
ProfiSilage™ için çözümünüz
ProfiCracker™ 



Güvenilirlikle problemsiz hasat!

Bir mısır kırma makinesi, bir doğrayıcının kalbidir. Yemin yoğun bir şekilde ezilmesi, silajın

kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Mükemmel işlemes i sayesinde kırma makinesi

ve tahriki için yüksek talep bulunmaktadır. Bir yüklenici vey a çiftçi olarak başarınız,

çoğunlukla kırma makinesinin düzgün çalışmasına bağlıdır. ProfiC racker™’ın yüksek

derecedeki güvenilirliğinin avantajını kullanın. Kemper, kırma m akinelerinin üretiminde

Scherer Inc.’in (ABD) uzun yıllara dayanan deneyimine güvenmektedir.

TwinCut™-silindirli ProfiSilage™:

Yumuşak yem yapısından dolay ı yüksek

besleyicilik verimi, aynı anda k alan

bitkinin optimum yıpranmasıyla tam

mısır kırma.

İster mandıracılar için uzun kesim ister biyogaz tesis operatör leri için kısa kesim—

Kemper ProfiCracker™, mükemmel çözüm sunar.

Tüm hasat koşullarında çok yönlü – problemsiz

Silindir çapları yaklaşık 200 – 280 mm olan testere

dişli kırma makineleri ve TwinCut™ profiller, tüm

işleme ihtiyaçlarınızı karşılayabilir:

> Mısır silajı kısa kesimi

> Mısır silajı uzun kesimi

> Bütün mahsul silajı

Uzmanlardan uzmanlara
Kırma makinesi çözümleri        

Kemper ProfiCracker™ ile ProfiSilage™:

_ Spiral yivli patentli TwinCut™ silindir profili

_ %50’ye kadar silindir hızı farkları

_  Daha iyi yem işleme için her silindir seti için farklı sayıda diş

_  Sağlamlık ve aşınmaya karşı direnç



Sağlam yapı

_ Basit, sağlam gövde ve kompakt tasarım

Silindir profili:                          Önerilen Kullanım

Sawtooth (mısır) Kısa kesim

TwinCut (mısır) Tüm kesme uzunlukları (kısa ve özellikle uzun kesim) 
Daha agresif, daha yüksek iş üretimi, zor koşullar altında 

bitkinin daha iyi kabul edilmesi

TwinCut (Bütün mısır silajı) Bütün mısır silajı

Aşınmaya dirençli silindirler

Özel imalatı sayesinde uzun silindir ömrü 

(özellikle ısıyla işlem gören ve sert krom kaplı)

ProfiCracker™ 
Yenilikçi, sağlam,
güvenilir, uzun
ömürlü!

Pnömatik kayış germe sistemi

_ Kırma makinesinin tahrik kasnaklarına  

  optimize kuvvet iletimi

> Kayış kayması azaltılmıştır ve kayışın  

  hizmet ömrü uzatılmıştır

Eşsiz yağlama sistemi (gres yerine yağ)

_ Ek, Pnömatik destekli yağ püskürtmesi ile yataklar yağ banyosundadır

_ Yatakları soğutur ve korur

_ Hafif hava basıncı, silaj suyunun ve tozun yataklara girmesini  

  engeller > uzun hizmet ömrü

         

Sıcaklık izleme

_  Kırma makinesinin yatak sıcaklığının sürekli izlenmesi

_  Yatak soğutması bozulma riskini en aza indirir

_  Erken tespit ile önleme

_  Arıza süresinin en aza indirilmesi



Doğrayıcı (Claas Jaguar serisi) Silindir çapı Silindir profili Diş Kombinasyonu

C250

 

498, 499, 500, 502

serisi MCC için yedek

kırma makinesi

≈ 250 mm Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C280

 

498, 499, 500, 502

serisi MCC için yedek

kırma makinesi

≈ 274,3 mm

 

Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

 

120 / 160

120 / 160

160 / 180

Kemper ProfiCracker™ ile başarılı hasat      

ProfiCracker™, kendinden tahrikli hasat

makinelerinin hasat performansını uzun

bir hizmet süresi ile optimize etmek

üzere geliştirilmiştir ve mevcut mahsul

akış kanalına sorunsuz bir şekilde

entegre edilebilir.

 Standart özellikler Opsiyonel olarak mevcut olanlar

 Sıcaklık izleme
_  Kırma makinesinin yatak

  sıcaklıklarının ve
  doğrayıcının hava basıncının
  sürekli izlenmesi

 Şaftlar
_   Yeni yem hasat makinelerinin

   artan gücüne ve torkuna
   dayanabilecek özellikle dayanıklı
   şaftlar

 Yağ püskürtmeli yağlama
_ Yağlama sistemi, germe sistemine

 hava tedarik eden aynı hatta hızlı ve
 kolay bir şekilde bağlanabilir.

–   Buharlaşan yağ, işlemci yataklarına
   ve kayar plakalara gönderilir.

>  Beskyttelse mod snavs – aşırı basınç,
 toz ve kirin yatakların içine
 girmesini engeller

Pnömatik kayış germe sistemi
_   Kayıştan kırma makinesine

   geliştirilmiş kuvvet iletimi
_  Artan hizmet ömrü

Yeni doğrayıcılar
için ProfiCracker™

Yeni doğrayıcınızı
sipariş edin –

Kemper doğru döner
disk başlığını, PickUp
ve ProfiCracker™’ı
tedarik edecektir

Tam Paket
Mevcuttur



Mevcut doğrayıcılar
için ProfiCracker™
İyileştirilmiş performans

ProfiCracker™ Doğrayıcı (Claas Jaguar serisi) Silindir çapı Silindir profili Diş kombinasyonu

C200 491, 492 ve 493 serisi ≈ 198,1 mm

 

Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

85 / 110

85 / 110

110 / 125

C230 492 ve 493 serisi

196mm ila 230mm arasında artan

silindir çapı

≈ 223,5 mm Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

85 / 110

85 / 110

110 / 125

C245 494 serisi

49402913 seri numarasına kadar

Yedek kırma makinesi, gri çerçeveli kırma makinesi

≈ 250 mm Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C250 494 (SN 49402913’ten itibaren), 496, 497, 498, 499,

500, 502 serisi

Yedek kırma makinesi MCC

≈ 250 mm Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C280 494 (SN 49402913’ten itibaren), 496, 497, 498,

499,500, 502 serisi

250mm ila 274,3mm arasında artan silindir çapı

≈ 274,3 mm Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

120 / 160

120 / 160

160 / 180

İyileştirilmiş çözümleri sayesinde kısa ve

uzun kesim için performans optimizasyonu       
ProfiCracker™ çalışırken yeni bir doğrayıcıya
neden yatırım yapmalıyım?
Kemper, doğrayıcınıza ikinci ve daha iyi bir
hayat vermektedir!
Kemper Kırma Makineleri, 491 Sınıfı ve
sonraki serileri için mevcuttur.

Silindir çaplarının artması
_ (200 mm ila 230 mm veya 250 mm
ila 280 mm)

Hasat edilen materyalin daha yoğun
işlenmesi ve doğranması, daha
düşük aşınma, daha yüksek hizmet
ömrü

Kırma makinesi yatak
sıcaklıklarının kabinden rahatça
izlenmesi

Yağlamalı yataklar

Pnömatik kayış gerici, geliştirilebilir



Aşınmaya dayanıklı işleme      

Özel ısıl işlem ve özel olarak

sertleştirilmiş krom kaplama, tüm

silindirlerimize yüksek bir materyal

kalitesi sağlar ve böylece yüksek aşınma

direncine sahip olurlar. 

Silindir çapı Silindir profili
Diş

kombinasyonu

Claas MCC L

(Shredlage, MAX,

Claasic)

≈ 250 mm Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Krone Conditioner (500,650, 

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

Standart gövde önceki 2018

≈ 250 mm Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Krone Conditioner

(480,530,580,630)

Dar gövdeli

≈ 250 mm Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

NewHolland

(Tüm FR doğrayıcılar)

≈ 250 mm Sawtooth (Mısır)

TwinCut (Mısır)

TwinCut (W-C-S)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Yedek silindirler

Uzun hizmet ömrü  

Dinamik olarak dengelenmiş silindirler, hassas üretim

doğruluğu sayesinde yüksek hızlarda düzgün çalışmayı

garanti eder. Birçok kullanıcı, bu yüksek aşınma direnci

sayesinde uzun hizmet ömrünün keyfini çıkarıyor.

Birbiriyle değiştirilebilir şaftlar 

Tüm şaftlar, sürekli ve değiştirilebilirdir. Eğer şaft, yatak 

arızası (kir veya gres kalıntısı nedeniyle) nedeniyle 

hasar görürse Kemper, bütün silindiri değiştirmek 

yerine şaftın kendisini değiştirebilir. Bu, tamirat 

masraflarından tasarruf edilmesini sağlar.

Sawtooth

Kısa kesim. Çok dayanıklı

TwinCut™

Kısa ve uzun kesim. En zor koş ullarda

bile

Kırma makineniz için maksimum hizmet ömrü!     

Kısa ve uzun kesimli aşınmaya dirençli Kemper yedek silindirleri iyileştirilebilir:



Servis kolaylığı:
Hasat döneminde her
dakika önemlidir

Kemper ile emin ellerdesiniz

_ Kapsamlı tedarikçi ağı

_ Kemper‘in müşteri hizmeti ve yedek parça ekibi bir telefon uzağınızda

_ Hızlı yedek parça hizmeti

Bakım ve servis çok kolay/hızlı

_ Çerçeve, sadece birkaç saniyede kapanır

_ Silindirler veya yataklar, 30 dakikadan daha kısa sürede değiş tirilebilir

_ Silindir ve yataklara mükemmel erişim

_ Can sıkıcı gres kalıntıları olmadan kırma makinesinin rahat tem izlenmesi 

> Günlük işlerde değerli olan zaman tasarrufu

ProfiCracker™ - minimum hizmet ve bakım gereksinimleriyle maksimum

hizmet ömrü

_ Aşınmaya dirençli silindirler, silindir değişim sayısını azaltır

_ Eşsiz yağlama özelliği, yatakları korur ve hizmet ömrünü artırır

_ Sıcaklık izlemesi, arıza nedeniyle beklemeleri önler 



ProfiCrackerTM

Her mısır tanesinden 
aldığınız enerji sizi ileri taşır!

Sorularınız için
Şimdi bizimle irtibata geçin!

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


