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Introductie

KM00321,0000169 1814MAY091/1

Voorwoord

DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOORLEZEN
om vertrouwd te geraken met de juiste bediening en
het juiste onderhoud van de machine. Zo voorkomt
u persoonlijk letsel of schade aan de machine. Deze
gebruikshandleiding en de veiligheidsstickers op de
machine zijn mogelijk ook in andere talen verkrijgbaar (uw
KEMPER dealer kan deze bestellen).

DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING HOORT bij de machine
en dient bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar
te worden overhandigd.

MATEN IN DEZE HANDLEIDING zijn opgegeven
in metrische eenheden. De overeenkomstige
U.S.eenheden worden eveneens vermeld. Gebruik
alleen passende delen en bevestigingsmiddelen. Voor
metrische en nietmetrische bevestigingsmiddelen zijn
verschillende sleutels nodig.

RECHTS EN LINKS hebben betrekking op de voorwaartse
beweging van de machine.

DE TERM “TRANSPORT” verwijst naar de situatie
waarbij een roterend voorzetstuk op een veldhakselaar is
gemonteerd die van A naar B rijdt.

DE TERM “VERVOER” verwijst naar de situatie waarbij
een roterend voorzetstuk op een aanhanger is geladen en
van A naar B wordt vervoerd.

VUL DE PRODUCTIDENTIFICATIENUMMERS (P.I.N.)
in op de betreffende plaatsen van de hoofdstukken
“Technische gegevens” of “Productidentificatienummers”.

Noteer nauwkeurig alle nummers. In het geval van diefstal
kunnen deze nummers een belangrijk hulpmiddel zijn bij
de opsporing. Bovendien heeft uw KEMPER dealer deze
nummers nodig wanneer u onderdelen bestelt. Noteer en
bewaar de identificatienummers ook nog op een andere
plaats.

VÓÓR AFLEVERING VAN DEZE MACHINE heeft de
dealer de machine geïnspecteerd.

DIT VOORZETSTUK IS UITSLUITEND GEBOUWD
voor de gebruikelijke werkzaamheden in de landbouw
of voor gelijksoortige werkzaamheden (“GEBRUIK
CONFORM DE BESTEMMING”). Elke andere toepassing
geldt als nietreglementair gebruik. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat;
alleen de gebruiker draagt hiervoor het risico. Onder
gebruik volgens de voorschriften wordt ook verstaan
dat de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks en
onderhoudsvoorwaarden in acht worden genomen.

DIT VOORZETSTUK MAG UITSLUITEND gebruikt,
onderhouden en gerepareerd worden door ervaren
personen die deze werkzaamheden beheersen.
Daarbij moeten zij over de gevaren geïnformeerd
zijn. De voorschriften inzake ongevallenpreventie,
alsmede de algemeen geldende veiligheidstechnische,
arbeidsgeneeskundige en verkeerstechnische regels
dienen altijd te worden nageleefd. Eigenhandige
veranderingen aan het voorzetstuk sluiten elke
aansprakelijkheid van de fabrikant uit voor de daaruit
voortvloeiende schade.
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Inspectie vóór aflevering

KM00321,000024A 1807JAN101/1

KM00321,000024B 1812JAN101/1

Controlelijst vóór aflevering

Monteer het voorzetstuk 330, 345, 360 of 375 volledig en
controleer of dit onberispelijk werkt alvorens het aan de
klant te leveren. Vink elk punt af indien dit in orde is of als
de noodzakelijke instellingen zijn uitgevoerd.

□ Alle beschermkappen openen en sluiten correct.

□ Het roterende voorzetstuk is correct gemonteerd.

□ Afzonderlijk meegeleverde onderdelen zijn correct
gemonteerd.

□ De moeren op alle bouten zijn vastgezet.

□ Alle smeernippels zijn gesmeerd.

□ De transmissies zijn correct gevuld (zie het hoofdstuk
“Smering en onderhoud”).

□ De bevestigingsbouten van de messen zijn correct
vastgezet.

□ Alle transportsteunen zijn verwijderd.

□ Het roterende voorzetstuk kan correct worden ingeklapt.

□ Het roterende voorzetstuk is gereinigd en plekken waar
lak beschadigd is zijn bijgewerkt.

□ Alle draaiende delen kunnen vrij bewegen.

□ Alle slipkoppelingen zijn gecontroleerd zoals
voorgeschreven in het hoofdstuk “Onderhoud”.

□ Alle stickers zijn aangebracht en in goede staat.

□ Op de machine zijn de extra waarschuwingslichten
gemonteerd.

□ Dit roterende voorzetstuk is getest en is, naar mijn beste
inzicht, gereed voor aflevering aan de klant.

(Inspectiedatum) (Handtekening technicus)

Controlelijst aflevering

De volgende controlelijst is een geheugensteun voor zeer
belangrijke informatie die bij de levering moet worden
doorgegeven aan de klant.

□ De klant is erop geattendeerd dat de levensduur
van deze of iedere andere machine afhankelijk is
van een regelmatige smering zoals beschreven in de
gebruikershandleiding.

□ De juiste oogstmethodieken voor een goede
kuilvoeropslag zijn besproken.

□ De gebruikershandleiding is overhandigd aan de klant
en alle mogelijke instellingen zijn volledig uitgelegd.

□ De klant is geadviseerd over de correcte gewichten
en de vloeistoffen die in de banden dienen te worden
gebruikt.

□ De klant is erop geattendeerd dat de spanning van de
aandrijfriemen van de gewasoptillers na de eerste 20
bedrijfsuren dient te worden gecontroleerd en nadien
regelmatig dient te worden gecontroleerd.

□ De klant is geattendeerd op de veiligheidsmaatregelen
die gelden bij gebruik van het roterende voorzetstuk.

□ De klant is uitgenodigd langs te komen om eventuele
problemen te bespreken bij het gebruik van het roterende
voorzetstuk.

□ De klant is geadviseerd het serienummer van dit
roterende voorzetstuk te noteren in de daarvoor bestemde
ruimte aan het einde van deze handleiding.

□ Verwijder en bewaar deze pagina.

(Handtekening technicus) (Handtekening klant)
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Inspectie vóór aflevering

KM00321,000024C 1811JAN101/1

Controlelijst voor het eerste oogstseizoen

De volgende zaken dienen te worden gecontroleerd
gedurende het eerste oogstseizoen met het roterende
voorzetstuk.

□ Controle van de complete machine op ontbrekende of
loszittende bouten en moeren.

□ Controle of alle veiligheidskappen zijn geplaatst en
goed zijn vastgezet.

□ Controle op eventuele defecte of beschadigde
onderdelen.

□ Controle op de werking van het roterende voorzetstuk.
Laat het roterende voorzetstuk zo mogelijk draaien.

□ Controle van de conditie van de messegmenten.

□ Evaluatie over de werking van het roterende voorzetstuk
samen met de klant.

□ Bespreking van de beste gebruiksmethoden voor het
roterende voorzetstuk samen met de klant.

□ Bekijk de gehele gebruikshandleiding samen met
de klant en benadruk de belangrijkheid van juiste en
regelmatige smering en van veiligheidsmaatregelen.

(Handtekening technicus) (Handtekening klant)
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Typeafbeelding

KM00321,000024D 1812JAN101/4

Vervolg op volgende pagina KM00321,000024D 1812JAN102/4

Typeafbeeldingen
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Roterend voorzetstuk 330
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Roterend voorzetstuk 345
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Typeafbeelding

KM00321,000024D 1812JAN103/4
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Roterend voorzetstuk 360
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Roterend voorzetstuk 375
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Veiligheid

DX,ALERT 1829SEP981/1

KM00321,000016B 1814MAY091/1

DX,SIGNAL 1803MAR931/1

Ken de waarschuwingssymbolen
Dit is een waarschuwingssymbool. Wanneer u dit symbool
op uw machine of in de handleiding ziet, wees dan alert
op mogelijk persoonlijk letsel.

Neem voorzorgsmaatregelen en houd u aan de
veiligheidsvoorschriften.

T8
13
89

—
U
N
—
07
D
E
C
88

Veiligheidsinstructies in acht nemen
Zorgvuldig alle in deze handleiding opgenomen
veiligheidsaanwijzingen en alle op de machine
aangebrachte veiligheidsstickers lezen. De
veiligheidsstickers in goede staat houden. Ontbrekende
of beschadigde veiligheidsstickers vervangen.
Erop letten dat nieuwe machinecomponenten en
vervangingsonderdelen voorzien zijn van de nieuwste
veiligheidsstickers. Vervangende veiligheidsstickers zijn
verkrijgbaar bij uw KEMPER dealer.

Alvorens met de machine te werken, dient u met de
bediening en de bedieningselementen van de machine
bekend te zijn. Nooit toestaan dat iemand zonder kennis
van zaken met de machine werkt.

De machine steeds in goede staat houden.
Niettoegestane wijzigingen aan de machine kunnen de
werking en/of de veiligheid en de levensduur van de
machine beïnvloeden.

TS
20
1
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Neem contact op uw KEMPER dealer als u iets in deze
handleiding niet begrijpt of hulp nodig hebt.

Begrijp veiligheidsaanduidingen
Naast het uitroepteken staat het woord—GEVAAR,
WAARSCHUWING of ATTENTIE—. Een bord met de
melding GEVAAR geeft de grootste risico’s aan.

Borden met de aanduiding GEVAAR ofWAARSCHUWING
worden op specifiek gevaarlijke plaatsen aangebracht.
De borden met de aanduiding ATTENTIE geven een
overzicht van algemene voorzorgsmaatregelen. In dit
handboek wordt het woord ATTENTIE ook gebruikt voor
veiligheidsinstructies.

TS
18
7
—
18
—
30
S
E
P
88

051 041910

PN=11



Veiligheid

FX,ROAD 1801MAY911/1

KM00321,000016C 1814MAY091/1

DX,FIRE2 1803MAR931/1

Regels voor het wegverkeer
Houd u zich bij het rijden op openbare wegen aan de
geldende voorschriften en bepalingen.

H
28
93
0
—
U
N
—
30
JU

N
89

Gebruik veiligheidsverlichting en
veiligheidsvoorzieningen
Voorkom aanrijdingen met andere verkeersdeelnemers.
Met name op de openbare weg kunnen langzaam
rijdende trekkers met werktuigen of getrokken materieel
en zelfrijdende machines gevaarlijk zijn. Let voortdurend
op achteropkomend verkeer, vooral bij het veranderen
van rijrichting. Zorg voor een veilig verkeersbeeld door
richtingaanwijzers te gebruiken.

Maak gebruik van koplampen, waarschuwingsknipperlich
ten, richtingaanwijzers en andere veiligheidsvoorzieningen
overeenkomstig de geldende voorschriften en bepalingen.
Houd de veiligheidsvoorzieningen in goede conditie.
Vervang ontbrekende of beschadigde onderdelen.

TS
95
1
—
U
N
—
12
A
P
R
90

Wees voorbereid op noodsituaties
Wees voorbereid op mogelijke brand.

Houd een brandblusser en een verbanddoos bij de hand.

Zorg dat alarmnummers voor arts, ziekenauto, ziekenhuis
en brandweer klaarliggen bij de telefoon.

TS
29
1
—
U
N
—
23
A
U
G
88
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Veiligheid

DX,WEAR 1810SEP901/1

FX,READY 1828FEB911/1

KM00321,000024E 1812JAN101/1

FX,DEVICE 1804DEC901/1

Draag beschermende kleding
Draag goed aansluitende kleding en een
veiligheidsuitrusting die geschikt is voor de
werkzaamheden.

Langdurige geluidsbelasting kan leiden tot gehoorverlies
of doofheid.

Gebruik passende hulpmiddelen tegen geluidsoverlast,
zoals oorbeschermers of oordopjes.

Een veilige bediening van de machine vraagt de volledige
aandacht van de bestuurder. Draag daarom geen
koptelefoon voor het beluisteren van muziek.

TS
20
6
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Bedrijfszekerheid van de machine
Controleer de machine voor gebruik altijd op rij en
bedrijfszekerheid.

Verstrikt raken in de verzameltrommels
voorkomen
Om verstrikt raken te voorkomen, gewassen nooit met de
hand of voet in de machine voeren. Niet proberen om
verstoppingen van de machine handmatig op te heffen
terwijl deze in bedrijf is. De invoerrollen trekken het gewas
veel sneller naar binnen dan uw hand het kan loslaten.

ZX
01
95
34

—
U
N
—
15
JA
N
00

Beschermkappen en afdekplaten
Verwijder nooit de beschermkappen en afdekplaten. Zorg
ervoor dat deze in goede staat verkeren en juist zijn
gemonteerd.

Schakel altijd de hoofdkoppeling en de motor uit en
neem de sleutel uit het contact voordat afdekplaten of
beschermkappen worden verwijderd.

Houd handen, voeten en kledingstukken uit de buurt van
bewegende delen.

E
S
11
87
03

—
U
N
—
21
M
A
R
95
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Veiligheid

ZX,CUT688 1810FEB981/1

FX,KNIFE 1821DEC901/1

DX,STORE 1803MAR931/1

Blijf buiten het bereik van het roterende
voorzetstuk
Vanwege hun werking kunnen roterende messen,
verzameltrommels en (dwarsgeplaatste) invoertrommels
niet volledig worden afgeschermd. Blijf tijdens het gebruik
op afstand van deze bewegende onderdelen. Schakel
altijd de hoofdkoppeling en de motor uit en neem de sleutel
uit het contact voordat onderhoudswerkzaamheden
worden uitgevoerd of verstoppingen worden verwijderd.

E
S
11
87
04

—
U
N
—
21
M
A
R
95

Houd de handen uit de buurt van de messen
Nooit proberen verstoppingen vóór of op het voorzetstuk
weg te halen tenzij de hoofdkoppeling uitgeschakeld, de
motor is stopgezet en de sleutel is verwijderd.

Zorg ervoor dat zich niemand in de onmiddellijke
omgeving van de veldhakselaar bevindt, voordat de motor
wordt gestart.

TS
25
4
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Veilige opslag van accessoires
Opgeslagen accessoires zoals tweeassers, kooiwielen
en laadmachines kunnen omvallen en ernstig of zelfs
dodelijk letsel veroorzaken.

Berg accessoires en hulpmiddelen zorgvuldig op om te
voorkomen dat ze omvallen. Kinderen en onbevoegden
mogen geen toegang krijgen tot het opslagterrein.

TS
21
9
—
U
N
—
23
A
U
G
88
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Veiligheid

DX,SERV 1817FEB991/1

DX,PTO 1812SEP951/1

Veilig onderhoud
Begin pas aan de onderhoudswerkzaamheden als u de
procedure volledig begrijpt. Houd de werkplek schoon
en droog.

Doorsmeren, onderhoud en afstellen mag alleen
plaatsvinden bij stilstaande machine. Houd handen,
voeten en kledingstukken verwijderd van aangedreven
delen. Voor het afbouwen van de druk dient u de
elektrische voedingen uit te schakelen en daarna de juiste
knoppen te bedienen. Laat eventuele aanbouwwerktuigen
op de grond zakken. Zet de motor uit. Verwijder de
contactsleutel Laat de machine afkoelen.

Machinedelen die hoog moeten komen te staan voor het
onderhoud, moeten zorgvuldig worden ondersteund.

Houd alle onderdelen in goede staat en goed gemonteerd.
Verhelp defecten onmiddellijk. Vervang versleten of
beschadigde onderdelen. Verwijder opeenhopingen van
smeervet, olie of vuil.

Wanneer bij zelfrijdende machines werkzaamheden aan
de elektrische installatie of laswerkzaamheden moeten
worden uitgevoerd, eerst de massakabel () van de accu
losmaken.

Koppel bij getrokken werktuigen de elektrische
verbindingen naar de trekker los voordat werkzaamheden
aan het elektrisch systeem of laswerkzaamheden worden
uitgevoerd.
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Voorzichtig met draaiende aandrijfassen
Contact met draaiende aandrijfassen kan leiden tot ernstig
of zelfs dodelijk letsel.

Zorg dat alle asbeschermingen volgens voorschrift zijn
gemonteerd. Draaiende schermen moeten ongehinderd
kunnen bewegen.

Draag goed aansluitende kleding. Stop de motor en
controleer of de aftakas tot stilstand is gekomen voordat
u begint met de aanpassing, aansluiting of reiniging van
door de aftakas aangedreven materieel.

TS
16
44

—
U
N
—
22
A
U
G
95

055 041910

PN=15



Veiligheid

DX,LOOSE 1804JUN901/1

DX,LOWER 1824FEB001/1

KM00321,000016D 1814MAY091/1

Veilig onderhoud machines
Bind lang haar vast. Draag bij werkzaamheden aan
machine of bewegende onderdelen geen stropdas, shawl,
ruimvallende kleding of sieraden. Indien deze vastraken
in de machine kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Verwijder ringen en andere sieraden om te voorkomen dat
u blijft haken achter bewegende delen of dat er kortsluiting
ontstaat.
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Machine veilig ondersteunen
Laat bij werkzaamheden aan de machine altijd de
aanhanger of het aanbouwwerktuig op de grond zakken.
Indien machine of aanhanger moeten worden geheven,
zorg dan voor stevige ondersteuning. Hydraulische
steunen onder apparaten kunnen onbedoeld inzakken
of gaan lekken.

Gebruik voor het opbokken geen sintelblokken, holle
stenen of steunen die onder voortdurende belasting
kunnen afbrokkelen. Werk nooit onder een machine die
alleen door een krik wordt ondersteund. Volg altijd de in
deze handleiding beschreven werkwijze.

Neem bij de combinatie aanhanger/aanbouwwerktuig en
machine altijd de bijbehorende bedieningshandleidingen
in acht.
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Vloeistof onder hoge druk vermijden
Onder druk staande hydraulische vloeistof kan in de huid
dringen en leiden tot ernstig letsel.

Voorkom dit door de druk van de leidingen te halen
alvorens hydraulische of andere slangen af te koppelen.
Controleer alle verbindingen en draai deze aan alvorens
druk op te bouwen.

Wanneer hydraulische olie uit een kleine opening spuit,
is dat nauwelijks zichtbaar. Gebruik daarom bij het
opsporen van lekkages een stuk karton. Handen en
lichaam beschermen tegen vloeistoffen onder hoge druk.

Bij ongelukken onmiddellijk een arts waarschuwen. Indien
vloeistof de huid is binnengedrongen, moet deze binnen
enkele uren operatief worden verwijderd, anders kan
gangreen optreden. Artsen die geen ervaring hebben
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met dit soort letsel, moeten contact opnemen met een
competente medische bron.
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Veiligheid

KM00321,000024F 1812JAN101/1

KM00321,0000250 1812JAN101/1

DX,PAINT 1824JUL021/1

Transport met gemonteerd roterend
voorzetstuk
Voordat met de veldhakselaar op de openbare weg kan
worden gereden, moet het voorzetstuk worden opgetild
en in deze stand worden vergrendeld. In geen geval mag
het zicht van de bestuurder echter worden belemmerd.
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Extra gewichten voor een goed contact met
de bodem
Het rijgedrag van de veldhakselaar kan vanwege
verplaatsing van het zwaartepunt door aangebouwde
werktuigen aanzienlijk worden beïnvloed. Belast de
veldhakselaar aan de achterkant evenredig, zodat het
vereiste contact met de grond wordt behouden. Let er
bij de keuze van de gewichten op of de toelaatbare
asbelasting en het toelaatbare totaalgewicht niet worden
overschreden.
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Verwijder verf voordat u gaat lassen of
verhitten
Voorkom vorming van giftige dampen en stof.

Gevaarlijke dampen kunnen ontstaan als verf wordt verhit
door las of soldeerwerkzaamheden of door gebruik van
een lasapparaat.

Verwijder de verf voordat u het onderdeel verhit:

• Verwijder minimaal 100 mm verf van het gedeelte
dat u wilt gaan verhitten. Als de verf niet kan worden
verwijderd, draag dan een goedgekeurd gasmasker
alvorens te gaan verhitten of lassen.
• Voorkom inademing van de stof die zich bij het
verwijderen van verf door zandstraal of slijptechnieken
vormt. Draag een geschikt stofmasker.
• Voordat laswerkzaamheden worden uitgevoerd,
dienen eerst eventuele oplossingsmiddelen of
verfafbijtmiddelen met water en zeep te worden
verwijderd. Verwijder de verpakking van het oplos
of afbijtmiddel en ander brandbaar materiaal van het
werkterrein. Wacht vervolgens minimaal 15 minuten tot
de dampen zijn opgetrokken.
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Gebruik geen chlooroplosmiddelen in ruimtes waar wordt
gelast.

Verricht deze werkzaamheden alleen in goed
geventileerde ruimtes, waar giftige dampen en stof goed
worden afgevoerd.

Voer de verf en het oplosmiddel vervolgens af
overeenkomstig de voorschriften.
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Veiligheid

KM00321,000016E 1814MAY091/1

KM00321,0000251 1812JAN101/1

DX,SIGNS1 1804JUN901/1

Volgens voorschrift opruimen van afval
Indien afval niet op de juiste wijze wordt afgevoerd, kan
dit schade toebrengen aan het milieu en de ecologische
systemen. Mogelijk gevaarlijk afval dat bij KEMPER
materieel wordt gebruikt betreft o.a. olie, brandstof,
koelvloeistof, remvloeistof, filters en accu’s.

Lekvrije containers gebruiken bij het aftappen van
vloeistoffen. Geen voedsel of drankcontainers gebruiken
waaruit iemand per ongeluk kan eten of drinken.

Geen afval op de grond, in een afvoerpijp of in een
waterbron gieten.

Aircokoelmiddelen die in de lucht ontsnappen, kunnen
schade aan de atmosfeer van de aarde toebrengen.
Overheidsreglementen kunnen eisen dat een officieel
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aircoservicecentrum de gebruikte aircokoelmiddelen
terugwint en recyclet.

Hogedrukwaterstraal niet op de
veiligheidsstickers richten
Water onder hoge druk kan de veiligheidsstickers
beschadigen of eraf spuiten. Richt de hogedrukwaterstraal
niet op veiligheidsstickers.

Ontbrekende of beschadigde veiligheidsstickers
moeten onmiddellijk worden vervangen. Vervangende
veiligheidsstickers zijn verkrijgbaar bij uw KEMPER
dealer.
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Vervang veiligheidsmarkeringen
Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidsaandui
dingen. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor de
juiste plaats van de markeringen.
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Veiligheidsstickers

FX,WBZ 1819NOV911/1

OUCC002,00027F4 1818SEP071/1

OUCC002,00027F5 1818SEP071/1

Waarschuwingstekens
Op enkele belangrijke plaatsen zijn op deze machine
waarschuwingstekens aangebracht die op gevaar wijzen.
Waarschuwingsdriehoeken attenderen op het aanwezige
gevaar verwondingen op te lopen. Een tweede teken geeft
aan hoe door een juiste werkwijze letsel voorkomen kan
worden. Waarschuwingstekens en locatie op de machine
plus een korte verklarende tekst zijn hiernaast afgebeeld.
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Gebruikershandleiding
Deze handleiding bevat alle belangrijke aanwijzingen
voor een veilige bediening van de machine. Neem
alle veiligheidsinstructies in acht om ongelukken te
voorkomen.
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Reparatie en onderhoud
Alvorens onderhouds en reparatiewerkzaamheden uit
te voeren de motor afzetten en de sleutel uit het contact
nemen.
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Veiligheidsstickers

OUCC002,00027F8 1818SEP071/1

OUCC002,00027F6 1818SEP071/1

Roterend voorzetstuk
Houd afstand tot het roterend voorzetstuk om ongelukken
te voorkomen.

Armen, benen en losse kleding kunnen tijdens de werking
worden gegrepen door het roterende voorzetstuk.

Houd altijd de vereiste veilige afstand tot het roterende
voorzetstuk.
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Roterende messen
Raak geen bewegende machinedelen aan. Wachten
totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

De roterende messen stoppen niet onmiddellijk wanneer
de machine wordt stilgezet.
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Veiligheidsstickers

OUCC002,00027F7 1818SEP071/1

OUCC002,00027F9 1818SEP071/1

Klapbereik—alleen 345, 360 en 375
Blijf buiten het klapbereik van het roterende voorzetstuk.

Verzeker u ervan dat bij het in en uitklappen van het
roterende voorzetstuk zich geen personen binnen het
klapbereik bevinden.

Verzeker u voor het in of uitklappen ervan dat alle
personen de vereiste veilige afstand tot het roterend
voorzetstuk houden.
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Roterende trommels
Houd afstand tot de draaiende trommels om ongelukken
te voorkomen.

Armen, benen en losse kleding kunnen tijdens de werking
worden gegrepen door de draaiende trommels.

Houd altijd de vereiste veilige afstand tot de draaiende
trommels.

Wachten totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn
gekomen.
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Veiligheidsstickers

OUCC002,00027FA 1818SEP071/1

OUCC002,00027FB 1818SEP071/1

Hydraulisch systeem—alleen 345, 360 en 375
De hydraulische druk mag niet hoger zijn dan 21000 kPa
(210 bar, 3046 psi).
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Ophangpunten
Als het roterend voorzetstuk wordt verplaatst zonder
deze aan de veldhakselaar te koppelen, moeten altijd de
ophangpunten worden gebruikt.
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Vervoer

KM00321,0000252 1826JAN101/1

KM00321,0000254 1822JAN101/1

Voorbereiden van het roterend voorzetstuk
op vervoer (345 en 360)
Inklappen van het roterend voorzetstuk

Monteer een spanband (A) om het uitklappen van de
uiteinden te voorkomen.

A—Spanband
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Transportpallet monteren (alleen 375)
Om schade aan het roterend voorzetstuk tijdens het
transport met een vorkhefmast te voorkomen altijd de
meegeleverde transportpallet (A) gebruiken die bij het
roterende voorzetstuk is geleverd.

OPMERKING: Bij het transport van het roterende
voorzetstuk met een kraan altijd de ophangpunten
gebruiken. Voor meer informatie, zie “Laden
met een kraan” in dit hoofdstuk.

A—Transportpallet
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Vervoer

KM00321,0000264 1822JAN101/1

Laden met een kraan

WAARSCHUWING: Gebruik altijd de
ophangpunten (zie pijlen). Dit voorkomt
het kippen van de machine.

Gebruik altijd kettingen of banden die voldoen
aan de gewichtsvereisten voor het roterende
voorzetstuk (zie het hoofdstuk “Specificaties”).

Let bij het op dergelijke wijze laden extra op.
Gebruik zo nodig extra kettingen.

Gebruik bij het laden van het voorzetstuk met een
kraan kettingen of banden met de correcte lengte zoals
afgebeeld.

A—1400 mm (4 ft 7.08 in.)
B—1600 mm (5 ft 2.88 in.) 

roterend voorzetstuk met
vast frame

B—2000 mm (6 ft 6.72 in.) 
roterend voorzetstuk met
kantelframe
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Voorbereiding van het roterend voorzetstuk

OUKM001,0000027 1801MAR051/1

KM00321,0000255 1827JAN101/1

KM00321,0000256 1827JAN101/1

KM00321,0000257 1827JAN101/1

Uitpakken
Direct nadat het verpakkingsmateriaal is verwijderd het
voorzetstuk op beschadigingen controleren die tijdens het
vervoer kunnen zijn ontstaan.

Verwijder de spanband (345 en 360)
Verwijder de spanband (A).

OPMERKING: De spanband (A) NIET weggooien;
overhandig deze aan de klant. Deze is noodzakelijk
als het roterend voorzetstuk los wordt vervoerd.

A—Spanband
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Transportpallet verwijderen (alleen 375)
Verwijder de transport pallet (A).

OPMERKING: De transportpallet (A) NIET weggooien;
overhandig deze aan de klant. Deze is noodzakelijk
iedere keer wanneer het roterend voorzetstuk los
wordt vervoerd om beschadiging te voorkomen.

A—Transport pallet
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Invoerplaten aanpassen op invoeropening
Zorg ervoor dat de invoerplaten (A) corresponderen
met de kanaalbreedte van de veldhakselaar voordat
het roterende voorzetstuk op de veldhakselaar wordt
gemonteerd.

De invoerplaten (A) dienen te worden afgesteld op de
kanaalbreedte van de betreffende veldhakselaar.

BELANGRIJK: Raadpleeg voor meer informatie
Kanaalbreedte afstellen in het hoofdstuk voor
de betreffende veldhakselaar.

A—Invoerplaten
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,0000258 1828JAN101/1

Compatibiliteitsoverzicht (CLAAS
veldhakselaar)

WAARSCHUWING: Voordat het roterend
voorzetstuk op een veldhakselaar wordt
gemonteerd, dienen de stappen beschreven

onder “Voorbereiden van het roterend
voorzetstuk” te worden uitgevoerd.

Het overzicht hieronder toont de compatibiliteit tussen
roterende voorzetstukken en veldhakselaars.

Compatibiliteit roterend voorzetstuk/veldhakselaar

330....................................................................................... 685, 685 SL
690, 690 SL
695, 695 SL, 695 Mega
820
830 Type 492
840
850 Type 492
860
870 Type 492
880
890 Type 492
900 Type 492

345....................................................................................... 820
830 Type 492/493
840
850 Type 492/493
860
870 Type 492/493
880
890 Type 492/493
900 Type 492/493
930 Type 494
940 Type 494
950 Type 494
960 Type 494
970 Type 494
980 Type 494

360....................................................................................... 830 Type 492/493
840
850 Type 492/493
860
870 Type 492/493
880
890 Type 492/493
900 Type 492/493
930 Type 494
940 Type 494
950 Type 494
960 Type 494
970 Type 494
980 Type 494

375....................................................................................... 890 Type 492/493
900 Type 492/493
950 Type 494
960 Type 494
970 Type 494
980 Type 494
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,000025E 1829JAN101/2

KM00321,000025E 1829JAN102/2

KM00321,0000265 1829JAN101/1

Kanaalbreedte afstellen
De kanaalbreedte van de veldhakselaar en het roterende
voorzetstuk moet gelijk zijn.

Vooringestelde kanaalbreedte

De vooringestelde kanaalbreedte (X) voor de smalle
invoer (veldhakselaar types 685  695) bedraagt 570 mm
(1 ft 10.44 in.) en voor de brede invoer (types 820  980)
660 mm (2 ft 1.98 in.).

X—Vooringestelde
kanaalbreedte K
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Afstellen kanaalbreedte

De kanaalbreedte van het roterende voorzetstuk kan zo
nodig worden aangepast.

Procedure:

Draai de bouten (A) los.

Afdekking, invoerplaat en afstrijker (B) kunnen rond de
invoertrommel (C) worden gedraaid om de kanaalbreedte
te wijzigen.

BELANGRIJK: Zorg er na afstelling voor dat de
afstand tussen afstrijker en wand van de
invoertrommel 5 mm (0.2 in.) niet overschrijdt.
Zie “Afstrijkers op invoertrommels” in het
hoofdstuk “Onderhoud”.

Draai bevestigingsbouten (A) vast.

A—Bevestigingsbouten
B—Afstrijker

C—Invoertrommel
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Kanaalbreedte afstellen
Indien het gedeelte tussen de behuizing en de
geleideplaten regelmatig geblokkeerd is, verstel dan de
kanaalbreedte zodanig dat de geleideplaten de buitenste
rand van de voorste invoerrollen afdekken.
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,0000266 1801FEB101/2

KM00321,0000266 1801FEB102/2

Kanteling roterend voorzetstuk afstellen
Afhankelijk van de gewascondities kan het roterende
voorzetstuk in verschillende posities worden bevestigd.

Afstelling van roterende voorzetstukken
met kantelframe

Om het roterende voorzetstuk evenwijdig aan de
bodem te geleiden bevestigingssteun (A) aan beide
zijden aanbrengen zoals afgebeeld in afbeelding 1
(fabrieksinstelling).

Onder bepaalde oogstomstandigheden kan
bevestigingssteun (A) aan beide zijden worden
omgedraaid om een grotere hoek t.o.v. de bodem te
verkrijgen.

Procedure:

• Verwijder de snelborgpen en trek pen (B) eruit.
• Draai bevestigingssteun (A) aan beide zijden om en
monteer dit opnieuw.
• Monteer pen (B) en borg deze met de snelborgpen.
BELANGRIJK: Onder normale oogstomstandigheden

wordt de vlakke positie (afbeelding 1)
geadviseerd.

A—Bevestigingssteun B—Pen K
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Afstelling van roterende voorzetstukken
met vast frame

Om het roterende voorzetstuk evenwijdig aan de bodem
te geleiden bevestigingssteun (A) aan beide zijden
aanbrengen in boring 1 (fabrieksinstelling).

Onder bepaalde oogstomstandigheden kan
bevestigingssteun (A) aan beide zijden worden verplaatst
om een grotere hoek t.o.v. de bodem te verkrijgen.

Procedure:

• Draai moer (B) los en verwijder pen (C).
• Zet de bevestigingssteun in één van de drie mogelijke
posities.
• Draai moer (B) vast.
• Monteer pen (C) en borg deze.
BELANGRIJK: Onder normale oogstomstandigheden

wordt de vlakke positie (boring 1) geadviseerd.
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A—Bevestigingssteun
B—Moer

C—Pen
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,0000267 1804FEB101/1

Speling op kantelframe afstellen
Voor een correcte werking van het kantelframe altijd een
speling (X) van 3 mm (0.12 in.) aanhouden.

BELANGRIJK: Om schade aan het kantelframe te
voorkomen moer (A) niet te vast aandraaien!

A—Moer X—3 mm (0.12 in.)
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000259 1810FEB101/2

Montage op een CLAAS veldhakselaars
Roterend voorzetstuk met kantelframe

1. Ontgrendel de hendel (A).
2. Rijd de veldhakselaar zo dicht naar het roterend

voorzetstuk tot de bevestigingshaken (B) in de
bevestigingssteunen (E) van het aanbouwframe
steken.

3. Verwijder de pennen (D) aan beide zijden.
4. Til de voorste afscherming (C) omhoog tot de

bevestigingshaken (B) van het roterend voorzetstuk
tussen de bevestigingssteunen (E) staan.

5. Vergrendeling van het roterend voorzetstuk:
Borg het bovenste draaipunt door het aanbrengen van
de pen (D).
Vergrendel het onderste draaipunt door het bedienen
van de hendel (A).

6. Borg de steunpoten (G) in de hoogste positie.

Verstel de hendel (A) (alleen voor het eerste gebruik):

• Draai de bouten (F) los.
• Verstel de hendel (A) zodanig dat deze kan worden
geborgd.
• Draai de bouten (F) vast.
BELANGRIJK: Borg de hendel (A) en de pen

(D) met een borgveer.

A—Hendel
B—Bevestigingshaken
C—Voorste afscherming
D—Pen

E—Bevestigingssteun
F—Bouten
G—Steunpoten
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,0000259 1810FEB102/2

Roterend voorzetstuk met vast frame

1. Ontgrendel de hendel (A).
2. Rijd de veldhakselaar zo dicht naar het roterend

voorzetstuk tot de bevestigingshaken (B) in de
bevestigingssteunen (D) van het aanbouwframe
steken.

3. Breng de voorste afscherming (C) omhoog.
4. Borg het roterend voorzetstuk door hendel (A) te

bedienen.
5. Borg de steunpoten (F) in de hoogste positie.

Verstel de hendel (A) (alleen voor het eerste gebruik):

• Draai de bouten (E) los.
• Verstel de hendel (A) zodanig dat deze kan worden
geborgd.
• Draai bouten (E) aan.
BELANGRIJK: Borg de hendel (A) met de borgveer.

A—Hendel
B—Bevestigingshaken
C—Voorste afscherming

D—Bevestigingssteun
E—Bouten
F—Steunpoten
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,0000179 1827MAY091/1

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000268 1809FEB101/2

Hydraulische slangen aansluiten
Sluit de hydraulische leidingen (A) aan op de
snelkoppelingen van de veldhakselaar.

A—Hydraulische slangen
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Koppelen van de aandrijfas (veldhakselaar
types 491 en 492)
330 en 345 roterende voorzetstukken

1. Schuif de kruiskoppelingsas (B) op de aandrijfas (A)
van het transmissiehuis op de veldhakselaar.

2. Schuif de kruiskoppelingsas (B) op de aandrijfas (C)
van het roterend voorzetstuk.

BELANGRIJK: Let erop dat de vergrendelingspennen
aan beide zijden van de aandrijfas correct
zijn aangebracht.

A—Aandrijfas
B—Kruiskoppelingsas

C—Aandrijfas
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,0000268 1809FEB102/2

360 en 375 roterende voorzetstukken

1. Monteer het afstandsstuk (A).
2. Verleng de afscherming door plaat (B) te monteren.
3. Monteer de beschermende afdekking (C).
4. Sluit de kruiskoppelingsas (D) aan.

BELANGRIJK: Borg de kruiskoppelingsas (D) aan
beide zijden met de borgbouten.

Zorg ervoor dat de aandrijfas niet meer
kan bewegen.

A—Afstandsstuk
B—Plaat

C—Beschermende afdekking
D—Kruiskoppelingsas
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,000026A 1809FEB101/7

Vervolg op volgende pagina KM00321,000026A 1809FEB102/7

Koppelen van de aandrijfas (veldhakselaar
types 493 en 494)
1. Verwijder de klauwkoppeling (A) volledig van het

transmissiehuis van het roterend voorzetstuk.

Verwijder hiertoe de componenten 1 t/m 11.

A—Klauwkoppeling
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2. Draai de draadstang (B) in de aandrijfas, stel hem af
op 147 mm (X) en borg hem met de zeskantmoer (A).

A—Zeskantmoer
B—Draadstang

X—147 mm
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,000026A 1809FEB103/7

Vervolg op volgende pagina KM00321,000026A 1809FEB104/7

3. Monteer eerst de kruiskoppelingsas in de bus met
spievertanding (A) van het transmissiehuis van het
roterend voorzetstuk op de veldhakselaar.

A—Bus met spievertanding
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4. Borg de kruiskoppelingsas met bus (A) en borgmoer
(B).

A—Bus B—Borgmoer
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,000026A 1809FEB105/7

Vervolg op volgende pagina KM00321,000026A 1809FEB106/7

5. Monteer het andere einde van de aandrijfas op het
transmissiehuis (A) van het roterend voorzetstuk.

Alleen roterende voorzetstukken met vast frame:

Roterende voorzetstukken met een vast frame dienen
omlaag te worden gebracht, zodat er voldoende ruimte
is voor het monteren van de kruiskoppelingsas.

• Ontgrendel de borging (B) van het roterende
voorzetstuk.
• Druk op de functieknop (C) en zet het roterende
voorzetstuk neer op een vlakke ondergrond.
• Schuif de kruiskoppelingsas op de transmissie van
het roterende voorzetstuk (A).
• Druk op de functieknop (D) en breng het roterende
voorzetstuk omhoog.
• Vergrendel de borging (B) van het roterende
voorzetstuk.

A—Transmissiehuis
B—Borging

C—Functieknop
D—Functieknop
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6. Monteer de borgbout (A) in de groef van de as met
spievertanding.

Zorg ervoor dat de aandrijfas niet meer kan bewegen.

Draai de borgmoer (B) vast.

A—Borgbout B—Borgmoer
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,000026A 1809FEB107/7

7. Monteer de beugel (A).

Monteer de afdekking van de kruiskoppelingsas (B)

A—Beugel
B—Afdekking van de

kruiskoppelingsas
C—Veerring
D—Bout

E—Sluitring
F—Borgmoer
G—Sluitring
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Montage op een CLAAS veldhakselaar

KM00321,000026B 1825FEB101/1

CLAAS bak door KEMPER bak vervangen
De gebogen CLAAS bak kan de materiaalstroom onder
de invoerrollen negatief beïnvloeden. Dit probleem wordt
opgelost door het gebruik van een rechte KEMPER bak
(A).

Montage:

Verwijder de CLAAS bak, schuif de rechte KEMPER bak
(A) naar binnen en bevestig deze aan de steunas (B).

OPMERKING: Bij het oogsten van gras de KEMPER
bak verwijderen.

A—KEMPER bak B—Steunas
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Montage op NEW HOLLAND en CASE veldhakselaars

KM00321,000026D 1810FEB101/1

KM00321,000025A 1810FEB101/1

KM00321,000026C 1810FEB101/1

Voorafgaand aan het aankoppelen
BELANGRIJK: Voordat het roterend voorzetstuk op

een veldhakselaar wordt gemonteerd, dienen de

stappen beschreven onder “Voorbereiden van
het roterend voorzetstuk” te worden uitgevoerd.

Compatibiliteitsoverzicht (NEW HOLLAND
veldhakselaars)
Het overzicht hieronder toont de compatibiliteit tussen
roterende voorzetstukken en veldhakselaars.

Compatibiliteit roterend voorzetstuk/veldhakselaar

330, 345 ................................................................................ FX 300
FX 375
FX 450
FX 28
FX 30
FX 38
FX 40
FX 48
FX 50
FX 58
FX 60

360....................................................................................... FX 450
FX 48
FX 50
FX 58
FX 60

375....................................................................................... FX 60

Compatibiliteitsoverzicht (CASE
veldhakselaars)
Het overzicht hieronder toont de compatibiliteit tussen
roterende voorzetstukken en veldhakselaars.

Compatibiliteit roterend voorzetstuk/veldhakselaar

330, 345 ................................................................................ CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

360....................................................................................... CHX 420
CHX 520
CHX 620

375....................................................................................... CHX 620
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Montage op NEW HOLLAND en CASE veldhakselaars

KM00321,000025B 1811FEB101/1

KM00321,0000276 1818FEB101/1

Montage bevestigingsrail
BELANGRIJK: De bevestigingsrail (A) wordt

apart geleverd bij het roterend voorzetstuk
en dient eerst op de veldhakselaar te
worden aangebracht.

Monteer de bevestigingsrail (A) in de middelste gaten (2,
3 en 4) van het invoerrollenkanaal.

A—Bevestigingsrail
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Voorste steunpoot monteren
Bij het aan of loskoppelen staat het roterende voorzetstuk
op drie steunpoten. Twee steunpoten (A) bevinden zich
aan onderzijde van het aanbouwframe. Als het werktuig
wordt geleverd, is de voorste steunpoot (B) bevestigd aan
de bovenste dwarsbalk van het aanbouwframe.

Alvorens het roterend voorzetstuk voor de eerste keer
wordt aangekoppeld dient de voorste steunpoot te zijn
geïnstalleerd:

• Zet het roterend voorzetstuk op een vlakke verharde
ondergrond.
• Breng het roterende voorzetstuk omhoog met een
kraan of vorkhefmast.

WAARSCHUWING: Bij het werken onder
het roterende voorzetstuk dient dit veilig
te worden ondersteund.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
vorkhefmast voldoet aan de gewichtsvereisten
voor het roterend voorzetstuk (zie
“Technische gegevens”).

• Verwijder de plug en monteer de voorste steunpoot (B).
A—Achterste steunpoot B—Voorste steunpoot
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Montage op NEW HOLLAND en CASE veldhakselaars

Vervolg op volgende pagina KM00321,000026E 1811FEB101/2

Kanaalbreedte afstellen
De kanaalbreedte van de veldhakselaar en het roterende
voorzetstuk moet gelijk zijn.

Vooringestelde kanaalbreedte

De vooringestelde kanaalbreedte (X) varieert afhankelijk
van de configuratie van het roterende voorzetstuk en de
veldhakselaar (zie overzicht):
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X—Vooringestelde
kanaalbreedte

Roterend voorzetstuk
Veldhakselaar Met vast frame Met kantelframe

FX 300
FX 375
FX 450
FX 28
FX 38
FX 48
FX 58

730 mm (2 ft. 4.68 in.) 700 mm (2 ft. 3.56 in.)

FX 30
FX 40
FX 50
FX 60

CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

715 mm (2 ft. 4.15 in.) 700 mm (2 ft. 3.56 in.)
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Montage op NEW HOLLAND en CASE veldhakselaars

KM00321,000026E 1811FEB102/2

KM00321,0000265 1829JAN101/1

Afstellen kanaalbreedte

De kanaalbreedte van het roterende voorzetstuk kan zo
nodig worden aangepast.

Procedure:

Draai de bouten (A) los.

Afdekking, invoerplaat en afstrijker (B) kunnen rond de
invoertrommel (C) worden gedraaid om de kanaalbreedte
te wijzigen.

BELANGRIJK: Zorg er na afstelling voor dat de
afstand tussen afstrijker en wand van de
invoertrommel 5 mm (0.2 in.) niet overschrijdt.
Zie “Afstrijker op invoertrommels” in het
hoofdstuk “Onderhoud”.

Draai bevestigingsbouten (A) vast.

A—Bevestigingsbouten
B—Afstrijker

C—Invoertrommel
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Kanaalbreedte afstellen
Indien het gedeelte tussen de behuizing en de
geleideplaten regelmatig geblokkeerd is, verstel dan de
kanaalbreedte zodanig dat de geleideplaten de buitenste
rand van de voorste invoerrollen afdekken.
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Montage op NEW HOLLAND en CASE veldhakselaars

KM00321,0000260 1811FEB101/1

Montage op NEW HOLLAND en CASE
veldhakselaars
1. Rijd de veldhakselaar voorzichtig naar voren totdat

de bevestigingsrail (A) in het aanbouwframe van
het roterend voorzetstuk ligt. Breng vervolgens de
voorste afscherming omhoog en koppel het roterend
voorzetstuk.

2. Breng aan linker en rechterzijde de borghaken (B) in
de betreffende openingen van het aanbouwframe aan.

3. Vergrendel de borghaken rechts en links met de
draadstang (C).

A—Bevestigingsrail
B—Borghaak

C—Draadstang
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Montage op NEW HOLLAND en CASE veldhakselaars

KM00321,0000271 1818FEB101/1

KM00321,000026F 1818FEB101/1

Borg de steunpoten
Borg de achterste steunpoten (A) in de hoogste positie.

Verwijder de voorste steunpoot (B) en vervang deze door
de meegeleverde plug.

OPMERKING: Als het roterende voorzetstuk aan de
veldhakselaar is bevestigd de voorste steunpoot (B)
in de steun op het aanbouwframe schuiven.

A—Achterste steunpoot B—Voorste steunpoot
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Aandrijfas koppelen
Bevestig de aandrijfas (A) op het invoerrollenkanaal en op
het transmissiehuis van het roterend voorzetstuk.

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen erop
letten dat de borgpennen van de aandrijfas
correct aangrijpen in de groeven van de
assen met spievertanding.

A—Aandrijfas
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Montage op NEW HOLLAND en CASE veldhakselaars

KM00321,0000270 1811FEB101/1

Montage afdekkingen kruiskoppelingsas op
veldhakselaar
Alleen op veldhakselaars met traploos variabele
snijlengte “HydroLoc”

Dek beide assen met spievertanding (A) en (B) met
beschermkap (D) af.

Afhankelijk van het feit welke as wordt gebruikt (A of B)
dient de afdekplaat (1) aan bovenzijde of onderzijde van
beugel (2) te worden gemonteerd.

Afhankelijk van het feit welke as wordt gebruikt (A of B)
dient de asbescherming (3) aan bovenzijde of onderzijde
te worden gemonteerd.

Dek de hydraulische motor (C) met beschermafdekking
(4) af. Verwijder de aanwezige beugel.

A—As met spievertanding
B—As met spievertanding
C—Hydraulische motor
D—Beschermkap

1—Afdekplaat
2—Beugel
3—Asbescherming
4—Beschermafdekking
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Montage op een KRONE veldhakselaar

KM00321,000025D 1817FEB101/1

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000261 1817FEB101/2

Compatibiliteitsoverzicht

WAARSCHUWING: Voordat het roterend
voorzetstuk op een veldhakselaar wordt
gemonteerd, dienen de stappen beschreven

onder “Voorbereiden van het roterend
voorzetstuk” te worden uitgevoerd.

Het overzicht hieronder toont de compatibiliteit tussen
roterende voorzetstukken en veldhakselaars.

Compatibiliteit roterend voorzetstuk/veldhakselaar

345....................................................................................... BIG X 500
360....................................................................................... BIG X V8

BIG X 500
BIG X 650

375....................................................................................... BIG X V8
BIG X V12
BIG X 650
BIG X 800
BIG X 1000

Kanaalbreedte afstellen
De kanaalbreedte van de veldhakselaar en het roterende
voorzetstuk moet gelijk zijn.

Vooringestelde kanaalbreedte

De vooringestelde kanaalbreedte (X) bedraagt 648 mm (2
ft. 1.51 in.).

X—Vooringestelde
kanaalbreedte
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Montage op een KRONE veldhakselaar

KM00321,0000261 1817FEB102/2

KM00321,0000276 1818FEB101/1

Afstellen kanaalbreedte

De kanaalbreedte van het roterende voorzetstuk kan zo
nodig worden aangepast.

Procedure:

Draai de bouten (A) los.

Afdekking, invoerplaat en afstrijker (B) kunnen rond de
invoertrommel (C) worden gedraaid om de kanaalbreedte
te wijzigen.

BELANGRIJK: Zorg er na afstelling voor dat de
afstand tussen afstrijker en wand van de
invoertrommel 5 mm (0.2 in.) niet overschrijdt.
Zie “Afstrijkers op invoertrommels” in het
hoofdstuk “Onderhoud”.

Draai bevestigingsbouten (A) vast.

A—Bevestigingsbouten
B—Afstrijker

C—Invoertrommel
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Voorste steunpoot monteren
Bij het aan of loskoppelen staat het roterende voorzetstuk
op drie steunpoten. Twee steunpoten (A) bevinden zich
aan onderzijde van het aanbouwframe. Als het werktuig
wordt geleverd, is de voorste steunpoot (B) bevestigd aan
de bovenste dwarsbalk van het aanbouwframe.

Alvorens het roterend voorzetstuk voor de eerste keer
wordt aangekoppeld dient de voorste steunpoot te zijn
geïnstalleerd:

• Zet het roterend voorzetstuk op een vlakke verharde
ondergrond.
• Breng het roterende voorzetstuk omhoog met een
kraan of vorkhefmast.

WAARSCHUWING: Bij het werken onder
het roterende voorzetstuk dient dit veilig
te worden ondersteund.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
vorkhefmast voldoet aan de gewichtsvereisten
voor het roterend voorzetstuk (zie
“Technische gegevens”).

• Verwijder de plug en monteer de voorste steunpoot (B).
A—Achterste steunpoot B—Voorste steunpoot
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Montage op een KRONE veldhakselaar

KM00321,0000262 1818FEB101/1

Montage op KRONE veldhakselaars

K
M
10
01
11
2
—
U
N
—
18
FE

B
10

1. Plaats het roterende voorzetstuk op de steunpoten (C)
en (D) aan voorzijde van de veldhakselaar.

2. Monteer het roterend voorzetstuk op het
invoerrollenkanaal van de veldhakselaar m.b.v. de
ophangpunten (A) en (B).

3. Observeer de invoerplaten (E) en geleideplaten (F)
terwijl het roterende voorzetstuk langzaam omhoog
wordt gebracht.

BELANGRIJK: De invoerplaten (E) en geleideplaten
(F) mogen geen contact maken met de
invoerrollen van de veldhakselaar.

4. Breng de achterste steunpoten (C) omhoog en borg
ze.

5. Verwijder de voorste steunpoot (B) en monteer de
plug.

6. Vergrendel het roterend voorzetstuk.

BELANGRIJK: Raadpleeg voor meer informatie
over het vergrendelmechanisme de
gebruikershandleiding van de veldhakselaar.
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A—Ophangpunt
B—Ophangpunt
C—Achterste steunpoot

D—Voorste steunpoot
E—Invoerplaten
F—Geleideplaat
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Montage op een KRONE veldhakselaar

KM00321,0000278 1818FEB101/1

KM00321,0000277 1818FEB101/1

Aansluiten hydraulische slangen
Sluit de hydraulische slangen (A) voor het inklappen
van het roterend voorzetstuk aan op de betreffende
hydraulische aansluitingen aan linkerzijde van de
veldhakselaar.

A—Hydraulische slangen
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Aandrijfas koppelen
Bevestig de aandrijfas (A) op de transmissie van de
veldhakselaar en het transmissiehuis van het roterend
voorzetstuk.

OPMERKING: Om de montage van de kruiskoppelingsas
te vergemakkelijken de borgbout (B) losdraaien
en de beschermhuls (C) op de kruiskoppelingsas
naar achteren schuiven. Na het monteren van de
kruiskoppelingsas de beschermhuls (C) weer op zijn
plaats schuiven en met de borgbout (B) borgen.

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen erop
letten dat de borgpennen van de aandrijfas
correct aangrijpen in de groeven van de
assen met spievertanding.
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A—Hydraulische slangen
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Afkoppelen van het roterend voorzetstuk

KM00321,0000279 1818FEB101/1

KM00321,0000263 1818FEB101/1

Monteer de voorste steunpoot (uitgezonderd
roterende voorzetstukken voor CLAAS
veldhakselaars)
Alvorens het roterende voorzetstuk af te koppelen de plug
verwijderen en de voorste steunpoot (A) monteren.

WAARSCHUWING: Bij het werken onder
het roterende voorzetstuk dient dit veilig
te worden ondersteund.

A—Steunpoot K
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Afkoppelen roterend voorzetstuk
OPMERKING: Klap het roterend voorzetstuk in

voordat het wordt neergezet.

1. Breng het roterend voorzetstuk volledig omlaag en zet
het op een vlakke ondergrond.

2. Zet de motor van de veldhakselaar uit, haal de sleutel
uit het contact en trek de handrem aan.

3. Maak de hydraulische aansluitkoppelingen (A) los van
de veldhakselaar en breng ze aan in de betreffende
steun (B).

4. Trek de aandrijfas los.
5. Laat links en rechts de steunpoten (C) zakken en

vergrendel deze op een geschikte hoogte. Trek
hiertoe de veerbelaste pen (D) uit en laat deze weer
terugschieten wanneer de steunpoot op de juiste
hoogte staat.

OPMERKING: Zet het roterend voorzetstuk neer
op een hoogte die het makkelijk maakt
om het voorzetstuk de volgende keer weer
aan te koppelen. Zet hem nooit neer
op een te lage plaats.

6. Open de vergrendeling op het aanbouwframe.
7. Start de veldhakselaar, breng het invoerrollenkanaal

verder omlaag en ontkoppel het aanbouwframe van
het roterend voorzetstuk.
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A—Hydraulische aansluitkop
pelingen

B—Beugel

C—Steunpoot
D—Pen
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Rijden op openbare wegen

WAARSCHUWING: Tijdens het rijden op openbare
wegen, ’s avonds of overdag, dient u zich aan
de verkeersregels te houden met betrekking tot
waarschuwingsborden, verlichting en veiligheid.
Zie het hoofdstuk “Veiligheid”.

BELANGRIJK: Raadpleeg de betreffende
gebruikershandleiding van de veldhakselaar

voor de lokaal geldende voorschriften en
bepalingen bij het rijden op de openbare weg.

Indien de lokale regelgeving dit verplicht, dienen de
uiteinden voor transport te worden ingeklapt.

BELANGRIJK: Kans op contact! Om schade
te voorkomen de cabinedeur van de
veldhakselaar sluiten voordat het roterende
voorzetstuk wordt ingeklapt.

Sluiten overdrukklep (roterend voorzetstuk
voor uitsluitend CLAAS veldhakselaars)
Sluit de overdrukklep (A) als op de openbare weg wordt
gereden om het onbedoeld uitklappen van de uiteinden te
voorkomen.

A—Overdrukklep
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Transportbeveiliging
Tijdens het rijden op de openbare weg dient het gehele
gebied rondom de verdelers te worden afgeschermd met
een transportbeveiliging (C).

Montage van de transportbeveiliging (C):

1. Klap de zijdelingse snijunits in, nadat de rotors
volledig tot stilstand zijn gekomen.

2. Monteer de transportbeveiliging (C) in het midden en
breng de rubber ringen aan.

3. Klap de beschermingsprofielen aan de zijkant omhoog
en breng de rubber ringen aan.

4. De glijschoenen, messen en overige scherpe randen
worden afgedekt door beschermende doeken (A).

Markeringsverlichting en richtingaanwijzers:

Aangezien de markeringsverlichting en richtingaanwijzers
van de veldhakselaar in geheven stand doorgaans
worden geblokkeerd door de verzameltrommels
is de transportbeveiliging uitgerust met twee extra
markeringslichten/richtingaanwijzers (B). Gebruik voor de
12 volt voeding de 7polige aansluiting aan de rechterzijde
van de veldhakselaar.

Grondspeling:
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A—Doeken
B—Markeringsverlichting/rich

tingaanwijzers

C—Transportbeveiliging

Tijdens het rijden op de openbare weg moet het roterend
voorzetstuk geheven zijn, zodat de transportbeveiliging
(C) zich ca. 300 mm (1 ft) boven de grond bevindt.
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OUCC002,00025B6 1829MAR071/1

Vergrendeling/ontgrendeling kantelframe

WAARSCHUWING: Vergrendel altijd het
kantelframe om ongecontroleerde bewegingen
van het voorzetstuk te voorkomen bij het
rijden op de openbare weg.

Bij het rijden op de openbare weg moet het voorzetstuk
helemaal zijn ingeklapt (transportstand). In deze stand
beschermen twee kettingen (A) het voorzetstuk tegen
kantelen.

Met het voorzetstuk in de transportstand moeten de
kettingen (A) periodiek zodanig via moer (B) worden
gespannen dat er een speling van ongeveer 1 mm (0.04
in.) blijft tussen de kettingschakels, om verdraaien te
vermijden en een juist werking te garanderen.

A—Ketting
B—Moer

X—1 mm (0.04 in.)
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OUCC002,0002662 1811APR071/1

Werkingsprincipe voorzetstuk
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A—Verzameltrommel
B—Invoerstangen
C—Tandenrij

D—Gewas in lengterichting
E—Invoertrommels
F—Geleidingstanden

G—Dwarsgeplaatste
invoertrommels

H—Geleiders en afstrijkers
I— Invoertanden

K—Roterend mes

Het voorzetstuk is in principe ontworpen voor het oogsten
van mais. Desondanks kan het voorzetstuk ook worden
gebruikt voor wholecrop silage, alfalfa, koolzaad, bonen,
gierst, zonnebloemen en andere stengelplanten.

Het snijsysteem maakt het mogelijk het gewas vanuit
iedere willekeurige richting te oogsten. Het maakt niet uit
hoe het gewas wordt benaderd — het kan evenwijdig,
onder rechte hoeken of indien gewenst onder een schuine
hoek worden benaderd.

Geen enkele stengel ontsnapt aan het gebied dat
door de roterende messen wordt bestreken. De snel
roterende messen (K) snijden alle stengels af binnen
de werkbreedte. De stengels passeren de langzaam
draaiende verzameltrommels (A) via de invoerstangen

(B). De stengel wordt gegrepen door de tandenrij (C), net
als bij een grijper.

Door de voorwaartse beweging van de verzameltrommel
(A) wordt het gewas tegen de invoertanden (I) gedrukt,
waardoor de stengels via de geleiders en afstrijkers
(H) naar de invoertrommel (E) worden meegevoerd.
De dwarsgeplaatste invoertrommels (G) duwen de
stengels van de linker en rechter secties achter de
verzameltrommels (A) langs. Hier komen de stengels in
contact met de invoertanden (F).

Vanaf hier worden de stengels in een constante en
compacte stroom in richting (D) naar de invoerrollen van
de veldhakselaar geleid.
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Werkingsprincipe voorzetstuk—Hoger
rendement door kleine tussenruimte tussen
de rijen
Er wordt een hoge rendement bereikt door het aantal
planten per oppervlakteeenheid te verhogen.

Het principe van deze methode is niet om het aantal rijen
te verdubbelen, maar om de gebruikelijke tussenruimte
tussen de rijen te verkleinen van 75 cm (30 in.) naar
30 cm (12 in.). Bij gelijkblijvende zaaddichtheid (10
planten/m2) kan de ruimte tussen de planten binnen de
rij worden verhoogd.

Voordelen van de methode:

• De individuele planten worden efficiënter geplaatst.
• Snellere schaduwvorming door de kleinere tussenruimte
tussen de rijen.
• Vermindering van erosie.
• Beter gebruik van stikstof in de grond.
• Rendementsverhogingen van ca. 1217%.
• Hogere kwaliteit.

Bediening van het voorzetstuk—Algemeen
Starten van de veldhakselaar

Het starten van de veldhakselaar, het inschakelen van
de messentrommel en voorzetstuk en het omkeren van
de invoerrollen dient altijd plaats te vinden bij stationair
draaiende motor (zie de gebruikershandleiding van de
veldhakselaar voor details).

De voorruitversnelling alleen inschakelen bij stationair
draaien. Hierdoor wordt onnodige slijtage van de
koppelingen voorkomen.

Terugdraaien van het voorzetstuk

Indien zich een blokkering voordoet de veldhakselaar
stoppen en de invoerrollen omkeren, zodat de roterende
messen tot stilstand komen. De blokkering dient met de
hand te worden verwijderd!

WAARSCHUWING: Bij het verwijderen van
een blokkering met de hand eerst de motor

uitschakelen, de contactsleutel uit het contactslot
verwijderen en wachten totdat alle roterende
componenten volledig tot stilstand zijn gekomen.

Om verwondingen of dodelijk letsel bij
omstanders te voorkomen op de noodknop
drukken om de bladen te stoppen.

Bediening van het voorzetstuk

De maximale werksnelheid in het veld bedraagt 15 km/h
(9.32 mph) bij de 360 en 375 en 20 km/h (12.42 mph) bij
de 330 en 345 voorzetstukken.

Houd bij het draaien op de kopakker het toerental vast.
Hierdoor wordt onnodige slijtage aan de aandrijflijn van
het voorzetstuk voorkomen.

Houd bij het wisselen van de silagewagen het voorzetstuk
ingeschakeld. Hierdoor wordt onnodige slijtage aan de
aandrijflijn van het voorzetstuk voorkomen.

Maïsoogst  Normale gewascondities
Als de messentrommel met de juiste snelheid draait en de
verzameltrommel de juiste snelheid (40 tot 44/min) heeft
in het staande gewas rijden.

De rijsnelheid is afhankelijk van de dichtheid van
het gewas, de gewassoort en de prestaties van de
veldhakselaar. Des te korter het gewas en des te lager de
dichtheid van het gewas des te sneller dient de bestuurder
te rijden om een goede werking van de invoerelementen
te bereiken.
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KM00321,000027E 1819FEB101/1

Maisoogst  Liggend gewas
Door een keer rond de akker te rijden, krijgt de bestuurder
een idee welke richting het beste werkt voor het oogsten
van het gewas. Kijk hoe het roterend voorzetstuk het
gewas naar binnen voert.

Benader het gewas zo mogelijk onder een rechte hoek
t.o.v. de richting waarin het ligt.

Monteer stengeloprichters (A) op iedere kleine
gewasverdeler (B). De onderdelen zijn verkrijgbaar via de
betreffende onderdelendienst.

Rij snel het gewas in met de verzameltrommels op de
laagst mogelijke snelheid (38 tot 44/min).

Op deze manier wordt de meest gelijkmatige gewasstroom
verkregen.
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KM00113,0000026 1830OCT091/1

Vervolg op volgende pagina KM00321,000027F 1819FEB101/2

Oogsten van kortstengelig mais
Het oogsten van kortstengelig mais moet plaatsvinden
met maximaal veldtoerental.

Stel de invoerbeugels (A) lager af zodat de stengels niet
verticaal in de invoerrollen komen.

A—Invoerbeugels
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Invoerbeugels (345, 360)
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Centrale invoerbeugels (375)

Wholecrop silage
Instructies voor in het veld

Goede resultaten worden bereikt indien de volgende
instructies worden opgevolgd en de omstandigheden
goed zijn, zoals een droog gewas.

Het staande gewas dient minimaal kniehoog te zijn.

Gebruik alleen scherpe messen en onbeschadigde
ruimers.

Monteer, indien niet aanwezig, een tweeversnellin
gentransmissie (optie)

Kies een hoger verzameltrommeltoerental (48 tot 52/min).
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KM00321,000027F 1819FEB102/2

Instructies voor het voorbereiden van het
roterend voorzetstuk

Monteer in geval van platliggend gewas stengeloprichters
(B) op iedere kleine gewasverdeler (A).

Controleer de slip en frictiekoppelingen van de
hoofdaandrijving vóór het begin van het seizoen. Zie
“Slipkoppelingen hoofdaandrijving  Vloeistofgekoeld
(optioneel op 345 en 360, standaard op 375)” of
“Frictiekoppelingen hoofdaandrijving (330, 345 en 360)” in
het hoofdstuk “Onderhoud”).

Scherpe messen en onbeschadigde ruimers zijn
essentieel.

Monteer de kit voor wholecrop silage Hierdoor wordt de
gewasinvoer significant verbeterd (zie “Aanpassing voor
wholecrop silage” in dit hoofdstuk).

Stel de ruimers zo dicht mogelijk af op de verzameltrommel
en invoertrommel.
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A—Kleine gewasverdeler B—Stengeloprichter

Stel de binnenste grote gewasverdeler zo hoog mogelijk
af (zie “Afstelling grote gewasverdelers” in dit hoofdstuk).
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Vervolg op volgende pagina OUCC002,00027FC 1819SEP071/6

Technische aanpassing voor wholecrop
silage (WCS)
Monteer in geval van wholecrop silage de speciale kit die

1. Verwijder de twee gewasverdelers tussen de twee
buitenste verzameltrommels (linker en rechterzijde)
samen met het kussenblok en vervang ze door de
korte WCS uiteinden (A).

2. Zet de twee buitenste gewasverdeleruiteinden in de
bovenste positie en draai ze in het kleinere hoekstuk
(B).

A—WCS uiteinden B—Hoek
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Bediening van het roterend voorzetstuk

Vervolg op volgende pagina OUCC002,00027FC 1819SEP072/6

3. Alleen bij 360 en 375 roterende voorzetstukken:

De buitenste uiteinde zijn gemonteerd met de sikkels
naar buiten gericht. Bij het inklappen van de buitenste
inklapbare delen erop letten dat de sikkels geen
contact maken met andere uitrustingsdelen. Zo nodig
de uiteinden van de sikkels bijwerken.
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Vervolg op volgende pagina OUCC002,00027FC 1819SEP073/6

Opmerkingen bij WCS

De ruimers (A) van alle trommels dienen scherpen randen
te hebben en de ruimte tussen de ruimers en de trommels
mag bij het draaien niet groter zijn dan 1 mm (0.04 in.).

A—Ruimer
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Vervolg op volgende pagina OUCC002,00027FC 1819SEP074/6

De ruimers die met bouten kunnen worden afgesteld
dienen zodanig te worden gepositioneerd dat er slechts
een minimale ruimte is tussen de conus van de ruimer en
de ruimers (I). Dit voorkomt de vorming van ophopingen
in de openingen (II).
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OUCC002,00027FC 1819SEP075/6

OUCC002,00027FC 1819SEP076/6

Het is erg belangrijk dat de ruimers (A) in orde zijn en de
randen scherp zijn. De vlakke ruimer (B) op de onderste
tandenrij is bevestigd met een bout, zodat deze eenvoudig
kan worden vervangen.

A—Ruimer B—Vlakke ruimer
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Voor het oogsten van gewas met dunne stengels dient
de veerspanning van de voorste invoerrollen te worden
verlaagd (zie gebruikershandleiding Veldhakselaar).
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OUCC002,00027DB 1817SEP071/1

Oogsten met zeer weinig of zeer veel
tussenruimte tussen de rijen (345, 360 en
375)
In dergelijke gevallen verdient het aanbeveling om
een speciale kit te monteren die bestaat uit vier korte
gewasverdelers (A) om de gewasinvoer te verbeteren (zie
het hoofdstuk “Accessoires”).

BELANGRIJK: De normale grote gewasverdelers
dienen te worden gebruikt in liggend gewas.

Monteer de korte gewasverdelers (A) op de plaats van de
grote gewasverdelers zoals afgebeeld.
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Instelling snijlengte bij CLAAS veldhakselaar
Bij CLAAS veldhakselaars worden de transmissie voor de
snijlengte en de snelheid van het roterend voorzetstuk
onafhankelijk van elkaar geschakeld.

De CLAAS veldhakselaar heeft twee snelheden voor
de aandrijving van het roterend voorzetstuk. Voor een
optimale werking bij alle snijlengten dient het KEMPER
roterend voorzetstuk te worden uitgerust met een
tweeversnellingentransmissie (optie).

Raadpleeg de gebruikshandleiding voor de instellingen
op de veldhakselaar.

Bij het KEMPER roterend voorzetstuk worden de 1e (A) en
2e snelheid (B) direct op het transmissiehuis geschakeld.
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A—1e snelheid B—2e snelheid

Snijlengte en trommelsnelheid bij CLAAS
veldhakselaars 860880 (type 491)
Zie de onderstaande tabel voor het bepalen van de
snijlengteinstelling.

OPMERKING: De tweeversnellingentransmissie (IV) is
een optie. De overbrengingsverhouding van de
standaard transmissie komt overeen met de 1e
snelheid van de tweeversnellingentransmissie.

Messentrommel met 24 messen (type 491)
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II—Snijlengte,
messentrommel met

24 messen

II—Hendel 1 (B) positie III—Hendel 2 (A) positie IV—Roterend
voorzetstuk, snelheid

V—Verzameltrommel,
snelheid

4 mm 1 Langzaam 2 33
5,5 mm 1 Snel 2 42
7 mm 2 Langzaam 1 42
9 mm 2 Snel 1 52
14 mm 3 Langzaam 1 42
17 mm 3 Snel 1 52
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Snijlengte en trommelsnelheid bij CLAAS
veldhakselaars 830900 (type 492)
Zie de onderstaande tabel voor het bepalen van de
snijlengteinstelling.

OPMERKING: De tweeversnellingentransmissie (IV) is
een optie. De overbrengingsverhouding van de
standaard transmissie komt overeen met de 1e
snelheid van de tweeversnellingentransmissie.

Messentrommel met 24 messen (type 492)
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II—Snijlengte,
messentrommel met

2x12 messen

II—Hendel 1 (B)
positie

III—Hendel 2 (A)
positie

IV—Hendel (C)
positie

V—Roterend
voorzetstuk, snelheid

VI—Verzameltrom
mel, snelheid

4 mm 1 Langzaam Langzaam 1 42
5,5 mm 1 Snel Snel 1 51
7 mm 2 Langzaam Langzaam 2 53
9 mm 2 Snel Snel 1 51
14 mm 3 Langzaam Langzaam 2 53
17 mm 3 Snel Snel 2 64

Messentrommel met 20 messen (type 492)
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II—Snijlengte,
messentrommel met

2x10 messen

II—Hendel 1 (B)
positie

III—Hendel 2 (A)
positie

IV—Hendel (C)
positie

V—Roterend
voorzetstuk, snelheid

VI—Verzameltrom
mel, snelheid

5 mm 1 Langzaam Langzaam 1 42
6,5 mm 1 Snel Snel 1 51
8,5 mm 2 Langzaam Langzaam 2 53
11 mm 2 Snel Snel 1 51
17 mm 3 Langzaam Langzaam 2 53
21 mm 3 Snel Snel 2 64
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Vervolg op volgende pagina KM00321,0000284 1822FEB101/6

Snijlengte en trommelsnelheid bij CLAAS
veldhakselaars 830900 (type 493)
Tweeversnellingentransmissie

De tweeversnellingentransmissie van het roterend
voorzetstuk is beschikbaar in twee versies:

• Verhoogde snelheid voor een normale tot grote
snijlengte (standaard)

• Verlaagde snelheid voor een korte snijlengte (optie)

Zie de onderstaande tabel voor het bepalen van de
snijlengteinstelling.

Messentrommel met 28 messen (type 493)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een normale
tot grote snijlengte (standaard)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x14 messen 2x7 messen Snelheid Snelheid t/min
5,1 mm 10,2 mm 1 51
6,0 mm 12,0 mm 1 51
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm

1

2 64
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm 2 64
9,4 mm 18,8 mm 2 64
10,3 mm 20,6 mm 2 64
11,1 mm 22,2 mm 2 64
12,0 mm 24,0 mm

2

2 64
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Vervolg op volgende pagina KM00321,0000284 1822FEB102/6

Messentrommel met 28 messen (type 493)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een korte
snijlengte (optie)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x14 messen 2x7 messen Snelheid Snelheid t/min
3,4 mm 6,8 mm 2 41
4,3 mm 8,6 mm 2 41
5,1 mm 10,2 mm 2 41
6,0 mm 12,0 mm 2 41
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm

1

1 51
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm 1 51
9,4 mm 18,8 mm

2

1 51
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Messentrommel met 24 messen (type 493)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een normale
tot grote snijlengte (standaard)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x12 messen 2x6 messen Snelheid Snelheid t/min
6 mm 12 mm 1 51
7 mm 14 mm 1 51
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

2 64
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm 2 64
11 mm 22 mm 2 64
12 mm 24 mm 2 64
13 mm 26 mm 2 64
14 mm 28 mm

2

2 64
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Messentrommel met 24 messen (type 493)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een korte
snijlengte (optie)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x12 messen 2x6 messen Snelheid Snelheid t/min
4 mm 8 mm 2 41
5 mm 10 mm 2 41
6 mm 12 mm 2 41
7 mm 14 mm 2 41
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

1 51
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm 1 51
11 mm 22 mm

2

1 51
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Messentrommel met 20 messen (type 493)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een normale
tot grote snijlengte (standaard)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x10 messen 2x5 messen Snelheid Snelheid t/min
7,3 mm 14,7 mm 1 51
8,5 mm 17,0 mm 1 51
9,7 mm 19,3 mm 1 51
10,8 mm 21,7 mm 1 51
12 mm 24 mm

1

2 64
10 mm 20 mm 1 51
11,2 mm 22,4 mm 1 51
12,4 mm 24,8 mm 2 64
13,6 mm 27,2 mm 2 64
14,8 mm 29,6 mm 2 64
16 mm 32 mm 2 64
17,2 mm 34,4 mm

2

2 64
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Messentrommel met 20 messen (type 493)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een korte
snijlengte (optie)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x10 messen 2x5 messen Snelheid Snelheid t/min
5,0 mm 10,0 mm 2 41
6,2 mm 12,3 mm 2 41
7,3 mm 14,7 mm 2 41
8,5 mm 17,0 mm 2 41
9,7 mm 19,3 mm 1 51
10,8 mm 21,7 mm 1 51
12,0 mm 24,0 mm

1

1 51
10,0 mm 20,0 mm 1 51
11,2 mm 22,4 mm 1 51
12,4 mm 24,8 mm 1 51
13,6 mm 27,2 mm

2

1 51
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Snijlengte en trommelsnelheid bij CLAAS
veldhakselaars 930980 (type 494)
Tweeversnellingentransmissie

De tweeversnellingentransmissie van het roterend
voorzetstuk is beschikbaar in twee versies:

• Verhoogde snelheid voor een normale tot grote
snijlengte (standaard)

• Verlaagde snelheid voor een korte snijlengte (optie)

Zie de onderstaande tabel voor het bepalen van de
snijlengteinstelling.

Messentrommel met 36 messen (type 494)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een normale
tot grote snijlengte (standaard)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x18 messen 2x9 messen Snelheid Snelheid t/min
4 mm 8 mm 1 51
4,7 mm 9,4 mm 1 51
5,3 mm 10,6 mm 1 51
6,0 mm 12,0 mm 1 51
6,7 mm 13,4 mm

1

2 64
7,3 mm 14,6 mm 2 64
8 mm 16 mm 2 64
8,7 mm 17,4 mm 2 64
9,3 mm 18,6 mm

2

2 64
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Messentrommel met 36 messen (type 494)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een korte
snijlengte (optie)

K
M
10
01
12
3
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x18 messen 2x9 messen Snelheid Snelheid t/min
2,7 mm 5,4 mm 2 41
3,3 mm 6,6 mm 2 41
4,0 mm 8,0 mm 2 41
4,7 mm 9,4 mm 2 41
5,3 mm 10,6 mm 1 51
6,0 mm 12,0 mm 1 51
6,7 mm 13,4 mm

1

1 51
7,3 mm 14,6 mm 2 1 51

Messentrommel met 24 messen (type 494)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een normale
tot grote snijlengte (standaard)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x12 messen 2x6 messen Snelheid Snelheid t/min
6 mm 12 mm 1 51
7 mm 14 mm 1 51
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

2 64
11 mm 22 mm 2 64
12 mm 24 mm 2 64
13 mm 26 mm 2 64
14 mm 28 mm

2

2 64
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Messentrommel met 24 messen (type 494)

Tweeversnellingentransmissie (III) voor een korte
snijlengte (optie)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmissie,
veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x12 messen 2x6 messen Snelheid Snelheid t/min
4 mm 8 mm 2 41
5 mm 10 mm 2 41
6 mm 12 mm 2 41
7 mm 14 mm 2 41
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

1 51
11 mm 22 mm 2 1 51

Instelling snijlengte bij NEW HOLLAND en
CASE veldhakselaar
BELANGRIJK: Bij veldhakselaars uitgerust met

het HYDROLOCsysteem (traploos variabele
snijlengte) mag de trommelsnelheid van
het KEMPER roterend voorzetstuk 65/min
niet overschrijden. Dit komt overeen met
een ingaande snelheid van 620/min bij het
transmissiehuis van het roterend voorzetstuk.

De schakelhendel voor de snijlengte (A) bevindt zich aan
rechterzijde naast het invoerrollenkanaal (in rijrichting
gezien).

Als High (H) of Low (L) wordt geschakeld, wijzigt de
snelheid van het roterend voorzetstuk overeenkomstig
(zie onderstaande tabel: Snijlengte en trommelsnelheid
bij NEW HOLLAND en CASE veldhakselaar).
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A—Schakelhendel
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Het roterend voorzetstuk wordt aangedreven via de
aandrijfassen (A) en (B) aan linkerzijde (in rijrichting
gezien).

A—Aandrijfas B—Aandrijfas
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Bij het KEMPER roterend voorzetstuk worden de 1e en
2e snelheid direct op het transmissiehuis geschakeld.

BELANGRIJK: De trommelsnelheid mag 65/min
niet overschrijden.
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Snijlengte en trommelsnelheid bij NEW
HOLLAND en CASE veldhakselaar
De onderstaande tabel toont de snijlengteinstelling voor
de volgende veldhakselaartypen:
NEW HOLLAND ...................................................................... FX 30

FX 40
FX 50
FX 60

CASE.................................................................................... CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

Messentrommel met 12 messen

K
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5
—
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N
—
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B
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I—Veldhakselaar,
snelheid

II—Snijlengte,
messentrommel met

12 messen

III—Aandrijfas A/B IV—Roterend
voorzetstuk, snelheid

V—Verzameltrommel,
snelheid

4 mm A 1 24
5 mm A 1 30
6 mm A 1 36
7 mm A 1 42
8 mm A 1 48
9 mm A 1 54

L

10 mm A 1 60
8 mm B 2 44
9 mm B 2 50
10 mm B 2 56
11 mm B 2 61
12 mm B 1 50
13 mm B 1 55
14 mm B 1 59
15 mm B 1 63
16 mm A 2 55
17 mm A 2 58
18 mm A 2 62
19 mm A 2 65

H

20 mm A 1 52
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Snijlengte en trommelsnelheid bij KRONE
veldhakselaar
Raadpleeg voor meer informatie over de
snijlengteinstelling de gebruikershandleiding van
de veldhakselaar.

BELANGRIJK: Om schade aan het roterend
voorzetstuk te voorkomen, mag de
trommelsnelheid van het KEMPER roterend
voorzetstuk 65/min niet overschrijden
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Zijdelingse bodemdruk voorzetstuk afstellen
(optioneel op 345 en 360, standaard op 375)
Kleine onregelmatigheden in de ondergrond worden
geabsorbeerd en gecorrigeerd door twee spanveren (A).
Onder normale omstandigheden hangt het voorzetstuk
enigszins boven de grond. Indien het voorzetstuk niet
voldoende of juist zeer sterk op hobbels in de grond
reageert, kunnen de spanveren worden afgesteld door
aan de moeren (B) te draaien.

• Draai de moeren (B) los voor een lagere bodemdruk.
• Draai de moeren (B) vast voor een hogere bodemdruk.
Zet de borgmoeren (B) vast na het afstellen.

OPMERKING: Zet de veldhakselaar op een vlakke
ondergrond alvorens de spanveren af te stellen en
zorg ervoor dat het voorzetstuk horizontaal staat.

A—Veren B—Stelmoeren
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Afstelling van de invoerbeugels (330, 345 en
360)
Invoerbeugel (A) duwt de stengels naar voren om de
gewasinvoer te verbeteren. De hoogte ervan kan aan de
gewascondities worden aangepast.

Afhankelijk van de hoogte van het gewas, dient de
centrale invoerbeugel zo hoog mogelijk te worden
afgesteld.

BELANGRIJK: De invoerbeugels niet zo hoog
afstellen dat ze contact met elkaar maken in
de transportstand. Na een afstelling dit altijd
controleren om schade te voorkomen.
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360 RHU invoerbeugel

A—Invoerbeugel
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Afstellen invoerbeugels (375 tot productiejaar 2009)
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De invoerbeugel (A) duwt de stengels naar voren om de
gewastoevoer te verbeteren. De hoogte van de beugel
kan worden afgestemd op de oogstomstandigheden.

Afhankelijk van de gewashoogte moet de centrale
invoer/geleidebeugel (B) zo hoog mogelijk worden
afgesteld.

• De zijdelingse invoerbeugels (A) kunnen op twee
standen (hoog of laag) worden afgesteld door de
schroeven (C) in de bovenste of onderste opening van
de steunen (D) aan te brengen.
• De invoer/geleidebeugel (B) kan op verschillende
standen worden afgesteld door de bout (E) ergens in de
sleuf vast te zetten.

BELANGRIJK: De invoerbeugels niet zo hoog
afstellen dat ze contact met elkaar maken in
de transportstand. Na een afstelling dit altijd
controleren om schade te voorkomen.

A—Invoerbeugel
B—Invoer/geleidebeugel
C—Bevestigingsschroef

D—Steun
E—Stelbout
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Afstellen invoerbeugels (375 vanaf
productiejaar 2010)
De invoerbeugels (A) en (B) duwen de stengels naar
voren om de gewastoevoer te verbeteren.

De hoogte van de centrale invoerbeugel (A) kan worden
afgestemd op de oogstomstandigheden.

Stel de centrale invoerbeugel (A) afhankelijk van de
gewashoogte zo hoog mogelijk af.

• De centrale invoerbeugel (A) kan op verschillende
standen worden afgesteld door de bout (C) ergens in
de sleuf vast te zetten.

WAARSCHUWING: De invoerbeugels worden
ondersteund door een gasdrukveer (D). Let
goed op bij het afstellen van de invoerbeugels
om letsel te voorkomen.

A—Centrale invoerbeugel
B—Zijdelingse invoerbeugel

C—Stelbout
D—Gasdrukveer
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ZX,686RHU013510 1801MAR991/1

Afstelling van de grote gewasverdelers
De werkhoogte van iedere grote gewasverdeler (A) kan
worden afgesteld.

Draai bevestigingsbout (B) van afstelbeugel (C) los en zet
de verdeler (A) in de gewenste positie.

Draai bout (B) vast.
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Stuurhulp (optie)
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A—Sensor, links B—Sensor, rechts C—Afdekking X—10 tot 30 mm (0.40 tot 1.18 in.)

Het roterende voorzetstuk is voorzien van eenmogelijkheid
voor de bevestiging van het rijengeleidingssysteem
(stuurhulp). Dit houdt in dat de centrale gewasverdeler

(4) en de gewasverdeler aan linkerzijde (3) zijn voorzien
van een dwarsbalk waarop de sensoren (A) en (B) zijn
gemonteerd.
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 Zonder stuurhulp zijn de gewasverdelers (3) en (4)
voorzien van afdekkingen (C).

 Met stuurhulp (af fabriek of achteraf gemonteerd)
zijn de twee sensoren (A) en (B) geïntegreerd in de
gewasverdelers (3) en (4).

BELANGRIJK: Let er bij het gebruik van het
stuurhulpsysteem op dat de afstand (X)
tussen de uiteinden van de sensoren 10 tot
30 mm (0.40 tot 1.18 in.) bedraagt en dat de
sensoren vrij kunnen bewegen.

De kabelboomaansluiting is afhankelijk van het merk en
type veldhakselaar. Raadpleeg de afbeelding hiernaast
voor de juiste kabelboomaansluiting.

A—Blauw
B—Groengeel
C—Bruin

D—Sensor, links
E—Sensor, rechts
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OUCC002,00027DF 1818SEP071/1

OUCC002,00027E0 1818SEP071/1

OUCC002,00025C6 1802APR071/1

Speciale kit voor rijengeleiding (stuurhulp)
Bij het besturen van een veldhakselaar is 90% van de
aandacht van de bestuurder gericht op het sturen. De
volledige mogelijkheden van de machine kunnen alleen
worden gebruikt als er sprake is van een stuurhulp.

Er is een speciale kit beschikbaar als accessoire. Deze
bestaat uit:

• (2) sensorsystemen met aansluitkabels
• (1) hardwareset voor installatie op het voorzetstuk
• (1) montageinstructies

Kit automatische hoogteregeling
De automatische hoogteregeling bestaat uit twee
sensoren op de beide buitenste gewasverdelers die
de contouren van de grond volgen en het roterende
voorzetstuk zo parallel met de grond houden.

De elektrische ingangssignalen van de sensoren worden
door de hoofdbesturingseenheid omgezet in een bepaalde

hoeveelheid hydraulische olie. Raadpleeg voor meer
informatie over de automatische hoogteregeling de
gebruikershandleiding van de veldhakselaar.

Afhankelijk van de oliehoeveelheid wordt een cilinder
zodanig in of uitgeschoven dat het roterende voorzetstuk
altijd parallel aan de grond blijft.

Speciale kit voor wholecrop silage
Ter verbetering van de mogelijkheden van het voorzetstuk
in geval van wholecrop silage is als accessoire een
speciale kit leverbaar.

Bij de 330 en 345 voorzetstukken bestaat de kit uit:

• (2) hoekstukken voor de buitenste gewasoptillers
• (2) uiteinden die de taak van gewasverdelers vervullen
• (1) montageinstructies
Bij het 360 voorzetstuk bestaat de kit uit:

• (2) haken die de taak van contramessen vervullen
• (2) hoekstukken voor de buitenste gewasoptillers
• (2) uiteinden die de taak van gewasverdelers vervullen
• (1) montageinstructies
Bij het 375 voorzetstuk bestaat de kit uit:

• (4) haken die de taak van contramessen vervullen
• (2) hoekstukken voor de buitenste gewasoptillers
• (2) uiteinden die de taak van gewasverdelers vervullen
• (1) montageinstructies

Speciale kit voor gewas met zeer weinig of
zeer veel tussenruimte tussen de rijen (345,
360 en 375)
Ter verbetering van de capaciteit van het voorzetstuk bij
het oogsten van dergelijk gewas is als accessoire een
speciale kit leverbaar.

Deze kit bestaat uit korte gewasverdelers die de grote
gewasverdelers vervangen.

Speciale kit voor hakselkwaliteit
Ter verbetering van de hakselkwaliteit is als accessoire
een speciale kit leverbaar. Om verstoppingen in het
invoerkanaal te voorkomen, met name bij gebruik van een
zijde van het roterende voorzetstuk bij het oogsten parallel
aan de rijen, kan m.b.v. deze kit het invoerkanaal worden
aangepast aan de kanaalbreedte van de veldhakselaar.

De kit bestaat uit:

• (2) afdekkingen voor de invoertrommels
• (2) gewijzigde geleidingsplaten voor een betere uitlijning
met het invoerkanaal
• (2) afstelbare hoekstukken
• (1) montageinstructies
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Storingstabel

Vervolg op volgende pagina KM00321,000028A 1823FEB101/2

Verhelpen van storingen aan het roterend
voorzetstuk

WAARSCHUWING: Alvorens afstellingen of
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren,

moet u ALTIJD de motor uitzetten, de sleutel
uit het contact halen en wachten totdat alle
draaiende delen stilstaan.

Symptoom Probleem Oplossing

Het benodigde motorvermogen is
zeer hoog

Stompe messen Vervang de messen.

Defecte ruimers Monteer nieuwe ruimers

Roterende messen draaien niet
regelmatig

Ophoping van bladeren onder de
roterende messen, vuil bij de trommels

Reinig de roterende messen dagelijks
of zo vaak als nodig bij continu
gebruik.

Defecte ruimers Monteer nieuwe ruimers

Roterend voorzetstuk vibreert Onbalans veroorzaakt door ongelijke
messen

Vervang de messen paarsgewijs.

Een van de ruimers is beschadigd. Vervang beide ruimers.

Onbalans veroorzaakt door vuil in de
roterende messen

Reinig de roterende messen.

Overmatige verticale speling van de
roterende messen

Maak de messen recht of monteer
nieuwe messen.

Ophoping van plantenresten bij de
afstrijkers

Afstrijkers niet correct gepositioneerd Raadpleeg het hoofdstuk
“Onderhoud”.

Stengels worden naar voren
geduwd voordat ze worden
afgesneden (lange, oneven
stoppels)

Bij de kleine gewasverdelers hebben
zich bladeren verzameld

Reinig de verdeelpunten.

Een van de ruimers is beschadigd. Vervang beide ruimers.

Roterende messen zijn bot Vervang de messen.

Transmissie wordt te warm Te weinig of te veel transmissieolie Controleer het transmissieolieniveau.

Verzameltrommels of
invoertrommels stoppen met
draaien (roterende messen draaien
nog)

Ophoping van gewas in het
invoergedeelte

Keer de draairichting van de
invoerrollen van de veldhakselaar
kortstondig om; herhaal deze stap
indien noodzakelijk.

Defecte transmissie Neem contact op met uw KEMPER
dealer.

Buitenste verzameltrommels en
roterende messen stoppen met
draaien

Defecte klauwkoppeling (schakelmof) Neem contact op met uw KEMPER
dealer.
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Storingstabel

KM00321,000028A 1823FEB102/2

Symptoom Probleem Oplossing

De complete linker of rechterzijde
van het roterende voorzetstuk stopt
met draaien

Linker of rechter slipkoppeling defect Neem contact op met uw KEMPER
dealer.

Verstopping in het hydraulisch
systeem van het buitenste
inklapgedeelte

Een vreemd voorwerp (bijv. graan of
zand) blokkeert de smoring.

Neem contact op met uw KEMPER
dealer.

402 041910

PN=86



Smering en onderhoud

OUKM001,0000012 1815FEB051/1

KM00321,0000195 1810JUN091/1

Onderhoudsintervallen

WAARSCHUWING: Alvorens instellingen of
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren altijd:
 De machine uitschakelen  De sleutel uit het
contact verwijderen  Wachten tot de bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

BELANGRIJK: De genoemde onderhoudsintervallen
gelden bij normale bedrijfsomstandigheden.
In zware of ongunstige gebruikssituaties kan
smering en olieverversen vaker nodig zijn.

BELANGRIJK: Vervang alle beschadigde onderdelen.

Elke loszittende bout moet met het juiste
aantrekkoppel worden vastgezet.

Vóór het doorsmeren de smeernippels reinigen.
Beschadigde smeernippels onmiddellijk vervangen.
Indien een nieuwe smeernippel geen vet doorlaat,
deze verwijderen en controleren waarom de doorgang
geblokkeerd is.

De in dit hoofdstuk genoemde smeer en
onderhoudswerkzaamheden moeten ook voor en
na het oogstseizoen worden uitgevoerd.

Versnellingsbakolie
Gebruik olie met een viscositeit die past bij de
omgevingstemperatuur die wordt verwacht.

Transmissieolie dient te voldoen aan API classificatie
GL5.
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Smering en onderhoud

KM00321,000028B 1824FEB101/1

Overzicht van transmissies en olieniveaus van het roterend voorzetstuk (deel 1)
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Roterend voorzetstuk 360 afgebeeld

A—Olieaftapplug
B—Olievulplug

C—Ontluchting
D—Olieniveauplug

1— Invoertrommel overbrenging
met rechte vertanding
(permanente smering)

2—Haakse overbrenging met
rechte vertanding  1,0 l (0.26
U.S. gal)

3—Dwarsgeplaatste
invoertrommel met haakse
overbrenging en rechte
vertanding  0,85 l (0.22 U.S.
gal)

Transmissie roterend voorzetstuk

OPMERKING: Zes dwarsgeplaatste invoertrommels met
haakse overbrenging en rechte vertanding (3)
worden gebruikt bij het voorzetstuk 375, vier bij het
voorzetstuk 360 en twee bij het voorzetstuk 345.

OPMERKING: Het voorzetstuk 330 is niet voorzien van
een haakse overbrenging en rechte vertanding (3)
voor dwarsgeplaatste invoertrommels.
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Smering en onderhoud

KM00321,000028D 1824FEB101/1

Overzicht van transmissies en olieniveaus van het roterend voorzetstuk (deel 2)
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Roterend voorzetstuk 360 afgebeeld

A—Olieaftapplug
B—Olievulplug

C—Ontluchting
D—Olieniveauplug

1—Dwarsgeplaatste
invoertrommel met haakse
overbrenging en rechte
vertanding  4,8 l (1.26 U.S.
gal)

Transmissie roterend voorzetstuk (verzameltrommel)

OPMERKING: Tien verzameltrommels met haakse
overbrenging en rechte vertanding (1) worden

gebruikt bij het voorzetstuk 375, acht bij het
voorzetstuk 360, zes bij het voorzetstuk 345
en vier bij het voorzetstuk 330.
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Smering en onderhoud

KM00321,000028C 1823FEB101/3

KM00321,000028C 1823FEB102/3

KM00321,000028C 1823FEB103/3

Overzicht van olieniveaus voor de ingaande
transmissie
Roterende voorzetstukken voor CLAAS
veldhakselaars

1—Haakse overbrenging  0,9 l
(0.24 U.S. gal)

2—Transmissiehuis voor
aandrijfas W2400  4,5 l
(1.19 U.S. gal)

3—Transmissiehuis voor
aandrijfas W2500  4,3 l
(1.14 U.S. gal)
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Roterende voorzetstukken voor NEW HOLLAND
en CASE veldhakselaars

1—Transmissiehuis voor
veldhakselaars zonder
IVLOC transmissie  3,5 l
(0.92 U.S. gal)

1—Transmissiehuis voor
veldhakselaars met IVLOC
transmissie  4,0 l (1.06 U.S.
gal)
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Roterende voorzetstukken voor KRONE
veldhakselaars

1—Haakse overbrenging  0,9 l
(0.24 U.S. gal)
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Smering en onderhoud

ZX,688RHU009807 1819JUN981/1

KM00321,0000194 1809JUN091/1

KM00321,0000196 1810JUN091/1

Olienievau controleren en olieverversen
Breng het voorzetstuk enigszins omhoog zodat het
horizontaal staat en controleer het olieniveau in de
transmissies en haakse overbrengingen. Het olieniveau
is correct als dit de onderkant van de olieniveauplug (D)
bereikt.

Ververs de olie om de 500 bedrijfsuren of aan het eind
van elk oogstseizoen.

De olie aftappen, wanneer deze nog warm is (b.v. na het
gebruik). Verwijder de vulplug (B) en de aftapplug (A) en

vang de olie op in een geschikte opvangbak. Reinig de
aftapplug (A) voordat deze wordt aangebracht en vul met
de juiste oliehoeveelheid.

BELANGRIJK: Niet met teveel olie vullen, aangezien
dit leidt tot oververhitting en olieverliezen.

Let erop dat de ontluchting altijd is aangebracht
aan de buitenzijde van de haakse overbrenging
van de verzameltrommel in rijrichting gezien.

Smeermiddelen
Gebruik smeervet op basis van NLGIconsistentienum
mers en de verwachte buitentemperatuur tot aan de
volgende onderhoudsbeurt.

De volgende smeervetten worden geadviseerd:
Fabrikant Beschrijving
ARAL ARALUB FDP 00
BP ENERGREASE HT 00 EP
TEXACO STARFAK E 900
WESTFALEN GRESANAT X 00

Ook andere soorten smeervet kunnen worden gebruikt,
mits deze voldoen aan de volgende specificaties:

NLGI classificatie GCLB

BELANGRIJK: Sommige vetverdikkingsmiddelen
kunnen niet met andere worden gecombineerd.
Informeer bij uw smeermiddelenleverancier
alvorens verschillende smeermiddelen
met elkaar te mengen.
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Koelvloeistof slipkoppeling hoofdaandrijving

Het koelsysteem van de slipkoppeling van de
hoofdaandrijving is het gehele jaar beschermd tegen
corrosie en vorst tot 37 °C (34 °F).

Gebruik een koelvloeistofconcentraat op
ethyleenglycolbasis met een laag silicaatgehalte.
De mengverhouding bedraagt 50% concentraat en 50%
water.

Het koelvloeistofconcentraat dient van dien aard te zijn
dat er geen cavitatiecorrosie aan gietijzerdelen in het
koelsysteem kan optreden.

Een mengsel van 50% ethyleenglycol koelvloeistof
met 50% water biedt een beveiliging tegen bevriezing
tot 37 °C (34 °F). Indien bescherming tegen lagere

temperaturen nodig is, raadpleeg dan uw KEMPER
dealer.

De waterkwaliteit is belangrijk voor een optimale
werking van het koelsysteem. Er wordt gedestilleerd,
gedeïoniseerd of gedemineraliseerd water aanbevolen
voor menging met koelvloeistofconcentraat op basis van
ethyleenglycol.

Verversingsintervallen koelvloeistof

Na de eerste 3 jaar of 3000 bedrijfsuren de koelvloeistof
van de slipkoppeling van de hoofdaandrijving aftappen,
het koelsysteem doorspoelen en met verse koelvloeistof
vullen. Tap bij elk interval de koelvloeistof af, spoel het
systeem door en vul met nieuwe koelvloeistof.
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Smering en onderhoud

KM00321,0000197 1810JUN091/1

KM00321,0000198 1810JUN091/1

DX,LUBST 1818MAR961/1

KM00321,000028E 1824FEB101/1

Gebruik van andere en synthetische smeermiddelen

De omstandigheden kunnen in bepaalde gebieden het
gebruik van andere, in deze handleiding niet aangegeven
smeermiddelen noodzakelijk maken.

Enkele smeermiddelen zijn mogelijk in uw regio niet
verkrijgbaar.

Neem contact op met uw KEMPER dealer voor informatie
en aanbevelingen.

Synthetische smeermiddelen kunnen worden gebruikt
indien ze aan de in deze handleiding genoemde
prestatievereisten voldoen.

De in deze handleiding aangegeven temperatuurgrens
waarden en onderhoudsintervallen gelden voor gewone
en synthetische smeermiddelen.

Er mogen bewerkte smeermiddelen (terugwinningspro
ducten) worden gebruikt, mits ze met de specificaties
overeenstemmen.

Mengen van smeermiddelen

Over het algemeen is het niet toegestaan om verschillende
oliesoorten en oliemerken te mengen. De door de
fabrikant gebruikte olietoevoegingen zijn zo gekozen dat
de oliën beantwoorden aan bepaalde specificaties en
vereisten.

Het mengen van verschillende oliën kan de beoogde
werking van de toevoegingen nadelig beïnvloeden en de
smering verminderen.

Neem contact op met uw KEMPER dealer voor informatie
en aanbevelingen.

Opslag van smeermiddelen

Uw machines kunnen alleen optimaal werken als schone
smeermiddelen worden gebruikt.

Gebruik voor de opslag van alle smeermiddelen altijd
schone vaten.

Bewaar smeermiddelen en vaten indien mogelijk in een
ruimte die vrij is van stof, vocht en overige vervuiling.

Sla vaten liggend op om ophoping van water en vuil te
voorkomen.

Zorg dat alle vaten gemarkeerd zijn zodat de inhoud
duidelijk is.

Verwijder oude opslagvaten en de restanten smeermiddel
op de juiste wijze.

Om de 10 bedrijfsuren  Aandrijfas
Met vet smeren.

A—Aandrijfas, roterende
voorzetstukken voor NEW
HOLLAND, CASE en
KRONE veldhakselaars

B—Aandrijfas, roterende
voorzetstukken voor
CLAAS veldhakselaars
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Smering en onderhoud

KM00321,000028F 1824FEB101/1

KM00321,0000290 1824FEB101/1

KM00321,0000291 1824FEB101/1

Om de 10 bedrijfsuren  Roterende
gewasverdeler
Met vet smeren.

ZX
01
39
00

—
U
N
—
26
N
O
V
97

Om de 10 bedrijfsuren  Onderste rollen
kantelframe (indien aanwezig, standaard op
375)
Met vet smeren.
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Om de 50 bedrijfsuren  Onderste pen
hydraulische cilinder en framescharnier
Met vet smeren.
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Smering en onderhoud

KM00321,0000292 1824FEB101/1

KM00321,0000293 1824FEB101/1

KM00321,0000294 1824FEB101/1

Om de 50 bedrijfsuren  Scharnieren van
buitenste eenheden
Met vet smeren.
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Een keer per jaar  Veiligheidskoppeling
verzameltrommel
Met temperatuurbestendig vet smeren.
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Een keer per jaar—Bovenste rollen
kantelframe (indien aanwezig, standaard op
375)
Met vet smeren.
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Smering en onderhoud

KM00321,0000295 1824FEB101/1

KM00321,0000296 1824FEB101/1

ZX,688RHU009812 1801NOV971/1

Om de tot 3 jaar—Koelvloeistof slipkoppeling vervangen (indien aanwezig, standaard op
375)

WAARSCHUWING: Probeer nooit de aftap/vulplug
(B) te openen als de koppeling heet is! Wacht
tot de slipkoppeling is afgekoeld. Draai
eerst plug (B) een omwenteling los om de
overdruk te laten ontsnappen.

De binnenzijde van de slipkoppeling (A) kan worden
afgetapt en gevuld. Voor deze werkzaamheden moet de
slipkoppeling van de machine worden verwijderd. Voor
het aftappen/vullen van de slipkoppeling wordt daarom
geadviseerd contact op te nemen met uw KEMPER
dealer.

Specificatie
Binnenzijde slipkoppeling
hoofdaandrijving—Capa
citeit.......................................................................... 1,3 l (0.34 U.S. gal.)
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Voor begin van het nieuwe seizoen
Alvorens het roterend voorzetstuk in gebruik wordt
genomen een algemene controle uitvoeren van
de slipkoppelingen van de hoofdaandrijving. Zie

“Slipkoppelingen van de hoofdaandrijving (330, 345 en
360)” in het hoofdstuk “Onderhoud”.

Start de machine en controleer alle lagers op
oververhitting en overmatige speling.

Dagelijks onderhoud (of vaker indien
noodzakelijk)
Controleer alle ruimers (stompe of niet correct
gepositioneerde ruimers veroorzaken verstoppingen
en veroorzaken een onnodige belasting van het
aandrijfsysteem en de slipkoppelingen).

Controleer na een aantal bedrijfsuren of alle bouten
correct vastzitten; dit geldt ook na het vervangen van
messen of ruimers.

Verwijder plantenresten uit het gebied rondom de
verzameltrommels, roterende messen en ruimers.

Controleer alle transmissie op tekenen van olielekkage.

Controleer de snijbladen en vervang ze als ze versleten
zijn (stompe messen veroorzaken lange stoppels
en zorgen voor een onnodige belasting van het
aandrijfsysteem en slipkoppelingen).
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Smering en onderhoud

KM00321,0000297 1824FEB101/1

OUCC002,00027E9 1818SEP071/1

Wekelijks onderhoud
Voer alle werkzaamheden uit genoemd onder “Dagelijks
onderhoud” in dit hoofdstuk.

Controleer of alle bouten volgens de voorgeschreven
specificatie zijn vastgezet (zie tabel).

Verwijder vreemde voorwerpen uit het invoer en
snijgedeelte.

Reinig de koppelingsklauwen en veerelementen van de
inklapbare buitenste eenheden.

Controleer of de schakelpal van de koppelingsklauwen
vrij kan bewegen.

Controleer bij roterende voorzetstukken met
vloeistofgekoelde slipkoppeling (optie op 345 en
360, standaard op 375) de slipkoppeling van de
hoofdaandrijving op vloeistoflekkage. Indien er sprake
is van vloeistoflekkage dient de slipkoppeling te worden
verwijderd en gerepareerd. Neem contact op met uw
KEMPER dealer.

Onderhoud na het oogstseizoen
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Roterend voorzetstuk 360 afgebeeld

Reinig en bescherm het roterende voorzetstuk. Reinig
de ruimten (A) boven de veiligheidskoppelingen van de
verzameltrommel.

Ververs de olie en smeer het voorzetstuk.

Controleer alle onderdelen op slijtage en bestel
vervangingsonderdelen tijdig voor het komende
oogstseizoen.
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Onderhoud

DX,TORQ2 1808DEC091/1

Aantrekkoppel voor metrische bouten en schroeven
TS1670 —UN—01MAY03

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9 12.9

12.912.910.99.88.84.8

Bout of Sterktekwaliteit 4.8 Sterktekwaliteit 8.8 of 9.8 Sterktekwaliteit 10.9 Sterktekwaliteit 12.9
Schroef Gesmeerda Droogb Gesmeerda Droogb Gesmeerda Droogb Gesmeerda Droogb

Maat Nm lb.in. Nm lb.in. Nm lb.in. Nm lb.in. Nm lb.in. Nm lb.in. Nm lb.in. Nm lb.in.
M6 4.7 42 6 53 8.9 79 11.3 100 13 115 16.5 146 15.5 137 19.5 172

Nm lb.ft. Nm lb.ft. Nm lb.ft. Nm lb.ft.
M8 11.5 102 14.5 128 22 194 27.5 243 32 23.5 40 29.5 37 27.5 47 35

Nm lb.ft. Nm lb.ft. Nm lb.ft.
M10 23 204 29 21 43 32 55 40 63 46 80 59 75 55 95 70

Nm lb.ft.
M12 40 29.5 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120
M14 63 46 80 59 120 88 150 110 175 130 220 165 205 150 260 190
M16 100 74 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 235 400 300
M18 135 100 170 125 265 195 330 245 375 275 475 350 440 325 560 410
M20 190 140 245 180 375 275 475 350 530 390 675 500 625 460 790 580
M22 265 195 330 245 510 375 650 480 725 535 920 680 850 625 1080 800
M24 330 245 425 315 650 480 820 600 920 680 1150 850 1080 800 1350 1000
M27 490 360 625 460 950 700 1200 885 1350 1000 1700 1250 1580 1160 2000 1475
M30 660 490 850 625 1290 950 1630 1200 1850 1350 2300 1700 2140 1580 2700 2000
M33 900 665 1150 850 1750 1300 2200 1625 2500 1850 3150 2325 2900 2150 3700 2730
M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2770 4750 3500

Het aangegeven aantrekkoppel geldt alleen voor algemeen gebruik,
op basis van de sterkte van de bout of schroef. Deze waarden
NIET gebruiken wanneer voor een bepaalde toepassing een
ander aantrekkoppel of andere aantrekprocedure is vermeld. Voor
roestvaststalen bevestigingsmiddelen of voor moeren op Ubouten,
raadpleegt u de aantrekinstructies voor de specifieke toepassing. Zet
borgmoeren met een kunststof inzetstuk of van omgezet staal vast door
de moer tot het ’droge’ aantrekkoppel in de tabel aan te trekken, tenzij
andere aanwijzingen voor de specifieke toepassing zijn gegeven.

Breekbouten zijn ontworpen om bij een bepaalde belasting te
breken. Breekbouten altijd vervangen door bouten van dezelfde
sterktekwaliteit. Bevestigingsmiddelen vervangen door onderdelen
van dezelfde of hogere sterktekwaliteit. Bevestigingsmiddelen van
een hogere sterktekwaliteit met hetzelfde koppel aantrekken als de
oorspronkelijke onderdelen. Controleer of de schroefdraad van de
bevestigingsmiddelen schoon is en start het ineengrijpen van de
schroefdraad op de juiste wijze. Indien mogelijk onbedekte of verzinkte
bevestigingsmiddelen, behalve borgmoeren, wielbouten of wielmoeren,
smeren tenzij andere aanwijzingen voor de specifieke toepassing zijn
gegeven.

a"Gesmeerd" betekent bedekt met een smeermiddel zoals motorolie, bevestigingsmiddelen met fosfaat en oliecoatings, of M20
en grotere bevestigingsmiddelen met een JDM F13C coating met zinkschilfers.
b"Droog" betekent ongecoat of verzinkt zonder smeermiddel, of M6  M18 bevestigingsmiddelen met JDM F13B coating met zinkschilfers.
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Onderhoud

KM00321,0000298 1824FEB101/2

KM00321,0000298 1824FEB102/2

Slipkoppelingen van de hoofdaandrijving
 Vloeistofgekoeld (optie op 345 en 360,
standaard op 375)

WAARSCHUWING: Alvorens instellingen of
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren:
 de motor uitschakelen
 de contactsleutel verwijderen
 wachten totdat de bewegende delen tot
stilstand zijn gekomen.

De twee slipkoppelingen (D) in de hoofdaandrijving
beschermen het roterend voorzetstuk tegen onnodige
belastingen. Daarom dienen de slipkoppelingen
regelmatig te worden onderhouden. Het koppel is
verschillend en is afhankelijk van de veldhakselaar waarop
het roterend voorzetstuk wordt gemonteerd. Raadpleeg
de volgende tabel voor de correcte koppelwaarde:
Veldhakselaars Koppel
CLAAS ...................... alle typen
NEW HOLLAND .......... FX 30

FX 40
FX 50
FX 60

CASE........................ CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

KRONE ..................... alle typen

900 Nm (657 lbft)

NEW HOLLAND .......... FX 300
FX 375
FX 450
FX 28
FX 38
FX 48
FX 58

650 Nm (479 lbft)

BELANGRIJK: Voer de volgende stappen uit
alvorens het roterend voorzetstuk voor de
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A—Deksel
B—Bouten

D—Slipkoppeling

eerste keer in gebruik wordt genomen en
tussen de oogstseizoenen.

1. De bouten (B) en het deksel (A) verwijderen.

2. Trek de bouten (C) aan. Hierdoor wordt de druk op
de frictieschijven verlaagd.

3. Draai de slipkoppeling met de hand.

BELANGRIJK: Indien de slipkoppeling niet met
de hand kan worden gedraaid, dient deze
te worden gedemonteerd en gereinigd. Zie
“Uitbouwen slipkoppeling” en “Demonteren
slipkoppeling” in dit hoofdstuk.

4. Draai de bouten (C) zo ver mogelijk los (zonder deze
volledig te verwijderen).

5. Monteer de afdekking (A) en draai de bouten (B) vast.

C—Bouten
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Onderhoud

KM00321,000022D 1801SEP091/6

KM00321,000022D 1801SEP092/6

Vervolg op volgende pagina KM00321,000022D 1801SEP093/6

Uitbouwen slipkoppeling
1. Verwijder de afdekking (A). Verwijder de bouten (B).

A—Afdekking B—Bouten
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2. Spreid de borgringen en schuif ze terug over de
spieas.
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3. Druk de spieas in de ene slipkoppeling terug totdat de
as volledig vrij is van de andere slipkoppeling.
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Onderhoud

KM00321,000022D 1801SEP094/6

KM00321,000022D 1801SEP095/6

KM00321,000022D 1801SEP096/6

4. Borg de spieas met geschikt gereedschap tegen
verdraaien.
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5. Schuif de slipkoppeling over de spieas zoals
aangegeven in de afbeelding. Verwijder de
slipkoppeling samen met de spieas.
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6. Verwijder de tweede slipkoppeling.

OPMERKING: Bouw de slipkoppelingen in
omgekeerde volgorde in.
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Onderhoud

KM00321,0000299 1824FEB101/1

Demonteren slipkoppeling
Indien de slipkoppeling niet met de hand kan worden
gedraaid zoals beschreven onder “Slipkoppelingen van de
hoofdaandrijving Vloeistofgekoeld (optie op 345 en 360,
standaard op 375)” dient deze te worden gedemonteerd
en gereinigd.

Procedure:

1. Verwijder de slipkoppeling van het voorzetstuk. Zie
“Slipkoppeling verwijderen” in dit hoofdstuk.

2. Draai de moeren (A) vast. Hierdoor wordt de druk op
de frictieschijven verlaagd.

3. Verwijder de borgmof (I) uit de behuizing (B).

4. Verwijder vervolgens alle componenten van de
slipkoppeling uit de behuizing (B).

5. Reinig alle componenten, met name de frictieschijven
(C, E). Vervang versleten onderdelen.

6. Monteer alle onderdelen weer.

7. Monteer de borgmof (I) zoals hieronder getoond onder
“Koppels”.

8. Alle moeren (A) tot aan het einde van de schroefdraad
losdraaien.

9. Monteer de slipkoppelingen weer op het roterend
voorzetstuk.

Koppels:

BELANGRIJK: Het voorgeschreven koppel mag
niet worden overschreden. Zie de tabel
met koppels in “Slipkoppelingen van de
hoofdaandrijving  Vloeistofgekoeld (optie op
345 en 360, standaard op 375)”.

Dit koppel wordt ingesteld door het profiel (F) naar buiten
te verplaatsen en door de nokken van de mof in de
uitwendige uitsparingen (G) van de behuizing (B) te laten
aangrijpen.
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A—Moer
B—Behuizing
C—Frictieschijf
D—Koelvloeistofreservoir  1,3

l (0.34 U.S. gal)
— 0,65 l (0.17 U.S. gal.) water
— 0,65 l (0.17 U.S. gal.)

antivries

E—Frictieschijf
F—Profiel
G—Uitwendige uitsparing
H—Inwendige uitsparing
I— Borgmof
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KM00321,000029A 1824FEB101/1

Slipkoppelingen hoofdaandrijving (330, 345
en 360)
Algemene informatie

De twee slipkoppelingen (A) in de hoofdaandrijving
beschermen het roterend voorzetstuk tegen onnodige
belastingen. Het is daarom belangrijk deze
slipkoppelingen correct te onderhouden. Koppel:

Specificatie
Slipkoppeling hoofdaan
drijving—Koppel......................................................... 800 Nm (590 lbft)

Controle slipkoppelingen

BELANGRIJK: De volgende stappen dienen te worden
uitgevoerd alvorens het roterend voorzetstuk
voor de eerste keer in gebruik wordt genomen en
als het voorzetstuk langere tijd niet is gebruikt.

1. Deksel (B) verwijderen.

2. Draai de moer (C) vast. Hierdoor wordt de druk op de
frictieschijven verlaagd. Draai de slipkoppeling.

3. Draai de moer (C) tot aan het einde van de
schroefdraad los.

4. Monteer afdekking (B).

De slipkoppelingen dienen te worden gereinigd vóór ieder
oogstseizoen, omdat het gespecificeerde koppel niet mag
worden overschreden. Koppel: Verplaats uitsparing (D)
naar binnen en laat dit aangrijpen in inwendige uitsparing
(E) van behuizing (F). Een nauwkeurige inspectie
dient te worden uitgevoerd door het veerelement, de
frictieschijven, de frictieplaten en de naaf uit elkaar te
halen, te reinigen en opnieuw te monteren.

BELANGRIJK: Een nieuwe slipkoppeling bereikt zijn
volledige koppel pas na een inloopperiode.
Daarom dient het voorzetstuk voorzichtig
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A—Slipkoppelingen
B—Deksel
C—Moer
D—Uitsparing

E—Inwendige uitsparing
F—Koppelingshuis
G—Uitwendige uitsparing

te worden gestart waarbij de belasting
langzaam wordt verhoogd. De volledige
belasting mag pas na de inloopperiode op
de slipkoppeling worden gezet.
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Onderhoud

OUCC002,00027EC 1818SEP071/1

Verzameltrommels, invoertrommels
veiligheidskoppelingen
Algemene informatie

Alle invoertrommels zijn uitgerust met veiligheidskoppe
lingen om de aangedreven onderdelen te beschermen
tegen overbelasting.

Controle van de veiligheidskoppelingen

De veiligheidskoppelingen (A) van de verzameltrommel
zijn toegankelijk vanaf de binnenzijde van de trommel.
Reinig een keer per jaar de vrije ruimte boven de
veiligheidskoppeling van de trommel.

De veiligheidskoppelingen van de invoertrommels (B) en
(C) zijn geïntegreerd in de transmissie en behoeven geen
speciaal onderhoud.

OPMERKING: Het voorzetstuk 330 is niet uitgerust met
dwarsgeplaatste invoertrommels (B).
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Onderhoud

Vervolg op volgende pagina KM00321,000029B 1824FEB101/4

Invoer en snijgedeelte
Kleine gewasverdelers

WAARSCHUWING: Alvorens afstellingen of
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren
de motor uitzetten en wachten totdat alle
draaiende delen stilstaan.

Om er voor te zorgen dat het gewas correct wordt
ingevoerd, vastgegrepen, afgesneden en verder wordt
gevoerd, is het noodzakelijk dat de hieronder genoemde
onderdelen correct met elkaar zijn uitgelijnd:

De geleidingstanden (C) bewegen op een afstand (G) van
25 mm (0.98 in.) boven het roterende mes (B).

Ruimte (H) tussen het achterste einde van de kleine
gewasverdeler (A) en geleidingstand (C) zonder ruimer
dient tussen 4 en 6 mm (0.16 en 0.24 in.) te liggen. Des
te kleiner de ruimte des te makkelijker liggend gewas
wordt opgepikt.

Ruimte (H) tussen het achterste einde van de kleine
gewasverdeler (A) en geleidingstand (C) met ruimer dient
ca. 1 mm (0.04 en in.) te bedragen.

BELANGRIJK: Maak tanden (C) die zijn vervormd
door vreemde voorwerpen direct recht.

De invoerstangen (E) moeten het gewas naar de
tandenrij (D) voeren. Ruimte (J) tussen het einde van de
invoerstang (E) en de tandenrij (F) dient 28 mm (1.10 in.)
te bedragen. Indien noodzakelijk de invoerstang buigen
om de gewenste ruimte (J) in te stellen.

OPMERKING: Controleer bij het buigen van de
invoerstangen of de totale hoogte (K) van de kleine
gewasverdeler ca. 185 mm (7.28 in.) bedraagt.

Laat versleten onderdelen door de KEMPER dealer
vervangen.

A—Kleine gewasverdeler
B—Roterend mes
C—Geleidingstanden
D—Tandenrij
E—Invoerstang

F—Tandenrij
G—25 mm (0.98 in.)
H—4 tot 6 mm (0.16 tot 0.24 in.)

of ca. 1 mm (0.04 in.)
J— 28 mm (1.10 in.)
K—185 mm (7.28 in.)
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KM00321,000029B 1824FEB102/4

Vervolg op volgende pagina KM00321,000029B 1824FEB103/4

Roterend mes

WAARSCHUWING: Het roterend voorzetstuk
stopt met draaien als het roterend voorzetstuk
is uitgeschakeld. Alvorens afstellingen of
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren
de motor uitzetten en wachten totdat alle
draaiende delen stilstaan.

Mespunten en messegmenten worden gemonteerd in de
snijrichting. De messegmenten (A) zijn 2,5 mm (0.1 in.)
dik.

Ruimers (B) verwijderen plantenresten uit het snijgedeelte
en zijn bevestigd aan de trommel met een M10x25 bout
en een M8x25 breekbout. Beide bouten zijn speciale
bouten (klasse 8.8).

Controleer de ruimers (B) op slijtage of beschadiging. Let
erop dat de wolfraamcarbide coating naar voren is gericht
(in rijrichting gezien).

De ruimers (C) zorgen ervoor dat de ruimte tussen
roterend mes en transmissie vrij blijft van bladeren en vuil.
Onbeschadigde ruimers beschermen het aandrijfsysteem
tegen overbelasting.

Controleer of de voorkant (in draairichting) van de ruimer
(C) een scherpe rand heeft.
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BELANGRIJK: Indien een messegment is versleten,
kan de rand van het segment mogelijk scherp
worden gemaakt met een haakse slijper in
plaats van het messegment te vervangen.
Houd er echter rekening mee dat deze methode
slechts korte tijd werkt en de belasting op
alle koppelingen vergroot.

Tanden op verzameltrommel

De tanden (B) op verzameltrommel (A) dienen op een
constante hoogte door de geleideopening in de afstrijker
(C) te lopen.

Iedere tandenrij is voorzien van een aangelaste ruimer
(D). Hierdoor wordt het invoergedeelte van de afstrijker
gereinigd. De ruimte tussen het uiteinde van de ruimer
(D) en de rand van de afstrijkeropening (C) mag niet
groter zijn dan 2 mm (0.08 in.).

Een ophoping van plantenresten in de ruimers duidt op
een slechte afstelling of slijtage van de ruimeruiteinden.
De ruimers zijn gemaakt van speciaal versterkt staal en
kunnen door oplassen met staalelektrodes weer in hun
originele staat worden gebracht.
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A—Verzameltrommel
B—Tand

C—Afstrijkers
D—Ruimers
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KM00321,000029B 1824FEB104/4

Afstrijkers op verzameltrommels

Om verstoppingen in het invoergedeelte te voorkomen,
dient dit gedeelte vrij van vervuiling te zijn.

De afstrijkeruiteinden (A) dienen zo dicht mogelijk bij de
trommelwand (B) te staan. De maximumafstand (X) van 5
mm (0.2 in.) mag niet worden overschreden.

Alle afstrijkers kunnen als volgt worden afgesteld:

Draai de bevestigingsbouten los en verschuif de afstrijkers
om de voorgeschreven afstand (X) in te stellen.

BELANGRIJK: Monteer alle panelen die voor de
afstelwerkzaamheden zijn verwijderd.

OPMERKING: Sommige bevestigingsbouten zijn
toegankelijk nadat panelen zijn verwijderd. Andere
bevestigingsbouten (C) zijn direct toegankelijk vanaf
de voorzijde van de verzameltrommel.

A—Afstrijkeruiteinde
B—Trommelwand

C—Bevestigingsbouten
X—5 mm (0.2 in.)
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OUCC002,00027ED 1818SEP071/4

OUCC002,00027ED 1818SEP072/4

Vervolg op volgende pagina OUCC002,00027ED 1818SEP073/4

Gewasinvoergedeelte
Verbinding tussen afstrijker en geleider

Afstrijker (A) en geleider (B) dienen zodanig te worden
afgesteld dat de afstand (X) hiertussen 3 mm (0.12 in.)
niet overschrijdt.

Om een constante gewasstroom te garanderen dient
geleider (B) ca. 2 mm (0.08 in.) achter afstrijker (A) te
staan. De tanden dienen met een constante afstand tot
de randen door de ruimte tussen afstrijker en geleider
te lopen.

A—Afstrijker
B—Geleider

X—3 mm (0.12 in.)
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Tanden op dwarsgeplaatste invoertrommel
(345, 360 en 375)

De tanden (B) op dwarsgeplaatste invoertrommel (A)
dienen op een constante hoogte door de geleideopening
in de geleider (C) te lopen.

Sommige tandenrijen zijn voorzien van een aangelaste
ruimer (D). Hierdoor wordt het invoergedeelte van de
geleider gereinigd. De ruimte (X) tussen het uiteinde van
de ruimer (D) en de rand van de geleider (C) mag niet
groter zijn dan 2 mm (0.08 in.).

Een ophoping van plantenresten in de ruimers duidt op
een slechte afstelling of slijtage van de ruimeruiteinden.
De ruimers zijn gemaakt van speciaal versterkt staal en
kunnen door oplassen met staalelektrodes weer in hun
originele staat worden gebracht.
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A—Invoertrommel
B—Tanden
C—Geleider

D—Ruimer
X—2 mm (0.08 in.)

Afstrijker op invoertrommels

De afstrijker (B) met geleideplaat (A) kan zodanig worden
gedraaid dat deze aansluit op de breedte van de invoerrol
van de veldhakselaar (zie “Kanaalbreedte instellen” in het
hoofdstuk “Aan en afkoppelen”).

De tandenrijen (C) op de trommel dienen in het midden
van de opening in de afstrijker (B) te lopen.

De afstand (X) tussen de afstrijker en de wand van de
trommel mag niet groter zijn dan 5 mm (0.2 in.).

A—Geleideplaat
B—Afstrijker

C—Tanden
X—5 mm (0.2 in.)
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OUCC002,00027ED 1818SEP074/4

ZX,688RHU010143 1801MAR991/1

Onderste invoertanden op invoertrommels

De geleideplaten (A) worden ingesteld op een
maximumafstand (X) van 4 mm (0.16 in.) t.o.v. de uiteinde
van de invoertanden (B).
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Aandrijving voor gewasoptiller
De riem voor de gewasoptiller bevindt zich aan de
buitenzijde van de inklapbare delen.

BELANGRIJK: Stel de spanning van de riem af
na de eerste 20 bedrijfsuren en controleer
dit vervolgens regelmatig.

De polyVriem (A) wordt geleid door een geleiderol
(B). De spanning op de riem wordt afgesteld door het
achterste bovenste lager naar boven te trekken.

Stel de riemspanning als volgt af:

BELANGRIJK: De geleiderol (B) niet gebruiken om
de aandrijfriem (A) te spannen.

1. Draai de bevestigingsmoeren van het bovenste lager
(C) los.

2. Draai de instelbout (D) rechtsom om de aandrijfriem
(A) te spannen.

ZX
01
29
74

—
U
N
—
26
N
O
V
97

A—Riem
B—Geleiderol

C—Bevestigingsmoeren
D—Instelbout

3. Draai de bevestigingsmoeren (C) vast.
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KM00321,000019E 1812JUN091/1

ZX,688RHU010145 1801NOV971/1

Opslag aan het einde van het oogstseizoen
• Sla het roterende voorzetstuk op een droge,
beschermde plaats op. Indien mogelijk op een vlakke
ondergrond.
• Maak het roterende voorzetstuk voorzichtig schoon
en controleer alle slipkoppelingen. Voer indien
nodig opnieuw instellingen uit. Zie in het hoofdstuk
“Onderhoud” het gedeelte “Verlagen van de druk op de
slipkoppelingen van de hoofdaandrijving”.
• Smeer het roterende voorzetstuk of tap zoals
aangegeven olie af.
• Controleer het roterende voorzetstuk op versleten en
beschadigde onderdelen en vervang deze indien nodig.
Neem voor meer gedetailleerde controles contact op
met uw KEMPER dealer.
• Werk indien nodig de verf bij en reinig de stickers.
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Het voorzetstuk uit de opslag halen
Reinig het voorzetstuk grondig indien noodzakelijk.

Smeer het voorzetstuk. Zie het hoofdstuk “Smering en
onderhoud”.

Trek alle bouten na en controleer of ze goed vastzitten.

Controleer alle koppelingen zoals aangegeven in het
hoofdstuk “Service”.

Voer alle werkzaamheden uit beschreven onder “Smering
en onderhoud”.

Lees de gebruikershandleiding nogmaals door.
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Specificaties

KM00321,000029C 1824FEB101/1

KM00321,000029D 1824FEB101/1

Roterend voorzetstuk 330
Aandrijvingssysteem ...................................................................................................... Oliebadtransmissie met veiligheidskoppeling

Oogstsysteem .......................................................................................................Snijsysteem met sneldraaiende roterende messen

Gewasinvoer................................................................................................................Vier langzaam draaiende verzameltrommels,
twee dwarsgeplaatste invoertrommels en twee schuine invoertrommels

Gewicht ....................................................................................................................................................ca. 1500 kg (3306 lb)

Breedte
Transportbreedte ............................................................................................................................................3,00 m (9 ft 10 in.)
Werkbreedte ..................................................................................................................................................3,00 m (9 ft 10 in.)
Totale breedte ................................................................................................................................................3,00 m (9 ft 10 in.)

Hoogte ........................................................................................................................................................1,36 m (4 ft 5.5 in.)

Lengte.......................................................................................................................................................... 2,06 m (6 ft 9 in.)

Maximum rijsnelheid ..................................................................................................................................... 20 km/h (12.4 mph)

Roterend voorzetstuk 345
Aandrijvingssysteem ...................................................................................................... Oliebadtransmissie met veiligheidskoppeling

Oogstsysteem .......................................................................................................Snijsysteem met sneldraaiende roterende messen

Gewasinvoer................................................................................................................ Zes langzaam draaiende verzameltrommels,
twee dwarsgeplaatste invoertrommels en twee schuine invoertrommels

Gewicht ....................................................................................................................................................ca. 2100 kg (4630 lb)

Breedte
Transportbreedte ............................................................................................................................................3,00 m (9 ft 10 in.)
Werkbreedte ............................................................................................................................................... 4,50 m (14 ft 9.1 in.)
Totale breedte ............................................................................................................................................. 4,50 m (14 ft 9.1 in.)

Hoogte ........................................................................................................................................................1,36 m (4 ft 5.5 in.)

Lengte........................................................................................................................................................... 2,06 m (6 ft 9 in.)

Maximum rijsnelheid ..................................................................................................................................... 20 km/h (12.4 mph)
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KM00321,000029E 1824FEB101/1

KM00321,000029F 1824FEB101/1

Roterend voorzetstuk 360
Aandrijvingssysteem ...................................................................................................... Oliebadtransmissie met veiligheidskoppeling

Oogstsysteem .......................................................................................................Snijsysteem met sneldraaiende roterende messen

Gewasinvoer..................... Acht langzaam draaiende verzameltrommels, vier dwarsgeplaatste invoertrommels en twee schuine invoertrommels
Gewicht ....................................................................................................................................................ca. 2680 kg (5908 lb)

Breedte
Transportbreedte ............................................................................................................................................3,00 m (9 ft 10 in.)
Werkbreedte ............................................................................................................................................... 6,00 m (19 ft 8.4 in.)
Totale breedte ............................................................................................................................................. 6,00 m (19 ft 8.4 in.)

Hoogte ........................................................................................................................................................1,36 m (4 ft 5.5 in.)

Lengte........................................................................................................................................................... 2,06 m (6 ft 9 in.)

Maximum rijsnelheid ..................................................................................................................................... 15 km/h (9.32 mph)

Roterend voorzetstuk 375
Aandrijvingssysteem ...................................................................................................... Oliebadtransmissie met veiligheidskoppeling

Oogstsysteem .......................................................................................................Snijsysteem met sneldraaiende roterende messen

Gewasinvoer......................Tien langzaam draaiende verzameltrommels, zes dwarsgeplaatste invoertrommels en twee schuine invoertrommels
Gewicht ....................................................................................................................................................ca. 3250 kg (7165 lb)

Breedte
Transportbreedte ............................................................................................................................................3,00 m (9 ft 10 in.)
Werkbreedte ............................................................................................................................................... 7,50 m (24 ft 7.2 in.)
Totale breedte ............................................................................................................................................. 7,50 m (24 ft 7.2 in.)

Hoogte ........................................................................................................................................................1,40 m (4 ft 7.1 in.)

Lengte........................................................................................................................................................... 2,06 m (6 ft 9 in.)

Maximum rijsnelheid ..................................................................................................................................... 15 km/h (9.32 mph)
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Specificaties

OUCC002,0002802 1820SEP071/1

Conformiteitsverklaring
Kemper GmbH & Co.KG
Am Breul
D48703 Stadtlohn, Duitsland

De roterende voorzetstukken

met typenummer

330, 345, 360 en 375

voldoen aan de EUvoorschriften:
98/37/EEG ............................ Machinerichtlijn
EN292.................................. Machine  Veiligheid
en EN632.............................. Veldhakselaars  Veiligheid

Stadtlohn, Duitsland, 26 februari 2007
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Algemeen directeur
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KM00321,00002A0 1824FEB101/1

ECconformiteitsverklaring
Kemper GmbH & Co. KG

Am Breul
48703 Stadtlohn, Duitsland

Onderstaande persoon verklaart dat

Machinetype: Roterend voorzetstuk
Typen: 330, 345, 360 en 375

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van volgende richtlijnen:

RICHTLIJN NUMMER CERTIFICERINGSMETHODE
Machinerichtlijn 2006/42/EU Zelfcertificering
Algemene veiligheidseisen voor landbouwma
chines

DIN EN ISO 42541 Zelfcertificering

Gebruiksveiligheid van de machine DIN EN ISO 12100 Zelfcertificering
Veiligheid van veldhakselaars en combines DIN EN 632 Zelfcertificering
Aftaktussenassen en hun beschermkappen DIN EN 12965 Zelfcertificering

Naam en adres van de persoon die het technische constructiebestand vastlegt:
Henning Oppermann
D68008 Mannheim, Germany

Plaats van declaratie: 48703 Stadtlohn,
Duitsland

Naam: Norbert A. Weiand

Datum van declaratie: 10 Augustus 2009 Titel: Managing Director
Productieeenheid: Kemper Stadtlohn
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Serienummer

KM00321,00002A1 1824FEB101/1

KM00321,00002A2 1824FEB101/1

Serienummerplaatje roterend voorzetstuk
(t/m productiejaar 2009)

A—Bouwjaar
B—Typeaanduiding

C—Productidentificatienum
mer

D—Gewicht
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Serienummerplaatje roterend voorzetstuk
(vanaf productiejaar 2010)

A—Type
B—Typeaanduiding
C—Productidentificatienum

mer

D—Gewicht
E—Bouwjaar
F—Modeljaar
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Serienummer

KM00321,00002A3 1824FEB101/1

Serienummer
Vermeld bij het bestellen van onderdelen altijd het
serienummer van het roterende voorzetstuk. Het plaatje
met het serienummer bevindt zich aan de linkerkant van
het frame. Noteer het serienummer in de ruimte hiernaast.
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