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Syn zemědělce sestrojil sklízeč

100 hektarů polí cukrové řepy čeká

na Paintnerův šetiřádek

v Sittelsdorfu. Lze si představit, že na krásném Paintnerově 

statku v Sittelsdorfu panovalo po dobu několika týdnů napětí, 

které se by se dalo srovnat s napětím v Kenedyho vesmírném 

centru na Mysu Canaveral před startem první kosmické lodi. V 

obdobné situaci se totiž nacházeli Paintnerovi, když Hermann 



Hermann Paintner

v Sittelsdorfu. 26-ti letý syn 
rolníka Hermann Paintner je 
nyní mezi pěstiteli cukrové řepy 
velmi skloňované téma nejen v 
dolnobavorském Sittelsdorfu 
ale i mimo jeho domovinu. Do 
Sittelsdorfu začaly putovat zá-
stupy, aby shlédly jím koncipo-
vaný a vlastnoručně postavený 
šestiřádkový vyorávač se zásob-
níkem na 12 tun. Ještě předtím, 
než dospěla kampaň vůbec ke 
svému konci se stal legendou. 
Mezi pěstiteli se traduje, že šéf 
známého výrobce sklízečů měl 
říci, že jestli tento stroj vyorá 
byť jen 100 metrů v kuse, vyhodí 
všechny své konstuktéry z práce.

Bez technických znalostí

Otázka zní, kdo je Hermann Paint-
ner? Jak to dokázal, technik a 
konstruktér bez rýsovacího prkna, 
ano a i bez jakýchkoli technických 
znalostí a ještě i bez jediného 
technického výkresu, sám sestrojit 
takovýto stroj? Co musel pro se-
strojení svého prototypu dokázat? 
Hermann Paintner, absolvoval 
pouze základní a zemědělskou 
školu, jak bylo tenkrát zvykem, 
syn zemědělce s jedenácti, dvanác-
ti hektary cukrové řepy, se technice 
věnoval s velkou vášní. Výchozím 
bodem pro jeho konstrukci byla 
úvaha, že jednořádkové sklízeče 
mají velmi omezený výkon. Musí 
je nahradit něco, co bude schopné 
podávat výkon vyšší nežli hektar 
za hodinu, nebude vyžadovat další 
obsluhu a úpravu traktoru, bude 
šetrné k listům a nebude muset 
řepu při delším poli odkládat do 
řádku.

Mladý Konstruktér‘Hermann Paintner (uprostřed) na statku svých rodičů v rozhovoru s ředitelem 
Asociace bavorských pěstitelů cukrové řepy, Dr. Schmidbauerem (vpravo) a ředitelem společnosti VSK-
Technik, Georgem Soneckem (vlevo). Foto: Orth 

Téma číslo jedna těchto
dnů je Paintner

26-ti letý syn rolníka z Dolního Bavorska zkonstruoval a vyrobil
šestiřádkový sklízeč, který měl výkon více než 90 ha za sklizeň

21/2 ha za hodinu

• Co z toho vzešlo - je 
třeba zdůraznit: bez jákékoliv 
technické předlohy -, vzniklo, 
jak je na první pohled patrné, 
monstrum dlouhé 12,50 metrů 
a široké 3,30 metrů, o hmotno-
sti 18 tun, se zásobníkem na 12 
tun cukrové řepy. Od prvního 
nasazení na začátku října až 
do příchodu velkých srážek, 
dokázal tento šestiřádkový 
sklízeč vyorat 90 hektarů s 
průměrným vyorávacím výko-
nem 2,5 hektaru za hodinu.

• díky konstrukci navržené 
pro práci ve svažitých pod-
mínkách, překonával Paintner 
v kopcovitém terénu svahy o 
sklonu osm až deset procent, 
ikdyž se sníženým výkonem 
na dva hektary za hodinu. 
Pole bylo možné sklízet i bez 
předorání.

Vylepšení v
následujícím roce

Vysoko posazené sedadlo 
řidiče poskytovalo výborný 
přehled o stroji, který ořezával 
chrást ve třímetrové šíři a odhazo-
val jej do dlouhého řádku. Prvotní 
technické potíže s ořezem chrá-
stu byly ve velmi krátkém čase 
vyřešeny. V roce 1973 používal 
Paintner přídavný fukar, který 
umožňoval přípravu ořezaného 
chrástu nepoužitelného k 
silážovaní přímo k následné orbě.

Řepa byla pomocí gumových 
cepáků očištěna od zbytků chrá-
stu a pomocí kyvných radlic 
přes dvě čistící hvězdice a dále 
elevátor dopravena do zásobníku. 
Zásobník bylo možné vykládat 
do vyvážecího vozu s výškou 
bočnice až 2,5 m.

Vznětový motor o výkonu 150 
koní poskytoval dostatečný výkon 
pro jízdu stroje. Jako nedostatečný 
se ukázal 50-ti koňový vznětový 
motor zajišťující pohon vy-
orávání. Proto byl v roce 1973 
nahrazen silnějším.

Jako nedostatečně dimenzo-
vaná se ukázala i zadní náprava, 
kterou bylo nutné zesílit. Pohy-
blivost a bezpečnost při náklonu 
závisela z velké části na třech 
řiditelých nápravách. Na obou 
zadních nápravách byly použity 
balonové pneumatiky ruské 
výroby, které Paintner uviděl na 
výstavě DLG a nechal si je dovést 
ze Švédska.

• vše dokázal Paintner 
sestavit prakticky na koleně 
ve své po domácku vybavené 

dílně. Materiálové náklady - 
některé díly, pokud byly pro 
sitteldorfský koncep vhodné, 
pocházely z tovární výroby - 
suma sumárum dobrých 75 000 
marek.

Paintnerovi bylo jasné, že 
30 cm přesahu je třeba zmenšit. 
Což nebyl žádný problém, pouze 
celkově přejít na mezižádkovou 
rozteč 45 cm.

Pomohli dva kamarádi

Hermann Paintner ostatně 
vždy zdůrazňuje, že mu při 
stavbě stroje pomáhali dva ka-
marádi, mezi nimiž byl i bývalý 
držitel světového rekordu v 
orbě Josef Schmid z Oberron-
ningu. To, že stroj nezaujal jen 
zapálené zemědělce, dokazuje 
i nájezd zástupců ze strany 
výrobců zemědělských strojů 
na Paintnerovo hospodářství. 
Zástupci jednoho nejmeno-
vaného známého výrobce v 
době jeho nepřítomnosti a bez 
Paintnerova souhlasu pořídili 
detailní fotografi ckou doku-
mentaci konstrukčních prvků 
stroje, tato skutečnost byla 
sdělena předsedovi Asociace 
pěstitelů cukrovky jižního 
Německa Dr.v. Poschingerovi, 
který okamžitě nabídl Paint-
nerovi právní pomoc v řešení 
této situace.

Šestiřádkový sklízeč cukrové řepy Paintner v plném nasazení (pohled ze zadu).
Foto: Schmidbauer 

Syn zemědělce sestrojil sklízeč

100 hektarů polí cukrové řepy čeká

na Paintnerův šetiřádek
Junior, ktrerému bylo právě 25 let, stavěl v dílně statku svůj 

šestiřádkový sklízeč řepy. Bude to jeho monstrum fungovat, 

nebo se mají vlastníci téměř 100 hektarů v Rottenburgu/

Laaberu a Mallesdorfu raději spolehnout na sklizeň 

Phantomem?
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PANTHER 2

Dlouhá cesta
...od prvního sklízeče cukrové
řepy až k ROPA Tigru a Panterovi

Bylo to v roce 1972, kdy Herrmann 
Paintner jako 25letý navrhl a zkonstruoval na 
zemědělské usedlosti svých rodičů svůj první 
samojízdný sklízeč cukrové řepy.
Byl podporován přáteli a především svou 
rodinou ve svém neobvyklém zájmu a 
nadšení pro konstrukci techniky, které 

převažovalo nad vším ostatním.
Svůj první stroj zkonstruoval převážně z již 
použitých součástí. U okolních obchodníků s 
kovovým šrotem byl oblíbeným zákazníkem.
Konstrukční součásti jeho stroje mohly být 
staré a použité, nicméně jeho myšlenky nikoliv. 
Zpočátku o něm odborníci v oboru psali 

jako o nezralém idealistovi bez jakýchkoliv 
praktických zkušeností. Protože neměl 
technické vzdělání, nedávali mu žádnou nebo 
velice malou šanci na úspěch. A přesto se brzy 
přesvědčili o opaku, když takový čin dokázal. 

Vytrvalé úsilí Hermana Paintnera bylo, o 
dva roky později, v roce 1974 odměněno 

úspěchem, když se našli další zájemci o jeho 
stroj a tak mohl zvážit se svým partnerem 
realizaci první maloserie sklízečů.
"Systém Paintner" se brzy stal pojmem pro 
šestiřádkové samojízdné sklízecí stroje nejen v 
Německu, ale i v ostatních evropských zemích. 
Rok 1986 je rokem založení společnost ROPA 

MASCHINE
DES JAHRES 2015STROJ

ROKU 2015
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Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH se 
sídlem v Sittelsdorfu. Na základě inspirace 
novými nápady a s velkou dávkou energie se 
Hermann Paintner pustil do výroby jednodušší 
a mnohem funkčnější verze stroje pro sklizeň 
cukrové řepy.

Hermann Paintner byl již znám ve společnosti 

Südzucker AG jako projektant a konstruktér, 
takže v roce 1987 se mu bylo nabídnuto 
převedení práv k patentovanému nakladači 
řepy. 

Po zdědění licenčních práv začala ROPA s 
výrobou stroje, který byl mezi odborníky znám 
jako "Lade-Maus". Nakladač čistí a nakládá 

cukrovou řepu z hromady na okraji pole na 
nákladní vůz na silnici.
Rok na to, v roce 1988, začal vývoj nového 
všestranného stroje pro sklizeň cukrové řepy, 
který měl společnosti ROPA přinést výrazný 
úspěch na trhu. 
Následující roky neustále expandující 

společnost věnovala mnoho prostředků pro 
další vývoj a vylepšení zemědělské techniky. 
Čísla na koncích roků tak jen neustále 
potvrzovala razantní růst společnosti.
Od roku 2012 ROPA vyvíjí a posléze i úspěšně 
vyrábí tažený jedno a dvou-řádkový sklízeč 
brambor s plně hydraulickým pohonem stroje.

... od čistícího pásu- 
k ROPA Mausu

ROPA 
Keiler



Mateřský závod 
ROPA Sittelsdorf
■  Výzkum, vývoj a výroba
■ 17 ha výrobní plochy
■  47.000 m2 krytých výrobních hal
■  380 zaměstnanců

v mateřském závodě





Ve strojní výrobě jsme dosáhli 
velmi vysoké úrovně podílu vlastní 
výroby a získali v průběhu mnoha 
let komplexní know-how. PMB 
Pantner Maschninenbau je schopná 
dodávat různorodé sestavy a nosné 
části, které jsou základními prvky 
výkoných strojů ROPA.
Na nejnovějších obráběcích 
CNC centrech jsou pomocí 
programů obrobky a jejich sestavy 
zhotovovány s nejvyšší přesností. 
Stejně tak jednotlivé díly a vzory pro 
konstrukci prototypů. Automatické 
podavače tyčového materiálu 
a podávací zásobníky pro CNC 
zkracují časy přípravy výroby 
a zvyšují její efektivitu. Pomocí 
technologie laserového řezání je 
možné přesně dělit tenké i silné 
plechy.
Trumpf TruLaser 5030 fiber, který 
PMB používá, je průmyslové řešení 

produktivního zpracování materiálu 
pomocí použití pevnolátkového 
laseru. BrightLine fiber funkce 
umožňuje kvalitní výsledky 
řezání v celém rozsahu tloušťky 
plechu. Přitom zůstávají všechny 
výhody pevnolátkového laseru 
při opracování tenkého plechu, 
obzvláště při vysokých rychlostech, 
zachovány.
Pomocí moderního CNC 
ohraňovacího lisu Trupf / EHT je 
možné přesně ohraňovat plechové 
díly až do délky 4000 mm. Pomocí 
různých ohraňovacích nožů a matric 
lze zhotovit velké množství různých 
poloměrů ohybů a tvarů ohybů. 
Pomocí dalších přípravků je možné 
provádět i velmi komplikované 
vícebodové tvary ohybů. Ohraňovací 
lis dosahuje tlaku 230 tun a 
umožňuje přesné ohýbání i velmi 
silných plechů.

Přesnost a dokonalost!
Obrábění, CNC-obrábění a dělení laserem
dle nejvyšších kvalitativních standardů





Naše nové technologie povrchové 
úpravy používají rozpouštědla 
šetrná k životnímu prostředí a 
práškové barvy bez emisí, které 
vzhledem k tloušťce povrchové 
vrstvy 60 - 120 mikronů mají 
oproti klasickým mokrým barvám 
významně zvýšenou odolnost vůči 
povětrnostním vlivům a kyselému 
prostředí a jsou mnohem odolnější 
vůči mechanickému namáhání. 
Částečně automatizovaná zařízení 
Agtos a Rippert jsou dimenzována 
pro součástky až do vel. 6 m x 2 
m x 3 m (D x Š x V) u zařízení s 
malými díly a také do 10 m x 3,5 
m x 4 m u zařízení s velkými díly. 
Pro optimální přilnutí laku jsou 

strojní součásti před lakováním 
otryskány ocelovými kuličkami 
a granulátem, aby se bezpečně 
odstranily okuje a koroze ze 
vzdušné vlhkosti. Tím vzniká hrubší 
povrch s větší kontaktní plochou a 
lak může řádně přilnout, což vede 
k podstatně lepším vlastnostem 
laku, zejména na hranách řezaných 
pomocí laseru. Po otryskání jsou 
součásti odmaštěny, chemicky 
čištěny, ošetřeny fosforečnanem 
železnatým a pasivovány. Následuje 
elektrostatické nanášení práškové 
barvy a po nanešení je lak po dobu 
jedné hodiny vypalován při 200 °C 
v peci.

Moderní tryskací linka a 
prášková lakovna



Další špičkové vlastnosti zařízení:
-  Technologická voda, která je používána při 

procesu přípravy dílů, je pomocí integrovaného 
výparníku recyklována a po vyčištění opět 
použita v procesu přípravy dílů. 

-  Teplo potřebné pro sušení (140 °C) a pro 
vypalovací pec (200 °C) je zajištěno technologií 
spalovaní dřevěných štěpků, která je šetrná k 
životnímu prostředí a produkuje minimum 
emisí CO2.

-  Odsávání stříkacího boxu pro velké konstrukční 
díly je rozděleno do samostatných sekcí, 
tzn. spouští se pouze ta část, ve které se 
pohybuje pracovník při nanášení povrchové 
úpravy. Spínání sekcí odsávání je automatické, 
pohybovým čidlem, čímž je dosaženo úspory 
elektrické i tepelné energie.

1. místo



Den otevřených dveří v Sittelsdorfu, listopad 2014Den otevřených dveří v Sittelsdorfu, listopad 2012
Více než 20.000 návštěvníků z tuzemska i zahraničíVíce než 12.000 návštěvníků z tuzemska i zahraničí



Den otevřených dveří v Sittelsdorfu, listopad 2016
Více než 20.000 návštěvníků z tuzemska i zahraničí
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K Přejezdu 509, 289 21 Kostomlaty nad Labem
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ROPA představuje nový dvounápravový 
sklízeč Panther 2 v cela nové dimenzi 
výkonu. V novém Pantherovi 2 se spojuje 
sportovně moderní design s obratností a 
aktivitou do "pracovního zvířete“ pro čistou 
radost z vyorávání řepy. S Pantherem 
2 získáte navíc dostatečné výkonové 
rezervy při nejextrémnějších sklizňových 

podmínkách, nebo při použití vyorávacího 
agregátu XL: vše díky novému řadovému 
šestiválcovému motoru Volvo o výkonu 
700k, respektive 768k, se systémem 
vstřikování čerpadlo-tryska a jmenovitém 
výkonu 16,12 litrů. Do nového designu 
stroje byl dokonale integrován medailí 
oceněný systém podvozku velmi šetrný k 
půdě s příčnou stabilizací a automatickým 

vyrovnáním náklonu. Vyprazdňovací 
dopravník odvozený od Tigra 6 s 
výkonnějším vyprazdňováním zásobníku 
umožňuje rychlejší přeložení během jízdy. 
Nová pohodlná kabina se skleněným 
dotykovým terminálem s mnoha 
automatickými programy tvoří základ pro 
skvělé pohodlí při jízdě a nejlepší výsledky 
vyorávání.



Stabilizační a
vyrovnávací
systém
Stabilizační systém s plně automatickým 
hydraulickým vyrovnáváním zatížení kol a 
vyrovnáváním polohy na svahu
■ 2 výkyvné nápravy se 4 stabilizačními válci

■  o 50 % méně houpavých pohybů na podvozku 
a tříbodovém závěsu pro přesnější vedení v 
řádkách, menší poškození řepy

■ Menší namáhaní materiálu, delší životnost

■ Hydraulické propojení stabilizačních válců na každé straně

■  Vyrovnání zatížení kol mezi přední a zadní nápravou
---> lepší trakce a šetrnější zásah do půdy

■ Vyšší stabilita na svahu, nižší nebezpečí převrácení

■ Lepší hloubkové́ vedení vyorávače, menší odběr zeminy

■  Technologie Michelin Ultraflex s tlakem v pneumatikách pouhé 2 bary

■  Vyšší jízdní komfort i na strmých svazích a na souvratích



Klíčovým prvkem Tiger 6 je nový motor 
o výkonu 700k resp. 768k se systémem 
vstřikování čerpadlo-tryska a zdvihovým 
objemem 16,12 litrů. Do nového designu stroje 
byl perfektně integrován hydraulický podvozek 
s automatickým vyrovnáváním sklonu, který plní 
půdoochranou funkci. Výkonnější vyprazdňování 
zásobníku zajišťuje rychlejší překládku během 
jízdy. Komfortní kabina s dotykovým terminálem, 
rozhraním WLAN a četnými automatickými 
programy nabízí maximální jízdní komfort pro 
nejlepší výsledky při sklizni cukrové řepy.

Hydraulický systém podvozku – stabilizace 
houpání s vyrovnáváním zatížení kol
ROPA vyvinula speciálně pro vlajkovou loď 
Tiger novou koncepci podvozku s výkyvnou 
přední nápravou ve spojení se 2 hydraulicky 
podepřenými zadními nápravami. Na rozdíl 

od dosavadního třínápravového podvozku 
vyorávače, kde byla střední náprava pevně 
sešroubovaná s rámem, se kývání stroje 
redukuje na třetinu! Základem je hydraulické 
propojení válců na přední a zadních nápravách 
jedné strany, takže nerovnosti pozemků na 
kole ovlivňují výškový rozdíl na rám pouze 
z 33 %. Snížením výkyvů rámu se zároveň 
zlepší řádkové i hloubkové vedení vyorávacího 
agregátu, protože rám je systémem zarovnáván 
do pozice, která vychází z průměru hodnot poloh 
všech tří náprav. Díky hydraulickému propojení 
jednotlivých náprav se zatížení rozděluje vždy 
rovnoměrně na všech 6 kol.

Do 10 procent vyrovnání náklonu
Unikátní mezi třínápravovými sklízeči cukrovky 
je také automatické vyrovnávání náklonu pomocí 

šesti hydraulických válců a měřících senzorů. Do 
10-ti % náklonu je podvozek hydraulikou stále 
dorovnáván do vodorovné polohy. Těžiště je při 
vyrovnání náklonu posunuto směrem do svahu, 
čím dojde k odlehčení kol na straně ze svahu 
a přenesení části jejich zatížení na kola blíže k 
vrcholu svahu.

Těžiště - tlak na půdu je vyrovnán
Hloubka zaboření kol na straně ze svahu se 
tím výrazně sníží, schopnost půdy absorbovat 
vodu zůstává zachována, což značně snižuje 
nebezpečí vzniku půdní eroze při obzvlášt 
silných srážkách. Stabilita stroje za jízdy ve 
svahu a trakce se výrazně zvýší, snižuje se 
nebezpečí převrácení a zároveň se zvýší i jízdní 
komfort obsluhy stroje.



■ Praktický a inovativní
■ Sklizeň plného výnosu
■  3,00 m šířka pro proorávání bez poškození bulev
■  Vynikající provozní spolehlivost – robustní konstrukce
■ Trvalý s extrémně stabilní hodnotou
■  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



Euro Tiger je extrémně výkonný a v praxi 
ověřený vyorávač.
Efektivní euro-Tiger V8 provádí všechny pracovní 
procesy potřebné ke sklizni, jako např. ořezání, 
vyorání a čištění řepy. Euro Tiger je ovládán a 
řízen pomocí pěti řídících jednotek. Automotivní 
jízda - tzn. dotykem pojezdového pedálu nebo 
pohybem joysticku je současně ovládán pojezd 
stroje a otáčky vznětového motoru, což snižuje 
zatížení jak řidiče, tak životního prostředí.
Chrást je oddělován pomocí cepového 
ořezávače. U integrálního ořezávače PISh je 
rozdrcený chrást odkládán mezi řádky řepy. 
Mimo toto standardní vybavení nabízí euro Tiger 
možnost rozšíření výbavy rozmetačem chrástu 
s bočním rozmetacím talířem, který ořezaný 
chrást rozmetá na již vyoranou plochu. Řešením 
proměnných požadavků na rozmetání je ROPA 

ořezávač Allround, kde je možné přepínat 
mezi integrálním odkládáním chrástu a bočním 
rozmetáním.
Nový Micro-Topper s automatikou řezu je u 
společnosti ROPA dodáván seriově. Systém 
ořezávání Micro-Topper slouží ke sklizni cukrové 
řepy. Zabraňuje přílišnému ořezání řepy. Vývoj, 
který těší stejně zemědělce i provozovatele 
strojů. Alternativně k systému ořezávání Micro-
Topper nabízí ROPA řešení PES odlisťovače s 
gumovými čištiči. 
Vyorávací agregát PR2h-V8, který vyrorává řepu 
ze země velmi šetrně, je vybaven protiběžnými 
vibračními radlicemi a bezúdržbovým 
hydraulickým jištěním proti kamenům. Vibrační 
pohyb radlic umožňuje šetrné vyorávání a 
zároveň zabraňuje přílišnému ulpívání zbytků 
půdy. Chod vyorávacích válců je hydraulicky 

výškově nastavitelný a zajišťuje další čištění 
cukrové řepy. Při hlubším vyorávání se do stroje 
dostávají i menší kameny, půda a části chrástu, 
které pří průchodu strojem částečně snižují jeho 
opotřebení.
K účinnému čištění dochází na třech prosévacích 
hvězdicích. Pomocí monitorování hvězdic a 
automatické úpravě jejich otáček je cukrová řepa 
optimálně čištěna a transportována hvězdicemi 
dále do stroje.
Kruhovým elevátorem je cukrová řepa šetrně 
dopravena do zásobníku s kapacitou více než 
40 m³. Pomocí automatické regulace zatížení 
náprav je rovnoměrně rozdělováno zatížení pro 
co možná nejšetnější zacházení s půdou při 
vyorávání.
Za méně než jednu minutu se zásobník pohodlně 
automaticky vyprázdní.





Vyladěný výkon a efektivita spolu s 10,2 m 
širokým příjmovým systémem v konceptu 
ROPA Maus 5 je výsledkem vývoje a nejnovější 
technické inovace společnosti ROPA. Samotným 
Hermannem Paintnerem vyvinuté a více než 
9 m dlouhé vyvažovací rameno zaručuje při 
prodloužené šířce překládání maximální stabilitu.

Nová kabina a koncepce ovládání
Nově designovaná R-Cab kabina umožňuje 
optimální výhled do všech stran a poskytuje 
řidiči pracovní prostředí extra třídy. Stěrače na 
všech bočních sklech a dveřích se starají o volný 
výhled i při deštivém počasí. Příjemný a kvalitní 

interiér nově vybavené kabiny ve spojení s 
vynikající zvukovou izolací zaručuje čiré potěšení 
a zážitek z jízdy. Extrémně výkonné plně LED 
pracovní světlomety jsou schpny z noci udělat 
den. Dohromady pracovní místo extra třídy.

Nakládka bez kompromisů -
dokonalá strojní výroba
Hlavní rám je vyroben z laserem svařovaných 
a ohraněných profi lových trubek z jemnozrnné 
oceli 700 a nabízí velmi vysokou stabilitu. 
Všechny konstrukční skupiny jsou postaveny 
funkčně, přehledně a se zohleněním servisních 
požadavků. Mnoho konstrukčních detailů, jako 
je např. automatika rozkládání a skládání, 

videosystém na otočné sedačce sériově se 
2 kamerami (na přání 4 kamery), automatika 
uvolnění zaklíněného kamenu, reverzovatelný a 
výklopný ventilátor, monitoring palivového fi ltru, 
zajišťují maximální výkon v kampani s minimálními 
nároky na údržbu. Elektronické shromažďování dat, 
měření spotřeby paliva, automatická klimatizace, 
kamera pro jízdu vzad a centrální mazání patří k 
rozsáhlé seriové výbavě stroje ROPA Maus 5.
Výrazné ulehčení práce při nakládce v těžkých 
podmínkách nebo pro šetrnější manipulaci s řepou 
v extrémně suchých podmínkách zajišťuje nová 
soustava pro ostřik vodou, která je plně obslužná z 
kabiny řidiče a je vybavena tlakovou regulací nebo 
intervalovým spínáním.





NawaRo-Maus
Realizací konceptu NawaRo-Maus vytvořila 
ROPA spojovací článek mezi přepravou 
na poli šetrnou k půdě a efektivní a 
cenově výhodnou a výkonnou logistikou 
dopravy pomocí nákladních vozidel na 
silnici. Nařezaný materiál je odvážen 
vozidly s přívěsem šetrnými k půdě nebo 
samojízdnými vozidly (např. přestavěný 

sklízeč cukrové řepy se speciálními 
pneumatikami) a kupen na okraji pole. 
Hromada na okraji pole slouží zároveň 
jako dočasná skládka, takže při absenci 
odvozových vozidel nemusí řezačka ustat 
v práci!
Poté je pomocí NawaRo-Maus silážní 
kukuřice nebo siláž z půdy odebrána a 
překladačem (do 13 m od středu hromady) 

naložena na nákladní vozidla. Překládací 
výkon je do 15 m³ za minutu. Vzhledem k 
velmi variabilnímu nastavení příjmového 
zařízení NawaRo vůči povrchu skládky 
jsou případné ztráty při překládání 
minimalizovány, především i díky tomu, 
že se používá k překládání stále stejná 
plocha.



ROPA BunkerMaus 5 je samojízdný pracovní 
stroj k čištění a nakládání cukrové řepy. Pro 
plnění ROPA BunkerMaus se používá další 
stroj - kolový nakladač nebo bagr. 

BunkerMaus 5 má nakládací koš s kapacitou 
12 m³, který je umístěn vpředu nad opěrnými 
koly. Podlahové řetězy dopravníku umístěné 
v zásobníku dopravují cukrovou řepu k dalším 
čisticím prvkům. Předními válci s výstupky 
v zásobníku řepy dochází k hlavními čištění 
cukrové řepy.
Nový BunkerMaus 5 charakterizuje 

kabina R-Concept s novým designem. V 
celkovém konceptu s vyladěným výkonem 
a efektivitou je kombinován praktický vývoj 
a nejnovější technické inovace. Více než 9 
m dlouhé rameno s protizávažím zajišťuje 
při prodloužené překládací šířce maximální 
stabilitu.

U příliš širokých ukládek přes 20 m a podílu 
nečistot více než 50 procent umí ROPA 
BunkerMaus prokázat svou bezpečnost při 
nasazení a vysokém výkonu. Speciálně pro 
takto náročné podmínky nebo pro nakládku 

cukrové řepy z pevných skládek byl tento stroj 
koncipován.

Maximální překládací výkon - šetrné 
dočištění
Pás ROPA s PU unašeči, které jsou k řepě 
šetrné, vysoce zatížitelné a měkké, přepraví 
cukrovou řepu rychle a šetrně pod kabinou, k 
dalšímu čisticímu prvku. Tok řepy lze pohodlně 
sledovat z otočného sedadla. Při vypnutí 
kabinového pásu se zásobník sám vypne.

BunkerMaus 5 - nejvýkonější BunkerMaus



VyORáVAČE ROPA VyORáVAjí SPRáVNě!





ROPA Keiler 1 je tažený jednořádkový 
vyorávač brambor se zásobníkem na 6 t
ROPA Keiler 1 je tažený jednořádkový 
vyorávač brambor se zásobníkem na 6 t. 
Keiler 1 byl vyvinut zejména pro zákazníky 
s vysokými nároky na maximální kvalitu 
(konzumní brambory) a současně na 
důkladné a velmi šetrné čištění a vynikající 
oddělení natě.

Pomocí vlastní hydrauliky Load-Sensing 

jsou všechny čisticí prvky plně hydraulicky 
přizpůsobeny otáčkám - zejména také 
prosévací řetězy a vynašeče natě.

Díky plně hydraulickému pohonu stroje jsou 
vibrace a hluk stroje omezeny na minimum. 
Všechny čisticí jednotky udržují svoji optimální 
rychlost, nezávisle na otáčkách vývodové 
hřídele. Nižší spotřeba paliva byla dosažena 
díky snížení otáček motoru traktoru.
Ovládací prvky a dotykový terminál pro 

Keiler 1 lze ergonomicky integrovat do každé 
kabiny traktoru. ROPA Keiler je kompatibilní s 
každým ISOBUS terminálem.

Další nástavby plně hydraulického pohonu 
umožňují ukládání a zobrazení uživatelských 
nastavení stroje k přizpůsobení se 
specifickým okolnostem nebo při přepnutí 
mezi konzumními a krmnými brambory.





ROPA Keiler 2 je tažený dvouřádkový 
vyorávač brambor se zásobníkem na 
cca 8 t 
ROPA Keiler 2 je tažený 2řádkový 
vyorávač brambor se zásobníkem na 
cca 8 t. Vedle nových detailních řešení 
disponuje Keiler 2 plně hydraulickým 
pohonem. Všechny čisticí jednotky udržují 
svoji optimální rychlost, nezávisle na 
otáčkách vývodové hřídele. Výsledkem je 

nižší spotřeba paliva při nižších otáčkách 
motoru traktoru.

Aby se dosáhlo šetrného a účinného 
čištění jsou na ROPA Keiler zabudovány 
velké čistící prvky se zvětšenou čistící 
plochou. V praxi oceníte přídavný 
čistící efekt čtvrtého ježkového pásu 
při zachování šetrného, ale stále ještě 
dostatečně účinného čištění.

Dodatečné vychýlení toku brambor 
poskytuje zvýšenou kvalitu čištění a navíc i 
zvyšuje odstranění natě. 
ROPA Keiler představuje přínos zejména 
při sklizni v těžkých půdních/ nebo 
ztížených meteorologických podmínkách.

Pohodlná a rychlá výměna řádkového a 
hrůbkového příjmu bez potřeby speciálního 
nářadí.
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