LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ
FIREMNÍ SDĚLENÍ

30. výročí společnosti ROPA
s řadou novinek
V neděli 20. listopadu 2016 se na polích v blízkosti vý
robního závodu ROPA v Sittelsdorfu konalo tradiční domácí
předvádění techniky na sklizeň a nakládku cukrové řepy
a sklizeň brambor. Na tuto již tradiční akci, která byla spojena
s oslavou 30. výročí založení společnosti ROPA a také s před
stavením řady novinek v portfoliu společnosti, se sjelo více než
dvanáct tisíc příznivců žlutých strojů s logem ROPA ve znaku.
Největší zájem mezi návštěvníky byl o žhavé novinky
zcela nové generace sklízečů cukrové řepy Tiger 6 a Pan
ther 2. Oba stroje jsou v současné době nejvýkonnějšími
sklízeči cukrové řepy na světě. Tiger 6 a Panther 2 jsou nově
vybaveny motorem Volvo o výkonu 700 k resp. 768 k se
systémem vstřikování čerpadlo-tryska a zdvihovým objemem
16,12 litrů. Výkonnější z motorů se navíc obejde bez AdBlue,
SCR-Kat a recirkulace spalin. Maximální točivý moment činí
neuvěřitelných 3 200 Nm při 1 260 ot.min–1 resp. 3 260 Nm.
Oba stroje jsou vyvedeny v zcela novém designu, který nyní

bude charakteristický pro nové modely ROPA. Nové modely
jsou již tradičně vybaveny prostornou kabinou R-Cab, která ve
spolupráci s ovládáním R-Concept přináší řidiči radost z jízdy.
Větší z novinek, třínápravový model Tiger 6, vychází ze
svého předchůdce vyorávače Tiger 5, který se stal strojem
roku 2015 a získal stříbrnou medaili na veletrhu Agritechnica
za hydraulický systém podvozku R-Soil Protect. To znamená
hydraulicky uložené nápravy s příčným svahovým vyrov
náváním do 10 %, stejně velká kola 2. a 3. nápravy, plynulá
převodovka pojezdu CVR, zásobník na 43 m3, na třikrát zalo
mený dlouhý vyprazdňovací dopravník. Dalším výrazným roz
dílem je rozšířený dopravník pod kabinou z 800 na 850 mm.
Dvounápravový sklízeč Panther 2 vychází z první gene
race, ze které konstruktéři použili řadu již osvědčených prvků,
které u Panther 2 dovedli k dokonalosti. Mezi největší změny
u druhé generace patří extra dlouhý dopravník (převzatý
z Tiger 6), díky kterému lze rychle a efektivně překládat již

Obr. 1. Proslov zakladatele společnosti pana Hermanna Paintnera

388

LCaŘ 132, č. 12, prosinec 2016

PLICKA: 30. výročí společnosti ROPA s řadou novinek
FIREMNÍ SDĚLENÍ

sklizenou řepu. Vylepšené bylo také čištění,
konkrétně byl zvětšen čisticí kanál a změn
doznaly i čisticí hvězdice.
Společně s novými modely byl také představen zcela nový vyorávací agregát, pod
označeným RR. RR vyorávací agregát je oproti
svým předchůdcům bez středového nosníku
a umožňuje obsluze stroje lepší, ničím nerušený
výhled na celý agregát. Nový agregát má již
v základu sedmý vyorávací válec a nabízí
tak čistící plochu větší o více než 15 %. Další
výhodou nového agregátu je možnost nastavit
hloubku každé vyorávací radlice individuálně
a zajistit tak ještě lepší výsledky během sklizně
cukrové řepy.
Kromě již zmíněných novinek si bylo
možné ještě v Sittelsdorfu prohlédnou další
stroje z portfolia ROPA. Sklizená řepa byla
nakládána pomocí čistícího nakladače ROPA
Maus 5 a poté návěsy odvážena k bioplynové
stanici, kde byla drcena speciálním drtičem
zkonstruovaným panem Paintnerem. Staticky
zde byly také vystaveny sklízeče brambor
Keiler I a Keiler II.
Návštěvníkům byly také zpřístupněny
některé prostory výrobního závodu (lakovna,
prostor bioplynové stanice…). O spokojenost
návštěvníků se staral bohatý catering umístěný
v montážní hale. Na své si zde přišli i nejmenší,
pro které bylo připraveno několik atrakcí.
Společnost ROPA opět prokázala, že se řídí
heslem „Extra třída“. Příští domácí předvádění
se bude konat v roce 2018, již nyní se těšíme
na shledanou.

Obr. 2. Tradiční domácí předvádění navštívilo více než 12 000 návštěvníků

Obr. 3. Zájem návštěvníků byl také o sklízeče brambor Keiler I a Keiler II

Text a foto: Pavel Plicka, Dagros, s. r. o.

Obr. 4. Představené novinky sklízečů cukrové řepy Panther 2 a Tiger 6

LCaŘ 132, č. 12, prosinec 2016

389

