Wskazówki i porady
Przegląd najważniejszych ustawien
przystawki tnącej KEMPER

Przygotowanie do sezonu
Udane żniwa z firmą Kemper
Aby przygotować maszyny Kemper do kolejnego sezonu, wystarczy wykonać kilka prostych
czynności! Poniżej zamieściliśmy krótką listę, według której można przeprowadzić przegląd.
Aby zapewnić prawidłowe działanie przystawki tnącej KEMPER podczas kolejnych żniw,
należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty!
Na stronie portalu Kemper Smart znajdziesz odpowiednie części zamienne do Twojej maszyny.
Znajdziesz tutaj również dane techniczne, instrukcje montażu i wiele innych informacji.
Wystarczy jedno kliknięcie

Zarejestruj się za darmo i korzystaj z naszych usług online.

www.kemper-stadtlohn.de
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Seria z małymi bębnami

345 plus

360 plus

375 plus

390 plus

6 rzędów

8 rzędów

10 rzędów

12 rzędów

 Należy sprawdzić, czy ostre noże i zgarniacze są prawidłowo zamocowane i czy funkcjonują
bez zarzutu! Zestawy części zużywalnych zawierają wszystkie niezbędne noże, zgarniacze i
śruby.
Przystawka tnąca
330
345 (plus)
360 (plus)
375 (plus)
390 (plus)

Info

3337

Zestaw

Liczba zestawów

LCA79040

2
3
4
5
6

 Sprzęgła cierne
Przystawka tnąca KEMPER jest wyposażona w
sprzęgła cierne. Stanowią one centralne
zabezpieczenie przed przeciążeniem i zapobiegają
uszkodzeniu przekładni i wałów przegubowych.
Sprzęgła należy konserwować raz w roku krótko
przed użyciem.
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 Zgarniacze o ostrych krawędziach
Sprawdzić, czy zbieraki nie są uszkodzone i czy są kompletne. Długie, montowane pod
rotorem zgarniacze muszą być w dobrym stanie, a krawędzie muszą być ostre w kierunku
obrotu. To samo dotyczy zgarniaczy przy nożach tnących. Należy zwracać uwagę na
prawidłowe zamocowanie wszystkich śrub!

 Nowe zgarniacze – wysoka wydajność
Skontrolować zgarniacze przy bębnach. Zgarniacze można odkręcić i wymienić oraz
nastawić przez podłużny otwór.
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 Zapobieganie usterkom w kanale zasilania
Należy ustawić zgarniacz bardzo blisko elementu zbierającego. W tym celu można
przestawić zgarniacz przy bębnie i przesunąć czarny element zbierający podczas montażu
zbieraka.

Zakres
nastawu

Bardzo blisko
elementu, uważać
na ostre krawędzie
zgarniaczy!

Punkt
obrotu

 Należy zachować niewielki odstęp (3-5 mm) między dolnymi końcówkami podającymi
a dzielnikiem (A).
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 Bęben podajnika, przenośnika poprzecznego i bęben transportowy
Bębny są wyposażone w zgarniacze, po jednym na rząd zębów. W celu zapewnienia
prawidłowego działania zęby muszą mieć 10 mm grubości i ostre krawędzie. Szczelina
między zgarniaczami i zbierakami w strefie wlotowej nie może być większa niż 1 mm.
Zaokrąglone zgarniacze należy wymienić i nowe zgarniacze odpowiednio ustawić.

 Pręty prowadzące
Sprawdzić wszystkie pręty prowadzące. Wyprostować zgięte pręty. Wymienić zużyte pręty
prowadzące lub doprowadzić do stanu pełnej zdatności, uwzględniając poniższe tolerancje
wymiarowe.

70 mm
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 Kontrola sprzęgieł kłowych w przegubie składanym.
Sprawdzić, czy połowy sprzęgła są w dobrym stanie. Sprawdzić, czy można przesuwać oba
zewnętrzne kły sprzęgłowe. Ewentualnie wymontować, poprawić i nasmarować. Podczas
zbiorów należy regularnie czyścić to miejsce.

 Kontrola poziomu oleju
Wymienić olej zgodnie z instrukcją użytkowania. Sprawdzić należyte zamocowanie
wszystkich zatyczek. Należy zwracać szczególną uwagę na korek spustowy przy głównym
napędzie, również podczas zbiorów. Mieć na uwadze łamliwe i porowate przewody
hydrauliczne. Usunąć wycieki z przekładni i układu hydraulicznego. Smarować przystawkę
zgodnie z harmonogramem smarowania.
C

B&D
A

A – Korek spustowy oleju
B – Korek wlewu oleju

C – Odpowietrzanie
D – Zatyczka kontroli poziomu oleju
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 Potrzebne Ci dodatkowe wyposażenie?
Jeżeli interesuje Cię automatyczne prowadzenie w
rzędzie, elektrohydrauliczna regulacja wysokości lub
zastanawiasz się nad modernizacją swojej przystawki
tnącej Kemper i chcesz dowiedzieć się więcej o
dostępnych zestawach doposażenia, zajrzyj do
zakładki ze specjalnym wyposażeniem.
Poniżej zamieściliśmy wybrane elementy
dodatkowego wyposażenia. Pełną ofertę znajdziesz
na naszej stronie internetowej i w portalu Kemper
Smart.

Nowe wyposażenie specjalne do serii 300 plus
 Nowy zestaw do zbierania kukurydzy
Lepsze doprowadzanie roślin do agregatu sieczkarni. Podwyższony kołonierz (żółta
strzałka) podnosi rośliny i kolby, odsuwając je od zębów bębna i zapewniając
bezpieczne podawanie. Dzięki temu kolby są doprowadzane w bezpieczny sposób
i nie wypadają z przystawki. (do numeru serii 128911)
Miejsce
Wewnątrz
+ Zewnątrz

Przystawka
345 plus
360 plus
375 plus
390 plus
Seria 300 plus

Info

Zestaw

LCA115183

115181

LCA115184

115182
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Liczba zestaw
1
2
3
4
1
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Rura prowadząca do przedniego pałąka
dociskającego
Przystawka

INFO

Nr zestawu

Seria 300 plus

LCA117584

117589

Liczba rur
prowadzących
2

Dodatkowy przedni pałąk dociskający, który zapewnia sprawne doprowadzanie
plonów w przypadku zagęszczonego siewu i małej kukurydzy. Zapobiega to
gromadzeniu się materiału na pałąku.

 Blacha wprowadzająca przy walcu wstępnego
zgniotu
Przystawka
375 plus i 390 plus

Numer części
111686

Blacha wprowadzająca ułatwia doprowadzanie w przypadku krótkich roślin kukurydzy
i ścinania pojedynczych rzędów.
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Seria z dużymi bębnami

445

460 plus

475 plus

6 rzędów

8 rzędów

10 rzędów

 Kontrola zgarniaczy i noży tnących
Zużyte bądź uszkodzone zgarniacze (A) lub noże tnące (B) należy wymienić na nowe,
aby zapobiec zwiększonemu zużyciu mocy i sprzęgła. Zestaw części zużywalnych nr
(LCA)89940 zawiera wszystkie niezbędne noże, zgarniacze i śruby do 2 bębnów
podajnika.

Przystawka
kosząca
460 (plus)
475 (plus)

Info

Zestaw
LCA89040 -LCA89040 +
LCA98800 . --

Liczba
zestawów
2
2
1

W naszym sklepie internetowym Kemper Smart dostępne są również
specjalne wsporniki zgarniacza.
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Aby zapewnić prawidłowe działanie przystawki tnącej KEMPER podczas kolejnych żniw,
należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty!

 Konserwacja sprzęgieł
Należy konserwować sprzęgła cierne regularnie przed każdym nowym sezonem.
Więcej na ten temat można przeczytać w instrukcji użytkowania.

 Zapobieganie usterkom w kanale pobierania
Zbieraki należy ustawić w taki sposób, aby odległość pomiędzy nimi a blachą
osłonową bębnów była jak najmniejsza.
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 Zbierak powinien leżeć bardzo blisko osłony bębna.

 Należy zachować niewielki odstęp (3-5 mm) między dolnymi końcówkami
podającymi a dzielnikiem.

 Nasmarować wszystkie punkty smarowania
 Poziomy oleju
Wymienić olej zgodnie z instrukcją użytkowania. W celu wymiany oleju należy
otworzyć przystawkę tnącą i ustawić w pozycji poziomej. Wykręcić śruby spustu oleju
i śruby otworów kontroli poziomu oleju (A), wlać stary olej do odpowiedniego
pojemnika i odpowiednio zutylizować. Dokręcić śruby spustu oleju, wlać nowy olej aż
do dolnej krawędzi otworów kontroli poziomu oleju (A)
i dokręcić ponownie śruby.

Nowe doposażenie
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 Potrzebne Ci dodatkowe wyposażenie?
Jeżeli interesuje Cię automatyczne prowadzenie w
rzędzie, elektrohydrauliczna regulacja wysokości lub
zastanawiasz się nad modernizacją swojej przystawki
koszącej Kemper i chcesz dowiedzieć się więcej o
dostępnych zestawach doposażenia, zajrzyj do
zakładki ze specjalnym wyposażeniem.
Poniżej zamieściliśmy wybrane elementy
dodatkowego wyposażenia. Pełną ofertę znajdziesz
na naszej stronie internetowej i w portalu Kemper
Smart.

Nowe wyposażenie specjalne do serii 400 plus
Blacha uszczelniająca do Claas
Przystawka

INFO

Nr zestawu

460 plus / 475 plus

LCA115817

114596

Blacha dodatkowo ogranicza straty powstające podczas doprowadzania
plonów z przystawki do sieczkarni.
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Dotyczy serii 445
Przystawka kosząca Kemper jest wyposażona w sprzęgła cierne. Stanowią one
centralne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zapobiegają uszkodzeniu przekładni
i wałów przegubowych. Przystawkę należy konserwować raz na rok krótko przed
użyciem.
Bębny serii 445 wyposażone są w sprzęgło cierne. W celu wyczyszczenia okładzin
należy ręcznie obrócić bębny. W tym celu należy dokręcić 6 nakrętek A! Nie odkręcać
śruby B!

Tarcze cierne znajdują się w każdym bębnie. Dwie nad i jedna pod piastą bębna.
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Ważne: Po czyszczeniu należy z powrotem odkręcić nakrętki A do końca kołka
gwintowanego; w celu zabezpieczenia połączenia użyć preparatu Loctite lub
deformować gwint (1. zwój gwintu).

Należy pamiętać o kontroli sprzęgieł rozruchowych!

Opcja: „sprzęgło
chłodzone cieczą“

Seria sprzęgieł
ciernych
KE92/4

Należy zawsze przestrzegać informacji podanych w
aktualnej instrukcji użytkowania.
Życzymy udanych żniw!
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Światowy lider w przystawkach do
sieczkarni samojezdnych

Przygotowany z firmą Kemper na
następny sezon!
Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG
48703 Stadtlohn
Tel. + 49 (0)2563 88 0
Fax. + 49 (0)2563 88 3199
E-Mail: Info@Kemper-Stadtlohn.de
www.Kemper-Stadtlohn.de
www.youtube.com/user/KemperVideo/videos

