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Německá Ropa vstoupila na trh se sklí-
zeči brambor v roce 2012 a od té doby 
jsou tažené jedno- a dvouřádkové 
vyorávače brambor Keiler I a Keiler II 
skutečností. K pěstitelům brambor, kte-
rým se sen o vlastním vyorávači značky 
Ropa splnil, patří i společnost Senagro 
a. s. z obce Senožaty na Vysočině. Firma 
hospodaří na 2000 hektarech zeměděl-
ské půdy, z nichž je 1630 hektarů půdy 
orné. V živočišné výrobě chová 400 
kusů dojnic a provozuje také bioplyno-
vou stanici s výkonem 0,6 MW.

Konec starých časů
Ještě v roce 2018 sklízely 200 hektarů 
porostů brambor na polích podniku 
dva tažené skotské sklízeče bez zásob-
níku, nicméně tato technologie měla 
své nedostatky. Především vázala velký 
počet pracovních sil, sklízeče nemohly 
pracovat v případě, že neměly k dis-
pozici odvozní soupravu, a kontinu-
ální proces překládání hlíz také nebyl 
k bramborám zrovna šetrný. 

„Potom jsme na výstavě viděli tažený 
sklízeč Keiler II od firmy Ropa a oka-
mžitě nás zaujal. Tak také vznikla spo-
lupráce se společností Dagros, která 
nám tento moderní sklizňový stroj po-
skytla k vyzkoušení. My jsme si již řadu 
let chtěli pořídit vyorávač s vlastním 
zásobníkem. Při testování jsme ocenili, 
že vyorávač Ropa Keiler II není závislý 
na odvozním prostředku a může praco-
vat i tehdy, pokud na poli není žádný 
traktor s návěsem. Po naplnění zásob-
níku nás zaujala rychlost přeložení hlíz. 
Prostě se Keiler II líbil nám všem – od 
obsluhy traktoru přes mechanizátora, 
agronoma i mne. A to byly podmínky 
sklizně v mokré půdě v roce 2020 obtíž-
né. Takže u nás už zůstal a rozhodnutí 
to bylo správné,“ říká na úvod setkání 
ředitel podniku Senagro. 

Úspory hned od začátku
Dva staré tažené vyorávače byly 
prodány a v roce 2019 se pustil do 
sklizně brambor naplno nový „dvou-
řádek“ Keiler II firmy Ropa. Ve vhod-
ných podmínkách zvládl sám za den 
shodnou výměru jako do té doby 
dělaly dva staré stroje – sedm až de-

set hektarů. Zatímco dříve muselo 
být na sklizeň shodné výměry nasa-
zeno šest odvozních souprav a dva 
traktory do vyorávačů, tak nově po-
stačují odvozci čtyři a jeden traktor 
do vyorávače. Ten musí mít ale vyšší 
výkon – 132 kW/180 k a velkou výho-
du představuje plynulá převodovka. 
Ropa Keiler II tak přinesl hned od prv-
ního dne úsporu nákladů za pracovní 
síly i výrazné zjednodušení organiza-
ce sklizně a dopravy brambor z pole. 
Brambory se na polích firmy Senagro 
pěstují z 25 procent pro produkci sadby 

Dvouřádkový vyorávač brambor Ropa Keiler II pracuje již třetí sezónu k plné spokojenosti v zemědělském podniku Senagro a. s. na Vysočině. 
Výkonností nahradí dva starší dvouřádkové stroje, kvalitou práce a komfortem je na úplně jiné úrovni

Automatická regulace přítlaku na hrůbek a hydraulické ovládání 
hloubky vyorávání z kabiny traktoru jsou dodávány ve standardu. 
Díky možnosti úpravy v průběhu jízdy je tato výbava velmi užitečná

Německá firma Ropa patří mezi uznávané výrobce 
techniky na sklizeň cukrové řepy. Její sklízeče mají 
mnoho originálních technických řešení, jsou zároveň 
robustní a provozně spolehlivé. Mnoho pěstitelů 
brambor před lety zaujala myšlenka, co kdyby se pod 
značkou Ropa začaly vyrábět také tažené sklízeče 
brambor. Takový stroj by pro ně byl určitě zajímavý.

SenožatySenožaty

Šetrná sklizeň 
s velkými výkony
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a zbývající podíl připadá na využití jako 
konzumní. Na všech plochách se využívá 
technologie odkamenění půdy a sázení 
dvouřádkovým sázečem do záhonů, při-
pravených separátorem. V průběhu ve-
getace se žádná mechanická kultivace 
již neprovádí, následuje až sklizeň. 
Starší tažené dvouřádkové vyorávače 
mohly pracovat jen tehdy, pokud měly 
pod sebou traktor s návěsem. Přímá 
překládka po celou dobu vyorávání 
měla i další negativa – vyžadovala ne-
ustálou koncentraci obou řidičů trakto-
rů, návěsy za traktorem byly z různých 
důvodů plněny nadměrně, což mělo za 
následek ztráty brambor po cestě a ve 
výjezdech z polí a také docházelo k pří-
lišnému poškozování hlíz. 

Šetrná manipulace 
s hlízami
Naproti tomu sklízeč Ropa je konstruo-
ván tak, že již plnění svého zásobníku 

hlízami provádí šetrně, a poté bram-
bory jednorázově a znovu velm i šetrně 
přeloží na odvozní prostředek. Nemá 
ale možnost provádět tuto činnost za 
jízdy, tou mohou být vybaveny až sklí-
zeče Keiler novější. K odvozu brambor 
z pole slouží návěsy s kapacitou na 
devět tun brambor, takže pojmou 
i zcela zaplněný zásobník sklízeče 
a následná cesta na třídicí linku pro-
bíhá již beze ztrát. 
Ultrazvukové snímače v zásobníku 
sklízeče Keiler 2 zajišťují optimál-
ní postup plnění hlízami, a to až do 
naplnění kapacity 8000 kg. Zásobník 
a vykládací pás jsou konstruovány 
tak, aby bylo možné přeložení hlíz na 
odvozní prostředek v krátkém čase 
a zároveň šetrně. Snížit výšku pádu 
hlíz do návěsu dovoluje trojnásobně 
zalamovatelný vyprazdňovací pás.
Ale zkušení pěstitelé měli ještě další 
požadavky na nový sklízeč brambor. 

Samozřejmě dvouřádkové vyorávání, 
ale také teleskopické provedení ná-
pravy pro stabilitu v příkrých svazích. 
To mohou sklízeče Keiler I a Keiler II 
také nabídnout. Zvětšení rozchodu 
kol skutečně pomáhá udržovat těžiš-
tě sklízeče tam, kde má být, zatímco 
pro přepravu po silnici má Keiler II 
celkovou šířku do tří metrů a je tak 
při přejezdech samostatný. 

Velký přínos 
systému vyrovnávání
Značným přínosem pro práci ve sva-
zích je standardní vyrovnávání sklo-
nu. Silné pístnice zvedají na podvoz-
ku celý sklízeč a kompenzují tak jeho 
naklonění  v podélné i příčné rovině. 
Díky tomu zůstává využita celá plo-
cha čisticích jednotek a všech pásů 
včetně prosévacích a přebíracího na 
maximum, protože na nich nedochází 
k sesypávání hlíz k okraji. 

V proměnlivých podmínkách přijde vel-
mi vhod automatická regulace přítlaku 
na hrůbek. V praxi se také dobře uplat-
ní hydraulické ovládání hloubky vy-
orávání – pohodlně z kabiny traktoru. 
Keiler II má velký výkon ve vyorávání 
hlíz, ale i v separačním ústrojí. S natí si 
poradí zcela bezproblémově; o její od-
dělení se stará sedm řad přídržných pru-
žin s možností plynulého nastavování. 

Výhody 
hydraulického pohonu
Kromě toho tyto moderní stroje zabo-
dovaly u pracovníků společnosti Senagro 
i dalšími vlastnostmi. „Zaujal mne po-
hon hydromotory a to, jak je celý stroj 
při práci tichý a umí si sám automaticky 
regulovat řadu veličin na základě po-
jezdové rychlosti,“ řekl ředitel. Absence 
nadměrného hluku a vibrací je dána 
tím, že vyorávač nevyužívá žádné řetě-
zy, klínové řemeny ani napínací kladky. 

Nejenom robustní rám, ale také kvalitní hydraulické rozvody 
přispívají ke spolehlivému fungování a dlouhé životnosti sklízeče

Při vyorávání první jízdy se teleskopická náprava zasune a vyorávač 
se srovná za traktor, kde může vyorávat dva anebo také jen jeden 
řádek. Přestavení stroje usnadňuje předem naprogramovaný mód

Také při vyprazdňování zásobníku je možné plynule regulovat 
rychlost. Díky zásobníku s měkkou rolovací podlahou jsou 
brambory velmi šetrně přeloženy na odvozní prostředek

Hydraulicky poháněné kotoučové krojidlo pomáhá zajistit čistou 
sklizeň. Sklízeč je vybaven také napínákem prosévacího pásu 
s integrovaným čisticím válcem
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Tím odpadá i dodatečné nastavování 
a stroj má i méně opotřebitelných dílů. 
Všechny čisticí jednotky udržují své otáč-
ky v požadované hodnotě, nezávisle na 
otáčkách vývodového hřídele traktoru. 
Širokoúhlý kloubový hřídel s otáčkami 
jen 650 ot/min pohání přímo čerpadlo 
palubního hydraulického okruhu. Toto 
řešení také znamená, že se olej z vyorá-
vače nemísí s olejem hydraulické sousta-
vy traktoru. 
V letošním roce pracuje vyorávač Ropa 
Keiler II v podniku Senožaty již třetí se-
zónu, a to bez větší poruchy. Jeho ma-
jitelé jsou naprosto spokojeni s kvalitou 
práce sklízeče i jeho spolehlivostí – „Vše 
funguje tak, jak má, a to platí i o servisu 
firmy Dagros při každoroční údržbě,“ 
řekl ředitel. V očích vedení podniku 
poskytuje záruku spolehlivého provozu 
stroje i jeho velmi robustní konstrukce. 
Velkoryse dimenzované čisticí prvky 
s velkou čisticí plochou a otevřená kon-
strukce vyorávače poskytují provozní jis-
totu i za ztížených půdních podmínek či 
za mokra. I v takových situacích je mož-
né sklízet brambory téměř bez příměsi 
hrud. A díky řízené nápravě sklízeče 
s úhlem natočení kol ±21 stupňů je sou-
prava s traktorem pěkně obratná. 

Užitečné asistenční systémy
Sklízeč Ropa Keiler II je ovládán pro-
střednictvím ISOBUS. Obsluha si může 
uložit do paměti až šest různých na-
stavení stroje pro konkrétní podmín-
ky. Poté stačí již jen stisknout jedno 
ze šesti programovatelných tlačítek 
a sklízeč se sám nastaví, což předsta-
vuje rychlou a pohodlnou možnost 
přizpůsobení se změněným podmín-
kám. Stroj ve firmě Senagro má také 
možnost nastavení funkcí na terminá-
lu u přebíracího pásu. Stiskem tlačítka 

si lze plynule nastavit výšku a sklon 
separačních částí stroje. Keiler II také 
disponuje automatikou prosévacích 
pásů – v závislosti na pojezdové rych-
losti je řízena jejich rychlost pohybu. 
Řidič si nastaví předem minimální 
a maximální otáčky pásu. 
Vhodnou pomocí je také předem na-
programovaný mód pro přepravu po 
silnici a pro první vyorávku na poli. 
V druhém jmenovaném módu se sklí-
zeč srovná za traktor a vyorává hlízy ze 
dvou řádků za ním, anebo má i mož-

nost vyorávání jen jednoho řádku. 
Mód pro přepravu po silnici je možné 
z bezpečnostních důvodů aktivovat až 
poté, co se systém svahového vyrovná-
vání nastaví do vodorovné polohy. 
Kamery na důležitých místech (prosé-
vací pás, vynášeč natě, ježek, přebírací 
pás, zásobník a pro zpětný chod sklí-
zeče) pomáhají obsluze traktoru zvolit 
nejvhodnější nastavení v konkrétních 
podmínkách. A co obsluha také ocení, 
je velmi snadné vyčištění celého sklí-
zeče. Je to umožněno snadným přístu-
pem a prakticky vyřešeným nářadím, 
dodávaným se strojem.
Zemědělci ve společnosti Senagro 
velmi oceňují širokou výbavu sklízeče 
firmy Ropa. Všechny funkce nacházejí 
při práci se strojem využití – byť jsou 
deklarovány výrobcem jako výbava 
na přání, ale do ČR jsou sklízeče Kei ler 
I a II s touto výbavou dováženy. Patří 
k nim například i výškově nastavitel-
ná ochranná stříška proti slunci, která 
chrání personál u přebíracího doprav-
níku i při přeháňce, širokoúhlý klou-
bový hřídel či automatické navádění 
na hrůbek.

Petr Beneš, foto autor a archiv

Sklízeče Ropa Keiler 2 využívají čtyřnásobnou ježkovou separaci

Dagros, s.r.o., K Přejezdu 509, 289 21  Kostomlaty nad Labem
Email: info@dagros.cz, Telefon: (+420) 325 538 120

Stroje extra třídy!S

Tiger 6

Sklízeče cukrové řepy

Maus 5

Čistící nakladače cukrové řepy
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