LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Domácí předvádění u ROPY – jubilejní čtyřicítka
Domestic Presentation at ROPA – 40th Jubilee

Do bavorského Sittelsdorfu se v neděli 18. 11. 2012 sjelo
na deset tisíc příznivců značky ROPA. Přímo vedle výrobního
závodu si mohli návštěvníci během praktické ukázky prohlédnout nejnovější vývoj u firmy v kontrastu se čtyřicetiletou historií.
Na poli se předváděly hlavně sklízeče cukrovky a samojízdný
nakladač. Nejsledovanější byl nový přírůstek do rodiny v podobě
dvouosého šestiřádkového samojízdného sklízeče euro-Panther
vybaveného osvědčeným vyorávacím agregátem PR a novým
motorem o výkonu 530 koní, splňující již emisní normu Euro 4.
Dále bylo možné sledovat euro-Tiger V8 4b, devítiřádkový
euro-Tiger V8 4 XL, testovací sklízeč euro-Tiger s elektrickým
pohonem pojezdu a čisticí nakladač euro-Maus 4.
Velký obdiv sklidil samojízdný šestiřádkový vyorávač Hermanna Paintnera z roku 1972. Ten si tento stroj zkonstruoval
coby pětadvacetiletý zemědělec a inovátor ve své dílně zemědělské usedlosti v Sittelsdorfu, protože se nespokojil se stroji,
které byly tehdy k dispozici. Před 40 lety vzbudil tímto strojem
v okolí takovou pozornost, že mnoho firem jej chtělo mít také.
Bylo však i mnoho těch, kteří tomuto projektu nevěřili, jelikož

se jim sklízeč zdál zbytečně velký a drahý. Hermann Paintner
ovšem potřebě takového stroje věřil od začátku a čtyřicet let
ukázalo, že naprosto dokonale odhadl potřeby trhu. Tento
stroj odstartoval jeho velmi úspěšnou kariéru výrobce strojů na
sklizeň a nakládku cukrovky. Historii jsme si mohli připomenout
i šestiřádkovým sklízečem z roku 1991.
Kromě strojů na cukrovku si bylo možné v Sittelsdorfu
prohlédnout mnoho další techniky. Svojí výkonností udivoval návštěvníky samojízdný štěpkovač Albach Silvator. Nakládku štěpky
zajišťoval další typ samojízdného stroje od ROPY – NawaRo
Maus. Ten se používá k nakládce řezanky kukuřice z pole, obilí
z betonové plochy a dalších sypkých materiálů. Na volné ploše
vedle výrobního závodu byla umístěna výstava zemědělské
techniky různých značek.
Návštěvníkům byly zpřístupněny i prostory výrobního závodu Paintner Maschinenbau GmbH manželů Christiany a Bern
harda Paintnerových. Každý si mohl prohlédnout svařování
a přípravu nových rámů sklízečů euro Tiger V8 4 a nové CNC
obráběcí centrum.

Obr. 1. Setkání 40 let historie firmy – sklízeč z roku 1972 a nový euro-Panter s euro-Tigerem V8 4b budily značný zájem návštěvníků
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Obr. 2. Hermann Paintner řídí svůj čtyřicetiletý sklízeč doprovázen strojem z roku 1991

Obr. 3. Přehlídka samojízdných vyorávačů cukrovky firmy ROPA

ROPA představila i svůj pilotní projekt bioplynové stanice, která vyrábí elektřinu
z cukrové řepy a kejdy. Cukrová řepa vyčištěná a naložená nakladačem euro Maus 4
byla dopravována k výkonnému drtiči, který plnil nadrcenou řepou kruhový sklad.
Drtič, vyvinutý opět přímo u ROPY panem Hermanem Paintnerem, pohání extrémně
silný motor z tanku Leopard o objemu 37,5 m3 a výkonu 817 koní. Aby drtič nebrzdil
nakládací linku, je zkonstruován na výkon drcení 20 t za tři minuty.
O spokojenost účastníků se staral bohatý catering, umístěný v montážní hale. Dobře
bylo postaráno i o malé návštěvníky, kteří si užili bohatých atrakcí.
Domácí předvádění se koná každé dva roky v blízkosti výrobního závodu. V roce
2014 se těšíme opět nashledanou.
Text a foto: Zdeněk Šilar, Dagros s. r. o.
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