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Zrušení tradičního Domácího předvádění ROPA v roce 2020 – Výroba probíhá podle plánu 

Nejistota ohledně pořádání velkých akcí neumožňuje jejich přípravu. 

 

Každé dva roky pořádá společnost ROPA rozsáhlou akci pod názvem Domácí předvádění ROPA, tato akce 

se střídá s veletrhem Agritechnica. Akce se konala naposled před dvěma lety u příležitosti otevření pobočky 

ROPA Porýní ve Viersen-Boisheim. Pro mnoho návštěvníků a příznivců zemědělské techniky se tato akce již 

stala tradiční a kultovní. Na posledním Domácím předvádění ROPA v Sittelsdorfu se více než 15 000 

návštěvníků z celého světa vrhlo do areálu rodinné společnosti, která se nyní rozrostla již na plochu 27 hektarů. 

Návštěvníci obdivovali působivé sklízecí stroje, čistící nakladače, nejnovější technologie sklizně cukrové řepy 

a brambor a nejnovější technické inovace ROPA. Zajímavý doprovodný program s festivalovou halou, 

výstavou zemědělské techniky, odbornou výstavou, prohlídkami výrobního závodu, fanshopem a mnohem 

dalšího zajistil zábavu pro každého. 

 

Cílem společnosti ROPA je dodávat inovativní technologie v nejvyšší kvalitě. V rámci tohoto cíle ROPA také 

organizuje a pořádá Domácí předvádění. Bohužel kvůli současné převládající koronové pandemii a výsledným 

omezením není možné uspořádat toto tradiční předvádění. 

 

Mezitím toho bude výroba, servis a dodávka náhradních dílů v ROPA pokračovat podle plánu. V posledních 

několika týdnech se osvědčilo dlouhodobé skladování důležitých komponent, takže zpoždění v dodávkách 

součástek od našich dodavatelů se neprojevilo na objemech naší produkce. Bezpečnost zaměstnanců je v 

ROPA nejvyšší prioritou. Proto byl mimo jiné zaveden rozsáhlý hygienický koncept, včetně přechodu na směny 

v některých odděleních. Nakládací prostory pro sklizňové období 2020 jsou z velké části dokončeny. 

V současné době jsou v provozu výrobní linky pro sklízeče brambor a sklízeče cukrové řepy Tiger 6S, který 

byl představen na výstavě Agritechnica v loňském roce a získal několik medailí za hydraulický systém 

odpružení R-Soil Protect a integrovaný telematický systém R-Connect. Hotové stroje v současné době 

opouštějí továrnu a jsou na cestě k novým majitelům ve více než 40 zemích po celém světě. 
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