
De 300plus-serie
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Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Het bedrijfsterrein in Stadtlohn

› Succes door continuïteit ‹ 
is het motto van  
KEMPER, de nr. 1  

op het gebied van  
rij-onafhankelijke 

maaivoorzetstukken.

‘Know how’ en expertise vormen de basis voor 

innovatieve oplossingen en superieure kwaliteit. 

Al meer dan 100 jaar ontwikkelen, produceren                                                    

en verkopen wij onovertroffen techniek voor                                            

professionele gebruikers - wereldwijd.  

Voor ons is ‘Made in Germany’ meer dan een keurmerk. 

Op een bedrijfsterrein van meer dan 100.000 m2 in 

het Münsterland biedt KEMPER werk aan ca. 250 

medewerkers. Ontwikkeling, klantbegeleiding en 

productie werken bij ons nauw samen. Het vormt 

de garantie voor de continue doorontwikkeling 

van onze producten.

Oogst goed – alles goed.
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De maaivoorzetstukken van de 300plus-serie maaien  

met een hoog toerental, snel en compromisloos. 

Tot maar liefst 12 maairotoren kunnen worden  

ingezet in de meest uiteenlopende gewassen -  

geheel onafhankelijk van de rijenafstand. Dankzij 

deze rij-onafhankelijke oogsttechniek kan het veld 

van alle kanten worden gehakseld, vooral belangrijk 

bij de oogst van liggende maïs. De gelijkmatige 

toevoer van de gewasstroom in de lengte richting 

naar de hakseltrommel en de perfecte bundeling 

garanderen een optimale benutting van het vermogen 

van uw hakselaar. De 300plus-serie biedt maximale 

productiviteit en optimale hakselkwaliteit ongeacht  

de breedte van uw hakseltrommel.

Maaivoorzetstuk 360plus

De standaardmachine voor de 
winstgevende loonwerker. 
6,00 m werkbreedte, 
transportbreedte 3,00 m.

Maaivoorzetstuk 345plus

Ook de kleinste telt al 
tot de allergrootsten. 
4,50 m werkbreedte,
transportbreedte 3,00 m.

Maaivoorzetstuk 375plus

Servicevriendelijk –  met geringe 
slijtagekosten en minimale 
onderhoudsrompslomp.  
7,50 m werkbreedte, 
transportbreedte 3,00 m.

Maaivoorzetstuk 390plus

Meer innovatie is onmogelijk –  
de oplossing voor de meest uiteenlo-
pende gewassen.  
9,00 m werkbreedte, 
transportbreedte 3,30 m.



05

Voor iedere  
hakselaar de

meest geschikte
werkbreedte,  
van agrarisch

tot en met  
industrieel  

gebruik.

Professioneel – in alle opzichten.

Voor melkveebedrijven ... ... of voor biogasinstallaties.

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Speciale, lage, buitenste punten zorgen 
voor een betere opname van liggende maïs.

Lage, schuinstaande doorvoertrommels 
voor de invoerwalsen zorgen voor 
een actieve doorvoer onderin de 
gewasstroom.

Het verruimde doorvoerkanaal zorgt voor een 
optimale benutting van brede hakseltrommels. 
De trommels zijn daarvoor verder naar buiten 
geplaatst.

Het mechanische pendelframe 
is als als standaarduitrusting  
leverbaar.

De 2-standen schakelkast zorgt 
voor een optimaal toerental van 
het voorzetstuk, zodat op alle 
oogstomstandigheden en snijlengtes 
variabel kan worden ingespeeld.

Het maaivoorzetstuk is naar onderen toe 
open, waardoor een zelfreinigd effect 
wordt gerealiseerd.

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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De universeel inzetbare KEMPER maaivoorzetstukken 

overtuigen door hun geringe gewicht en hun korte, 

compacte constructie. Snel draaiende rotoren 

snijden het gewas netjes af. Onderhoudsarme 

doorvoertrommels bundelen het gewas en leiden dit 

optimaal naar de hakseltrommel. Alle aandrijvingen 

worden door onderhoudsvrije veiligheidskoppelingen 

beschermd.

Opschroefbare en gemakkelijk verwisselbare  
ruimers garanderen de optimale werking van 
het maaivoorzetstuk – voor
gebruiksvriendelijk onderhoud.

Het rafelen van scherpe maïsstoppels 
beschermt de banden van de hakselaar en 
zorgt voor een snellere verrotting.

9 m innovatie.
Het ideale

voorzetstuk voor 
het oogsten van 

stengelachtige
gewassen.

De multi-speed-schakelkast biedt meer  
voorzetstuk-snelheden bij de meest uiteenlo-
pende snijlengtes. Dankzij de 4 snelheden is 
een onberispelijke overdracht van het gewas 
gegarandeerd. De geïntegreerde snelkop-
peling vergemakkelijkt de vlotte aan- en 
afbouw van het voorzetstuk.  
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De KEMPER
300plus-serie

in elk seizoen 
inzetbaar.

Brede veelzijdigheid.
Een hoog rendement en brede inzetbaarheid zijn 

belangrijke kenmerken van KEMPER voorzetstukken.  

Tal van stengelachtige gewassen voor de voer- 

en biogas-productie laten zich met de KEMPER 

maaivoorzetstukken oogsten. Zelfs onder de zwaarste 

oogstomstandigheden garandeert een rij-onafhankelijk 

oogstsysteem met snel draaiende maairotoren 

storingvrij afsnijden over de gehele werkbreedte.  

De rotoren met verwisselbare segmenten en speciale 

ruimers scheppen de beste voorwaarden voor een 

optimaal oogstresultaat.
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Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Een held in het veld.
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Zeker: Kemper.

De geïntegreerde verlichting koppelt  
geheel automatisch.

De bestuurder hoeft  
de cabine niet meer  

te verlaten.

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Niet alleen op het veld is de 300plus-serie een 

innovatie, ook op de weg scoren de  

maaivoorzetstukken duidelijke pluspunten.  

Het Comfort-supportwiel zorgt automatisch voor 

maximale veiligheid en voldoet aan de strengste eisen 

van het algemene verkeersreglement. Bovendien 

vereenvoudigen een perfect zicht op  de weg, de hoge 

wendbaarheid en het geoptimaliseerde gewicht het 

transport. Volautomatisch worden bij het opklappen van 

het voorzetstuk twee veiligheidspanelen aan de zijkant 

Volautomatisch inklappen van de twee 
zijdelings aangebrachte veiligheidspanelen.

Bij inzet in het veld wordt het wiel weggezet 
waardoor onnodige ballast wordt vermeden.

tegen de machine getrokken. Ook de geïntegreerde 

verlichting wordt automatisch gekoppeld. Lastig aan- 

en afbouwen is nu voorgoed verleden tijd. Daardoor 

wordt kostbare tijd gespaard, de bestuurder hoeft 

niet meer uit te stappen en de hakselaar is voor 

het eigenlijke werk sneller op het veld, hetgeen de 

productiviteit verhoogt.

Het Comfort-supportwiel van KEMPER wordt voor 8-, 

10- en 12-rijige maaivoorzetstukken van de 300plus-serie 

voor aanbouw aan Claas hakselaars aangeboden.

Op succeskoers.

De geringe transportbreedte en het intelligente opklapmechanisme  

zorgen voor een perfect zicht.
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Ontspannen 
rijden – dankzij

de stuurautomaat 
met de nieuwe 

KEMPER sensor.

De stuurautomaat met de sensor in de 
middelste punt.

De grote plus qua uitrusting.

In het kunststof is een magneet geïntegreerd. De zwar-
te sensor meet de afstand en geeft  een stuursignaal.
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  Hogere werksnelheden

 dankzij de stuurautomaat

  Minder inspanning voor de bestuurder

 en dus hogere prestaties

  Volledige concentratie van de bestuurder 

 op de essentiële zaken

  Zelfs bij het ontbreken van een rij raakt

 de hakselaar niet uit het spoor

  Innovatieve software compenseert 

 bij een eventueel ontbrekend signaal

  Slijtage-arme en onderhoudsvrije

 constructie van de stuurautomaat

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Elektrohydraulisch  
pendelframe – 
voor optimale 

bodemaanpassing, 
ook onder extreme

omstandigheden.

Het elektrohydraulische pendelframe zorgt voor 

optimale bodemaanpassing en een gelijkmatig 

hakselbeeld, in het bijzonder op hellingen en op 

steenachtige bodem.

De in de buitenste punten geïntegreerde sensor 
is in de hoogte en zijdelings beweegbaar. 
Oneffenheden in de bodem of stenen zetten 
bewegingen in gang en genereren impulsen.

De impulsen van de sensorbeugel worden via 
de hakselaar-software naar de hydraulische 
cilinder in het pendelframe gezonden, die een 
hoogte- of zijdelingse aanpassing activeert.

Over heg en steg.
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  Actieve bodemaanpassing en

 hoogteregeling van het voorzetstuk 

   Actieve regeling d.m.v. sensorbeugels  

in de buitenste punten

   Aanpassing door een  

hydraulische cilinder

  Gelijkmatig oogsten bij elke 

 gewenste stoppellengte

  Minimalisering van 

 zand in het voer

   Geringere slijtagekosten en  

minder onderhoudsrompslomp

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de

Over heg en steg.
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Een plus qua 
inzetmogelijkheden. 

Een plus qua 
prestatievermogen.

Een plus qua 
gebruikersvoordelen. 

Een hele reeks voordelen.

De benaming van de 

machine is niet toevallig gekozen, 

want de 300plus-serie biedt de 

ondernemer substantiële voordelen, 

die ook in vergelijking met speciale 

schijvenmaaier-voorzetstukken

excellente resultaten garanderen. 

Veelzijdig – „Eentje voor alles“

Superieure snijkwaliteit 

over de hele bandbreedte 

van stengelachtige gewassen.

Krachtig – „Eentje voor aan de top“ 

Optimale doorvoercapaciteit ook 

voor de grootste hakselaars.

Universeel – „Eentje voor overal“ 

Topresultaten zelfs onder moeilijke 

oogstomstandigheden, ook

bij liggende gewassen.

Onderhoudsarm – „Eentje voor altijd“ 

Alle aandrijvingen met geïntegreerde 

veiligheidskoppelingen.
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   Perfecte benutting van elke hakselaar 

ongeacht de kanaalbreedte en het  

motorvermogen

   Optimale oogstresultaten zelfs bij  

lastige omstandigheden en liggende 

gewassen, dankzij intelligente en  

robuuste detailoplossingen in het  

maaivoorzetstuk

 

  Perfect zicht op de weg dankzij  

 het intelligente opklapmechanisme

  Eenvoudig transport door de 

 geringe transportbreedte

  Geïntegreerde wegverlichting

 garandeert meer veiligheid 

 (vanaf 375plus)

  Gereduceerde bodemdruk

 door het geringe eigengewicht 

  Optimale manoeuvreerbaarheid 

 dankzij korte, compacte constructie

De levering van originele onderdelen 
waarborgt een optimale werking en 
levensduur en rondt de aanbieding 
perfect af.

Maaivoorzetstuk 

345plus

Maaivoorzetstuk 

360plus

Maaivoorzetstuk 

375plus

Maaivoorzetstuk 

390plus

Lengte (m) 1,60 1,60 1,60 1,60

Totale breedte (m) 4,55 6,05 7,55 9,07

Hoogte  (m) 1,60 (1,85) 1,36 (2,26) 1,40 (2,30) 1,40 (2,50)

Werkbreedte (m) 4,50 6,00 7,50 9,00

Transportbreedte (m) 3,00 3,00 3,00 3,30

Gewicht (kg) 2.050 2.535 3.250 4.000

De technische gegevens in vogelvlucht

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de

9,07 m 

7,55 m

6,05 m 

4,55 m
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Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG  |  Breul  |  D-48703 Stadtlohn  | Duitsland

Telefoon: +49 2563-88-3101  |  Fax: +49 2563-88-3199  |  info@kemper-stadtlohn.de  |  www.kemper-stadtlohn.de

Eén KEMPER voor alles.

Ruim 30.000 machines werden er sinds de introductie 

in 1986 verkocht. Behalve de rij-onafhankelijke 

maaivoorzetstukken behoren ook supportwielen voor 

maaivoorzetstukken, rij-onafhankelijke aanbouwhakselaars, 

gras pick-ups en maïsplukkers voor combines tot het 

productassortiment. 


