
Maksymalna wydajność 
C3003



Płynne podawanie, 
maksymalna przepustowość, 

dłuższa żywotność

Najwyższa przepustowość – nawet w trudnych 
warunkach

Wykorzystaj maksymalnie swoją sieczkarnię. Nowy 

podbieracz Kemper C3003 został zaprojektowany 

specjalnie dla sieczkarni samojezdnych Claas. 

Wszystkie elementy zaprojektowano z myślą 

o ich bardzo dużej wytrzymałości. Duże, wydajne 

sieczkarnie samojezdne mogą być optymalnie 

wykorzystywane nawet gdy mokry plon zgrabiany jest 

nierównolegle. Wystarczy przesunąć dźwignię napędu 

do przodu i przekonać się samemu, jak ten nowy 

podbieracz „połyka” wręcz plon.

Kluczem do sukcesu jest równomierny przepływ 
plonu

Wałek samonastawny dopasowuje się automatycznie 

do wielkości pokosu, przetaczając się po nim płynnie, 

a akumulator hydrauliczny przejmuje część jego masy. 

Podłączone do wału zęby prowadzące są zawsze 

prawidłowo ustawione i pewnie prowadzą plon 

pod ślimakiem. Będziesz zaskoczony tym, jak plon 

przechodzi na ślimaka.

Płynne podawanie plonu

Podbieracz Kemper posiada specjalną konstrukcję ślimaka. Zgarniaki na ślimaku 

przesuwają plon do środka maszyny. Zgarniaki „bez końca” zapewniają stałe podawanie 

materiału. Dzięki umieszczeniu ślimaka bezpośrednio przed rolkami posuwowymi 

sieczkarni samojezdnej plon jest przesuwany do tych rolek. Nierównomierny załadunek 

sieczkarni jest znacznie zredukowany, co zapewnia możliwość optymalnego wykorzystania 

maszyny przy jednoczesnej oszczędności paliwa i zmniejszonemu zużyciu.



Łatwe podawanie materiału

Wałek podbierający o małej średnicy modelu C3003 podniesie każdy plon bez 

popychania go do przodu. Krótki plon z ostatniego koszenia nie „zwija się” przed 

podbieraczem, lecz jest podbierany bezpośrednio, co stanowi podstawę płynnego 

przepływu materiału.

Łatwe cofanie

Ze względu na krótką konstrukcję podbieracza plon łatwo wyjdzie z przystawki, gdy 

zadziała wykrywacz metalu i podbieracz zostanie cofnięty. Ułatwia to wyszukiwanie 

metalu i ponowne uruchamianie. Możliwość wysokiego podniesienia wałka 

dociskowego ułatwia dostęp do podbieracza.

Plon zostaje w podbieraczu

Siatka na śmieci pokrywa cały podbieracz i jest przymocowana do ramion walca 

dociskowego. Drobna siatka zapobiega gromadzeniu się plonów w całej maszynie, 

łącznie z pokrywą głowicy tnącej. Konserwacja sieczkarni samojezdnej jest łatwiejsza 

bez konieczności usuwania dużych ilości resztek plonu, co także pomaga utrzymać 

okna kabiny w czystości.



Linia podbieraczy Maximum  
obejmuje szereg wytrzymałych 
części do wałka podbierającego 
i układu napędowego.

Główne części zużywalne mają hartowane krawędzie, zgarniaki ślimaka 

są wyposażone w paski wzmacniające i twardą okładzinę na środkowym 

zgarniaku „bez końca”.

Mocne zęby mają długą żywotność. Zamocowane są na belkach w kształcie 

litery U z dodatkowymi łożyskami pośrodku. Pręty wspierają się na dużych, 

bezobsługowych łożyskach rolkowych. Nie ma potrzeby smarowania zespołu 

podbierającego. 

Wytrzymała boczna rama uchylna, 

w połączeniu z dużymi kołami kopiującymi, 

umożliwia podążanie za konturami gruntu, 

szczególnie na zboczach, co pozwala na 

zminimalizowanie zanieczyszczenia gleby 

i zmniejszenie kosztów zużycia.

Zbudowany z myślą o wyjątkowo 
trudnych warunkach zbioru



360°

Łagodny dla gleby

Koła kopiujące mogą obracać się o 360°, 

a duża średnica opony dobrze sprawdza się 

na mokrym podłożu. Koła idealnie dopasowują 

się do konturów gruntu i nie uszkadzają go. 

Mogą swobodnie obracać się w narożnikach 

pola.

W ekstremalnie nierównych warunkach 

opcjonalne środkowe koło czujnikowe 

zapobiega zagłębianiu się zębów podbieracza 

w glebę. Wytrzymały stalowy walec ma 

kontakt z gruntem tylko wtedy, gdy pod 

środkiem podbieracza znajdują się wyboje. 

Podnosi się wtedy do góry, aby uniknąć 

uszkodzenia zębów. Konstrukcja walca 

gwarantuje płynną jazdę podbieracza, 

zapobiegając przewalaniu ziemi. Zużycie 

zębów na nierównym terenie jest mniejsze, 

co przekłada się na wyższą jakość paszy 

i mniejsze zanieczyszczenie.



Podłącz, zablokuj, jedź

Szybkozłącze układu napędowego pozwala 

na łatwe podłączenie podbieracza. 

Przystawkę można wygodnie zablokować 

z lewej strony. Koła kopiujące składają się 

hydraulicznie w obrębie szerokości maszyny. 

Oszczędza to wiele czasu przy częstej 

zmianie pól. Koła automatycznie blokują 

się w pozycji transportowej w momencie 

podniesienia podbieracza, umożliwiając 

kierowcy pozostanie w kabinie.



Automatyczny układ  
smarowania łańcucha
Im bardziej gorąco i sucho, tym więcej oleju potrzeba, 

aby zapewnić dobre smarowanie łańcuchów i uniknąć 

zbyt dużego zużycia. Oba łańcuchy podbieracza są 

smarowane olejem ze zbiornika oleju znajdującego 

się z tyłu podbieracza. Pompa olejowa jest napędzana 

mechanicznie.  

Układ pompuje olej do podkładek filcowych 

stykających się z łańcuchem. Ilość oleju można  

łatwo regulować.  

Układ smaruje tylko wtedy, gdy podbieracz pracuje. 

Operator nie musi brudzić sobie rąk i martwić się 

smarowaniem łańcucha. 

W dobrych rękach

Firma Kemper posiada znakomitą sieć dealerską. We współpracy z działem 

obsługi klienta i zespołem ds. części zamiennych zapewniamy w razie potrzeby 

solidne wsparcie. Możesz polegać na specjalistycznej wiedzy jednego z wiodących 

producentów przystawek do sieczkarni samojezdnych. Przed i po zakupie!



Dane techniczne C3003
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Szerokość robocza (m) 2,56

Szerokość transportowa (m) 3,00

Długość (m) 1,35

Wysokość (m) 1,40 

Masa (kg) 1070

Liczba zębów 4 x 40

Średnica części żniwnej (mm) 230

Średnica ślimaka (mm) 560


