
Maximální výkon 
C3003



Hladký přísun, maximální 
výrobní kapacita, 

dlouhá provozní životnost

Nejvyšší výrobní kapacita - i když je to nesnadný úkol

Získejte maximum z vaší sklízecí řezačky. Nový podavač

Kemper C3003 je speciálně navržen pro sklízecí

řezačky Claas. Všechny komponenty jsou konstruovány

jako velmi robustní. Velké sklízecí řezačky s vysokým

výkonem je možné používat optimálně, i když je mokrá

plodina shrabována nerovnoměrně. Stačí rozjet řezačku 

a zkusit, jak tento nový sběrač polyká

plodinu.

Všechno to začíná rovnoměrným tokem plodiny

Samonastavovací válec se automaticky přizpůsobuje 

velikosti pokosu, hladce se přes něj odvaluje s 

hydraulickým sběračem a odebírá část jeho váhy. 

Vodicí zuby pokosu připojené k válci jsou vždy 

nastaveny správně a bezpečně vedou plodinu pod 

šnekem. Budete nadšeni, jak plodina prochází ke 

šneku.

Hladký přísun plodiny

Sběrač Kemper má speciální šnekovou konstrukci. Lopatky na šneku posunují plodinu

do středu stroje. ‘Nekonečné’ lopatky vytvářejí nepřetržitý plynulý tok plodiny. Jelikož 

šnek je umístěn přímo před nakládacími válci SPFH, plodina je tlačena do podávacích 

válců. Trhavé, nerovnoměrné nakládání sklízecí řezačky je značně omezeno, což 

umožňuje používat stroj až k limitu a šetřit tak palivo a snižovat opotřebení.



Snadný vstup plodiny

Malý průměr bubnu nakladače C3003 zvedne veškerou plodinu bez jejího tlačení

dopředu. Krátká plodina z posledního řezu se ‘nenamotává’ do přední části nakladače,

ale je vtažena přímo, což je základ pro pravidelný proud plodiny.

Snadné obrácení

Kvůli krátké konstrukci sběrače bude plodina snadno vycházet ze sběrače, jestliže

se detektor kovů sepne automaticky se materiál vrátí v toku. Tím se usnadňuje 

hledání kovu a nové spuštění. Vysoký zdvih kompresního válce usnadňuje přístup  

k nakladači.

Plodina zůstává v nakladači

Síť na odpad překrývá celý nakladač a je připojena k ramenům kompresního válce. 

Jemná síťovina zabraňuje hromadění plodiny po celém stroji včetně krytu hlavy 

řezačky. Údržba SPFH bude snazší, bez nutnosti odstraňování velkého množství zbytků 

plodiny, a pomáhá to také udržovat okna kabiny v čistotě.



Nakladač Maximum obsahuje
segmenty z vysoce odolného  
materiálu a dílů hnacího ústrojí.

Hlavní opotřebovávané díly mají tvrzené hrany, lopatky šnekového dopravníku

jsou vybaveny vyztuženými pásy a tvrdým čelem střední nekonečné lopatky.

Silné zuby mají dlouhou životnost, jsou upevněny na ozubených tyčích

tvaru U s přídavnými ložisky ve středu. Tyče jsou neseny velkorozměrovými

bezúdržbovými válečkovými ložisky. Není nutné provádět mazání jednotky

nakladače.

Robustní boční sklopný rám je kombinovaný

s velkými kalibračními koly pro sledování

profilu terénu, zvláště na svazích, kvůli

minimálnímu znečištění půdou a snížení

nákladů na opotřebení.

Konstruován pro extrémně náročné 
podmínky sklizně



360°

Jemně na zemi

Kalibrační kola se mohou otáčet o 360 stupňů 

a pneumatiky s velkým průměrem si vedou 

dobře na mokré zemi. Kola perfektně sledují 

profil terénu a nepoškozují zem; v rozích pole 

se mohou volně otáčet.

V extrémně nerovných podmínkách chrání 

doplňkové střední kalibrační kolo zuby 

nakladače před zapichováním do země. 

Robustní ocelový válec má pouze kontakt se 

zemí, když pod středem nakladače dochází 

k nárazům a zvedá ho nahoru, aby se 

nepoškodily zuby. Konstrukce válce zaručuje, 

že nakladač se pohybuje hladce a chrání 

ho před shrnováním zeminy. Opotřebení 

zubů na nerovném terénu je menší, což má 

za následek vyšší kvalitu krmiva a menší 

znečištění.



Připojte, zajistěte, jeď te

Rychlospojka hnacího ústrojí vám umožňuje 

snadné připojení nakladače. Sběrač je 

možné pohodlně zajistit na levou stranu. 

Kalibrační kola se skládají hydraulicky po 

šířce stroje. Tím se ušetří spousta času, když 

se často mění pole. Kola automaticky  

zapadnou do přepravní polohy v okamžiku, 

když je nakladač zvednut, a to umožňuje 

řidiči, aby mohl zůstat v kabině.



Automatický systém  
mazání řetězu
Čím je hnací ústrojí teplejší a sušší, tím více je třeba 

oleje k udržení dobře namazaných řetězů a zabránění 

příliš velkého opotřebení. Dva řetězy nakladače jsou 

mazány olejem ze zásobníku oleje na zadní straně 

nakladače. Olejové čerpadlo je poháněno mechanicky. 

Systém čerpá olej do levých bloků dotýkajících se 

řetězu. Množství oleje je možné snadno regulovat.  

Systém provádí mazání pouze když nakladač běží, 

takže vaše ruce zůstávají čisté a nemusíte se starat o 

mazání řetězů. 

V dobrých rukou

Kemper má vynikající síť prodejců. Ve spolupráci s naším zákaznickým servisem a 

týmem zajišťujícím náhradní díly poskytujeme širokou podporu všude tam, kde je to 

třeba. Spoléhejte se na odborné zkušenosti jednoho z předních výrobců sběračů pro 

SPFH. Před a po zakoupení!



Technické specifikace C3003
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Provozní šířka (m) 2,56

Přepravní šířka (m) 3,00

Délka (m) 1,35

Výška (m) 1,40 

Hmotnost (kg) 1070

Počet zubů 4 x 40

Průměr stahovače (mm) 230

Průměr šnekového dopravníku (mm) 560
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