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Dobbelt renseretning i optagersystemet –
individuelt indstillelig renseretning

Det nye og ekstremt robuste optager-
bord fra ROPA er det bredeste opta-
gersystem på markedet. Hele 18 ren-
sevalser (som standard er med hård 
belægning) udskiller jord og ukrudt 
skånsomt og effektivt, og samtidig er 

der endnu mere frihøjde under optage-
ren. Afhængigt af behovet for rensning 
af roerne kan føreren fra førerhuset 
justere rensestrækningens længde og 
intensitet i det patenterede optager-
system. Sammenlignet med tidligere 

systemer kan der for fremtiden op-
bevares omkring 50 % fl ere roer i roe-
kulens tværsnit, og det er en stor fordel 
på lange marker og ved hård frost.

Optagerbord med en bredde på 10,2 meter – individuelt indstillelig renseeffektivitet



Separate drev på de 3 valsegrupper med individuel justering af omdrejningstallet og automatisk reversering ved fastklemte sten



Neues Bild von

Optagersystem med maksimeret kapacitet – væsentligt mindre slitage

Maus-roelæssere anvendes mere og 
mere år for år. Mange maskiner kører i 
døgndrift, og det skal være hurtigt og 
effektivt  at foretage vedligeholdelse 
og reparationer. ROPA har med sit ny-
udviklede optagersystem igen forbe-

dret alle de hårdt belastede moduler 
og forlænget sliddelenes levetid. Den 
midterste spids med udskiftelig spids 
og todelt afskærmning er udstyret 
med et nyt, drev med koniske rullelejer 
og automatisk smøring. Fingervalser, 

rensevalser og indføringsvalser (med 
3 samlinger) har som standard en 
hård belægning. Fremføringsvalserne 
har vindinger på ydersiden, der trans-
porterer roerne indad, og skånsomme 
fremføringskiler transporterer roerne 



over på indføringsvalserne. På over-
gangsstedet fra indføringsvalserne til 
transportbåndet sidder udtagerkiler-
ne, som skåner roerne og reducerer 
slitagen på valseenderne. Restindsk-
raberen  med teleskoprør (180 mm x 

180 mm x 5 mm) kan styres proportio-
nelt og er udstyret med et skjold med 
forstærket gummiskærm og afviklede 
hjørner.
Indskraberbladet er udstyret med 
målefølere, der giver mulighed for at 

programmere automatisk optagelse af 
resterende roer.



Multifunktionsterminal
Med et enkelt betjeningselement foldes hele 
Maus-roelæsseren automatisk ind og ud

Føreren kan få roelæsseren euro-Maus 
4 til at gå fra transportstilling til arbe-
jdsstilling uden at stige ud, med et en-
kelt betjeningselement.
Den overskuelige betjeningspult i et 
nyt design med logisk grupperede 

betjeningselementer, drejeknap og 2 
nye ergonomisk placerede multifunkti-
onsjoysticks på armlænene gør denne 
maskine optimalt brugervenlig ved ro-
elæsning. 
Maus-roelæsseren er meget stabil tak-

ket være kontravægtarmen i finkornet 
700-stål, som firmaets grundlægger 
Hermann Paintner selv har udviklet, og 
det gør euro-Maus 4 helt enestående 
til læsning af roer. Kontravægtarmen, 
som kan svinges over 9 meter ud og 4 

Optimal balance – enestående konstruktion med kontravægte



Fuldintegreret vejesystem (ekstraudstyr)

Vejeceller, omdrejningsføler, vinkelsensor 
og vejecomputer er integreret i roelæsse-
rens knækdel

Samtlige sidevægge i roelæsseren 
består af stærke PU-plader, der kan 
vendes i 4 retninger

meter op, udgør sammen med brænd-
stoftanken modvægt til roelæsseren, 
og det gør maskinen optimalt afba-
lanceret, selvom den er helt ude på 15 
meter i læssebredden. 
Roelæsserens belastning optages af 

kontravægtarmen i midten af maski-
nen – der overføres ingen spændinger 
til maskinrammen. Absolut sikker og 
vandret stand og optimal traktion på 
alle 4 hjul er væsentlige fordele ved 
ROPA‘s kontravægtkonstruktion.



Det komfortable førerhus, der kan 
hæves op til 5,1 meter, giver føreren 
en førsteklasses arbejdsplads med 
enestående 360 graders udsyn. 
Førerhuset, som ROPA selv har udviklet, 
har frit udsyn kombineret med moder-

ne design, førsteklasses oversigtsfor-
hold og enestående støjdæmpning 
og er dermed en yderst komfortabel 
arbejdsplads. Den ensartet hvælve-
de forrude, der går langt ned, giver 
føreren et enestående overblik uden 

forvrængning. Føreren har optimalt 
udsyn over roelæsseren og hele opta-
gningsbredden uden at skulle forlade 
den ergonomisk korrekte siddestilling, 
og derfor bliver føreren ikke så træt, 
selv på lange arbejdsdage – det dan-

Optimalt 360 graders udsyn – førerhus, der kan hæves



ner grundlaget for maksimal ydelse 
ved roelæsning.
Tonede ruder hele vejen rundt, indstil-
lelig ratstamme, luftaffjedret og kom-
fortabelt drejesæde med bremse, radio 
med mp3- og cd-afspiller med audio-

system, videoovervågnet dybdestyring 
samt pneumatiske og opvarmede side-
spejle, der kan klappes ind/ud, giver en 
arbejdsplads, der opfylder næsten alle 
ønsker. For også at opfylde de sidste par 
ønsker fås maskinen med parkerings-

varme (ekstraudstyr), som også holder 
hydraulikolietanken varm, og automa-
tisk klimaanlæg med trinløs regulering 
af blæserne (standardudstyr).



Den højeffektive roeoptager har en 
ekstremt økonomisk 240 kW/326 hk-
motor fra Mercedes-Benz (OM 926, 7,2 
l slagvolumen) med AdBlue og SCR-
katalysator, er desuden med reduceret 
motoromdrejningstal ved læsning og 

kørsel på vej, har også rigeligt med 
ekstra kræfter til ekstreme forhold. 
Sammenlignet med forgængeren har 
denne model højere kapacitet og sam-
tidig meget lavere brændstofforbrug. 
Ud over den øgede kapacitet er ren-

searealet også gjort større for at rense 
roerne optimalt.
Optimale koldstartsegenskaber og 
et lavt brændstofforbrug opnås med 
et pumpefordelingsgear med belast-
ningsafhængig lamelkobling til alle 

Kapacitetsmaksimeret teknik – minimeret brændstofforbrug

Roerenser med ren-
sevalser og roebremse
Effektiv rensning af roer også ved 
optagning fra tung jord og med 
kraftig ukrudtsvækst.
Mindre slitage takket være,
at valserne er påsvejset hård
belægning med 3 samlinger
danner et trugformet område.



motorer. Det nye hydrauliksystem med 
ny gearudveksling i pumpefordelings-
gearet sikrer effektiv transmission, 
hvilket garanterer en kombination af 
høj kapacitet og meget lavt brændstof-
forbrug ved et meget lavt læsseom-

drejningstal på 1.200 o/min. Et kraftigt 
load-sensing-hydrauliksystem sikrer 
maksimalt olietryk allerede i tomgang 
og sørger for, at hele arbejdshydraulik-
ken kan reagere hurtigt. Kølesystemet 
er placeret, så der ikke kan trænge 

urenheder ind i det, og det er udstyret 
med hydrostatisk regulerede og auto-
matisk reverserende ventilatorer.

90 cm bredt rensebånd, der 
renser roerne effektivt ved 
optagning fra let til middel-
tung jord.

Roerenser med
rensekæder



Til transportkørsel på offentlig vej kan 
hele Maus-roelæsseren nemt og bek-
vemt klappes automatisk sammen fra 
førerhuset ved betjening af et enkelt 
element, så den reduceres til en kom-
pakt transportbredde på 3 meter med 

en samlet længde på 14,97 meter. Den 
store akselafstand på 5,5 m kombine-
ret med 2 ekstra, hydraulisk affjedrede 
aksler gør den 31 ton tunge Maus sik-
ker at håndtere og giver optimal køre-
komfort, selv ved højere sluthastighed 

(med ekstraudstyr 32 km/t). 
Roelæsseren er brændstofbesparende 
både under arbejdet og ved transport-
kørsel, da den kører med reduceret 
motoromdrejningstal.

Minimal omstillingstid – hurtig omstilling



Minimal rengøring nødvendig før omstilling,
for hvor der intet er, kan der heller ikke samle sig snavs

---> her lægger der sig ikke jord bag bagakslen



Tekniske data: ROPA euro-Maus 4
Dieselmotor:
Mercedes Benz OM 926 LA, 6-cylindret rækkemotor 
OM 926 LA, udstødningsklasse 97/68/EF 3B (med 
SCR-katalysator og AdBlue) med 240 kW/326 hk ved 
2.200 o/min. og 7,2 l slagvolumen, maks. drejnings-
moment på 1.300 Nm ved 1.200-1.600 o/min, brænd-
stofforbrug ca. 194 g/kWh ved 1.250 o/min ved fuld 
belastning, fuldelektronisk motorstyring med visning 
af brændstofforbrug på farvedisplay, temperaturaf-
hængigt reguleret og automatisk reverserende hyd-
rostatisk ventilatordrev, kun et fladremsdrev med au-
tomatisk remstrammer, automatisk motorstandsning i 
tilfælde af driftstilstande, der kan medføre skader, mo-
tordiagnosesystem integreret i farvedisplayet, brænd-
stoftank på 1.225 l, AdBlue-tank på 95 l, kugleventil 
til 8 l brændstofreserve, hvis brændstoftanken er kørt 
tom, elektronisk pumpe til fuldautomatisk udluftning 
af brændstofsystemet

Transmission:
Trinløst hydrostatisk (Bosch-Rexroth) 4-trins OMSI-
gearkasse til 2 OMSI-planetgear med styredrivaksler, 
transmissionspumpe alene kan overføre langt mere 
end hele dieselmotorens ydelse, 2 uafhængige diffe-
rentialspærrer med automatikfunktion, automatisk 
firhjulstræk, fartpilot, kørsel med reduceret omdrej-
ningstal i automatisk kørselstilstand, konstantdros-
selbremse hindrer, at dieselmotoren får for højt om-
drejningstal ved kraftig opbremsning og kørsel ned ad 
stejle skråninger og bakker, regulering af læssefrem-
føring sker ved hjælp af en meget følsom aktivering af 

det ekstra lave krybegear. Foraksel med tromlebremse 
500x180, 4 fjederbremsecylindre – bremsecylindre til 
drifts- og parkeringsbremsen. Kørehastighed 20 eller 
25 km/t, evt. 32 km/t (med ekstra tromlebremse på 
bagakslen)

Førerkabine:
Lydisoleret førerhus, som kan justeres op til 5,1 m i 
højden, med frit udsyn gennem de store tonede ruder 
i hele førerkabinen, ny kompakt betjeningskonsol på 
drejesædet med integreret farvedisplay, funktions-
taster og drejeknap, 2 multifunktionsjoysticks med 
integrerede proportionale minijoysticks, automatisk 
klimaanlæg, komfortabelt luftaffjedret drejesæde med 
bremse, farvedisplay med overskuelig visning af roe-
strømmen, fejlhukommelse, mp3-radio med audiosys-
tem, holder til telefon, 60 l opbevaringsrum i førerhu-
sets bagvæg, vinduesviskere på forruden, sideruderne 
samt bagruden. Kabinelys med 2 LED-lamper, video-
system i drejesædet med splitfunktion og 2 kameraer 
som standard (ekstraudstyr: op til 4 kameraer)

Arbejdsdrev og hydrauliksystem:
OMSI-pumpefordelingsgear med trykomløbssmøring, 
gearoliekøler, tilpasset gearudveksling til reduceret 
motoromdrejningstal (læsseomdrejningstal 1.200-
1.300 o/min) ved læsning, belastningsafhængig la-
melkobling, til til-/frakobling af 6 hydraulikpumper til 
arbejdsdrevene --> det gør det lettere at starte diesel-
motoren selv ved meget lave udetemperaturer;
-  4 aksialstempelpumper (Bosch-Rexroth) til trinløs og 

separat indstilling af omdrejningstallet og reversering 
af valsedrevene (optagning, aflæsning, læsning, efter-
rensning)

-  2 aksialstempelpumper (Bosch-Rexroth) til trinløs mo-
tor til transportbånd samt roelæsser

-  1 load-sensing-aksialstempelpumpe (Bosch-Rexroth) 
til fødning af alle hydraulikcylindre -> med LVS-ret-
ningsventiler efter mængdefordelerprincippet kan alle 
bevægelser udføres samtidig.

-  1 aksialstempelpumpe (Bosch-Rexroth) til reverserbart 
ventilatordrev (hydraulikolie-, vand-, ladeluftkøler)

- Hydraulikmotorer fra Danfoss

Styretøj: Forhjulsstyring, baghjulsstyring, firhjulssty-
ring, automatisk centrering af bagakslen

Vendediameter:  9,90 m indvendig diameter

Rense- og læssekapacitet:
op til over 560 t pr. times læsning

Optagersystem:
Maksimal optagningsbredde 10,2 m, ROPA-valseopta-
ger med 18 valser, opdelt på 3 separate motorer (hver 
motor er udstyret med trinløs omdrejningsovervågning 
og automatisk reversering af alle valser (patenteret op-
tagersystem))

1. Optagning:
2 fingervalser arbejder op til 7 cm ned i jorden,
2 rensevalser



2. Aflæsning:
6 fremføringsvalser transporterer roerne ud, skiller 
roestrømmen

3. Læsning:
8 modsat roterende indføringsvalser (8 mm vægtyk-
kelse) transporterer indad => dobbelt rensestræk-
ning

Midterspids med nyt drev uden slør, automatisk juste-
ring af omdrejningstal med fremføringsvalserne. Kører 
langsomt for at reducere slitagen af den midterste 
spids‘ delte afskærmning. Sikkerhedsventil som sik-
ring mod afrivning af sikringskæderne ved manglen-
de afsikring. Teleskopisk og proportionalt regulerbar 
restroeoptager (teleskopets udvendige rør 180x180x5 
mm), farvekamera og LCD-farvedisplay til overvågning 
af optagningsdybden, frostbrydere i optagersystemets 
midter- og sidedele

Transportbånd:
80 cm bredt, 50 mm-deling med PU-medbringere med 
ny form og spjæld til urenheder, dobbelt knastrem, 
med omdrejningsovervågning og tilkobling af ilgang, 
sidevægge i 4 mm stålplade

Efterrensning:
Standard: Soldkæde, 90 cm bred, 40 mm deling
Ekstraudstyr: Rensning med 8 modsat roterende in-
dføringsvalser, 1.150 mm indvendigt mål, 1.300 mm 
udvendigt mål

Roelæsser:
80 cm bred, 40 mm-deling, med omdrejningsovervåg-
ning og tilkobling af ilgang, vendbare og udskiftelige 
sidevægge i slidstærke, 15 mm PU-plader

Læssehøjde: maks. 6,0 m

Læssebredde: 15,0 m

Kontravægtarm:
Længde 9,02 m, 6 m til knækpunktet, bundplade i 
brændstoftanken af 15 mm stål

Hele rensearealet: 35,4 m²

Maksimal rensestrækning: 31,7 m

Elektrisk system:
24 V, 2 dynamoer med hver 100 A, elektronisk batteri-
hovedafbryder med automatisk slukning efter 5 dage 
med tændingen slået fra, 3 stk. 12 V-stikdåser, 3 stk. 
24 V-stikdåser, diagnosesystem til hele sensor- og ak-
torsystemet integreret i farvedisplayet, advarsler vises 
som symboler med tekst på det valgte sprog, softwaren 
kan opdateres via USB-porten (standardudstyr), solid, 
vandfast og korrosionsbeskyttet konstruktion af det 
elektriske system, udelukkende anvendelse af enkeltle-
derafskærmede stik (AMP, tysk), ledningsføring i hove-
dsikringsboksen med WAGO-fjedertrækklemmer (vibra-
tionssikre), 3 ens ESR-computere og RIO-moduler (kan 
udskiftes!), kabelbundter så vidt muligt trådomviklet

Transport- og arbejdsstilling:
Med et enkelt betjeningselement skifter man fra trans-
port- til arbejdsstilling på kun et minuts tid. 

Mål i transportstilling:
Længde: 14,97 m; Bredde: 3,00 m; Højde: 4,00 m
Egenvægt med fuld tank 30.300 til 31.500 kg afhæn-
gigt af udførelse, tilladt totalvægt 32.000 kg, 4-akslet

Dæk: 
For- og bagdæk med 710/75 R34, lastindeks 178 A8
Dæk på 2. og 3. aksel som standard 235/75 R17,5

Standardudstyr:
Bakkamera, dybdestyringskamera, centralsmøresys-
tem, automatisk klimaanlæg, medfølgende værktøj, 
alle valser er med hård overfladebelægning

Ekstraudstyr:
Efterrensning med 8 modsat roterende indføringsval-
ser med hård overfladebelægning, parkeringsvarme, 
vandsprøjteanlæg, roelæsserkamera, efterrensnings-
kamera, 32 km/t-version, printer, elektrisk justerbare 
sidespejle, ekstra opbevaringskasse 1.000*600 mm 
bag bagakslen, vejesystem, integreret GIS-interface, 
RABS-system, der kan integreres i terminalen, til trans-
portlogistik med transponder eller data-key, holder til 
bærbare DELL-pc‘er, model ATG

Made in Germany. – Godkendt af TÜV og brancheforeningen, i overens-
stemmelse med CE-reglerne. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
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