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Düzgün besleme, 
maksimum randıman, 

uzun kullanım ömrü

İşler zorlaştığında bile maksimum randıman

Ot hasat makinenizden azami şekilde yararlanın. 

Yeni Kemper C3003 pikap, Claas ot hasat makineleri 

için özel olarak tasarlanmıştır. Bütün bileşenleri son 

derece sağlam olacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek 

performanslı büyük ot hasat makineleri, eşitsiz 

şekilde yığılmış ıslak üründe bile optimum şekilde 

kullanılabilir. Hareket kolunu ileri itin ve bu yeni pikabın 

ürünü nasıl yuttuğunu test edin.

Her şeyin başı eşit ürün akışıdır

Kendinden ayarlı helezonun ağırlığının bir kısmını 

hidrolik sistem yüklenerek helezon, namlu boyutuna 

otomatik olarak adapte olur ve namlunun üzerinden 

düzgün şekilde dönerek geçer. Namlu kılavuzunun, 

tambura bağlı olan dişleri her zaman doğru açıda durur 

ve ürünü güvenli şekilde helezonun altına yönlendirir. 

Ürünün helezona geçişinden büyüleneceksiniz.

Kesintisiz ürün besleme

Kemper pikap, özel bir helezon tasarımına sahiptir. Helezonun kanatları ürünü makinenin 

merkezine doğru toplar. “Sonsuz” kanatlar, kesintisiz ürün akışı sağlar. Helezon, kendi 

yürür silaj makinesinin besleme tamburlarının hemen önüne yerleştirilmiş olduğundan, 

ürün besleme tamburuna doğru aktif olarak itilir. Kıyıcının sarsıntılı, eşitsiz yüklemesi 

çok daha azalarak makinenin tam kapasiteyle sürülmesine olanak verir, dolayısıyla yakıt 

tasarrufu yapılmış ve aşınma azaltılmış olur.



Kolay ürün girişi

C3003’ün küçük çaplı pikap başlığı, her türlü ürünü ileriye doğru itmeden kaldırır. Son 

kesimden sonraki kısa saplı ürün pikabın önünde sürüklenmeyip hemen içeri alınır. Bu 

sayede düzenli bir ürün akışı elde edilir.

Kolay ters çevirme

Pikabın kısa tasarımı sayesinde, metal detektörü tetiklendiği anda pikap tersine 

dönerek ürün kolayca başlıktan geri çıkar. Bu da metal aramayı ve yeniden başlatmayı 

kolaylaştırır. Sıkıştırma tamburunun yukarı kaldırılması suretiyle pikaba kolayca erişilir.

Ürün pikapta kalır

Atık kafesi pikabın tamamını örter ve sıkıştırma tamburunun kollarına tespit edilmiştir. 

Kafesin gözlerinin çok ince olması sayesinde, kesici başlık dahil olmak üzere bütün 

makinenin üzerinin ürün parçalarıyla kaplanması önlenir. Büyük miktarda ürün artığı 

temizlemek gerekmediğinden, kendi yürür silaj makinesinin bakımı kolaydır ve kabin 

camları da temiz kalır.



Maksimum pikapta bir dizi ağır 
yük pikap başlığı ve aktarma sis-
temi vardır.

Başlıca aşınma parçalarının kenarları sertleştirilmiştir, helezon kanatlarına 

güçlendirilmiş şeritler ve entegre edilmiştir ve sonsuz kanadın ortasına sert 

bir bıçak eklenmiştir.

U şeklindeki çubuklara monte edilmiş sağlam dişlerin uzun bir kullanım 

ömrü vardır, orta kısma fazladan yataklar eklenmiştir. Çubuklar bakım 

gerektirmeyen, büyük boyutlu rulmanlarla desteklenmiştir. Pikap ünitesinin 

greslenmesi gerekmez. 

Yer şekillerindeki eşitsizliklere uyum 

sağlayarak hareket etmeyi kolaylaştıran 

derinlik ayarlı büyük tekerlekler ve dayanıklı 

yan eğme çerçevesi sayesinde özellikle 

eğimli zeminlerde toprak bulaşması 

minimum düzeyde kalır ve aşınma maliyeti 

düşer.

Son derece zorlu harman koşullarına 
uygun şekilde üretilmiştir



360°

Toprak üzerinde hassas

Derinlik ayarlı tekerlekler yatay düzlemde 

kendi etrafında 360 derece dönebilir ve 

büyük çaplı lastikler ıslak zeminde yüksek 

performans gösterir. Tekerlekler zemindeki 

yükselti farklarını mükemmel şekilde takip 

ederek toprağa zarar vermez ve tarlanın 

köşelerinde rahatça dönüş yapabilir.

Aşırı engebeli zeminde, isteğe bağlı seçenek 

olan derinlik ayarlı orta tekerlek pikap 

dişlerinin toprağa saplanmasını önler. 

Sağlam çelik tambur sadece pikabın orta 

kısmının altında tümsekler olduğunda toprağa 

temas ederek hasarı önlemek üzere pikabı 

yukarıya kaldırır. Tamburun tasarımı, pikabın 

zemini ezmeden düzgün şekilde yürümesini 

garantiler. Düzensiz arazide dişler daha az 

aşınarak ot kalitesinin daha yüksek olmasını 

ve makinenin daha az kirlenmesini sağlar.



Takın, kilitleyin, sürün

Aktarma sistemindeki hızlı kavrama ünitesi, 

pikabı kolayca bağlamanıza olanak verir. 

Başlık, kolaylık sağlayacak şekilde sol tarafa 

kilitlenebilir. Derinlik ayarlı tekerlekler, 

makinenin genişliği içinde hidrolik olarak 

içe katlanır. Bu özellik, sık sık tarla 

değiştirildiğinde çok zaman kazandırır. Pikap 

kaldırıldığı anda tekerlekler otomatik olarak 

nakliye konumuna kilitlenerek sürücünün 

kabinden çıkmasına gerek bırakmaz.



Otomatik zincir yağlama  
sistemi
Hava ne kadar sıcak ve kuruysa zincirlerin yağsız 

kalıp fazla aşınmasını önlemek için o kadar çok yağ 

gerekir. Pikabın iki zinciri, pikabın arka tarafındaki 

yağ deposundaki yağla otomatik olarak yağlanır. Yağ 

pompası mekanik tahrikle çalışır.  

Sistem, zincire değen keçelere yağ pompalar. Yağ 

miktarı kolayca ayarlanabilir.  

Sistem sadece pikap çalışırken yağlama yaparak 

ellerinizi kirletmenize gerek bırakmaz ve zinciri 

yağlamayı dert etmenize gerek kalmaz. 

Emin ellerde

Kemper mükemmel bir bayi ağına sahiptir. İhtiyaç olduğu anda müşteri hizmetlerimiz 

ve yedek parça ekibimizle işbirliği içinde sağlam bir destek sunarız. Kendi yürür 

silaj makineleri için önde gelen başlık üreticilerinden biri olan şirketimizin uzmanlık 

deneyimine güvenebilirsiniz... Gerek satın almadan önce, gerekse satın aldıktan 

sonra!



C3003 teknik özellikleri

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

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

Çalışma genişliği (m) 2,56

Taşima genişliği (m) 3,00

Uzunluk (m) 1,35

Yükseklik (m) 1,40 

Ağırlık (kg) 1070

Diş sayısı 4 x 40

Sıyırıcı çapı (mm) 230

Helezon çapı (mm) 560


