Sittelsdorf, Srpen 2022
Tisková zpráva

Domácí předvádění ROPA v neděli 6. Listopadu v Sittelsdorfu
50 let technologie na sklizeň cukrové řepy Hermann Paintner – 10 let technologie na
sklizeň brambor ROPA
Sittelsdorf. U příležitosti 50. výročí prvního samojízdného sklízeče cukrové řepy Hermanna Paintnera se i
letos v neděli 6. listopadu v Sittelsdorfu uskuteční tradiční domácí předvádění ROPA. Návštěvníky čeká
bohatý program ukázky sklizně brambor a cukrové řepy, výstava zemědělské techniky a posezení v hale s
programem pro děti. K vidění bude i první kombajn na cukrovou řepu z roku 1972, ovládaný Hermannem
Paintnerem.

Sklizeň brambor a nakládka brambor v ranních hodinách
ROPA je nyní považována za prémiového výrobce v oblasti tažených bramborových sklízečů. Hlavním
důvodem jsou jedinečné technické vlastnosti, jako je plně hydraulický pohon ve spojení s odolnými a na
údržbu nenáročnými vlastnostmi stroje.
Předvádění taženého jednořádkového a dvouřádkového sklízeče brambor se koná na bramborovém poli
vzdáleném 8 km od farmáře Thomase Bauera u Niederleierndorfu. Čerstvě sklizené brambory se budou
nakládat na nákladní auta se strojem Kartoffelmaus. Na místě budou mimo jiné zástupci společnosti
Südstarke.
Ukázka sklizně brambor bude probíhat od 10:00 do 12:30
Wiesenweg 2, 84085 Langquaid - Niederleierndorf
GPS 48°49'14.1"N 12°04'51.0"E // GPS 48.820575, 12.080836

Sklizeň cukrové řepy pomocí Panther 2S, Tiger 6S a nakládání cukrové řepy pomocí Maus 6 přímo ve
výrobním závodě ROPA
Od 10 hodin budou na dvou polích v okolí závodu ROPA v Sittelsdorfu sklízet cukrovou řepu různé
samojízdné stroje včetně Tiger 6S a Panther 2S, nejvýkonnějších sklízečů cukrové řepy na světě. Ihned po
sklizni bude cukrová řepa naložena novým čistícím nakladačem ROPA Maus 6, poté bude cukrová řepa
rozdrcena a silážována pro potřeby pilotní bioplynové stanici.

Prezentace technologií a inovací - ve 13:30 na poli s cukrovou řepou- ukázka sklizně
Od 13:30 představí společnost ROPA svůj kompletní sortiment. Po několika slovech vedení k aktuálnímu
vývoji společnosti a novým stavebním opatřením Michael Gruber a Dr. Rupert Geischeder představí
technické zajímavosti a nejnovější inovace v oblasti technologie cukrové řepy a brambor.
Zaručeny jsou velkolepé snímky a videa při následné ukázce sklizně cukrové řepy celou flotilou strojů na
cukrovou řepu.

Komplexní doprovodný program s výstavou zemědělské techniky a posezením
Rozsáhlá výstava zemědělské techniky nabízí zajímavý doprovodný program. Své produkty představí řada
společností, včetně traktorů, technologie sklizně, technologie skladování brambor od společnosti Bjilsma
Hercules, technika pro louky, lesnická technika, technologie kejdy, teleskopické nakladače, informační
stánky od šlechtitelů osiv, dodavatelů bioplynu, poskytovatelů služeb a mnoho dalšího.
Kromě ukázky je pro společnost ROPA velmi důležité i příjemné posezení. Ve vytápěných továrních halách
nového montážního centra s prostorným pohostinským prostorem si návštěvníci najdou čas na vzájemnou
výměnu nápadů. Farmářky se o vaši fyzickou pohodu postarají vydatnými dobrotami, grilovaným volem,
kávou a koláčem. O zábavu pro mladé farmáře se postará pestrý program pro děti s mnoha atrakcemi,
skluzavkou a šlapací traktorovou dráhou.

12 hektarů parkovacích ploch v areálu továrny – aktuální situaci ohledně Covid-19 naleznete webu
ROPA
Vzhledem k rozsáhlé expanzi společnosti je návštěvníkům k dispozici 12 hektarů zpevněných parkovacích
míst přímo v areálu továrny v Sittelsdorfu. Aktuální informace, zejména o situaci a zákonných ustanoveních
ohledně Covid 19, lze obratem nalézt na webových stránkách ROPA www.ropa-maschinenbau.de.
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