Tips & Tricks
Overzicht van de belangrijkste
instellingen van de Kemper
maïsbek

Seizoenvoorbereiding
Met Kemper topfit het komende seizoen in
Met een paar simpele handgrepen maakt u met uw maïsbek een perfecte start in het
volgende Kemper seizoen! Daarom hebben wij voor u de volgende kleine checklist
opgesteld. Voor een optimaal gebruik van uw KEMPER maaivoorzetstuk in het komende
hakselseizoen dient u op speciaal op de volgende punten te letten!
Gebruik ons online portaal ‘Kemper Smart’, zodat u altijd de juiste reserveonderdelen
vindt. Hier vindt u bovendien technische informatie, montagehandleidingen en nog veel
meer.
Alles is maar één klik van u verwijderd!
Meld u gratis aan en geniet van de Kemper online wereld

www.kemper-stadtlohn.de
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Kleine trommel bekken

345 plus

360 plus

375 plus

390 plus

6 rijen

8 rijen

10 rijen

12 rijen

 Scherpe zagen en scherpkantige ruimers dienen op vastzitten en optimale
functionaliteit te worden gecontroleerd! Slijtdelensets bevatten alle benodigde
zagen, ruimers, bouten en moeren.
Maaivoorzetstuk
330
345 (plus)
360 (plus)
375 (plus)
390 (plus)

Info

Bundel

3337

LCA79040

 Slipkoppelingen
De
KEMPER
maïsbek
is
met
slipkoppelingen uitgerust. Dit zijn de
centrale
overbelastingsbeveiligingen,
bedoeld om schade aan tandwielkasten en
cardanassen te vermijden. Een jaarlijkse
onderhoudsbeurt kort vóór het gebruik
moet beslist worden uitgevoerd.
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Aantal bundels
2
3
4
5
6

Tips & Tricks
 Scherpkantige ruimers
Afstrijkers op beschadigingen en volledigheid controleren. De lange, onder de rotor
gemonteerde rotorruimers moeten intact en in de draairichting scherpkantig zijn.
Dat geldt ook voor de ruimers van de zaagmessen. Op stevig vastzitten van de
bouten en moeren letten!

 Nieuwe ruimers – hoge capaciteit
Controleer de ruimers aan de trommels. De ruimers kunnen afgeschroefd,
verwisseld, en via het sleuf gat worden ingesteld.
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 Storingen in het invoerkanaal vermijden
Daartoe dient de ruimer zo dicht mogelijk bij het afstrijkelement worden afgesteld.
Dit kunt u bereiken de ruimer aan de trommel te verstellen en verschuiving van het
zwarte afstrijkelement bij montage van de afstrijker.

Zo dicht mogelijk
afstellen. Deze ruimer
moet een scherpe
kant hebben!

Instelbereik
Draaipunt

 Let op een geringe afstand (3-5mm) van de trommel tot de verdelerpunt (A).
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 Invoer-, dwarstransport- en transporttrommel
Deze zijn per tandenrij met een ruimer uitgerust. Voor een optimale werking moeten
deze 10 mm dik en scherpkantig zijn. De spleet tussen ruimer en afstrijker in het
inloopbereik mag niet breder dan 1 mm zijn. Afgeronde, versleten ruimers
verwisselen en vervolgens instellen.

 Invoerstangen
Alle invoerstangen controleren. Verbogen stangen opnieuw uitrichten. Versleten
invoerstangen vervangen of reviseren en op de juiste instelmaat letten,
overeenkomstig de onderstaande afbeelding.

70 mm
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 Klauwkoppelingen in het klapscharnier controleren
Letten op intacte koppelingshelften. De beide buitenste schakelklauwen op
verschuifbaarheid controleren. Eventueel uitbouwen, verschuifbaar en ingevet
terugmonteren. Tijdens de oogst de omgeving van de koppelingen vrij houden van
gewasresten.

 Oliestanden controleren
Olies overeenkomst de gebruikershandleiding wisselen. Op stevig vastzitten van de
verschillende pluggen letten. Speciaal de aftapplug van de hoofdaandrijving ook
tijdens de oogst in het oog houden. Op gebarsten en poreuze hydraulische slangen
letten. Lekkages van tandwielkasten of hydraulische componenten verhelpen.
Voorzetstuk volgens smeerschema van vet voorzien.
C

B&D
A

A – Olieaftapplug
B – Olievulplug

C - Ontluchting
D – Controleplug voor het oliepeil
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 Wat dacht u van speciale opties?
Heeft u sensoren voor de stuurautomaat of
een elektrisch hydraulische pendelsysteem
nodig, of wilt u zich informeren over
mogelijke upgrade sets, om uw Kemper
maïsbek altijd up-to-date te houden, neem
dan eens een kijkje in de rubriek ‘Optional
Equipment’. Hier volgt alvast een kleine
selectie uit ons ombouwprogramma. Het
complete programma vindt u op onze
homepage en in ‘Kemper Smart’.

Nieuwe speciale opties voor de 300 plus serie
 Nieuwe kolvenvallen
Verbeterde doorvoer van de planten. De nieuwe verhoging (gele pijl)
tilt de planten met de kolven omhoog, zodat deze uit de buurt van de
trommeltanden worden gehouden en veilig worden doorgevoerd. De
kolven worden veilig ingevoerd en in het voorzetstuk gehouden. (tot
serienummer 128911).

Positionering
Binnen
+ Buiten

Type bek
345 plus
360 plus
375 plus
390 plus
300 plus

Info

Bundel

LCA115183

115181

LCA115184

115182
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Aantal bundels
1
2
3
4
1
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Geleidebuis voor aandrukbeugel

Type bek
300 plus serie

INFO
LCA117584

Bundel
117589

Aantal geleidebuizen
2

Een extra aandrukbeugel die bij nauw gezaaide planten en kleine maïs zorgt
voor een nauwkeurige toevoer van het gewas. Materiaalophopingen op de
beugel worden zo vermeden.



Gewasgeleider midden
Type bek
375plus en 390plus

Onderdeelnummer
111686

De verhoogde midden geleider verbetert de toevoer bij korte maïsplanten en
het oogsten van enkele rijen.
-8-

Grote trommel bekken

445

460 plus

475 plus

6 rijen

8 rijen

10 rijen

Ruimers en zaagmessen controleren
Versleten of beschadigde ruimers (A) resp. zaagmessen (B) vervangen, om
onnodige vermogensopname en slipkoppelingslijtage te vermijden. Slijtdelenset
nr. (LCA)89940 bevat alle benodigde zagen, ruimers en bouten en moeren voor
2 invoertrommels.

Type bek

Info

Pakket

460 (plus)

LCA89040
LCA89040 +
LCA98800
--

475 (plus)

.

--

Aantal
bundels
2
2
1

Ook de speciale ruimerstutten onder de zagen vindt u in
onze webshop ‘Kemper Smart’
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Voor een optimaal gebruik van uw KEMPER maaivoorzetstuk in het komende
hakselseizoen dient u op speciaal op de volgende punten te letten!

 Onderhoud slipkoppelingen
Regelmatig onderhoud aan de slipkoppelingen direct voorafgaand aan ieder
nieuw seizoen is een absolute vereiste. De precieze aanwijzingen daarvoor vindt
u in de gebruikershandleiding.

 Storingen in het invoerkanaal verhinderen
Daartoe moeten de afstrijkers zodanig ingesteld worden dat de afstand
tussen de afstrijker en de mantelplaat van de trommels zo gering
mogelijk is.
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Afstrijker moet zo dicht mogelijk tegen de mantel van de trommel
aanliggen.

 Let hier op een geringe afstand (3-5 mm) van de trommel t.o.v. de
verdelerpunt.

 Alle smeerpunten smeren
 Oliestanden
Olies overeenkomst de gebruikershandleiding wisselen. Voor de oliewissel het
maaivoorzetstuk uitklappen en in horizontale stand zetten. Olie-aftapplug en
bouten uit oliecontrole-openingen (A) verwijderen, afgewerkte olie in een
geschikte opvangbak laten lopen en
vakkundig afvoeren. Olie-aftapplug
terugplaatsen, nieuwe olie tot aan de
onderkant van de controle-openingen (A)
vullen en de bouten weer vastdraaien.
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Tips & Tricks
 Wat dacht u van speciale opties?
Heeft u sensoren voor de stuurautomaat of
een elektrisch hydraulische pendelsysteem
nodig, of wilt u zich informeren over
mogelijke upgrade sets, om uw Kemper
maïsbek altijd up-to-date te houden, neem
dan eens een kijkje in de rubriek ‘Optional
Equipment’. Hier volgt alvast een kleine
selectie uit ons ombouwprogramma. Het
complete programma vindt u op onze
homepage en in ‘Kemper Smart’.

Nieuwe
opties en naleverbundels
 Afdichtplaat voor Claas
Type bek

INFO

Pakket-nr.

460 plus / 475 plus

LCA115817

114596

Deze plaat dient ter verdere minimalisatie van gewasverliezen tussen
maïsbek en de invoerwalsen van den hakselaar.
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Speciaal voor de 445 serie
Het Kemper maïsbek is met slipkoppelingen uitgerust. Dit zijn de centrale
overbelastingsbeveiligingen, bedoeld om schade aan de tandwielkasten en
cardanassen te helpen vermijden. Een jaarlijkse onderhoudsbeurt kort vóór het
gebruik moet beslist worden uitgevoerd.
De 445 heeft een slipkoppeling in de trommels. Om de voeringen te reinigen
moeten de trommels met de hand worden doorgedraaid. Daartoe de 6 moeren
A aanhalen! Bout B niet losdraaien!

Frictieschijven bevinden zich in elke trommel. Twee boven, één schijf onder de
trommel.
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Belangrijk: Terugdraaien van de moeren A tot aan het einde van de draadbout
na het reinigen borgen door Loctite of stuiken van de schroefdraad
(vervorming van de 1ste schroefdraadgang)

Controle van de slipkoppelingen niet vergeten!

Optie
„vloeistofgekoeldekoppeling“

Standaard
slipkoppeling
KE92/4

Let ook altijd op de aanwijzingen in de
gebruikershandleiding.
Wij wensen u een succesvolle oogst!
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Wereldwijd de nr. 1 bij maïsbekken

Met Kemper topfit het komende seizoen in!
Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG
48703 Stadtlohn, Duitsland
Tel. + 49 2563 883101
Fax. + 49 2563 883199
E-Mail: Info@Kemper-Stadtlohn.de
www.Kemper-Stadtlohn.de
www.youtube.com/user/KemperVideo/videos

