau.de

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

RO
PA

 M
ar

ke
tin

g 
· C

op
yr

ig
ht

 1
2/

16
 · 

P6
00

01
0D

K


