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Täysin hydraulinen käyttölaite
Täysin hydraulinen käyttölaite mahdollistaa kaikkien puhdistusyksiköiden
automaattisen nopeudensäädön. Load Sensing -hydrauliikkajärjestelmä huolehtii
kaikkien puhdistusyksiköiden optimaalisesta voitelusta ulosottoakselin
pyörimisnopeuden ollessa vain 650 rpm. Puhdistuselementtien pyörimisnopeus
voidaan säätää yksilöllisesti erilaisiin nosto-olosuhteisiin sopivaksi traktorin
moottorin kierrosluvusta riippumatta ja kaasupoljinta painamatta. Jos
maksimivoitelua ei tarvita, ulosottoakselin pyörimisnopeutta ja moottorin
kierroslukua voidaan alentaa edelleen. Tästä tuloksena oleva polttoainesäästö on
merkittävä etu perinteisiin käyttölaitekonsepteihin verrattuna. Yksilöllisesti
konfiguroitavat ja tallennettavat nosto-ohjelmat auttavat kuljettajaa säätämään
koneen manuaalisesti tai automaattisesti erilaisiin nosto-olosuhteisiin.
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Ainutlaatuinen käyttölaitekonsepti
■ Nostomattojen nopeus voidaan säätää varsimaton nopeudesta
riippumatta
■ Kaikissa puhdistusyksiköissä ylläpidetään optimaalinen nopeus
ulosottoakselin pyörimisnopeudesta riippumatta
■ Varsimaton nopeus voidaan alentaa jopa 10 %:iin nostomaton nopeudesta
■ Jatkuva paineenvalvonta estää nostokoneen ylikuormittumisen
■ Mekaanista liukukytkintä ei tarvita – huomattavasti parempi

voimansiirto ilman osien kulumista
■ Kaikkien mattojen ja puhdistuselementtien pehmokäynnistys
■ Ei ketjuja, kiilahihnoja ja kiristimiä – ei jälkisäätöä, vähemmän

kuluvia osia, parempi toimintavarmuus
■ Kaksi nivelakselia, vain muutamia voitelupisteitä
■ Merkittävästi alentunut melutaso takaa miellyttävämmän

työskentelyn
■ Alempi moottorin kierrosluku tuottaa polttoainesäästöjä
■ Lukuisia asetuksia voidaan tehdä suoraan lajittelutason ohjauspaneelista
■ Koneen nopea ja helppo säätö vaihtuvien nosto-olosuhteiden mukaan
■ Nostokoneen täysin hydraulinen käyttölaite vähentää merkittävästi

tärinöitä ja melua

Noston hallinta – Täysautomaattinen vannaspaineen säätö
■ Vakiona vannaspaineen kevennys ja säätö sekä hydraulinen nostosyvyyden säätö
■ Säätäminen onnistuu ajon aikana kätevästi traktorin ohjaamosta
■ Syvyyssäätö ja vannaspaineen kevennys ovat asetettavissa rivikohtaisesti
■ 1-rivinosto mahdollista – erityinen etu ruiskutusuralta nostossa
■ Lisävarusteena erilaisia nostovantaita (yksi-, kaksi-, kolmiteräinen vannas, keskivannas)
■ Lisävarusteena erilaisia painorullia (tasainen, syvä, puolirulla)
■ Lisävarusteena nostovantaiden kivisuoja
Lisäkiekkoleikkuri (lisävaruste)
Lisäkiekkoleikkuri leikkaa suuren määrän varsia ilman tukoksia
Hydraulikäyttöinen kiekkoleikkuri vasen/oikea (lisävaruste)
Hydraulikäyttöinen kiekkoleikkuri varmistaa puhtaan ja tehokkaan noston ilman tukoksia. Nopeutta voidaan
säätää manuaalisesti tai automaattisesti ajonopeudesta riippuen – joko synkronoidusti tai johtaen.
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varusteluajoilla

–

. Tämä mahdollistaa
vaihdon perunannostosta sipulinnostoon vain muutamassa minuutissa
. Kytkentä tapahtuu helposti yhden henkilön toimesta ja ilman
erikois
.
■ Nopeampi ja helpompi nostotavan vaihto
■ Kuljettaja voi kytkeä vaihdon päälle yksin ilman muiden apua
■ Ei tarvetta erikois
■
■ Nostokanavan kiinnitysmekanismi mahdollistaa nostomattojen nopean ja

helpon vaihdon – samoin kuin jaon vaihdon
■ Saattomatto ja nostomatto voivat toimia synkronisesti

~10 minuuttia
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Ihanteellisesti yhteensopivat, suurikokoiset puhdistuselementit
■ Suuripintaiset nostomatot monipuolisesti säädettävällä täryttimellä (vakiona)
■ Kaksi siirtovaihetta karkean aineksen irrottamiseksi

Pidempi puhdistusreitti takaa hellävaraisen ja tehokkaan erottelun

■ Integroitu nostomaton kiristin valinnaisella puhdistustelalla
■ Kokkaremurskain nostomatolle 1 ja 2 (lisävaruste)
■ Pyörivä sormisuistin (UFK), jonka nopeutta ja korkeutta voidaan säätää portaattomasti
molemmin puolin
■ Pyörivän sormisuistimen syöttöleveyden säätäminen suistinrullia siirtämällä mahdollistaa
monipuoliset puhdistusasetukset
■ Varsimaton ja nostomaton 2 välinen nopeussuhde säädettävissä
■ Erinomainen varsien erottelu 7-rivisellä varsienerottimella, joka on portaattomasti säädettävissä
■ Esierottelu hydraulikäyttöisellä kolmois- tai kaksoissuistinrullalla
■ Hellävarainen ja tehokas puhdistus myös suurella kapasiteetilla
■ Kaikki puhdistusyksiköt ylläpitävät nopeusasetuksensa ulosottoakselin pyörimisnopeudesta

riippumatta

Hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen takaamiseksi ROPA Keilerissa on suurikokoiset puhdistuselementit ja maksimaalinen puhdistusala.
ROPA Keiler on osoittautunut hyödylliseksi etenkin raskaalla maaperällä ja/tai hankalissa sääolosuhteissa.
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Nappulamatto 1

Varsimatto
Kolmoissuistinrulla

Nappulamatto 2
Pyörivä sormisuistin

Roskamatto
Poistomatto
Kaksoissuistinrulla

Lajittelumatto

Nappulamatto 3
Nappulamatto 4
Nostomatto 2
Roskien poistomatto

Kaikki matot ja rullat ovat
hydraulikäyttöisiä, joten niiden
nopeudet voidaan säätää
portaattomasti.

Nostomatto 1
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Säiliön pehmustettu
purkukuljetin

.

Keiler 2 L neljällä nappulamatolla, ilman roskamattoa ja oikeanpuoleista lajittelutasoa

Keiler 2 neljällä nappulamatolla ja suistinrullilla
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ROPA Keiler 2 L ylilastaussäiliöllä – yhtäjaksoiseen nostoon
■ Optimaalinen säiliön täyttö ultraääniantureiden avulla
■ Säiliön tilavuus noin 5,5 tonnia
■ Purkukorkeus 600 mm, kun sivuseinien korkeus on 3,5 m
■ Halkaisijaltaan 185 mm oleva siirtotela huolehtii mukuloiden hellävaraisesta
siirrosta purkukuljettimelle ja puhdistaa pois irtonaisen mullan
■ Säiliökaukalon ja purkukuljettimen rakenteellinen erottelu mahdollistaa aikaa
säästävän ja yhtäjaksoisen tyhjennyksen
■ Lamellimaton suorakäyttö takaa ongelmattoman purun kaikissa olosuhteissa
■ Säiliökaukalon sisällön yhtäjaksoinen purku purkukuljettimelle pidennetyn

teleskooppiakselin yhteydessä lisää ajovakautta pellolla ja helpottaa ajoa
■ Kolmesta kohtaa taittuva purkukuljetin mahdollistaa joustavan purkamisen
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Mukulasuojaus
Yksilöllisesti ja yksinkertaisesti kulloisiinkin nosto-olosuhteisiin
mukautettavat asetukset mahdollistavat korkean suorituskyvyn ja
paremman puhdistustehon. Varsimaton ja nostomaton välistä
nopeussuhdetta voidaan säätää portaattomasti ja kätevästi traktorin
ohjaamosta. Sähköisesti korkeussäädettävä pyörivä sormisuistin
(UFK) ja lukuisat muut säätömahdollisuudet muodostavat perustan
perunoiden tehokkaalle ja hellävaraiselle puhdistukselle.

Keiler 2 Silver Edition
ruostumattomasta V2A-teräksestä
valmistetuilla säiliöseinillä

Perävaunuun lastaus
Keiler 2:ssa on vakiona portaattomasti säädettävä purkukuljettimen
nopeus. Lisävarusteena on saatavissa hydraulisesti taittuva säiliön
nivelosa ja pudotuspurjeilla varustettu laatikointisuppilo.
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Lajittelutaso – Ergonomista työskentelyä

■ Korkeussäädettävät tasot lisäävät työntekijöiden
turvallisuutta ja mukavuutta, varsinkin pitkinä työpäivinä
■ Yksilöllisesti asetettavat työasemat
■ Optimaalinen liikkumisvapaus
■ Suurikokoiset poistokourut
■ Pyöristetyt reunat ja suojukset
takaavat käyttäjän turvallisuuden

Työtaso 300 mm jatkeella – suurikokoinen työskentelyalue lisää
liikkumisvapautta

Kokoontaitettavat
tikkaat takaavat
turvallisen nousun
työtason päälle

Puristumisenestosuoja
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Jatkettava lajittelutaso tarjoaa
lisätilaa
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ROPA Keiler 2 Classic kahdella nappulamatolla
Tämä kone vastaa pääosin jo tuttua Keiler 2 -mallia.
Pääasiallisena erona ovat erotteluyksiköt, sillä
Keiler 2 Classicissa on vain kaksi nappulamattoa.
Loivasti nouseva ja suurikokoinen lajittelumatto
tarjoaa riittävästi tilaa jopa 8 henkilölle.
Lajittelumattoon on lisävarusteena saatavilla
roskakaista, jonka ohella myös jatkettava
lajittelutaso lisää työntekijöiden mukavuutta.
Korkeussäädettävien tasojen avulla jokainen
työasema voidaan asettaa yksilöllisesti hyvän
työergonomian varmistamiseksi.

Varsimatto

Nappulamatto 1

Kolmoissuistinrulla

Nappulamatto 2

Lajittelumatto

Kokonaisrakenne vakuuttaa erinomaisella
puhdistustehollaan ja hellävaraisella käsittelyllään,
kun puhdistustarve on vähäisempää (esim.
hiekkainen maaperä). Nappulamatoista 1 ja 2
koostuvan puhdistusyksikön käsittävä Keiler 2
Classic on erittäin selkeärakenteinen,
helppokäyttöinen ja huoltoystävällinen.

Roskamatto

Pyörivä sormisuistin
(vaihtoehtoisesti
kolmoissuistinrulla)

Roskien palautusmatto

Nostomatto 2

Säiliön pehmustettu
purkukuljetin

Nostomatto 1
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Keiler 2 Classic kolmoisuistinrullilla

Keiler 2 Classic pyörivällä sormisuistimella, roskakaistalla
ja lajitteluteloilla
Yksilöllistä puhdistusta
Mikäli puhdistustarve on vähäistä, pyörivä
sormisuistin (UFK) voidaan vaihtaa
kolmoissuistinrulliin, jolloin myös roskakaista on
tarpeeton. Näin säästetään rahaa ja saadaan
koneen painoa alhaisemmaksi. Nämä lisävarusteet
voidaan tarvittaessa jälkiasentaa moduuleina.
Jälkivarustelumahdollisuus on huomioitu koneen
suunnittelussa heti alusta pitäen.
Sama koskee neljällä nappulamatolla varustettua
konemalliamme, joka voidaan niin ikään varustaa
valinnaisesti suistinrullilla pyörivän sormisuistimen,
roskamaton ja poistomaton sijaan.

Keiler 2 Classic ylilastaussäiliöllä
Keiler 2 Classic voidaan varustaa valinnaisesti myös vetävällä pyörällä ja
ylilastaussäiliöllä. Keiler 2 Classicissa ylilastaussäiliön tilavuus voidaan
korottaa 6 tonniin.
Koneeseen on integroitu vakiona myös pikavaihtovarustus, jonka avulla
samalla koneella voidaan pienikokoisten puhdistusyksikköjen ansiosta
nostaa tehokkaasti ja hellävaraisesti myös sipuleita ja muita erikoiskasveja.

Irrotettava lajittelutason koroke

Suuri ja selkeä ohjauspaneeli tukee intuitiivista ohjausta
■S
■J
■N

o-ohjelmaa helposti tallennettavissa
- ja korjuuolosuhteisiin vain napin painalluksella

■
Parempi käyttäjäystävällisyys parantaa sadonkorjuun laatua ja suorituskykyä

J.

■TV
-.V
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Katso ohjauspaneelin ja toimintojen
kuvaus
käyttöohjekirjasta:www.ropa-maschinenb
au.de

Intuitiivinen ohjauskonsepti
■ ROPA Terminal on ergonomisesti ja helposti integroitavissa kaikkiin

traktoriohjaamoihin
■ 8 tuuman ISOBUS-käyttöpääte värillisellä kosketusnäytöllä
■ Selkeät näyttökuvakkeet
■ Vapaasti konfiguroitava käyttöliittymä
■ Ergonomisesti muotoillut ohjauselementit miniohjaussauvoilla –

jäsennetty ja selkeä rakenne
■ Yksilöllisesti konfiguroitavat ja tallennettavat nosto-ohjelmat auttavat

kuljettajaa säätämään koneen manuaalisesti tai automaattisesti
erilaisiin nosto-olosuhteisiin.
Täysin ISOBUS-yhteensopiva
■ Käyttö on mahdollista millä tahansa ISOBUS-päätelaitteella

ISOBUS AUX-N -standardin
mukainen
ohjauselementti, täysin
vapaasti konfiguroitavissa

■ Täysin yhteensopiva nykyaikaisten traktoreiden ISOBUS-varusteiden

kanssa
■ ISOBUS-jälkiasennussarja traktoreille, joissa ei ole

ISOBUS-toiminnallisuutta (lisävaruste)
■ Vasemman- ja oikeanpuoleinen ISOBUS-AUX-ohjauselementti ovat

erikseen ohjelmoitavissa (lisävaruste)
■ Omat käyttöpäätemaskit määrityksien visualisoimiseksi

ISO-standardin
mukainen ohjaussauva

Vasen
ohjauselementti,
ylilastaussäiliön
oletusmääritys 1

Vasen
ohjauselementti,
ylilastaussäiliön
oletusmääritys 2

Oikea ohjauselementti,
oletusmääritys 1

Oikea ohjauselementti,
oletusmääritys 2
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Apujärjestelmät ja ISOBUS-toiminnot
Tallennettavat nosto-ohjelmat
■ Kuusi ohjelmapainiketta koneen eri asetusten nopeaan tallentamiseen ja hakemiseen
■ Ohjelmat ovat yksilöllisesti konfiguroitavissa ja nimillä tallennettavissa
■ Ihanteellinen ratkaisu usein toistuvissa sadonkorjuuolosuhteissa

ROPA

Automaattinen nostomatto (lisävaruste)
■ Nostomatot ja nappulamatto 1 voidaan aktivoida automaattisesti ajonopeudesta riippuen
■ Nostomaton minimi- ja maksiminopeus on esiasetettu
■ Nostomaton nopeuden ja ajonopeuden välistä suhdetta voidaan säätää

Ylikuormitusautomatiikka ja Turbo Clean
■ Tukoksen sattuessa etummaiset puhdistusyksiköt kytkeytyvät automaattisesti
pois päältä
■ Näin estetään nostokoneen ylikuormituksesta johtuva yliajo tai vaurioituminen
■ Turbo Clean -puhdistusohjelma voidaan aktivoida valikosta
Ohjauksen ja syvyyden säätö
■ Noston portaaton syvyydensäätö
■ Automaattinen vannaspaineen säätö
■ Automaattinen riviseuranta
ROPA-videokytkin (lisävaruste)
■N
a säiliön nivelosan kameran
sekä peruutuskameran automaattinen aktivointi
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Lajittelutason ohjauspaneeli – Täydelliset toiminnot

Nopea ja helppo säätö
Erotteluyksikköjen korkeutta ja kaltevuutta voidaan säätää portaattomasti hydraulisesti ja elektronisesti, helposti vain napin painalluksella

Ainutlaatuinen alustarakenne teleskooppiakselilla ja suurikokoisilla vyörenkailla
■ Vakiona suurikokoiset vyörenkaat 850/50 R30.5, jotka takaavat riittävän kantavuuden alle 2 baarin rengaspaineella
■ Teleskooppiakseli lisää ajovakautta
■ 3 metrin kuljetusleveys maantieajossa
■ 3,5 metrin ulkoleveys noston aikana
■ Ruiskutusuralta nosto mahdollista viereisiä perunarivejä polkematta
■ Lisävarusteena hydraulikäyttöinen akseli
■ Suuri ohjauskulma, 21 astetta molemmin puolin
■ Nostopyörä 650/65 R30.5 ajosuunnassa vasemmalla (lisävaruste)
■ Manuaalinen/automaattinen kallistuksen vakaus

Erikoislupaa ei tarvita – vain 3 metrin kuljetusleveys
maantieajossa

Ruiskutusuralta nosto lyhennetyllä teleskooppiakselilla viereisiä rivejä polkematta

Vakiona hydraulinen kallistuksen vakaus, joka parantaa puhdistustehoa ja lisää työntekijöiden mukavuutta

hinenbau.de

Vetävä pyörä
Kätevä ja tehokas vaativissa sadonkorjuuolosuhteissa

AUTO

Ohjaus ja käsittely sujuu helposti! ROPA Keiler 2 voidaan varustaa vetävällä pyörällä paremman pidon
saamiseksi ja maaperän suojaamiseksi jopa äärimmäisen haastavissa nosto-olosuhteissa. Tämänkin
lisävarusteen yhteydessä tieleveys on vain 3,00 metriä suurikokoisista 850/50 R30.5 -renkaista huolimatta.
Akseliin integroitu vapaavaihde sallii maantieajossa enintään 40 km/h nopeuden.
Vetävän pyörän enimmäisvääntömomentti on 14 500 Nm, joka tuottaa 2 tonnin työntövoiman. Päälle- ja
poiskytkentä on mahdollista milloin tahansa ajon aikana. Maksiminopeus vetävän pyörän ollessa päälle
kytkettynä on jopa 14 km/h.
Uusi käytännöllinen automaattitoiminto on hyvä ja näppärä ratkaisu ISOBUS-yhteensopivissa traktoreissa.
Vetävä pyörä aktivoituu automaattisesti liikkeelle lähdettäessä kulloisessakin ajosuunnassa, sitä ohjataan
synkronisesti ja se kytkeytyy pois päältä ajoneuvon pysähtyessä. On merkittävä etu, ettei vetävää pyörää
tarvitse liikkeelle lähdettäessä tai ajettaessa erikseen kytkeä päälle tai pois tai vaihtaa peruutukseen.
Boost-tilassa tehonkulutus on enintään 65 kW.
Suurikokoisista renkaista (850/50 R30.5) huolimatta ohjauskulma on sama kuin alkuperäisessä akselissa eli
+/- 21 astetta.

ROPA

Laitteen avoin rakenne mahdollistaa helpon
huollettavuuden ja puhdistuksen
■
, kaikki johtimet on
merkitty koko kaapelin pituudelta
■
■ Laakerit, pultit ja komponentit ovat DIN-standardin
mukaisia
■ Korkealuokkaiset hydrauliikkalinjat
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ROPA-perunalitistin
ROPA-perunalitistin
on
uudenlainen
kestävä,
torjunta-ainevapaa ja resursseja säästävä keino vähentää
perunoiden uudelleenkasvua seuraavan satokauden aikana.
Perunalitistin murskaa ja litistää kokoon poistokourun ja
roskakaistan kautta pois erotellut mukulat. Tämä edistää
mukuloiden maatumista ja estää siten niiden itämisen
seuraavana vuonna.
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Litistetyillä perunoilla on huomattavasti pienempi tilavuus ja
suurempi pinta-ala, mikä edistää merkittävästi
hajoamisprosessia ja estää itämisen seuraavana vuonna.
ROPA-perunalitistimellä estetään perunan uudelleenkasvu,
mikä puolestaan vähentää kemiallisten ja mekaanisten
torjuntatoimenpiteiden tarvetta.

Pois erotellut perunat

Teräksinen silppuamisterä litistyspyörän
päällä
*

Suuret perunat silputaan palasiksi, joihin
litistyspyörät tarttuvat murskaten ja litistäen
ne kokoon

•

Suuret kappaleet murskataan palasiksi ja
litistetään litistyspyörillä

Mekaaninen kivi- ja
vierasesinesuoja
esijännitettyjen
kierrejousien ansiosta
– keskeytyksettömän
noston varmistamiseksi

Kumipyörien hydraulinen käyttölaite
*

Pyörien eri nopeuksien
aiheuttama kitka tehostaa silppuamista
litistämisen aikana

•

Nopeutta voidaan säätää monipuolisesti
määränsäätimellä
Murskatut ja litistetyt perunat

Hydraulinen pyörien levitys enintään 300 mm:llä
- Nosto ilman litistystoimintoa mahdollista
- Erittäin suurten vierasesineiden läpipäästö pyörien välistä
Erittäin hiljainen toiminta
- Litistyspyörät eivät ole suorassa kosketuksessa toisiinsa
- Litistyspyörien välinen etäisyys voidaan asettaa karan
avulla

Lisävarustevalikoimalla lisää toimintoja

Korkeussäädettävä aurinkosuojakatos, laajennettavissa sivupaneeleilla
(lisävaruste)

Kallistuksensäätö
nappulamatoille 1 + 2

Vetoaisan törmäyssuoja

Kivienkeruulaatikko

Yhdistetty sormisuistin- ja
harjayksikkö

Korkeussäädettävä lisätyötaso
Taitettavat sivupaneelit

Nostomaton kiristin
integroidulla puhdistustelalla

Lisäkamerat nostomatolle, varsimatolle, nappulamatoille, lajittelutasolle, säiliölle ja peruutukseen

Keiler 2, Ala-Saksi

Perunapäivät Greilsbergissä, Baijerissa

Keiler 1 kaksoissäiliöllä, Japani

Keiler 2 L karhenosto, Ranska

Keiler 2, Baijeri

Keiler 2, Ala-Saksi

Keiler 2 WD, Chile

Keiler 2 Classic, Reininmaa

Keiler 2 L, Ranska

ftinu
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Keiler 2 L, Ala-Saksi
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Keiler 2 Classic,
Nordrhein-Westfalen

Keiler 2 L WD, Alankomaat

Keiler 2 Silver Edition, Ala-Saksi

Keiler 2, Baijeri
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Tekniset tiedot – ROPA Keiler 2:
Pituus: 11 800 mm
Leveys: 3 000 mm (Classic 3 300 mm)
Korkeus: 3 990 mm
Vetolaite:
Kuulakytkin, halkaisija 80 mm (voi vaihdella
maakohtaisesti)
Vetoaisan pituus 2 565 mm
Renkaat:
Kaksi suurikokoista vyörengasta 850/50R30.5
(Classic 650/65 R30.5)
Teleskooppiakseli:
Teleskooppiakseli parantaa koneen vakautta ja
pitää koneen ulkoleveyden 3 000 mm:ssä
maantieajon ja ruiskutusuralta noston aikana.
Nostoa varten teleskooppiakseli voidaan
pidentää 3 500 mm:iin.
Käyttölaite:
Käyttölaite on 100 % hydraulinen. Kaikkia
nostomattoja ja puhdistusyksiköitä voidaan
säätää portaattomasti ja ulosottoakselin
pyörimisnopeudesta riippumatta. Nostokoneen
käyttönopeudet tai pyörimisnopeudet pysyvät
vakioina, kunhan traktorin ulosottoakselin
pyörimisnopeus on vähintään 650 rpm.
Nosto:
Nostoyksikkö on varustettu
ROPA-pikavaihtojärjestelmällä. Rivileveydeksi
voidaan valita 750–900 mm.
Kiekkoleikkureiden (varustuksesta riippuen 2
tai 4 kpl) välinen etäisyys on portaattomasti
säädettävissä. Rivinostossa käytetään kahta

painorullaa, jotka voidaan
konfiguroida eri tavoin. Kaksi
varrenvetorullaa huolehtivat
varsien sujuvasta kuljetuksesta.
Ajosuunnassa oikeanpuoleista
kiekkoleikkuria voidaan
valinnaisesti käyttää hydraulisesti.
Lisävarusteena on saatavissa
lisäkiekkoleikkuri.

Erikoisvarusteet vakiona:

Vannasohjaus:
Koneessa on vakiona
rivinkeskitysjärjestelmä. Syvyyden
säätö suoritetaan vakiona
hydraulisesti. Automaattinen
vannaspaineen kevennys tai
hydraulinen vannaspaineen säätö
on myös mahdollista.

■ Hydraulikäyttöinen tärytin portaattomasti säädettävällä nopeudella

Nostokanava:
Nostomaton 1 leveys: 1 600 mm
Nostomaton 2 leveys: 1 488 mm
Nostokanavaan on saatavilla
lisävarusteena V2A-teräslevyt sekä
hydraulikäyttöinen, portaattomasti
nopeussäädettävä tärytin.

■

■
■ Automaattinen riviseuranta
■ Noston pikavaihtotoiminto
■ Hydraulinen vannaspaineen kevennys, portaattomasti säädettävissä
traktorista
■ Hydraulinen nostosyvyyden säätö hydraulisella vannaspaineen
säädöllä
■ Varsi- ja nosto
■ Kolmoissuistinrullayksikön sähköinen korkeussäätö
■ 4-rivinen pyörivä sormisuistin (UFK), 2 riviä kulloinkin erilliskäyttöisiä,
säädettävä nopeus (Classic-mallissa lisävaruste)
■ Pyörivän sormisuistimen sähköinen korkeussäätö (Classic-mallissa
lisävaruste)
■ Roskamaton käytt
(Classic-mallissa lisävaruste)
■ Roskien palautus suunnanvaihtoläpällä (Classic-mallissa lisävaruste)
avulla
■

stetulla purkukuljettimella

■ Vakiona suuret renkaat 850/50 R30.5, paineilmajarrut (Classic-mallissa
lisävaruste)
■ S

S-

■ ROPA ISOBUS -kosketusnäyttöpääte
■ Kuulavetolaite K80
■ Hydraulinen tukijalka
■ Teleskooppiakseli, leveys maantieajossa 3 m ja pellolla 3,5 m
■ Akselin hydraulinen kallistuksen vakaaja automaattisella säädöllä
■ Laajakulmanivelakseli, voiman ulosotto 1 000 rpm
■ Ylikuormitusautomatiikka ja Turbo Clean -puhdistusohjelma varsi- ja
nostomatoille sekä nappulamatoille
■ Ohjelmapainikkeet 6 nosto-ohjelman tallentamiseen
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Varsien erottelu:
Varsien erottelu tapahtuu 1 600 mm leveällä
varsimatolla ja 7 peräkkäiseen riviin
järjestetyillä kumipäällysteisillä erottimilla,
jotka ovat sähköisesti säädettävissä.
Roskien erottelu:
Nappulamaton 1 erotteluyksikkö:
1 450 mm leveä kuminappulamatto ja
kolmoissuistinrulla (Classic 1 450 mm)
Nappulamaton 2 erotteluyksikkö:
1 160 mm leveä kuminappulamatto ja
kaksoissuistinrulla (Classic 1 300 mm
kolmoissuistinrulla / valinnaisesti 4-rivinen
pyörivä sormisuistin)
Nappulamaton 3 erotteluyksikkö:
700 mm leveä kuminappulamatto ja
kaksoissuistinrulla
Nappulamaton 4 erotteluyksikkö:
1 300 mm leveä kuminappulamatto ja 4-rivinen
pyörivä sormisuistin (UFK). Nopeutta,
korkeutta ja kaltevuutta voidaan säätää
portaattomasti traktorista.

Lajittelutaso tarjoaa mukavasti tilaa 5
henkilölle (Classic jopa 8 henkilölle).
Suurikokoiset poistokourut
varmistavat roskien poistamisen
ilman tukoksia. Kaksi
korkeussäädettävää työtasoa
mahdollistavat yksilöllisen
säätämisen työntekijöiden pituuden
mukaan. Kokoon taitettavat tikkaat
takaavat ergonomisen ja turvallisen
nousun koneen päälle.

Koneen toimintojen ohjaus:
Kaikki perunannostokoneen toiminnot voidaan
asettaa lajittelutason ohjauspaneelista,
varoituslaitteen toimintoja myöten.
Lajittelumaton nopeutta voidaan lisäksi säätää
portaattomasti erillisellä kiertokytkimellä.
Säiliö:
Pehmustetulla purkukuljettimella varustetun
säiliön tilavuus on noin 7,5 t. Säiliön leveys on
2 235 mm, suurin ylilastauskorkeus 4 200 mm.
Kaksivaihekäyttö on portaattomasti
säädettävissä. Automaattinen
täyttöjärjestelmä huolehtii säiliön
optimaalisesta täytöstä. Säiliö voidaan
varustaa nivelosalla, joka madaltaa
purkukorkeutta perävaunuun mukuloiden
hellävaraista kuormausta varten.
Lisävarusteena on saatavissa hydraulisesti
taittuva laatikointisuppilo erikokoisilla
purkuaukoilla.
Ohjaus:
Ohjaus tapahtuu vakiona
ISOBUS-kosketusnäyttöpäätteen kautta.

Roskakaista:
350 mm leveä kaista suunnanvaihtoläpällä
roskien palautusta varten (Classic-mallissa
lisävarusteena 300 mm leveä roskakaista)
Lajittelutaso:
Leveys: 1 100 mm (Classic 1 000 mm)
Pituus: 1 900 mm (Classic 5 050 mm)
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Lisävarustevaihtoehtoja:
■

Renkaat

- 850/50 R30.5 (ajosuunnassa oikea) ja

650/65 R30.5 (ajosuunnassa vasen)

■

Alusta

Vetävä pyörä pidon lisäämiseksi, aktivoituu
automaattisesti kulloisessakin ajosuunnassa

■

Nosto / nostokanava

- Rivinosto kiekkoleikkurin ja painorullan avulla

(90 cm)
- Painorulla, syvä
- Leveä kaksiteräinen vannas rivivälille 90 cm
- Kolmiteräinen vannas
- Vantaiden kivisuoja
- Keskivannas, jos kiekkoleikkuria ei käytetä
- Hydrauliikkavalmius hydrauliselle
kiekkoleikkurille / karhenostoon nostoakselin
ja saattomaton avulla
- Hydraulikäyttöinen kiekkoleikkuri, vasen ja oikea
- Oikeanpuoleinen kiekkoleikkuri, myös mekaaninen
- Karhenosto nostoakselin, hydraulisen saattomaton
ja syvyydensäätöpyörien avulla
- Erikoiskasvien vannasnosto (esim. punajuuri)
syvyydensäätöpyörien avulla
- Nostokanavan 1 ruostumattomat teräslevyt
- Nostomaton 1 puhdistustela
- Kumisiipirulla käyttöakselilla
- Kokkaremurskain nostomatolle 1 ja 2

■

Varsien erottelu

- Isosilmäinen varsimatto 250 mm, valinnaisesti

300 mm
■ Erottelu
- Nappulamaton 1 ja 2 hydraulinen kaltevuuden
säätö automaattitoiminnolla

- ISOBUS-jälkiasennussarja traktoreihin, joissa ei ole

ISOBUS-valmiutta
- ISOBUS-ohjauselementti vapaasti konfiguroitavissa
olevalla AUX-toiminnolla oikeanpuoleisen
ohjauselementin lisäksi
- ROPA-videokytkin

- Nappulamaton 4 hydraulinen kaltevuuden säätö
- Nappulamaton jako 40 mm, 36 mm
- Nappulamatto pyöreäpiikkisellä H-profiililla

V-profiilin sijaan
- Suistinrullapaketti; alin rulla kierrerakenteella
(esim. porkkanoille)

Lajittelutaso
- Keruulaatikko purkumatolla, hydraulikäyttöinen
■

Säiliö
- Säiliön nivelosan hydraulinen lasku
- Laatikointisuppilo, suppilon leveys 900 mm,
hydraulisesti taitettava
- Laatikointisuppilo, suppilon leveys 1 900 mm,
hydraulisesti taitettava
■

- Ylilastaussäiliö 5,5 t (Classic 6t)

Valaistus
- LED-työvalot nostokanavassa, nappulamatoilla 1 ja 2,
lajittelumatolla ja purkukuljettimen poistossa
- pyörivä majakka
- suojakatoksen valaistus
■

Kamera- ja videojärjestelmä
- Videojärjestelmä, johon kuuluu 7” TFT-näyttö ja
kaapelisarja 4 muuta kameraliitäntää varten
- Lisävideojärjestelmä, johon kuuluu 7” TFT-näyttö ja
kaapelisarja 4 muuta kameraliitäntää varten
- Kamera nostokanavassa 1 ja 2
- Kamera nappulamatolla 1 ja 2
- Kamera ajosuunnassa oikeanpuoleisessa pyörässä
- Kamera lajittelumatolla
- Kamera poistomatolla
- Kamera säiliön yläosassa
- Peruutuskamera
■

- Säiliöseinät ruostumattomasta V2A-teräksestä

(vakiosäiliö)

Käyttömukavuus
- Ajonopeuden mukaan ohjattu automaattinen
nostomatto automaattisella nappulamaton
ohjauksella
- TASK-ohjain sadonkorjuun hallintaan
ROPA-päätelaitteen yhteydessä
■

Aurinko- ja sääsuoja
- Suojakatos I – lajittelutason aurinkosuoja ilman
sivupaneeleja, sisältäen asennuskehikon
- Suojakatos II – lajittelutason sääsuoja sisältäen
sivupaneelit ja asennuskehikon
■
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