
De 400-serie
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Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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› Succes door continuïteit ‹ 
is het motto van  
KEMPER, de nr. 1  

op het gebied van  
rij-onafhankelijke 

maaivoorzetstukken.

Oogst goed – alles goed.

‘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.

Het bedrijfsterrein in Stadtlohn
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De maaivoorzetstukken van de 400-serie maaien  

met  een hoog toerental, snel en compromisloos. 

De grote maairotoren werken uiterst krachtig, 

onafhankelijk van de rijenafstand en het te oogsten 

gewas. Ook onder extreme oogstomstandigheden tonen 

de maaivoorzetstukken hun ware kunnen. De beide 

schuin geplaatste doorvoertrommels zorgen over de 

gehele kanaalbreedte voor een perfecte bundeling.  

In combinatie met de gelijkmatige toevoer van het 

gewas in de lengterichting wordt een volledige 

benutting van het motorvermogen gerealiseerd.  

De 400-serie maaivoorzetstukken bieden de hoogst 

mogelijke productiviteit en maximale hakselkwaliteit.

Maaivoorzetstuk 445

Jarenlange expertise en 
veelzijdig in het gebruik 
4,55 m werkbreedte, 
transportbreedte 2,47 m.

Maaivoorzetstuk 460plus

Uitzonderlijke prestaties 
ook bij liggende maïs  
6,00 m werkbreedte, 
transportbreedte 3,00 m.

Maaivoorzetstuk 475plus

Nog meer reikwijdte 
voor extreem grote 
hoog productieve maïs  
7,50 m werkbreedte, 
transportbreedte 3,30 m.
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Voor elk gewas het 
meest geschikte 

maaivoorzetstuk, van 
agrarisch tot en met 
industrieel gebruik.

Krachtig – ook onder extreme  
omstandigheden.

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

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Het bewezen
voorzetstuk voor 
het oogsten van 

stengelachtige
gewassen.

De aangedreven torpedo garandeert 
verliesvrije opname van liggende maïs 
zelfs onder de moeilijkste omstandigheden.

De 2-standen schakelkast zorgt voor een 
optimaal toerental van het voorzetstuk, 
om op alle oogstomstandigheden en 
snijlengtes variabel te kunnen inspelen.

Elke trommel wordt door een
frictiekoppeling beveiligd.

445 – gewoon oersolide.
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Het krachtige voorzet-
stuk voor de oogst 
van stengelachtige

gewassen.

460plus – naar grote hoogte.

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

overtuigen door hun geringe gewicht. Snel draaien-

de snijrotoren snijden het gewas netjes af. Schuin 

geplaatste doorvoertrommels bundelen het gewas 

en leiden dit optimaal naar de hakseltrommel. Alle 

aandrijvingen worden door onderhoudsvrije veiligheids-

koppelingen beschermd.
Het mechanische pendel-
frame behoort inclusief de 
automatische vergrendeling 
voor het wegtransport 
tot de standaarduitrusting.

De 460plus heeft een bijzonder breed 
doorvoerkanaal naar de hakselaar. 
Grote gewasvolumes worden door 
de schuine doorvoertrommels netjes 
gebundeld en naar de hakseltrommel 
geleid.

De opschroefbare en gemakkelijk 
verwisselbare ruimers waarborgen een 
optimale werking van het maaivoorzetstuk – 
bijzonder onderhoudsvriendelijk.

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

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

Speciale, lage, buitenste punten
zorgen voor een zorgvuldige opname 
van liggende maïs. 
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Met een werkbreedte van 7,50 m is de 475plus het grootste 

maaivoorzetstuk van de 400-serie. Kenmerkend zijn  

de beide kleine invoertrommels aan de buitenzijde,  

die de maïs direct richting de grote trommels leiden.

Het ideale
voorzetstuk voor 
het oogsten van 

hoog productieve
maïs.

475plus – nog meer reikwijdte.

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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De multi-speed-schakelkast biedt meer  
voorzetstuk-snelheden bij de meest 
uiteenlopende snijlengtes. Dankzij de 
4 snelheden is een onberispelijke over-
dracht van het gewas gegarandeerd. 
De geïntegreerde snelkoppeling 
vergemakkelijkt de vlotte aan- en 
afbouw van het voorzetstuk.  

Door de dwarsdoorvoertrommels wordt het 
gewas veilig vanuit de buitenste trommels 
richting de schuine doorvoertrommels geleid.

Het mechanische pendelframe 
behoort inclusief de automatische  
vergrendeling voor het wegtransport 
tot de standaarduitrusting.

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

De opschroefbare en gemakkelijk 
verwisselbare ruimers waarborgen een 
optimale werking van het maaivoorzetstuk – 
bijzonder onderhoudsvriendelijk.

Speciale, lage, buitenste punten  
zorgen voor een behoedzame opname  
van liggende maïs.
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De KEMPER 
400-serie:

in elk seizoen 
inzetbaar.

Brede veelzijdigheid.
Een hoog rendement en brede inzetbaarheid  

zijn het kenmerk van KEMPER voorzetstukken.  

Tal van stengelachtige gewassen voor de voer- 

en biogas-productie laten zich met de KEMPER 

maaivoorzetstukken oogsten. Zelfs onder de zwaarste 

oogstomstandighedengarandeert 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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Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de



17

De geringe
transportbreedte en 

het intelligente
opklapmechanisme 

van het maaivoorzet-
stuk zorgen voor

een perfect zicht.

Niet alleen op het veld is de 400-serie een innovatie,  

ook op de weg scoren de maaivoorzetstukken duidelijke 

pluspunten. Dankzij  de constructie heeft de bestuurder 

een perfect zicht op de weg.

Op succeskoers.
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De stuurautomaat met de sensor in de 
middelste punt.

In het kunststof is een magneet geïntegreerd.  
De zwarte sensor meet de afstand en geeft   
een stuursignaal. 

Ontspannen 
rijden – dankzij

de stuurautomaat 
met de nieuwe 

KEMPER sensor.

De grote plus qua  uitrusting.

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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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

  Zelf 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



Over heg en steg.
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Het elektrohydraulische pendelframe zorgt voor 

optimale bodemaanpassing en een gelijkmatig 

hakselbeeld, in het bijzonder op hellingen en op 

steenachtige bodem.

   Actieve bodemaanpassing  

en hoogteregeling van het  

voorzetstuk 

   Actieve regeling d.m.v.  

sensorbeugels in de  

buitenste punten

   Aanpassing door een  

hydraulische cilinder

  Gelijkmatig oogsten ook

 bij langere stoppellengtes

  Minimalisering van 

 zand in het voer

  Geringere slijtagekosten 

 en minder onderhoudsrompslomp

Elektrohydraulisch 
pendelframe – 
voor optimale 

bodemaanpassing, 
ook onder extreme

omstandigheden.

De in de buitenste punt 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.

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de
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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“ 

Top resultaten zelfs onder moeilijke 

oogstomstandigheden, en bij bijzonder 

hoge maïs, bijv. op geïrrigeerde velden.

Onderhoudsarm – „Eentje voor altijd“ 

Alle aandrijvingen met geïntegreerde 

veiligheidskoppelingen.

Een plus qua 
inzetmogelijkheden. 

Een plus qua 
prestatievermogen. 

Een plus qua 
gebruikersvoordelen.

Een hele reeks voordelen.



23

Maaivoorzetstuk 

445

Maaivoorzetstuk 

460plus

Maaivoorzetstuk 

475plus

Lengte (m) 2,20 2,61 2,78

Totale breedte (m) 4,60 6,00 7,55

Hoogte  (m) 1,15 (1,50) 1,52 (2,14) 1,52 (3,65)

Werkbreedte (m) 4,55 6,00 7,50

Transportbreedte (m) 2,47 3,00 3,30

Gewicht (kg) 1.795 2.820 3.300

De technische gegevens in vogelvlucht

   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 

 geringe de transportbreedte

  Gereduceerde bodemdruk

 door het geringe eigengewicht 

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

Nadere informatie: 
www.kemper-stadtlohn.de

6,00 m

7,55 m 

4,60 m 



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.

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


