
Maksimal ydelse 
C3003



Jævn indføring, 
maksimalt gennemløb, 

lang levetid

Maksimalt gennemløb – også til svære opgaver

Opnå fuld udnyttelse af din finsnitter. Den nye Kemper 

pickup C3003 er specialdesignet til Claas finsnittere. 

Alle komponenter har et særdeles robust design. Selv 

større højtydende finsnittere udnyttes optimalt, også i 

våde afgrøder og ujævne skår. Skub blot kørehåndtaget 

frem – og se hvordan denne nye pickup sluger afgrøden.

Det hele starter med et jævnt afgrødeflow

Den selvjusterende front rulle tilpasser sig automatisk 

skårets størrelse, og ruller jævnt henover det, fordi den 

hydraulisk akkumulator bærer en del af rullens vægt. 

Opsamlingsfingrene og trykfingrene er altid indstillet 

korrekt, for at føre afgrøden sikkert ind under sneglen. 

Du vil blive forbløffet over den måde, hvorpå afgrøden 

overføres til sneglen.

Jævn afgrødeindføring

Kemper pickuppen er udstyret med en specialdesignet indføringssnegl. Sneglens 

vindinger fører afgrøden ind mod midten af maskinen, og det "endeløse" vindinger 

skaber et kontinuerligt afgrødeflow. Sneglen er placeret direkte foran finsnitterens 

indføringsvalser, så afgrøden nærmest skubbes ind i valserne. Dette reducerer rykvis og 

ujævn fødning af snitteren, hvilket gør det nemmere at udnytte maskinen optimalt, spare 

brændstof og reducere slitage.



ELEGANT OPSAMLING

Opsamleren på C3003 pickup, har en lille diameter, derfor løftes enhver afgrøde let

og ubesværet op i pickuppen, uden at skubbe den fremad. Sidste slæt og 

korte afgrøder ruller ikke foran pickuppen, men opsamles kontinuerligt, det er 

udgangspunktet for et jævnt afgrødeflow.

Nem reversering

Pickuppens korte design betyder, at afgrøden kommer nemt ud af forsatsen hvis metal-

detektoren udløses og pickuppen reverseres. Det gør det nemt at finde 

fremmedlegemet og starte op igen. Frontrullens høje løft, gør det endnu lettere at få 

adgang til pickuppen.

Afgrøden bliver i pickuppen

Beskyttelsesnettet dækker i hele pickuppens bredde, og er monteret på frontrullens

løftearme. Dette finmaskede net forhindrer at der ophobes afgrøderester på maskinen.

Dette letter vedligeholdelsen af både pickup og finsnitter, sænker brandfaren, og 

reducerer tilsmudsning af førerkabinen.



MAXIMUM PICKUPPEN OMFATTER 
EN LANG RÆKKE SLIDSTÆRKE 
DELE PÅ PICKUP OPSAMLER OG 
TRANSMISSION.

De vigtigste sliddele har hærdede overflader, sneglvindingerne er derudover 

udstyret med udskiftelige slidbånd og ekstra hård belægning i midten, på de 

”endeløse” vindinger.

De stærke, kraftige pickup fjedre, har en lang levetid, og er monteret på 

U-formede fjederholdere, med ekstra centerlejer. Disse holdere understøttes 

af store, vedligeholdelsesfrie rullelejer. opsamle enheden skal ikke smøres.

Den robuste ramme med pendulophæng, 

kombineret med store støttehjul, sikrer en 

optimal jordbundskontakt især på skråninger, 

uden forurening, og med minimal slitage. 

Bygget til ekstremt vanskelige 
høstforhold



360°

SKÅNSOM MOD JORDEN

Støttehjulene kan dreje 360 grader, og de 

store dæk klarer sig fortrinligt også i våd jord.

Hjulene følge markens konturer perfekt

uden at beskadige jorden, selv i hjørner hvor

det er nødvendigt med 360 graders drej.

Under ekstremt ujævne forhold forhindrer

midterstøttehjulet (option) forurening med 

jord i afgrøden. Den robuste stålrulle har kun

kontakt med jorden ved forhøjninger under 

pickuppens midte, og løfter da pickuppen så

pickup fjedrene ikke kommer ned i jorden.

Rulledesignet sikrer at pickuppen bevæger 

sig jævnt uden at ”bulldoze”. Pickup fjedrene

slides mindre i ujævnt terræn, 

afgrødekvaliteten hæves grundet mindre 

forurening.



Monter, lås, kør

Transmissionens klokobling gør det nemt 

at montere pickuppen, der derudover har et

praktisk låsesystem i venstre side.

Støttehjulene klappes hydraulisk ind, så de er

inden for maskinbredden. Det sparer masser af

tid ved hyppige skift af mark. Hjulene fastlåses

automatisk i transportposition når pickuppen 

løftes, så du kan blive siddende i kabinen.



AUTOMATISK 
KÆDESMØRING
Jo varmere og tørrere forholdene er, jo mere kræver

det at holde kæderne velsmurte og dermed undgå for

stor slitage. Pickuppens to kæder smøres med olie fra

det automatiske smøresystem, der er monteret på 

pickuppens bagside. Smørepumpen er mekanisk drevet.

Systemet pumper olie ud til filtpuderne, der berører 

kæderne. Oliemængden er nem at regulere, og systemet 

smører kun når pickuppen kører. Du undgår snavsede 

fingre, og for at bekymre dig om kædesmøring.

I GODE HÆNDER

Kemper har et suverænt forhandlernetværk. I samarbejde med vores kundeservice og

reservedelsteam yder vi en effektiv support når du har brug for det. Benyt dig af den

specialiserede erfaring hos en af de førende producenter af forsatse til selvkørende 

finsnittere, både før og efter dit køb.
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Arbejdsbredde (m) 2,56

Transportbredde (m) 3,00

Længde (m) 1,35

Højde (m) 1,40 

Vægt (kg) 1070

Antal fingre 4 x 40

Afstrygerdiameter (mm) 230

Sneglediameter (mm) 560


