
CZTiger 6





■ Praktický a inovativní

■ Sklizeň plného výnosu

■  3,00 m šířka pro proorávání
bez poškození bulev

■  Vynikající provozní spolehlivost – 
robustní konstrukce

■  Trvalý s extrémně stabilní
hodnotou

■  Nová koncepce podvozku – vyšší jistota 
nasazení v mokrých podmínkách

■  Svahové vyrovnávání a vyšší jízdní komfort

■  Nová kabina s jednodušším ovládáním

■  Velký objem zásobníku – 
vysoký denní výkon

■  Nižší spotřeba paliva

■  Menší opotřebení

■  Vyšší ochrana půdy

Nová extra třída.





Ergonomie a komfort 
řidič je středem pozornosti.

R-Cab v novém designu
Snadno udržovatelný, příjemný a kvalitní interiér nově vybavené 
kabiny zaručuje čistý požitek z jízdy. Kolem řidiče jsou rozmístěny 
velkoobjemové odkládací poličky, úložné prostory a mnoho volného 
prostoru. Samozřejmostí je sériově dodávaný chladicí box a 
integrované provzdušňování sedadla pro horké dny a vyhřívání 
sedadla pro chladné období kampaně. Extrémně výkonné LED 
pracovní světlomety dělají z noci den.

Videosystém R-View (volitelné)
Zadní část stroje je zobrazena z ptačí perspektivy na monitoru. 
Překážky jsou lépe viditelné, lze zabránit případné kolizi.



Výběr důležitých pracovních 
funkcí
 Skupina funkcí pro intuitivní výběr a 
nastavení všech pracovně důležitých 
funkcí bez velkých předchozích 
znalostí.

Pod označením R-Concept slučuje ROPA novou intuitivní filozofii ovládání. Velký 
dotykový display 12,1“ poskytuje informační a řídící centrum stroje. Odtud řidič 
sleduje celý stroj, informuje se o provozních stavech a výkonových údajích a 
nastavuje funkce a tím pracovní výsledky stroje.  Ovládání je dvojí, volitelně 
buď prstem na dotykové obrazovce nebo otáčením a stlačováním „R-Select“ 
a „R-Direct“ otočnými tlačítky. Tlačítka jsou ideálně ergonomicky umístěna do 
nově koncipované ovládací konzole v dobrém dosahu od multifunkčního joystiku. 
Tenká ovládací konzole na sedadle řidiče nabízí různé možnosti nastavení pro 
ergonomickou a pohodlnou pozici v sedě při současné zlepšené viditelnosti.

Dohromady pracovní místo extra třídy.

Rychlost hvězdic

Stupeň výšky vodícího roštu



Ovládáni osvětlení
Světelné menu
Stiskem prstu na 
dotykovém terminálu je 
možné zapnout pracovní 
světla jednotlivě nebo 
všechna zároveň.
Až tři individuálně 
definovatelné programy 
světel je možné stiskem 
prstu uložit nebo opět 
vyvolat.

Přímo do menu terminálu
Přímá volba hlavního menu stejně 
jako detailní nastavení stroje a 
vyhledávání dat v podmenu.

Automatika 
skládání
Po stisknutí tlačítka 
"se transformuje" 
ROPA Tiger 6 
plně automaticky 
z přepravního 
do pracovního 
režimu. Skládání 
vyprazdňovacího 
dopravníku, jeden 
metr širokého 
oběžného elevátoru a 
zásobníkového šneku 
je ovládáno postupně 
a někdy dokonce i 
současně. Kontrolní 
systémy řízené čidly 
důsledně vylučují 
nesprávnou obsluhu 
a kolizi. Celý proces 
skládání probíhá díky 
optimálnímu nastavení 
funkcí v krátkém čase.

Hlavní menu

Programovatelná tlačítka (P1/P2/P3)

Základní nastaveni

Autopilot

Ovládání osvětlení

Speciální funkce

Systém

Provozní údaje

Min. otáčky při vyorávání

Max. otáčky při vyor. (pouze automotiv)

Přídavné přizvednutí cepáku

Tlak cepáku na cestě levý

Tlak cepáku na cestě pravý

Stupeń hloubkového vedení

Rozteč řádků (mm)

Doběh šneku zásobníku

Rych. otáčení přihaněče

Hlasitost varovného bzučáku

Základní nastavení





Power-LED-osvětlení změní noc v den

10.000 Lumenů na kabině řidiče
Nově navržená a velmi prostorná 
R-Cab kabina byla výrazně 
vylepšena a nyní je uložena na 
hydropouzdrech. Ve středové 
pozici sedí řidič, který má 
optimální výhled a ve fyziologicky 
správné a pohodlné pozici vsedě 
může nastavovat vyorávací 
agregát.



Oceněno stříbrnou medailí na výstavě Agritechnica.

Hydraulický systém podvozku šetrný k půdě
s novou technologií pneumatik
s tlakem huštění již od 1,4 barů pro udržitelné hospodaření s půdou

Přihlášeno k patentové ochraně



ROPA R-Soil Protect novinky 
■  Výrazně vyšší ochrana půdy prostřednictvím sníženého tlaku v pneumatikách o 1 bar ve srovnání s euro-Tiger 

V8-4 - jedinečné při sklizni okopanin
■   O 49 procent větší styčná plocha, o 33 procent nižší kontaktní povrchový tlak díky IF1000/55 R32 CerexBib
■  Výrazné snížení špičkového zatížení díky přenosu zatížení:

o 8 procent méně na první nápravě, o 37 procent méně na druhé nápravě, o 43 procent méně na třetí nápravě
■  Rovnoměrné rozložení zatížení na všechna kola prostřednictvím propojené hydrauliky
■  Posunutí těžiště stroje vyrovnáním náklonu směrem od strany ze svahu na horní stranu do svahu
■  Čistící prvky jsou vedeny vodorovně také na svazích, vyznačující se perfektní čisticí výkonností
■  Šetrná sklizeň cukrovky i v podmínkách bočního náklonu stroje, není nutné dodatečně zvyšovat hodnotu tlaku

v pneumatikách 
■  Udržuje a chrání strukturu půdy, zajišťuje schopnost vsakování a výměnu vzduchu

Závěr:  Zdroje a ochrana půdy pro trvalé hospodaření s půdou

ROPA R-Soil Protect je dokonalá kombinace hydraulického systému podvozku s novou technologií 
pneumatik MICHELIN CerexBib. Tato koncepce ochrany půdy byla na výstavě Agritechnica oceněna stříbrnou 
medailí, tlak v pneumatikách pouze 1,4 bar, volitelná výbava pro Tiger 6. Symbióza hydraulického podvozku 
vyrovnávajícího zatížení s novou generací pneumatik MICHELIN IF1000/55 R32 CerexBib vede k větší 
kontaktní ploše pneumatiky s půdou a tím i k jednoznačnému snížení tlaku pneumatiky na půdu.



Hydraulický systém podvozku – stabilizace houpání s vyrovnáváním zatížení kol,
přihlášeno k patentové ochraně
ROPA vyvinula speciálně pro vlajkovou loď Tiger novou koncepci podvozku s výkyvnou přední nápravou ve spojení se 2 hydraulicky
podepřenými zadními nápravami. Na rozdíl od dosavadního třínápravového podvozku vyorávače (kde je střední náprava pevně 
sešroubovaná s rámem) se kývání stroje redukuje na třetinu! Základem je hydraulické propojení válců na přední a zadních nápravách jedné 
strany, takže nerovnosti pozemků na kole ovlivňují výškový rozdíl na rám pouze z 33 %. Snížením výkyvů rámu se zároveň zlepší řádkové 
i hloubkové vedení vyorávacího agregátu, protože rám je systémem vyrovnáván do pozice, která vychází z průměru hodnot poloh všech tří 
náprav. Díky hydraulickému spojení náprav se zatížení rozděluje vždy rovnoměrně na všech 6 kol.

Hydraulické propojení stabilizačních válců na přední a zadní nápravě, na obou stranách

Hydraulický systém podvozku minimalizuje zatížení pneumatik i půdy,
což umožňuje další snížení plnícího tlaku v pneumatikách.



Nový podvozek snižuje
špičky zatížení o

• 8 % na 1. nápravě

• 37 % na 2. nápravě

• 43 % na 3. nápravě

Tiger 4 - náprava 1 Tiger 6 - náprava 1

Tiger 4 - náprava 2 Tiger 6 - náprava 2

Tiger 4 - náprava 3 Tiger 6 - náprava 3

Horizontální: vrchol zatížení v kg během vyorávání rychlostí 7 km / h - Vertikální: podíl času v %



Standardní TIGER 6

80% 20% 55% 45%

Posunutí těžiště stroje vyrovnáním náklonu směrem od strany ze svahu
na stranu do svahu: Sklizeň cukrovky šetrná k půdě i na svahu!

Do 10 procent vyrovnání náklonu - těžiště / tlak na půdu je vyrovnán
Unikátní mezi třínápravovými sklízeči cukrovky je také automatické svahové vyrovnávání prostřednictvím šesti hydraulických válců 
a senzorů. Do 10-ti % náklonu je podvozek hydraulikou stále dorovnáván do vodorovné polohy. Těžiště je při vyrovnání náklonu 
posunuto směrem do svahu, čím dojde k odlehčení kol na straně ze svahu a přenesení části jejich zatížení na kola blíže k vrcholu 
svahu. Hloubka zaboření kol na straně ze svahu se tím výrazně sníží, schopnost půdy absorbovat vodu zůstává zachována, což 
značně snižuje nebezpečí vzniku půdní eroze při obzvlášt silných srážkách.

Stabilita stroje za jízdy ve svahu a trakce se výrazně zvýší, snižuje se nebezpečí převrácení a zároveň se zvýší i jízdní komfort obsluhy 
stroje. Pro zajištění šetrné sklizně cukrovky i v podmínkách bočního náklonu stroje, není nutné dodatečně zvyšovat tlak v 
pneumatikách!



Hydraulický podvozek, automatické vyrovnání náklonu

Vlevo Vpravo
10% 10%



Přímý přenos síly kloubovými hřídeli zajišťuje rovnoměrnou trakci na 
všech kolech při zachování velmi vysoké hodnoty kroutícího momentu 
Jedinečným rysem Tigra mezi všemi třínápravovými sklízeči cukrové řepy je přímý přenos hnací síly prostřednictvím kloubových hřídelí 
umístěných ve stejné ose od pohonu pojezdu přes obě zadní nápravy až na přední nápravu - což je obrovskou výhodou pro vynikající 
trakci stroje v měnících se nebo obtížných půdních či sklizňových podmínkách. Díky hydraulickému podvozku je zatížení rozděleno 
rovnoměrně. Tímto je vyloučeno nerovnoměrné rozložení tažné síly mezi nápravami.

Plynulá CVR převodovka pro efektivní přenos energie 
Speciálně pro sklízeč Tiger a jeho vysoký pracovní výkon byl společně společnostmi ROPA, Omsi a Bosch-Rexroth, vyvinut zcela nový 
plynulý pohon pojezdu. „Constant-Variable-ROPA“- převodovka (CVR) se skládá ze tří hydromotorů na jedné slučovací převodovce, která 
je umístěná mezi motorovým prostorem a třetí nápravou. Maximální rychlost 40 km/h dosáhne Tiger 6 při extrémně spořivých otáčkách 
1195 ot/min. Na poli může vyorávat při otáčkách motoru od 1 100 ot/min. Vždy podle příkonu reguluje Tiger automotivně otáčky do
1.650 ot/min. O požadované „zkrocení“ Tigera se starají lamelové brzdy integrované v olejové lázni (chráněné před nečistotami). 

Rovnoměrné zatížení kol, jednotný valivý obvod zadních kol,
rovnoměrné rozložení tažné síly ---> optimální trakce!





Výrazně vyšší styčná plocha pro dokonalou ochranu půdy
Díky zvětšeným a půdoochranným pneumatikám působí nový Tiger 
impozantním dojmem. Pneumatiky 800/70 R38 Michelin Ultrafl ex na přední 
nápravě a pneumatiky Michelin CerexBib IF1000/55 R 32 CFO na zadních 
nápravách umožňují udržitelnou ochranu půdy i při zcela zaplněném zásobníku 
s více jak 43 m³ / 30 t. Zemědělská půda je chráněná při současném zlepšení 
tlumících vlastností při tlaku huštění 1,4 bary na všech šesti kolech. 

Nižší tlak na půdu, při stejném nákladu

 Tlak huštění 2,4 bar 1,4 bar o 1 bar méně

10800 kg Cykl. při 15 km/h

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint measurement at 10 000 kg 

1050/50 R 32  
MEGAXBIB  

IF 1000/55R32 CFO 
CEREXBIB Bonus 

Pressure / 10 000kg 2,1 bars 1,25 bar -40% 
Footprint area  5 326 Cm2 7 926 Cm2 +49% 

Ground pressure 1,87 Kg/ Cm2 1,26 Kg/ Cm2 -33% 

 Tlak huštění 2,1 bar 1,25 bar - 40 %
 Styčná plocha pneumatiky s půdou 5326 cm2 7926 cm2 + 49 %
 Tlak na půdu 1,87 kg / cm2 1,26 kg / cm2 - 33 %

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint: IF 1000/55 R32 CEREXBIB 1,25 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 7926 Cm2 
Ground pressure: 1,26 Kg/ Cm2 

- 40% inflation pressure 
+ 49 % de surface au sol 
- 33%  pressure per Cm2 

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint: IF 1000/55 R32 CEREXBIB 1,25 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 7926 Cm2 
Ground pressure: 1,26 Kg/ Cm2 

- 40% inflation pressure 
+ 49 % de surface au sol 
- 33%  pressure per Cm2 

Měření styčné plochy při 10000 kg

MICHELIN CerexBib
IF1000/55 R 32 CFO je
nová generace pneumatik
pro udržitelnou
ochranu půdy.





Mistr extrémních situací





ROPA odlisťovač PES/RES

Dva čistí rotory poháněné plně hydraulicky mohou být optimálně 
nastaveny nezávisle na sobě výškově i otáčkově - jedinečné!
Na joystiku mohou být pomocí paměťových funkcí uložena a 
vyvolána různá nastavení.









PAS/RAS-odhazování chrástu
ROPA Allround cepový ořezávač s odhozem chrástu
Volitelně je rozdrcený chrást ukládán mezi řádky nebo prostřednictvím 
rozmetacího talíře rozmetán na již sklizenou plochu. Změna se provádí 
stisknutím tlačítka z pohodlí kabiny. Pro sklizeň chrástu (pro bioplynky, 
skot) lze agregát volitelně dovybavit dopravníkem chrástu.

PAS/RAS Integrální 
úkládání chrástu
ROPA Allround cepový ořezávač
s integrálním ukládáním chrástu
Chrást je rozdrcen a umístěn mezi řádky řepy.
Změna se provádí stisknutím tlačítka z pohodlí kabiny.



PIS/RIS - ROPA integrální cepový ořezávač
ROPA integrální cepový ořezávač - standartní vybavení pro běžné 
podmínky vyorávání
Chrást je odsekán od hlavy cukrové řepy robustními cepovými noži a je uložen mezi řádky. 
Tím je chrást se všemi živinami rovnoměrně zapraven do půdy, jsou tak vytvořeny optimální 
podmínky pro následné zpracování půdy a rychlý rozpad zelené hmoty na humus.



PR-vyorávací agregát odolný proti ucpávání 
s hydraulickým jištěním proti kamenům

Micro-Topper

Vyorávací agregát PR2h je vybaven protiběžnými vibračními radlicemi a bezúdržbovým 
jištěním proti kamenům.
900 mm velká hmatací kola zaručují, ve spojení s inteligentním tříbodovým závěsem, přesné 
hloubkové vedení vyorávače. Minimální náklady na údržbu díky seřizovatelným kuželíkovým 
ložiskům v převodovkách a pohonu vibrací.

Ostrými noži je chrást odříznutý, ničím se neplýtvá, žádná řepa není oříznutá příliš nízko.







Osvědčený, robustní PR-agregát Robustní PR-agregát je určen pro nejnáročnější 
podmínky. Cepový ořezávač je pro montážní a 
údržbové práce hydraulicky sklopný o 90° nad 
vyorávací agregát. Vyzdvižení se koná pomocí 
tlačítka z kabiny, bez vystoupení řidiče nebo ze země 
prostřednictvím tlačítek - bez zasouvání čepů.

Hydraulický pohon vibrací s dlouhou životností díky 
seřizovatelným uložením pomocí kuželíkových ložisek 
a velmi dlouhými.



Hmotnostně optimalizovaný RR vyorávací agregát 
s nastavitelnými jednotlivými radličkami
Vyorávací agregát RR je vybaven protiběžnými vibračními radlicemi, sedmi vyorávacími válci, 
bezúdržbovým jištěním proti kamenům a individuálním nastavením hloubky vyorávání každého 
řádku. 850 mm velká hmatací kola zaručují, ve spojení s inteligentním tříbodovým závěsem, 
přesné hloubkové vedení vyorávače. Minimální náklady na údržbu díky seřizovatelným 
kuželíkovým ložiskům v převodovkách a pohonu vibrací. Komfortní údržbová poloha umožňuje 
vyzvednutí cepového ořezávače a vyorávací sekce do výšky o 90 stupňů pro co nejlepší možnou 
kontrolu a servis nožů cepáku, ořezávacích nožů a vyorávacích radliček.





Komfortní údržba - RR-agregát
Cepový ořezávač je pro montážní a údržbové práce hydraulicky sklopný o 
90° nad vyorávací agregát. Vyzdvižení se koná pomocí tlačítka z kabiny, 
bez vystoupení řidiče nebo ze země prostřednictvím tlačítek - bez 
zasouvání čepů.

Tlačítkem na vyorávači je možné 
nastartovat motor a následně 
nastavit požadovanou údržbovou 
pozici.





Tiger 6 XL - výkonný a efektivní

Díky výbavě ROPA Tiger 6 se širšími 8 nebo 9 řádkovými vyorávacími 
agregáty z řady PR-XL mohou být dosaženy výrazně vyšší plošné výkony 
při současně nižších pojezdových rychlostech. Snížení spotřeby paliva, nižší 
fi xní náklady a vyšší kvalita seřezu jsou hlavními výhodami tohoto řešení. 
Tiger 6 s agregátem PR-XL může být na přední nápravě vybaven velkými 
půdoochrannými pneumatikami 900/60R38 Ultrafl ex. Méně přejezdů a méně 
manévrování na souvrati vede k ještě výraznější ochraně půdy.

Výrazně vyšší plošný výkon při snížené spotřebě paliva vede ke snížení 
nákladů na vyorávku a ekonomicky efektivnější sklizni cukrové řepy. Méně 
přejezdů a méně manévrování na souvrati vede k ještě výraznější ochraně 
půdy.





43 m3 velký zásobník řepy

Čištění - jemné, efektivní a
individuálně nastavitelné

Automatika plnění zásobníku umožňuje za všech podmínek vyorávání optimální trakci při nejlepším 
rozložení hmotnosti. Sledování výnosů probíhá pomocí dvou ultrazvukových senzorů, které sčítají 
vyprazdňování zásobníků a výsledky ukládají do databáze.

Prosévací pás probíhá pod přední nápravou směrem vzad a dopravuje řepu z vyorávače k první 
hvězdici. Portálová náprava umožňuje nejvyšší možnou průchodnost - bez omezení toku řepy nebo 
bez poškození řepy. Z kabiny může řidič nastavit plynule rychlost dopravníčku pod kabinou a když 
je to nutné, tak i reverzovat. Automatické monitorování průtoku řepy spolehlivě zabraňuje ucpávání 
stroje. Tři čistící hvězdice s kovanými pruty a zahnutými unašeči čistí řepu obzvlášť efektivně a 
dopravují ji následně dál.





Extra dlouhý vyprazdňovací dopravník – 
rychlé vyprázdnění zásobníku

Nový extra dlouhý vyprazdňovací dopravník se nachází 
nad oběma zadními nápravami a na základě vyšších kol 
je i výše uložený. Velká výhoda při překládání na vedle 
jedoucí návěsy, jelikož je překládání plošší. Vynášecí 
dopravník je třínásobně sklopný a 2000 mm široký - pro 
ještě jednodušší odkládání na 10 m široké ukládky nebo 
bezproblémové překládání na vysoké návěsy. Oproti 
Tigeru 5 ještě výkonnější vyprazdňování zásobníku vede k 
rychlejšímu překládání za jízdy. Jemné pogumované unášecí 
prsty garantují vysoký dopravní výkon během krátkého času 
za méně než 50 sekund - i při plném zásobníku o objemu 
přes 43 m³. Automatika plnění zásobníku umožňuje za 
všech podmínek vyorávání optimální trakci při nejlepším 
rozložení hmotnosti. Sledování výnosů probíhá pomocí 
2 ultrazvukových senzorů, které sčítají vyprazdňování 
zásobníků a výsledky ukládají do databáze.

Rychlá překládka, šetrné a komfortní vyprázdnění 
zásobníku.





Volvo Penta D16 o výkonu 700 k / 515 kW a zdvihovém objemu 16,12 l

O přenos výkonu 700 k / 515 kW Tigera 6 se stará řadový šestiválcový motor Volvo (emisní stupeň 4 final), se zdvihovým 
výkonem16,12 l, vstřikováním čerpadlo-tryska (PDE), SCR-Kat a AdBlue ještě efektivněji.

Maximální točivý moment činí 3200 Nm při 1260 ot/min. Již od 1000 ot/min je dostupný enormní točivý moment 3150 Nm. 
Vyorávání probíhá od úsporných 1100 ot/min s točivým výkonem 3150 Nm - o11 procent více než u Tiger 5 s 2840 Nm.

■  Vyšší denní výkonnost,
ještě více síly při nižších otáčkách.





Volvo Penta D16 o výkonu 768 k / 565 kW a zdvihovém objemu 16,12 l

Pro ještě větší výkon Tigera 6 má ROPA v 
nabídce řadový šestiválcový motor Volvo o síle 
768 k / 565 kW se zdvihovým výkonem 16,12 l, 
vstřikováním čerpadlo-tryska (PDE). Tento 
výkonný motor se obejde bez AdBlue, SCR-Kat a 
recirkulace spalin. To snižuje logistické náklady na 
logistiku a minimalizuje prostoje stroje.

Maximální točivý moment 3260 Nm - o 12 procent 
více než u Tiger 5 s 2900 Nm - je optimalizován 
pro co nejvyšší efektivnost při plynulém pohonu 
pojezdu. Výsledkem zvýšeného výkonu o 
142 k / 105 kW oproti Tiger 5 jsou vyšší 
hektarové výkony, zejména při vyorávání do 
kopce, při překládce během jízdy nebo při použití 
vyorávacího 
agregátu XL.

■  Vyšší denní výkonnost, vyšší jistota 
nasazení.





Motor Tiger 6c
Volvo Penta D16, 700 k/515 kW
zdvihový objem 16,12 l, 6-ti válcový-řadový motor, 
vstřikování čerpadlo-tryska (PDE)
Emisní norma EPA Tier 4 final nebo emisní norma 
IV, s SCR-Kat a AdBlue, pro dosažení emisních 
hodnot je nutné palivo s obsahem síry do 
max 15 ppm
Max. kroutící moment 3200 Nm, otáčky při 
vyorávání 1.100 1/min, automotiv do max.
1.650 1/min

Motor Tiger 6a (nedostupný pro USA a Kanadu):
Volvo Penta D16, 768 k/565 kW
zdvihový objem 16,12 l, 6-ti válcový řadovýmotor, 
vstřikování čerpadlo-tryska (PDE), BEZ AdBlue, 
BEZ zpětného vedení spalin, palivo s obsahem 
síry do max 5000 ppm
Max. kroutící moment 3260 Nm, otáčky při 
vyorávání 1.100 1/min, automotiv do max.
1.650 1/min

Chladící systém:
Ležatý systém s chladícími prvky uspořádanými 
systémem side by side pro chlazení vzduchu 
a kapaliny. Výklopné před CVR-chladič oleje 
kondenzátor klimatizace. Příznivá pozice vůči 
nečistotám na zadní horní straně. Chladič 
hydraulického oleje s otevřeným ventilátorem, 
hydrostaticky plynule poháněný a automaticky 
reverzovatelný ventilátor

Pohon pojezdu:
Pohon pojezdu s plynulou CVR převodovkou 
pro efektivní přenos energie, která se skládá ze 
tří hydromotorů na jedné slučovací převodovce, 
plynule od 0 do 40 km/h bez přerušení přenosu 
síly (žádná změna rychlostního stupně nebo 
řazení). 40 km/h v režimu jízdy po silnici při 1195 
1/min, 17,5 km/h v režimu na poli při 1220 1/min.

komfortní sedačka Grammer typu ROPA 
Evolution- s vyhříváním a účinným větráním, 
Autopilot, tempomat, držák telefonu, AM/FM/
CD/USB/Bluetooth/DAB+ rádio s externím 
mikrofonem pro handsfree, lednička 14 l.

Ovládání:
R-Concept ovládací konzole, ovládání joystickem, 
12,1“ R-Touch barevný dotykový terminál, 
diagnostika stroje včetně DM1 chyb vznětového 
motoru ve formátu prostého textu plně 
integrované do R-Touch, 2 LED vnitřní světla, 
celoplošný stěrač, barevný monitor se zpětnou 
kamerou

Cepový ořezávač:
PIS -  Integrální ořezávač s ukládáním chrástu 

mezi řádky řepy, 2 vodící kola
PAS -  Cepový ořezávač Allround,

Stlačením tlačítka ze sedadla řidiče 
přepínání odkládání chrástu mezi 
integrálním systémem a rozmetáním vlevo, 
2 vodící kola (na přání 4 vodící kola)

PBS -  Cepový ořezávač s odhozem chrástu vlevo, 
odmetací talíř a 2 vodící kola (na přání 
4 vodící kola)

PES -  Odlisťovač s ukládáním chrástu mezi řádky, 
2 vodící kola

PR2h-Vyorávací agregát:
6, 8 nebo 9-řádkový, 45 cm, 50 cm nebo 
variabilní (pouze pro 6-řádkový), hydraulické 
jištění proti kamenům, 90 cm velká hmatací 
kola, 6 vyorávacích válců, rychlejší pohon 
vibrací pomocí axiálního pístového hydromotoru, 
seřizovatelná kuželíková ložiska v pohonu vibrací 
a vyorávací převodovce, mezera mezi čtvrtým a 
pátým vyorávacím válcem nastavitelná, vynikající 
výhled na vyorávací agregát a ořezávač bez 

Podvozek - R-Soil Protect:
Inovativní koncepce podvozku s přední výkyvnou 
nápravou ve spojení se 2 hydraulicky uloženými 
zadními nápravami

Svahové vyrovnávání:
Pomocí 6 hydraulických válců je možné podvozek 
oboustranně vyrovnat proti svahu o cca. 10 %. 
Vyrovnání probíhá automaticky přes 
2 elektronické senzory náklonu.

Stabilizace:
Stabilizace kývání pomocí hydraulického  
vyrovnání množství oleje ve stabilizačních válcích 
jedné strany stroje.

Pneumatiky:
1. Náprava
Michelin CerexBib 800/70 R38 (1,4 bar)
2. a 3. náprava
Michelin MegaXBib 1050/50 R32 (1,9 bar)
Výbava na přání:
Michelin CerexBib 1000/55 R32 (1,4 bar)
Velké kontaktní plochy pneumatik nabízejí 
vysokou provozní bezpečnost i za mokra i na 
svahu

Hydraulika:
Rozdělovací převodovka čerpadel s tlakovým 
oběhovým mazáním a chlazením převodového 
oleje, pohon pojezdu Bosch-Rexroth, 
pracovní hydraulika Load-Sensing od 
Bosch-Rexroth, Bucher a Hydac

Kabina:
Zvukotěsné a tónované prosklení kolem 
dokola s nízkou podhledovou hranou, tichý 
plynulý ventilátor systému topení a klimatizace 
(automatická klimatizace), vzduchem odpružená 

přídavných kamer, údržbová pozice cepového 
ořezávače umožňuje vyzvednout cepák o 
90 stupňů pro nejlepší možnou kontrolu a servis 
na cepových nožích, ořezávacích nožích a 
radličkách

RR-Vyorávací agregát:
6, 8 nebo 9 -řádkový, 45cm, 50 cm nebo 
variabilní (pouze pro 6-řádkový)
hydraulické nastavení hloubky jednotlivých radlic, 
hydraulické jištění proti kamenům, 85 cm velká 
hmatací kola, 7 vyorávacích válců, rychlejší 
pohon vibrací pomocí axiálního pístového 
hydromotoru  
seřizovatelná kuželíková ložiska v pohonu vibrací 
a vyorávací převodovce, vynikající výhled na 
vyorávací agregát a ořezávač bez přídavných 
kamer, údržbová pozice cepového ořezávače 
umožňuje vyzvednout cepák o 90 stupňů pro 
nejlepší možnou kontrolu a servis na cepových 
nožích, ořezávacích nožích a radličkách

Čištění:
Prosévací dopravník: 800 mm široký, rozteč 50 
mm
1. Čistící hvězdice: průměr 1700mm
2. Čistící hvězdice: průměr 1500mm
3. Čistící hvězdice: průměr 1500mm
Kované pruty čistících hvězdic

Vodící rošt:
Výška na 1./2./3. čistící hvězdici nastavitelná 
nezávisle na ostatních, možná segmentová 
obměna vodících roštů proti pružným perům.

Elevátor: 1000 mm široký

Technické údaje ROPA Tiger 6



Elektrická soustava:
Napájení 24 V, 1 alternátor 150 A, 24 LED 
pracovních světlometů od Hella, osvětlení 
Coming-Home, 3 zásuvky 12 V pro telefon a 
vysílačku atd., CAN-Bus počítačový systém s 
integrovanou diagnostikou všech připojených 
komponentů do terminálu, update software 
možný pomocí USB rozhraní.

Vyprazdňovací dopravník:
Třikrát zalomený pro ještě jednodušší ukládání 
10 m širokých ukládek, šetrné PU unášecí prsty 
 pro vysoký dopravní výkon a krátké 
vyskladňovací časy, oba hřeblové dopravníky 
jsou plynule regulovatelné, podélný dopravník 
s rychloposuvem, šířka dopravníku 200 cm 
pro ještě jednodušší překládání na návěsy, 
vyprázdnění plného zásobníku za méně než 
jednu minutu, překládací výška do 4,00 m

Objem zásobníku: více jak 43 m³ / 30 t

Evidence výnosů:
Pomocí 2 ultrazvukových senzorů je měřen 
objem zásobníku, nasčítaní vyskladnění 
zásobníku (také částečné) jsou automaticky 
zaznamenány do databáze polí.

Rozměry:
Délka: 14,99 m
Výška: 4,00 m (transportní poloha)
Šířka: 3,00 m  (6-ti řádkový s roztečí řádků 

45 cm)
        3,30 m  (6-ti řádkový s roztečí řádku 

50cm a 45-50cm variabilní)

Palivová nádrž:
1320 l, Spotřeba l/ ha a l/h zobrazena na 
terminálu

Nádrž na AdBlue:
145 l (pouze pro Volvo Penta , 700 k/515 kW)

Pohotovostní hmotnost:
od 33.400 kg, závislé na výbavě

Výbava:
Standardní
Centrální mazání, měření spotřeby paliva, 
automatická klimatizace, manuální svahové 
vyrovnávání, 40 km/h 
Výbava na přání:
Odmetací talíř do kamenitých podmínek, 
plazy před noži, RR-vyorávací agregát, 
widiové radličky kované, vyorávací válce 
navařené tvrdokovem. segmenty pružných 
per čistících hvězdic 1-3, odmetač na 2. čistící 
hvězdici, kamera čistících hvězdic, kamera 
vyprazdňovacího dopravníku, 2. video monitor 
vlevo, 2 LED dálkové světlomety, tiskárna, 
R-Transfer Basic s exportem dat na Ropa-App, 
příp. USB paměť, R-Transfer Professional 
s exportem a importem dat na Ropa-App, 
příp. USB paměť, videosystém R-View (ptačí 
perspektiva), GPS senzor pojezdové rychlosti, 
výbava pro nakládku chrástu (pouze u cepáku 
s metacím talířem), automatické vyrovnávání 
na svahu, opěrné kolo (v Německu povinné), 
rychlost 32 km/h, rychlost 25 km/h

Schváleno TÜV a profesním svazem, odpovídá předpisům CE.
Technické změny vyhrazeny.

Pro lepší znázornění obrázků byly částečně demontovány 
existující kryty. Stroj nesmí být uveden do provozu bez krytů!



Dagros, s.r.o.
K Přejezdu 509, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Tel: +420 325 538 120, Mobil: +420 777 744 680
Email: silar@dagros.cz, Web: www.dagros.czwww.ropa-maschinenbau.de

               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel.: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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