
Uw oplossing voor ProfiSilage™
ProfiCracker™ 



Zorgeloos oogsten op basis van betrouwbaarheid

De korrelkneuzer is het ‘hart’ van de hakselaar. Het intensieve verkleinen van het gewas 

is van grote invloed op de kwaliteit van de silage. Een perfecte bewerking stelt hoge eisen 

aan korrelkneuzer en aandrijving. Het succes voor u als loonwerker of landbouwer hangt in 

beslissende mate af van de vlekkeloze werking van de korrelkneuzer. Profiteer daarom van 

de hoge betrouwbaarheid van de ProfiCracker™. Kemper kiest daarbij voor de jaren lange 

expertise van Scherer Inc. (USA) in de bouw van korrelkneuzers.

ProfiSilage™ met TwinCut™-walsen:

Hoge voedingsstofopbrengst door wollige voe-

derstructuur, Volledige kneuzing van de korrels 

bij gelijktijdige optimale vervezeling van de 

restplant 

Of het nu gaat om lang gehakseld gewas voor melkveehouders of kort gehakseld gewas voor biogasinstallaties

ProfiCracker™ van Kemper bieden altijd de perfecte oplossing

Veelzijdigheid – probleemloos gewaarborgd onder alle 

oogstomstandigheden

Korrelkneuzers met walsdiameters van 200 – 280mm in 

zaagtand en TwinCut™ Profielen dekken alle bewerkings-

eisen af:

> maïssilage kort gehakseld

> maïssilage lang gehakseld

> gehele plant silage

Korrelkneuzer oplossingen 
van specialisten voor specialisten

Met Kemper ProfiCrackers™ voor ProfiSilage™ dankzij: 

_ gepatenteerd TwinCut™-walsprofiel met spiraalvormige groef

_ toerentalverschillen van de beide walsen van max. 50%

_  Verschillend aantal tanden per walsenpaar voor verbeterde 

bewerking van het gewas

_ Lange levensduur en slijtvastheid



Stabiele constructie

_  Eenvoudige, robuuste behuizing en compacte bouw

Walsprofiel                 Aanbevolen toepassingen

Zaagtand (maïs) Kort hakselen

TwinCut (maïs)
Alle haksellengtes (kort- en lang gehakseld)

Agressiever, grotere doorvoer, verbeterde gewasopname 
onder moeilijke omstandigheden

TwinCut (GPS) Gehele plant silage

Slijtarme walsen

Lange levensduur van de walsen door speciale 

productie methode (speciaal warmtebehandeld en 

hard verchroomd)

ProfiCracker™ 
innovatief, robuust, 
betrouwbaar, duurzaam

Pneumatisch v-snaarspansysteem

_  Optimale krachtoverbrenging op de korrelkneuzer 

poelie

>  V-snaar slip wordt gereduceerd en de levensduur 

van de v-snaar verlengd

Unieke oliesmering (olie in plaats van vet)

_  Lager in oliebad met extra pneumatisch ondersteunde olienevel

_  Koelt en beschermt de lagers

_  Geringe luchtdruk verhindert binnendringen van silagesap en stof in 

de lagers > lange levensduur

         

Temperatuur-monitoring

_  Constante bewaking van de temperatuur van de 

lagers

_  Koeling van de lagers minimaliseert uitvalrisico

_  Preventie door vroegtijdige herkenning

_  Minimalisatie van uitvaltijden



Hakselaar (Claas Jaguar) Walsdiameter Walsprofiel Tanden combinatie

C250 498, 499, 500, 502 serie 

Vervangings korrelkneuzer voor 

MCC

250 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C280 498, 499, 500, 502 serie 

Vervangings korrelkneuzer voor 

MCC

274,3 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

120 / 160

120 / 160

160 / 180

Met Kemper ProfiCracker™ succesvol 

oogsten       

De ProfiCracker™ zijn ontwikkeld om de 

prestaties van hakselaars op basis van 

een lange levensduur te optimaliseren 

en laten zich perfect in het aanwezige 

gewasstroomkanaal installeren.

 Seriematige uitrusting Optioneel leverbaar

 Temperatuur-monitoring
_   Continue bewaking van de korrel-

kneuzer lager temperaturen en de 
luchtdruk van de hakselaar

 Assen
_   Bijzonder stevig ontworpen assen, 

om op grotere vermogens en draai- 
momenten van de nieuwe hakselaar 
berekend te zijn

 Olienevelsmering
_   Het smeersysteem kan snel en onge-

compliceerd op dezelfde leiding worden 
gekoppeld die het spansysteem van lucht 
voorziet

–   De onder druk verdampte olie wordt in 
de lagers en de behuizing geleid.

>  Bescherming tegen vuil – Binnendringen 
van stof en vuil in de lagers wordt door 
overdruk verhinderd

Pneumatisch v-snaar spansysteem
_  Betere krachtoverbrenging van de 

v-snaren op de korrelkneuzer
_  Verhoging van de levensduur

ProfiCracker™  
voor nieuwe hakselaars

Bestel nu uw nieuwe 
hakselaar – Kemper 

levert u de bijpassende 
maïsbek, pick-up en 

Proficracker™

professionele 
hakselaar 
uitrusting



Uw ProfiCracker™ voor reeds 

aanwezige hakselaars
Verbeterde performance als upgrade

ProfiCracker™ Hakselaar (Claas Jaguar) Walsdiameter Walsprofiel Tanden combinatie

C200 491, 492 en 493 serie 198,1 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

85 / 110

85 / 110

110 / 125

C230 492 en 493 serie

Vergroting walsdiameter van 196mm naar 230mm

223,5 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

85 / 110

85 / 110

110 / 125

C245 494 serie

(tot serie nummer: 49402913)

Vervangende kneuzer voor ‚grijze frame kneuzer‘

250 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C250 494 (vanaf serie nummer 49402913), 496, 497, 498, 499, 

500, 502 serie

Vervangings korrelkneuzer voor  MCC

250 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C280 494 (vanaf serie nummer 49402913), 496, 497, 498, 499, 

500, 502 serie

Vergroting walsdiameter van 250mm naar 274,3mm

274,3 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

120 / 160

120 / 160

160 / 180

Vergroting van de walsdiameters 
_  (van 200mm naar 230mm of van 250mm 

naar 280mm)

Intensievere bewerking en breken van het 
gewas, minder slijtage, langere levensduur

Bewaking van korrelkneuzer lager tempera-
turen comfortabel vanuit de cabine

Oliegesmeerde lagers 
 

Pneumatische v-snaarspanner inbouwbaar 

Prestatieoptimalisering voor kort- en lang 

hakselen dankzij upgrade-oplossing       

Waarom investeren in een nieuwe hakselaar, als 

een ProfiCracker™ al voldoende is? Kemper ver-

schaft uw hakselaar een tweede, beter leven!

Kemper korrelkneuzers zijn leverbaar voor 

Claas hakselaars vanaf de serie 491.



slijtarme bewerking      

Speciale warmtebehandeling en speciaal geharde 

verchroming verschaffen al onze walsen een hoge 

materiaalkwaliteit en deze zijn daardoor zeer  

slijtvast 

Walsdiameter Walsprofiel
Tanden 

combinatie

Claas MCC L 

(Shredlage, MAX, Classic)

250 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Krone Conditioner (500,605,6

50,700,780,800,850,1000,1100) 

Standaard kanaal voor 2018

250 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Krone Conditioner  

(480,530,580,630)

Smal kanaal

250 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

New Holland

(Alle FR hakselaars)

250 mm Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Reservewalsen

Lange levensduur    

De dynamisch exact uitgebalanceerde walsen garanderen door hun exacte 

productienauwkeurigheid een vlekkeloze werking bij hoge snelheden. 

Dankzij deze hoge slijtvastheid profiteren veel gebruikers al van een lange 

levensduur

Verwisselbare assen  

Alle assen zijn doorgaand en verwisselbaar. Als de as 

door een lagerdefect (vanwege vuil of vetresiduen) 

beschadigd raakt, hoeft bij Kemper niet de hele wals, 

maar kan alleen de as zelf worden vervangen. Dat 

spaart reparatiekosten

Zaagtand

Kort gehakseld. Extreem slijtvast

TwinCut™

Kort- en lang gehakseld. 

Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden

Maximale levensduur ook voor uw korrelkneuzer     

Slijtvaste Kemper reservewalsen voor kort- en lang gehakseld gewas zijn ook leverbaar voor inbouw in:



Servicevriendelijkheid: 
Tijdens de oogst telt iedere 
minuut

Bij Kemper in goede handen

_ Uitgebreid dealernet

_ Kemper service- en onderdelenteam op afroep paraat

_ Snelle onderdelenservice

Onderhoud en service extreem eenvoudig / snel

_ Openklappen van het frame in slechts een paar stappen

_ Wals- of lagerwissel in minder dan 30 minuten mogelijk

_ Uitstekende toegankelijkheid van walsen en lagers

_ Gemakkelijk reinigen van de korrelkneuzer zonder lastige vetresiduen

> Waardevolle tijdsbesparing dag in dag uit

ProfiCracker™ - maximale levensduur bij minimale service- en onderhoudsinspanning

_ Slijtagearme walsen reduceren het aantal keren dat de walsen moeten worden verwisseld

_ Unieke oliesmering beschermt de lagers en verhoogt de levensduur

_ Temperatuur monitoring voorkomt uitval



ProfiCrackerTM

Met de energie van elke korrel 
brengen wij u voorwaarts

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact met ons op

Maschinenfabrik KEMPER 
GmbH & Co. KG
Breul, Stadtlohn, Duitsland
Telefoon: +49 2563  88 3101
info@kemper-stadtlohn.de
www.kemper-stadtlohn.de


