
A sua solução para a ProfiSilage™
ProfiCracker™ 



A fiabilidade é a base para uma colheita sem preocupações!

Um cracker de grãos constitui o coração de qualquer picadora automotriz. Uma trituração  

intensiva da forragem tem uma grande influência na qualidade da silagem. Um processamento 

perfeito traduz-se em grandes exigências para o cracker e para a transmissão. O seu sucesso, 

enquanto prestador de serviços ou agricultor, depende em grande medida do adequado  

funcionamento do cracker. Tire o máximo proveito da elevada fiabilidade do ProfiCracker™.

A Kemper conta com a longa experiência da Scherer Inc. (EUA) na construção de crackers.

ProfiSilage™ com rolos TwinCut™:

Elevada produção de nutrientes graças à  

estrutura lanosa da forragem, total trituração do 

grão, assegurando ao mesmo tempo um  

desfibramento ótimo do resto da planta. 

Seja no corte longo para produtores de leite ou no corte curto para unidades de biogás,

os ProfiCracker™ da Kemper oferecem sempre a solução perfeita

Versatilidade – funcionamento perfeito em todas as  

condições de colheita

Crackers com rolos de 200 – 280 mm de diâmetro em dente 

de serra e perfis TwinCut™ conseguem satisfazer todos os 

requisitos de processamento:

> Silagem de milho, corte curto

> Silagem de milho, corte longo

> Silagem de plantas inteiras

Soluções de trituração  
de especialistas para especialistas        

Com o ProfiCracker™ da Kemper para a ProfiSilage™ graças a: 

_ Perfil do rolo TwinCut™ patenteado com ranhura em espiral

_ Diferenças de rotação dos dois rolos até 50%

_  Diferente número de dentes por par de rolos para um melhor  

processamento da forragem 

_  Durabilidade e resistência ao desgaste



Construção estável

_ Caixa externa simples e robusta e design compacto

Perfil dos rolos:                          Área de aplicação recomendada

Dente de serra (milho) Corte curto

TwinCut (milho) Todos os comprimentos de corte (corte curto e corte  
especialmente longo). Mais agressivos, com maior rendimento 

e melhor recolha de plantas em condições difíceis

TwinCut (silagem de plantas inteiras) Silagem de plantas inteiras

Rolos de baixo desgaste

Elevada durabilidade dos rolos graças a um fabrico especial  

(tratamento térmico especial e revestimento cromado resistente)

ProfiCracker™ 
Inovador, robusto, 
fiável e duradouro!

Sistema de tensionamento pneumático da correia

_  Transmissão ideal da força para as polias de trans-

missão do cracker

>  O deslize da correia é reduzido e a vida útil da 

correia é prolongada

Lubrificação exclusiva com óleo (em vez de massa lubrificante)

_  Rolamentos em banho de óleo complementado por névoa de óleo com o 

apoio de um sistema pneumático

_ Arrefece e preserva os rolamentos

_  Uma pressão de ar reduzida previne a entrada de seiva da silagem e de 

pó nos rolamentos > maior durabilidade

         

Monitorização da temperatura

_  Monitorização contínua da temperatura dos rolamentos 

do cracker 

_  Refrigeração dos rolamentos reduz o risco de avarias

_  Prevenção através da deteção precoce 

_  Redução dos tempos de inatividade 



Picadora (Claas Série Jaguar) Diâmetro dos rolos Perfil dos rolos Combinação de dentes

C250

Série 498, 499, 500, 502 

Cracker de substituição para 

MCC

≈ 250 mm

Dente de serra (Milho)

TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de plantas 

inteiras)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C280

Série 498, 499, 500, 502

Cracker de substituição para 

MCC

≈ 274,3 mm

Dente de serra (Milho)

TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de plantas 

inteiras)

120 / 160

120 / 160

160 / 180

Colheita de sucesso com os ProfiCracker™  

da Kemper       

Os ProfiCracker™ foram desenvolvidos para oti-

mizar o rendimento das colhedoras de forragem 

automotrizes ao longo de um extenso período de 

vida útil, podendo ser perfeitamente integrados 

nos canais de fluxo de colheita já existentes. 

 Características de série Disponível como opção

 Monitorização da temperatura
_   Monitorização contínua da temperatura 

dos rolamentos do cracker e da pressão 
de ar da picadora

 Eixos
_    Eixos particularmente estáveis para 

suportar o aumento do rendimento e 
dos binários das novas colhedoras de 
forragem

 Lubrificação por névoa de óleo
_    O sistema de lubrificação pode ser 

acoplado de forma rápida e simples na 
mesma tubagem que fornece ar ao siste-
ma de tensionamento

–    O óleo vaporizado por pressão é condu-
zido para os rolamentos e para os trilhos 
de deslizamento.

>  Proteção contra sujidade – a entrada de 
pó e sujidade nos rolamentos é evitada 
através de sobrepressão

Sistema de tensionamento pneumático 
da correia
_   Melhoria na transmissão de força da 

correia para o cracker
_  Aumento da durabilidade

O seu ProfiCracker™ 
para as novas picadoras

Encomende a sua nova 
picadora, e a Kemper 
fornece-lhe a cabeça 

de corte, o recolhedor 
e o Proficracker™ mais 

adequados

Um produto 
completo



O seu ProfiCracker™ 
para as picadoras existentes
Melhor rendimento através de equipamento complementar

ProfiCracker™ Picadora (Claas Série Jaguar) Diâmetro dos rolos Perfil dos rolos Combinação de dentes

C200 Série 491, 492 e 493 ≈ 198,1 mm
Dente de serra (Milho)

TwinCut (Milho)
TwinCut (Silagem de 

plantas inteiras)

85 / 110
85 / 110
110 / 125

C230 Série 492 e 493

Aumento do diâmetro dos rolos de 196 para 230 mm

≈ 223,5 mm Dente de serra (Milho)
TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de 
plantas inteiras)

85 / 110
85 / 110
110 / 125

C245 Série 494

Até ao n.º de série 49402913

Cracker de substituição para “cracker de caixa cinzenta”

≈ 250 mm Dente de serra (Milho)
TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de 
plantas inteiras)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C250 494 (A partir do n.º de série 49402913), Série 496, 497, 498, 499, 

500, 502

Cracker de substituição para MCC

≈ 250 mm Dente de serra (Milho)
TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de 
plantas inteiras)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C280 494 (A partir do n.º de série 49402913), Série 496, 497, 498, 499, 

500, 502 

Aumento do diâmetro dos rolos de 250mm para 274,3mm

≈ 274,3 mm Dente de serra (Milho)
TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de 
plantas inteiras)

120 / 160
120 / 160
160 / 180

Otimização do rendimento no corte curto 
e longo graças à adição de equipamento 
complementar       

Porquê investir numa nova picadora se basta 

ter um ProfiCracker™? A Kemper dá uma nova 

vida à sua picadora!

Os crackers da Kemper estão disponíveis para 

as picadoras Claas a partir da série 491.

Aumento do diâmetro dos rolos (de 200 mm 
para 230 mm ou de 250 mm para 280 mm). 

Processamento e trituração mais intensos 
do material colhido, menor desgaste, maior 
durabilidade

Monitorização confortável da temperatura 
dos rolamentos do cracker a partir da cabina

Rolamentos lubrificados a óleo
 

Tensor de correia pneumático instalável 
como equipamento complementar 



Processamento de baixo desgaste      

O tratamento térmico especial e o revestimento 

cromado resistente conferem a todos os nossos rolos 

uma elevada qualidade do material e, por conseguinte, 

uma elevada resistência ao desgaste. 

Diâmetro dos rolos Perfil dos rolos
Combinação 

de dentes

Claas MCC L 

(Shredlage, MAX, Claasic)

≈ 250 mm Dente de serra (Milho)
TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de 
plantas inteiras)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Condicionadora Krone (500,650, 

700,780,800,850,1000,1100) 

Corpo padrão anterior a 2018

≈ 250 mm Dente de serra (Milho)
TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de 
plantas inteiras)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Condicionadora Krone   

(480,530,580,630)

Corpo estreito

≈ 250 mm Dente de serra (Milho)
TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de 
plantas inteiras)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

NewHolland

(Todas as picadoras FR)

≈ 250 mm Dente de serra (Milho)
TwinCut (Milho)

TwinCut (Silagem de 
plantas inteiras)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Rolos de substituição

Longa durabilidade    

Devido à sua elevada precisão de fabrico, os rolos rigorosamente equilibrados 

de forma dinâmica garantem um bom funcionamento mesmo a alta velocidade. 

Graças a esta elevada resistência ao desgaste, muitos utilizadores beneficiam 

de uma longa durabilidade.

Eixos substituíveis  

Todos os eixos são contínuos e substituíveis. Se o eixo fi-

car danificado como resultado de uma falha dos rolamen-

tos (devido a resíduos de sujidade ou massa lubrificante), 

não é necessário que a Kemper substitua o rolo inteiro, 

mas apenas o eixo. Isto poupa custos na reparação.

Dente de serra

Corte curto. Extrema durabilidade

TwinCut™

Corte curto e corte longo. Mesmo nas condições mais 

difíceis

Máxima durabilidade para o seu cracker!      

Os rolos de substituição Kemper resistentes ao desgaste para corte curto e corte longo também estão 

disponíveis para montagem como equipamento complementar em:



Facilidade de manutenção: 
Durante a colheita todos os 
minutos contam

Com a Kemper, está em boas mãos

_ Vasta rede de distribuidores

_ Serviço de apoio ao cliente e equipa de peças sobressalentes da Kemper sempre ao dispor

_ Serviço rápido de peças sobressalentes

Manutenção e assistência extremamente simples/rápidas

_ Abertura da caixa externa em poucos passos

_ Substituição de rolos ou rolamentos em menos de 30 minutos

_ Excelente acessibilidade aos rolos e rolamentos

_ Limpeza conveniente do cracker sem resíduos incómodos de massa lubrificante

_ Poupança de tempo valiosa nas atividades quotidianas

ProfiCracker™: máxima durabilidade com custos de assistência e manutenção 

reduzidos

_ Rolos de desgaste reduzido diminuem o número de substituições de rolos

_ Lubrificação exclusiva com óleo preserva os rolamentos e aumenta a vida útil

_ Monitorização da temperatura previne tempos de inatividade 



ProfiCrackerTM

É a energia de cada 
grão que o leva mais longe!

Dúvidas?
Contacte-nos!

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


