
Máximo rendimento 
C3003



Fluxo de colheita uniforme, 
máximo rendimento, 

longa durabilidade

Máximo rendimento - mesmo em condições difíceis

Tire o melhor partido da sua colhedora de forragem. 

O novo recolhedor Kemper Pickup C3003 foi 

especialmente concebido como equipamento para  

as colhedoras de forragem Claas. Todos os 

componentes foram concebidos de forma muito 

robusta. As colhedoras de forragem de grandes 

dimensões e elevado rendimento podem ser utilizadas 

de forma otimizada, mesmo que a forragem tenha 

sido encordoada de forma irregular. Basta empurrar 

a alavanca de comando para a frente para comprovar 

como este novo recolhedor apanha toda a forragem.

Tudo começa com um fluxo de colheita uniforme

O rolo autoajustável adapta-se automaticamente 

às dimensões do cordão de forragem, passando 

uniformemente sobre o mesmo com o acumulador 

hidráulico, tirando partido do seu peso. Os dentes 

guia ligados ao rolo estão sempre corretamente 

posicionados e guiam as forragens de forma segura por 

baixo do sem-fim. Ficará impressionado ao ver como as 

forragens chegam ao sem-fim.

Fluxo de colheita uniforme

O recolhedor de forragem da Kemper apresenta um design de sem-fim especial. As pás do sem-fim movem a 

forragem para dentro, em direção ao centro da máquina. As pás “intermináveis” criam um fluxo de colheita 

constante. Uma vez que o sem-fim está posicionado diretamente em frente aos rolos de alimentação da 

colhedora de forragem automotriz, a forragem é ativamente empurrada na direção dos rolos de alimentação. As 

cargas desniveladas ou bruscas sobre a picadora são assim reduzidas, fazendo com que seja mais fácil levar a 

máquina até ao limite, poupando combustível e reduzindo o desgaste.



Fácil entrada da forragem

O diâmetro reduzido do moinho de recolha do C3003 permitirá levantar qualquer tipo 

de forragem sem a empurrar para a frente. As forragens curtas resultantes do último 

corte não se “enrolam” na frente do recolhedor, mas são recolhidas diretamente, 

constituindo a base para um fluxo de colheita regular.

Inversão de marcha fácil

Graças ao design curto do recolhedor, a forragem sai facilmente do mesmo se o 

detetor de metais for acionado e o recolhedor inverter a marcha. Isso facilita a 

deteção de metais e o reinício do trabalho. A grande capacidade de elevação do rolo  

de compressão facilita o acesso ao recolhedor.

Perdas de forragem minimizadas

A rede anti-poeiras cobre todo o recolhedor e está fixada aos braços do rolo de 

compressão. A malha fina impede a acumulação de poeiras e forragem em toda a 

máquina, incluindo a cobertura da cabeça de corte. A manutenção das colhedoras de 

forragem automotrizes será mais fácil, sem ter de remover grandes quantidades de 

resíduos, e também ajuda a manter as janelas da cabina limpas.



O recolhedor Maximum está 
equipado com uma série de peças 
de serviço intensivo da transmissão 
e do moinho de recolha.

As principais peças sujeitas a desgaste apresentam arestas reforçadas, as pás 

do sem-fim estão equipadas com bandas de reforço e um revestimento  

duro nas pás “intermináveis” centrais.

Os dentes resistentes têm uma longa durabilidade, montados sobre chapas 

de raspagem em forma de U com rolamentos adicionais na parte central. As 

chapas são apoiadas por rolamentos de grandes dimensões sem necessidade 

de manutenção. Não é necessário lubrificar o equipamento. 

A estrutura pendular resistente combinada 

com as rodas de regulação grandes permite 

um bom acompanhamento do contorno do 

terreno, em particular nas zonas inclinadas, 

para minimizar a contaminação do solo e 

reduzir os custos de desgaste.

Concebido para condições de colheita  
extremamente difíceis



360°

Preserva o solo

As rodas de regulação conseguem rodar 

360 graus e o diâmetro grande dos pneus 

funciona bem em terrenos húmidos. 

As rodas acompanham na perfeição os 

contornos do terreno e não danificam o solo, 

conseguindo rodar livremente em viragens 

apertadas no campo.

Para os terrenos extremamente irregulares, o 

rolo de regulação central opcional impede que 

os dentes de recolha escavem o solo. O rolo 

de aço resistente apenas entra em contacto 

com o solo quando ocorrem solavancos por 

baixo da parte central do recolhedor, elevando 

o recolhedor para prevenir danos nos dentes. 

O design do rolo garante que o recolhedor 

se movimenta uniformemente, evitando a 

movimentação e deslizamento de terras. O 

desgaste dos dentes em terrenos irregulares é 

menor, traduzindo-se numa maior qualidade da 

forragem e em menor contaminação.



Montar, bloquear, andar

O acoplador rápido da transmissão permite-

lhe montar rapidamente o recolhedor. O 

recolhedor pode ser convenientemente 

bloqueado no lado esquerdo. As rodas 

de regulação dobram-se hidraulicamente 

dentro da largura da máquina. Isso 

permite poupar muito tempo quando se 

desloca frequentemente entre diferentes 

campos agrícolas. As rodas bloqueiam-se 

automaticamente na posição de transporte 

assim que o recolhedor é levantado, 

permitindo ao condutor permanecer na cabina.



Sistema de lubrificação  
automática das correntes
Quanto mais quente e seco o clima, maior a quantidade 

de óleo necessária para manter as correntes bem 

lubrificadas e evitar demasiado desgaste. As duas 

correntes do recolhedor são lubrificadas com óleo do 

reservatório de óleo existente na parte traseira 

do recolhedor. A bomba de óleo é mecanicamente 

acionada.  

O sistema introduz óleo nas patilhas de feltro que tocam 

na corrente. A quantidade de óleo pode ser facilmente 

regulada.  

O sistema apenas lubrifica quando o recolhedor está em 

andamento, mantendo as suas mãos limpas para não ter 

de se preocupar com a lubrificação das correntes. 

Em boas mãos

A Kemper dispõe de uma excelente rede de revendedores. Em cooperação com o 

nosso serviço ao cliente e a nossa equipa de peças sobressalentes, fornecemos 

um importante apoio quando necessário. Aproveite a experiência especial de um 

dos líderes mundiais no fabrico de equipamentos para colhedoras de forragem 

automotrizes. Pré e pós-venda!



Especificações técnicas C3003

Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG  |  Breul  |  48703 Stadtlohn | Alemanha

Telefone: +49 (0) 2563-88 31 01  |  info@kemper-stadtlohn.de  |  www.kemper-stadtlohn.de

Largura de trabalho (m) 2,56

Largura de transporte (m) 3,00

Comprimento (m) 1,35

Altura (m) 1,40 

Peso (kg) 1070

Número de dentes 4 x 40

Diâmetro dos raspadores (mm) 230

Diâmetro do sem-fim (mm) 560


