
Twoje rozwiązanie do ProfiSilage™
ProfiCracker™ 



Zbiory bez zmartwień dzięki niezawodności!

Zgniatacz do ziarna to serce sieczkarni. Intensywne rozdrabnianie paszy ma duży wpływ na 

jakość kiszonki. Aby idealnie ją przygotować, zgniatacz i napęd muszą spełnić wysokie wymaga-

nia. Sukces podwykonawcy lub rolnika zależy w dużym stopniu od nienagannej pracy zgniata-

cza. Skorzystaj z wysokiej niezawodności zgniatacza ProfiCracker™.

Kemper bazuje na wieloletnim doświadczeniu w produkcji zgniataczy amerykańskiej firmy 

Scherer Inc.

ProfiSilage™ z walcami TwinCut™:

Wysoki uzysk składników odżywczych dzięki 

wełnistej strukturze paszy. Całkowite zgnia-

tanie ziarna przy jednoczesnym optymalnym 

rozwłóknianiu pozostałych części rośliny. 

Zarówno do produkcji długiej sieczki dla hodowców bydła mlecznego, jak i krótkiej sieczki 

dla operatorów biogazowni

Kemper ProfiCracker™ oferuje zawsze doskonałe rozwiązanie

Wszechstronność – zastosowanie bez problemu we 

wszystkich warunkach zbioru

Zgniatacz o średnicy walców 200–280 mm o profilu 

piłozębnym i profilu TwinCut™ spełnia wszystkie wymaga-

nia związane z przygotowaniem:

> Krótkiej sieczki na kiszonkę z kukurydzy

> Długiej sieczki na kiszonkę z kukurydzy

> Kiszonki z całego plonu

Rozwiązania Cracker  
od specjalistów dla specjalistów        

ProfiSilage™ ze zgniataczami Kemper ProfiCracker™: 

_ Opatentowany profil walców TwinCut™ ze spiralnym rowkiem

_ Różnica prędkości obrotowych obu walców sięgająca nawet 50%

_  Różna liczba zębów na parę walców ułatwia przerób paszy 

_  Wytrzymałość i odporność na zużycie



Stabilna konstrukcja

_ Prosta, wytrzymała obudowa i  

kompaktowa konstrukcja

Profil walca:                          Zalecany obszar zastosowania

Profil piłozębny (kukurydza) Krótka sieczka

TwinCut (kukurydza) Wszystkie długości sieczki (krótka, a zwłaszcza długa)
Bardziej agresywne i wydajne, lepszy odbiór roślin 

w trudnych warunkach

TwinCut (kiszonki z całego plonu) Kiszonka z całego plonu

Walce odporne na zużycie

Długa żywotność walców dzięki specjalnej produkcji 

(specjalna obróbka cieplna i chromowane utwardzenie)

ProfiCracker™ 
innowacyjny, wytrzymały, 
niezawodny, trwały!

Pneumatyczny system napinania paska

_  Optymalne przenoszenie siły napędowej na koła 

pasowe napędu zgniatacza

  mniejszy poślizg i dłuższa żywotność paska

Unikalne smarowanie olejem (olej zamiast smaru)

_  Łożyska w kąpieli olejowej z dodatkową wytwarzaną pneumatycznie 

mgłą olejową

_ Chłodzi i chroni łożyska

_  Lekkie ciśnienie powietrza zapobiega dostawaniu się do łożysk soku 

z kiszonki i pyłu  dłuższa żywotność łożysk

         

Monitorowanie temperatury

_  Stałe monitorowanie temperatury łożysk zgniatacza 

_  Chłodzenie łożysk minimalizuje ryzyko awarii

_  Zapobieganie dzięki wczesnemu wykrywaniu 

_  Minimalizacja przestojów 



Sieczkarnia (seria Claas Jaguar) Średnica walca Profil walca Układ zębów

C250 serie 498, 499, 500, 502 

wymienny zgniatacz do MCC

≈ 250 mm Profil piłozębny (kukurydza)

TwinCut (kukurydza)

TwinCut (W-C-S)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C280 serie 498, 499, 500, 502

wymienny zgniatacz do MCC

≈ 274,3 mm Profil piłozębny (kukurydza)

TwinCut (kukurydza)

TwinCut (W-C-S)

120 / 160

120 / 160

160 / 180

Udane zbiory ze zgniataczem Kemper 

ProfiCracker™       

ProfiCracker™ został zaprojektowany, 

aby zoptymalizować wydajność sieczkarni 

dzięki długiej żywotności. Zgniatacz można 

bez problemu zamontować w istniejącym 

kanale przepływu materiału. 

 Wyposażenie standardowe Dostępne w opcji

 Monitorowanie temperatury
_   Stałe monitorowanie temperatury 

łożysk zgniatacza i ciśnienia powietrza 
sieczkarni

 Wałki
_    Wyjątkowo stabilne wałki dostosowane 

do coraz większej mocy i momentów 
obrotowych nowych sieczkarni

 Smarowanie mgłą olejową
_    Układ smarowania można szybko i łatwo 

podłączyć do tego samego przewodu, 
który dostarcza powietrze do układu 
napinającego

–    Rozpylany pod ciśnieniem olej prowa-
dzony do łożysk i szyn ślizgowych

>  Ochrona przed brudem – nadciśnienie 
zapobiega przedostawaniu się do łożysk 
pyłu i brudu

Pneumatyczny system napinania 
paska
_   Lepsze przenoszenie siły napędowej 

z paska na zgniatacz
_  Dłuższa żywotność

Twój ProfiCracker™ 
do nowych sieczkarni

Przy  
zamówieniu nowej 
sieczkarni Kemper 
dostarczy pasującą 

przystawkę do zbioru, 
PickUp i Proficracker™

Dostępny pełny 
pakiet



Twój ProfiCracker™ 
do istniejących sieczkarni
Lepsza wydajność dzięki doposażeniu

ProfiCracker™ Sieczkarnia (seria Claas Jaguar) Średnica walca Profil walca Układ zębów

C200 serie 491, 492, 493 ≈ 198,1 mm
Profil piłozębny  

(kukurydza)
TwinCut (kukurydza)

TwinCut (W-C-S)

85 / 110
85 / 110

110 / 125

C230 serie 492, 493

Zwiększenie średnicy walców  

(z 196 mm do 230 mm)

≈ 223,5 mm Profil piłozębny  
(kukurydza)

TwinCut (kukurydza)
TwinCut (W-C-S)

85 / 110
85 / 110

110 / 125

C245 seria 494

aż do numeru serii 49402913

Wymienny zgniatacz do „zgniatacza o szarej ramie”

≈ 250 mm Profil piłozębny  
(kukurydza)

TwinCut (kukurydza)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C250 serie 494 (począwszy od SN 49402913), 496, 497, 498, 

499, 500, 502

Wymienny zgniatacz do MCC

≈ 250 mm Profil piłozębny  
(kukurydza)

TwinCut (kukurydza)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C280 serie 494 (począwszy od SN 49402913), 496, 497, 498, 

499, 500, 502

Zwiększenie średnicy walców (z 250 mm do 274,3 mm)

≈ 274,3 mm Profil piłozębny  
(kukurydza)

TwinCut (kukurydza)
TwinCut (W-C-S)

120 / 160
120 / 160
160 / 180

Optymalizacja wydajności do krótkiej i długiej 

sieczki dzięki rozwiązaniu do doposażenia       
Po co inwestować w nową sieczkarnię, gdy wys-
tarczy ProfiCracker™?  Kemper daje sieczkarni 
drugie, lepsze życie!
Zgniatacze Kemper są dostępne dla sieczkarni 
Claas od serii 491.

Zwiększenie średnicy walców 
_  (z 200 mm do 230 mm lub z 250 mm do 

280 mm)

Bardziej intensywne przetwarzanie i roz-
drabnianie roślin, mniejsze zużycie, dłuższa 
żywotność

Wygodne monitorowanie temperatury łożysk 
zgniatacza z poziomu kabiny

Łożyska smarowane olejem
 

Możliwość doposażenia w pneumatyczny 
napinacz paska 



Rozdrabnianie z niskim zużyciem      

Dzięki specjalnej obróbce cieplnej i wyjątkowemu 

chromowemu hartowaniu wszystkie nasze walce 

wykonane są z materiału wysokiej jakości i są bardzo 

odporne na zużycie. 

Średnica walca Profil walca Układ zębów

Claas MCC L 

(Shredlage, MAX, Claasic)

≈ 250 mm Profil piłozębny 
(kukurydza)

TwinCut (kukurydza)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Krone Conditioner (500,650,7

00,780,800,850,1000,1100) 

Standardowe nadwozie 2018

≈ 250 mm Profil piłozębny 
(kukurydza)

TwinCut (kukurydza)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Krone Conditioner 

(480,530,580,630)

Wąskie nadwozie

≈ 250 mm Profil piłozębny 
(kukurydza)

TwinCut (kukurydza)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

NewHolland

(wszystkie sieczkarnie FR)

≈ 250 mm Profil piłozębny 
(kukurydza)

TwinCut (kukurydza)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Walce zamienne

Długie okresy eksploatacji    

Walce, dokładnie wyważone dynamicznie podczas precyzyjnej produkcji, 

zapewniają płynną pracę przy dużych prędkościach. Dzięki dużej odporności 

na ścieranie wielu użytkowników już teraz korzysta z długiej żywotności.

Wymienne wałki  

Wszystkie wałki mają budowę ciągłą i są wymienne. 

Jeśli wałek zostanie uszkodzony z powodu awarii 

łożyska (z powodu zabrudzenia lub pozostałości smaru), 

w zgniataczach Kemper nie trzeba wymieniać całego 

walca, tylko sam wałek. Obniża to koszty napraw.

Profil piłozębny
Krótka sieczka  
Ekstremalna trwałość

TwinCut™

Krótka i długa sieczka  

Nawet w najtrudniejszych warunkach 

warunkach

Maksymalna żywotność również dla zgniatacza!      

Odporne na zużycie walce zamienne Kemper do krótkiej i długiej sieczki są również dostępne do 

montażu w:



Łatwe serwisowanie: 
podczas żniw liczy się każda 
minuta

Z Kemper w dobrych rękach

_ Rozbudowana sieć dealerów

_ Gotowy do pomocy zespół serwisu i działu części zamiennych Kemper

_ Szybka dostawa części zamiennych

Niezwykle prosta/szybka konserwacja i serwisowanie

_ Otwarcie ramy wymaga tylko kilku czynności

Walec lub łożysko można wymienić w czasie krótszym niż 30 minut

_ Doskonała dostępność walców i łożysk

_ Wygodne czyszczenie zgniatacza bez uciążliwych pozostałości smaru

> Oszczędność cennego czasu w codziennej pracy

ProfiCracker™ – maksymalna żywotność przy minimalnym  

nakładzie serwisowania i konserwacji

_ Mniejsza częstotliwość wymiany walców dzięki ich odporności na zużycie

_ Unikalne smarowanie olejem chroni łożyska i wydłuża czas eksploatacji

_ Monitorowanie temperatury zapobiega awariom 



ProfiCrackerTM

Dzięki energii z każdego ziarna  
możesz cały czas iść naprzód!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Maschinenfabrik  
KEMPER GmbH & Co. KG
Breul, D-48703 Stadtlohn, 
Niemcy
Telefon: +49 (0) 2563-88 33 01
info@kemper-stadtlohn.de
www.kemper-stadtlohn.de


