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Voorwoord

LEES DEZE HANDLEIDING zorgvuldig door om met
de juiste bediening en het onderhoud van de machine
vertrouwd te raken. Zo voorkomt u persoonlijk letsel
of schade aan de machine. Deze opraaptrommel mag
alleen worden gemonteerd aan, en gebruikt op een
veldhakselaar. De gebruiker moet bevoegd zijn om met
een veldhakselaar op de openbare weg te rijden. Deze
gebruikshandleiding en de veiligheidsstickers op de
machine zijn ook in andere talen verkrijgbaar. Neem
contact op met uw KEMPER dealer.

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

MATEN IN DEZE HANDLEIDING zijn metrische maten.
U.S.-maten worden ook vermeld. Gebruik uitsluitend
correcte reserveonderdelen en bevestigingsmateriaal.
Voor metrische bouten en voor inch-bouten zijn
verschillende sleutels nodig.

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

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

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

Het OPLADEN EN HET VERVOEREN van deze
opraaptrommel moet alleen worden uitgevoerd door
personen die bekend zijn met het vastzetten van lading,
en die dit kunnen aantonen.

NOTEER DE PRODUCT-IDENTIFICATIENUMMERS
(P.I.N.) in het hoofdstuk "Specificaties" of het hoofdstuk
"Productidentificatienummers". Noteer alle cijfers
nauwkeurig. In geval van diefstal kunnen deze nummers
een belangrijk hulpmiddel zijn bij het opsporen van de
machine. Bovendien heeft uw KEMPER dealer deze
nummers nodig wanneer u onderdelen bestelt. Noteer en
bewaar de identificatienummers ook nog op een andere
plaats dan op de machine.

VOORAFGAAND AAN AFLEVERING VAN DEZE
MACHINE heeft uw dealer de machine geïnspecteerd.

BEOOGD GEBRUIK: DEZE OPRAAPTROMMEL mag
ALLEEN worden gebruikt voor het oogsten van al
gesneden gewas, zoals:

• Grassoorten
• Peulachtige gewassen
• Graan
• Alfalfa
Elke andere toepassing geldt als niet-beoogd gebruik. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel die
door misbruik ontstaat; de verantwoordelijkheid hiervoor
draagt uitsluitend de gebruiker.

DEZE OPRAAPTROMMEL MAG NIET worden gebruikt
voor het handmatig vervoeren van enig soort materiaal,
en is niet geschikt voor het oogsten van:

• zaagresten van bomen en heggen
• hout
• metalen voorwerpen
• materiaal dat stenen bevat
Onder gebruik volgens de voorschriften wordt ook verstaan
dat de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks- en
onderhoudsvoorwaarden in acht worden genomen.

DEZE OPRAAPTROMMEL MAG ALLEEN worden
onderhouden en gerepareerd door industriële monteurs,
installateurs of personen met vergelijkbare kwalificaties.
Het elektrisch systeem mag alleen door elektriciens
worden gerepareerd. De voorschriften inzake
ongevallenpreventie, alsmede de algemeen geldende
veiligheidstechnische, arbeidsgeneeskundige en
verkeerstechnische regels dienen te allen tijde te worden
nageleefd. Het is niet toegestaan de machine te wijzigen
om andere materialen te oogsten dan die waarvoor de
machine bedoeld is. Eigenhandige veranderingen aan de
opraper sluiten elke aansprakelijkheid van de fabrikant uit
voor daardoor veroorzaakte schade.
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Dealergegevens
Naam eigenaar Verkoopdatum
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Controle voor levering

Vóór aflevering van de machine is het volgende
test-, afstel- en onderhoudswerk aan de machine
uitgevoerd:

1. □ De opraper is gemonteerd volgens de voorschriften.

2. □ Optionele uitrusting is correct geïnstalleerd.

3. □ Alle schroeven en moeren zijn aangehaald volgens
de voorschriften.

4. □ Alle smeernippels en smeerpunten zijn gesmeerd.

5. □ Het oliepeil in de transmissie is gecontroleerd en
indien nodig bijgevuld.

6. □ De kettingen zijn volgens de voorschriften
gespannen en gesmeerd.

7. □ Alle draaiende delen kunnen vrij bewegen.

8. □ Controleer de bandenspanning, corrigeer zo nodig.
De correcte bandenspanning is 450 kPa bar (4,5 bar)
(65.3 psi).

9. □ Alle veiligheidsvoorzieningen kunnen op de juiste
wijze worden geopend en gesloten.

10. □ Proefdraaien met de machine is uitgevoerd en goed
bevonden.

11. □ Hydraulische leidingen en aansluitingen zijn
afgedicht.

12. □ De lak en stickers zijn in orde.

13. □ De klant is geïnformeerd over de veiligheidsmaatre-
gelen bij het gebruik van de machine.

14. □ De handleiding is aan de klant overhandigd.

Datum:

Handtekening dealer/monteur:
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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
—
28
JU

N
13

Veiligheidsinstructies opvolgen
Lees alle in deze handleiding opgenomen
veiligheidsinstructies en alle op de machine aangebrachte
veiligheidsstickers zorgvuldig. Houd de veiligheidsstickers
in goede staat. Vervang ontbrekende of beschadigde
veiligheidsstickers. Zorg dat de onderdelen van nieuwe
apparatuur en bij reparaties aangebrachte onderdelen
zijn voorzien van de meest recente 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. Sta niet toe dat iemand die hiervoor niet is
opgeleid, de machine gebruikt.

Houd uw machine in goede staat. Ongeoorloofde
wijzigingen aan de machine kunnen de werking en/of
veiligheid en levensduur van de machine nadelig
beïnvloeden.

TS
20
1
—
U
N
—
15
A
P
R
13

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

Signaalwoorden begrijpen
GEVAAR; het signaalwoord GEVAAR duidt op een
gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden de
dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.

WAARSCHUWING; het signaalwoord WAARSCHUWING
duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt
vermeden meer of minder ernstig letsel tot gevolg kan
hebben.

ATTENTIE; het signaalwoord ATTENTIE duidt op een
gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden
meer of minder ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
ATTENTIE kan ook worden gebruikt om te wijzen op
onveilige werkwijzen en incidenten die lichamelijk letsel
kunnen veroorzaken.

De signaalwoorden — GEVAAR, WAARSCHUWING of
ATTENTIE — vergezellen de waarschuwingstekens.
GEVAAR geeft de grootste gevaren aan.
Veiligheidsstickers met GEVAAR of WAARSCHUWING

TS
18
7
—
18
—
30
S
E
P
88

worden op specifiek gevaarlijke plaatsen aangebracht.
Veiligheidsstickers met ATTENTIE bevatten
algemene voorzorgsmaatregelen. Stickers met
ATTENTIE attenderen in deze handleiding ook op
veiligheidsaanwijzingen.
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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

Bekwaamheid van de bestuurder
• Eigenaars van machines moeten zich realiseren
dat bestuurders verantwoordelijk zijn. Zij moeten
waarborgen dat de bestuurders goed zijn opgeleid, het
gebruik van de instructies en waarschuwingen hebben
gelezen en dat zij weten hoe de machine goed en veilig
moet worden bediend.
• Leeftijd, fysieke bekwaamheid en mentale vaardigheden
kunnen factoren zijn bij machine-gerelateerde
verwondingen. Bestuurders moeten geestelijk en fysiek

in staat zijn het bestuurdersplatform te betreden en/of
de regelingen te bedienen en goed en veiling met de
machine kunnen werken.
• Laat de machine nooit door kinderen of niet-opgeleide
personen gebruiken. Instrueer alle bestuurders dat het
niet is toegestaan om kinderen mee te laten rijden op
de machine of op een werktuig.
• Gebruik de machine nooit als u afgeleid, vermoeid of
verzwakt bent. De juiste bediening van de machine
vergt al uw aandacht en kennis.

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
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N
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DX,WEAR -18-10SEP90-1/1

FX,READY -18-28FEB91-1/1

CC,GUARDS -18-01DEC91-1/1

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
—
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R
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Beschermende kleding dragen
Draag nauwsluitende kleding en gebruik een
veiligheidsuitrusting die geschikt is voor het werk.

Lange blootstelling aan lawaai kan gehoorschade of
doofheid veroorzaken.

Draag geschikte gehoorbescherming zoals
oorbeschermers of oordoppen om het gehoor tegen
onaangenaam of extreem lawaai te beschermen.

Voor veilig gebruik van de apparatuur is de volledige
aandacht van de bestuurder vereist. Draag geen
koptelefoon voor radio of muziek terwijl u de machine
bedient.

TS
20
6
—
U
N
—
15
A
P
R
13

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

Veiligheidsvoorzieningen
Alle veiligheidsvoorzieningen moeten in orde zijn en op de
juiste plaats zijn geïnstalleerd. Controleer of ze in goede
staat zijn en volgens de voorschriften zijn gemonteerd.

Ontkoppel altijd eerst de aandrijving en zet de motor af
voordat u de veiligheidsvoorzieningen verwijdert.

Houd handen, voeten en kledingstukken op voldoende
afstand van bewegende delen.

05-3 010421
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DX,ROTATING -18-18AUG09-1/1

Veiligheidsverlichting en -voorzieningen
gebruiken
Voorkom aanrijdingen met andere verkeersdeelnemers.
Met name op de openbare weg kunnen langzaam rijdende
tractoren met werktuigen of getrokken materieel en
zelfrijdende machines gevaarlijk zijn. Let voortdurend op
achteropkomend verkeer, vooral bij het veranderen van
de rijrichting. Zorg voor veilige verkeersomstandigheden
door richtingaanwijzers te gebruiken.

Gebruik koplampen, waarschuwingsverlichting,
richtingaanwijzers en andere veiligheidsvoorzieningen
volgens de lokale voorschriften. Houd de
veiligheidsvoorzieningen in goede conditie. Vervang
ontbrekende of beschadigde delen.

TS
95
1
—
U
N
—
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A
P
R
90

Bestuur de opraper op veilige wijze
Personen kunnen ernstig of zelfs dodelijk gewond raken
als zij in de machine worden getrokken terwijl deze in
bedrijf is:

Probeer NOOIT met de hand materiaal in de machine in
te voeren of verstoppingen te verwijderen ZOLANG DE

MACHINE DRAAIT. De machine trekt het gewas sneller
naar binnen dan dat men het los kan laten laten.

Schakel de aandrijving uit en zet de motor van de
hakselaar uit.

Houd u nooit op in de gevarenzone van de draaiende
opraper.

Uit de buurt van de draaiende
aandrijfleidingen blijven
Verstrikt raken in draaiende aandrijfassen kan leiden tot
letsel of de dood.

Wijzig geen posities van beschermingen. Controleer of
draaiende beschermingen vrij draaien.

Draag nauwsluitende kleding. Stop de motoren en
controleer of alle draaiende delen een aandrijflijnen
worden stilgezet alvorens instellingen, verbindingen of
onderhoud aan motor of door machine aangedreven
uitrusting uit te voeren. TS

16
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Onderhoud veilig uitvoeren
Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met
het werk begint. Houd de werkomgeving schoon en droog.

De machine niet smeren, onderhouden of instellen als
deze in beweging is. Houd handen, voeten en kleding
uit de buurt van aangedreven onderdelen. Schakel alle
aandrijvingen uit. Laat druk ontsnappen. De uitrusting
op de grond laten zakken. Zet de motor af. Verwijder de
sleutel. Wacht totdat de machine is afgekoeld.

Ondersteun machinedelen die voor onderhoud moeten
worden opgetild.

Houd alle onderdelen in goede toestand en juist
gemonteerd. Schade onmiddellijk verhelpen. Vervang
versleten of beschadigde onderdelen. Opgehoopt
smeervet, olie en vuil verwijderen.

Op zelfrijdende machines: bij afstelling van de elektrische
systemen of laswerkzaamheden aan de machine eerst de
massakabel (-) van de accu loskoppelen.

Op gesleepte werktuigen: kabelbomen van de tractor
loskoppelen alvorens onderhoud aan componenten van
het elektrische systeem uit te voeren of aan de machine
te lassen.

Vallen tijdens werken op hoogte kan ernstig letsel tot
gevolg hebben. Gebruik een ladder of platform om elke
locatie eenvoudig te bereiken. Gebruik stevige en veilige
treden en handgrepen.

TS
21
8
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Vermijd contact met vloeistoffen onder hoge
druk
Onder druk staande olie kan de huid binnendringen en
leiden tot ernstig letsel.

Vermijd ongelukken door het systeem drukloos te maken
alvorens hydraulische of andere leidingen te ontkoppelen.
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. Bescherm handen en
lichaam tegen vloeistoffen onder hoge druk.

Waarschuw bij ongelukken onmiddellijk een arts. Indien
vloeistof de huid is binnengedrongen, moet deze binnen
enkele uren operatief worden verwijderd, anders kan

X
98
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—
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N
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gangreen optreden. Artsen die geen ervaring hebben
met dit soort letsel, moeten contact opnemen met een
competente medische bron.
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Veilige omgang met banden

WAARSCHUWING: Explosieve scheiding van
band en velgdelen kan leiden tot ernstig
letsel of de dood.

Probeer niet zonder geschikte uitrusting en
voldoende ervaring een band te monteren.

Houd altijd de juiste bandenspanning aan. Neem de
maximale bandenspanning in acht.

Wielen en banden niet lassen of verwarmen. Warmte kan
leiden tot verhoogde bandenspanning of explosie van de
band. Lassen kan leiden tot verslechtering of vervorming
van het wiel.

Gebruik voor het oppompen van banden een
clip-onspanner en verlengslang die lang genoeg is om
naast de band te staan en NIET voor of over de band.
Gebruik een veiligheidskooi, indien beschikbaar.

Controleer wielen op lage druk, sneden, bobbels,
beschadigde velgen of ontbrekende bouten en moeren.
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Geschikt gereedschap gebruiken
Voor elk werk het daarbij behorende gereedschap
gebruiken. Geïmproviseerde gereedschappen of
procedures kunnen een onveilige situatie veroorzaken.

Pneumatisch of elektrisch gereedschap alleen
gebruiken voor het losdraaien van schroefdraad- of
bevestigingsdelen.

Gebruik voor losmaken en aandraaien van
bevestigingsmateriaal gereedschap van de juiste
grootte. Gebruik voor metrisch bevestigingsmateriaal
ALLEEN metrisch gereedschap. Verwondingen door het
wegschieten van sleutels voorkomen.

Gebruik alleen onderdelen die aan KEMPER specificaties
voldoen.
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Veiligheid

DX,LOOSE -18-04JUN90-1/1

DX,LOWER -18-24FEB00-1/1

KM00321,000026A -18-07FEB14-1/1

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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Blijf buiten de gevarenzone van de opraper
Blijf tijdens werkzaamheden buiten het bereik van
bewegende delen van de opraper.

Schakel voor onderhoudswerkzaamheden aan de opraper
altijd de aandrijving van de opraper uit, zet de motor af en
haal de sleutel uit het contact van de veldhakselaar.
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Veiligheid

KM00321,000026B -18-20JAN14-1/1
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DX,PAINT -18-24JUL02-1/1

Transport met gemonteerd voorzetstuk
Voordat met de hakselaar op de openbare weg kan
worden gereden, moet het voorzetstuk volledig worden
opgeheven en in deze stand worden vergrendeld. In geen
geval mag het zicht van de bestuurder echter worden
belemmerd.

Indien het voorzetstuk is uitgevoerd met een
zwadgeleiderek, moet dit altijd in transportstand worden
gebracht voordat op de openbare weg wordt gereden.

Indien het voorzetstuk is uitgevoerd met een
rolaandrukeenheid, moet deze altijd in de transportstand
worden gebracht voordat op de openbare weg wordt
gereden.
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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. Om het vereiste
contact met de grond te behouden, de hakselaar aan de
achterkant overeenkomstig belasten. 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

DX,TORCH -18-10DEC04-1/1

KM00321,0000900 -18-02APR19-1/1

KM00321,0000901 -18-02APR19-1/1

Voorkom hitte-ontwikkeling in de buurt van
drukleidingen
Door verhitting in de buurt van drukleidingen kan een
ontvlambare vloeistofnevel ontstaan, waardoor u of
omstanders door verbranding ernstig gewond kunnen
raken. Veroorzaak in de buurt van drukleidingen of snel
ontvlambaar materiaal geen warmteontwikkeling door las-
of soldeerwerkzaamheden of door het gebruik van een
lasbrander. Drukleidingen kunnen openbarsten wanneer
zich buiten de directe omgeving van vlammen warmte
ontwikkelt.
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Hogedrukspuit niet op veiligheidsstickers
richten
Water onder hoge druk kan de veiligheidsstickers
beschadigen of eraf spuiten. Richt de hogedrukwaterstraal
niet op veiligheidsstickers.

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidsstickers
onmiddellijk. Vervangende veiligheidsstickers zijn
verkrijgbaar bij uw KEMPER dealer.
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Afval volgens de voorschriften afvoeren
Als afval onjuist wordt afgevoerd, kan dit het milieu en
ecologische systemen beschadigen. Potentieel schadelijk
afval gebruikt met KEMPER apparatuur, omvat zaken
zoals olie, brandstof, koelvloeistof, remvloeistof, filters
en accu's.

Gebruik lekvrije containers bij het aftappen van
vloeistoffen. Gebruik geen voedsel- of drankverpakkingen
waar iemand per ongeluk uit zou kunnen drinken.

Giet vloeibaar afval niet op de grond, in de afvoer of in
open water.

Aircokoelmiddelen die in de lucht ontsnappen, kunnen
schade aan de atmosfeer van de aarde toebrengen.
De plaatselijke wet- en regelgeving kan voorschrijven
dat koelvloeistof voor airconditioning uitsluitend door
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een daartoe bevoegde reparateur van airconditioners
teruggewonnen en gerecycled mag worden.
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DX,NOISE -18-03OCT17-1/1

Ontmanteling: Juist recyclen en verwijderen
van vloeistoffen en componenten
Veiligheid en maatregelen voor milieubeheer moeten in
aanmerking worden genomen bij het ontmantelen van
een machine en/of component. Onder deze maatregelen
valt het volgende:

• Gebruik geschikt gereedschap en persoonlijke
veiligheidsuitrusting zoals veiligheidskleding,
handschoenen, gezichtsbescherming of brillen, bij het
hanteren van voorwerpen en materialen.
• Volg instructies voor speciale componenten op.
• Zorg dat opgeslagen energie vrijkomt door opgehangen
machine-elementen te laten zakken, veren te
ontspannen, de accu of andere stroombronnen los te
koppelen en de druk in hydraulische componenten,
accumulators en soortgelijke systemen af te bouwen.
• Beperkt de blootstelling aan componenten waaraan
mogelijk resten van landbouwchemicaliën zoals
meststof en pesticiden voorhanden zijn zoveel mogelijk.
Ga met deze componenten juist om en voer ze op juiste
wijze af.
• Tap motoren, brandstoftanks, radiators, hydraulische
cilinders, reservoirs en leidingen zorgvuldig af voordat
de componenten worden gerecycled. Gebruik lekvrije
reservoirs bij het aftappen van vloeistoffen. Gebruik
geen verpakkingen van voedsel of drankjes.
• Giet afvalvloeistoffen niet op de grond, in een afvoerpijp
of in een waterbron.
• Neem alle landelijke, federale en lokale wetten,
voorschriften of verordeningen over het hanteren of
afvoeren van afvalvloeistoffen (bijvoorbeeld: olie,
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brandstof, remvloeistof), filters, accu's en andere
stoffen of onderdelen in acht. Verbranden van
ontvlambare vloeistoffen of componenten dat niet in
speciaal ontworpen verbrandingsinstallaties plaatsvindt
is mogelijk wettelijk verboden en kan blootstelling aan
schadelijke dampen of as tot gevolg hebben.
• Voer onderhoud aan airco's juist uit en voer deze
correct af. Volgens overheidsvoorschriften moet
eventueel een gecertificeerd onderhoudscentrum
worden ingeschakeld om airco-koelvloeistoffen op te
vangen en te recyclen, die de atmosfeer eventueel
beschadigen als ze ontsnappen.
• Evalueer de recyclingopties voor banden, metaal,
plastic, glas, rubber en elektronische componenten die
wellicht, gedeeltelijk of in hun geheel, recyclebaar zijn.
• Raadpleeg uw plaatselijke instantie voor afvalinzameling
of recyclingcentrum, of uw KEMPER dealer, voor
informatie over het juist recyclen of afvoeren van afval.

Gehoorbescherming
Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het
geluidsniveau, waaronder de machineconfiguratie, de
machinetoestand, het onderhoudsniveau van de machine,
de bodem, de werkomgeving, de bedrijfscycli, het
omgevingsgeluid en de werktuigen.

Blootstelling aan lawaai kan gehoorschade of doofheid
veroorzaken.

Zorg altijd voor gehoorbescherming. Draag geschikte
gehoorbescherming zoals oorbeschermers of oordoppen
om het gehoor tegen onaangenaam of extreem lawaai
te beschermen.
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Veiligheidsstickers
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KM00321,0000A63 -18-30APR20-1/1

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.

TS
23
1
—
18
—
07
O
C
T8
8

Veiligheidstekens vervangen
Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidstekens.
Gebruik deze bestuurderhandleiding voor het juist
aanbrengen van veiligheidstekens.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten
kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die
niet in deze gebruikshandleiding staat.
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Gebruikshandleiding
Deze gebruikshandleiding bevat alle belangrijke
aanwijzingen voor een veilige bediening van de machine.
Neem alle veiligheidsregels strikt in acht om ongelukken
te voorkomen.
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Veiligheidsstickers
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Reparatie en onderhoud
Zet voor afstel-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
de motor van de veldhakselaar uit en verwijder de sleutel
uit het contact.
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Pickup
GEVAAR — blijf buiten de gevarenzone van het
voorzetstuk. Schakel de aandrijving van het maaibord
uit, zet de motor uit en haal de contactsleutel uit het
contact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht of
verstoppingen verwijdert. Houd personen of kleding uit de
buurt van de vijzel als deze in beweging is.
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In de hoogte verstelbare aandrukeenheid
Grijp nooit in de gevarenzone zolang de aandrukeenheid
in beweging kan komen.
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Hydraulische leidingen
Maak leidingen drukloos alvorens ze te ontkoppelen.
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Blijf uit de buurt van de draaiende aandrijfas
Verstrikking in draaiende aandrijfassen kan
leiden tot ernstig of dodelijke letsel. Houd de
aandrijfasafschermingen altijd op hun plaats.
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Opraperwielen
Activeer de vergrendelingsplaat voordat u afstellingen
verricht of onderhoud aan de machine verricht. Anders
kunnen ledematen verbrijzeld raken tussen de opraper
en de wielen.

Zorg ervoor dat er geen personen in de buurt van de
machine zijn voordat u de wielen zwenkt. Bedien de
machine alleen vanaf de bestuurdersstoel.
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Veiligheidsstickers
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Drukaccumulator – steundrukregeling van
de pickup-aandrukrol
Voorkom lichamelijk letsel als gevolg van hydraulische
olie en gas onder druk.
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Rolaandrukeenheid - Uiteinden van staaflijst
GEVAAR - Wees uiterst voorzichtig als u onder een
opgeheven rolaandrukeenheid verstoppingen verwijdert
of werkzaamheden verricht. De uiteinden van de staaflijst
(A) kunnen ernstig letsel veroorzaken.

Breng de rolaandrukeenheid en de zwadopraper altijd
volledig omhoog alvorens blokkeringen te verwijderen.
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Transport

KM00321,0000268 -18-07FEB14-1/1

Ophangpunten opraper
Gebruik de afgebeelde ophangpunten als de opraper moet
worden verplaatst zonder deze aan een zelfaangedreven
veldhakselaar te koppelen.
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Transport

KM00321,00009F1 -18-06FEB20-1/1

Opraper vastzetten voor vervoer (bevestigingspunten)
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Bevestigingspunten (voorzijde)
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Bevestigingspunten (achterzijde)

A—Beugel

Gebruik bij vervoer op een dieplader de daarvoor
voorziene gaten op het frame om de machine tijdens
transport vast te zetten (zie de afbeelding).

OPMERKING: Verwijder de steunen (A) van de
opraper na het vervoer.
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Pickup voorbereiden
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Uitpakken en eerste instellingen
Direct nadat het verpakkingsmateriaal is verwijderd,
moet u de opraper controleren op mogelijke
transportbeschadigingen.

Bereid de opraper voor en monteer alle opties volgens
de bijgeleverde instructies.
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Hoogte steunwielen instellen
De opraaptrommel zo instellen, dat de tanden van de
opraaptrommel X = 50 mm (2 in.) boven de grond zijn.

Zie “Hoogte steunwielen instellen” in het hoofdstuk
“Gebruik van de opraaptrommel”.

A—Steunwiel X—50 mm (2 in,)

K
M
10
01
24
0
—
U
N
—
22
JA
N
20

25-1 010421

PN=26



Pickup voorbereiden

KM00321,0000A03 -18-11FEB20-1/1

Controleer de instelling van automatisch
opheffen vijzel
Nadat alle opties op de juiste wijze zijn gemonteerd,
moet u aan beide zijden de instelling controleren van het
onderdeel (A) waarmee de vijzel wordt opgeheven.

Zie “Instellen automatisch opheffen vijzel” in het hoofdstuk
“Gebruik van de opraper” voor informatie over de juiste
instelling.

A—Onderdeel voor opheffen
vijzel

K
M
10
02
42
5
—
U
N
—
29
JA
N
14

25-2 010421

PN=27



Pickup aankoppelen

KM00321,0000672 -18-23JUN17-1/1

Hoogte steunpoot afstellen
Als de zwadopraper de eerste keer op een veldhakselaar
wordt gemonteerd, moet de hoogte van de steunpoten (A)
worden afgesteld, gerelateerd aan de bandenmaat van de
veldhakselaar. Hiervoor is het noodzakelijk de buitenste
afschermingen links en rechts te verwijderen.

Er zijn verschillende standen voor de bout (B).

• De bout (B) is in de fabriek in de derde boring
gemonteerd.
• Monteer, als de veldhakselaar is uitgerust met 42 inch
banden, de bout (B) in de bovenste boring (C).
• Verwijder de bout bij alle andere wielconfiguraties. Laat
de zwadopraper tot de geschikte hoogte zakken en
breng de bout (B) weer in de geschikte boring aan.
• Monteer de linker en rechter afschermingen.
A—Steunpoot
B—Bout

C—Bovenste boring
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Pickup aankoppelen
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Vervolg op volgende pagina KM00321,0000A61 -18-30APR20-2/7

Pickup aankoppelen
BELANGRIJK: Raadpleeg de gebruikshandleiding

van de veldhakselaar voor de correcte
voorbereiding of aanpassing van de machine
alvorens de pickup aan te koppelen.

OPMERKING: De pickup moet op vlakke grond
worden aangekoppeld.

Bevestig de pickup als volgt:

1. Open de nokvergrendelingshendels op de
veldhakselaar.

A—Nokvergrendelhendel
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2. Laat de messentrommel unit zakken tot de
ophangingsrail (A) lager is dan de framebuis (B) van
de pickup.

3. Rijd de veldhakselaar naar voren totdat de
koppelingspositie is bereikt.

4. Breng de pickup omhoog.

A—Ophangingsrail B—Framebuis
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Pickup aankoppelen

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000A61 -18-30APR20-3/7

5. Sluit de nokvergrendelingshendels (A) op de
veldhakselaar en borg deze met borgpen (B).

BELANGRIJK: Controleer of de blokkeerpal (C)
volledig is gesloten.

A—Nokvergrendelhendel
B—Borgpen

C—Blokkeerpal
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Vervolg op volgende pagina KM00321,0000A61 -18-30APR20-5/7

6. Beveilig de pickup tegen vallen van de
veldhakselaar:

Ga als volgt te werk om te voorkomen dat de pickup (A)
uit de koppelingsrail (B) van de veldhakselaar springt:

• Draai moer (B) los.
• Draai de plaat (A) in de richting van de pijl tot de
plaat (A) onder de blokkeerpal (C) rust.
• Draai moer (B) vast.

A—Pickup
B—Pickuprail

C—Blokkeerpal
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7. Sluit multikoppeling (A) aan de rechterkant van de
veldhakselaar aan en sluit de hendel (B).

8. Sluit de kabelboom (C) aan de linkerzijde van de
veldhakselaar aan.

A—Multikoppeling
B—Hendel

C—Kabelboom
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9. Breng de assteun (I) links en rechts omhoog en zet
deze in de bovenste stand vast met pen met veerdruk
(A).

A—Assteun B—Pen
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10. Koppel de aandrijfas (A) aan de veldhakselaar.

A—Aandrijfas
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Afstrijkers instellen
Als de zwadopraper de eerste keer op een veldhakselaar
wordt gemonteerd, moet de speling tussen de
vijzelwindingen en de schrapers worden afgesteld.

Ga als volgt te werk:

1. Draai de moeren (A) los.

2. Schuif de afstrijkers (B) naar voren tot de afstand
tussen de winding (C) en de afstrijkers (B) gelijk is aan
de opgegeven specificatie.

Specificatie
Afstand tussen
winding—Speling........................................................................0—2 mm

(0—0,08 inch)

3. Draai de moeren (A) weer vast.

4. Draai de vijzel met de hand om te controleren of deze
gangbaar is.

BELANGRIJK: De afstrijkers moeten met de
schroefkop naar beneden worden gemonteerd.

K
M
20
43
78

—
U
N
—
06
FE

B
14

A—Moeren
B—Afstrijkers

C—Winding

Zorg ervoor dat de afstrijkers altijd parallel
aan de vijzel staan.
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Afkoppelen van de pickup
BELANGRIJK: Let er vóór het afkoppelen van de

pickup op dat de hydraulische functies van
de pickup alle drukloos zijn gemaakt.

Volg de onderstaande instructies:

1. Laat de pickup neer tot op de grond.

BELANGRIJK: Zet de pickup neer op een hoogte die
het makkelijk maakt om het voorzetstuk de
volgende keer weer aan te koppelen. Zet de
pickup nooit neer op een te lage hoogte.

2. Zet de motor af, verwijder de sleutel uit het contactslot
en schakel de parkeerrem in.

3. Ontgrendel de hendel (A) en maak de multikoppeling
(B) los van de veldhakselaar.

4. Ontkoppel kabelboom (C) van de veldhakselaar.

A—Hendel B—Multikoppeling
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5. Laat links en rechts de steunpoten (A) zakken en
vergrendel ze op een geschikte hoogte. Trek de pen
met veerdruk (B) uit en laat deze weer terugschieten
wanneer de steunpoot (A) op de juiste hoogte staat.

A—Assteun B—Pen
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6. Demonteer aandrijfas (A).

A—Aandrijfas
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7. Open de nokvergrendelingshendel (A) zo dat de
blokkeerpal (B) volledig is ingeschoven.

A—Nokvergrendelhendel B—Blokkeerpal
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8. Start de motor van de veldhakselaar. Laat de
messentrommel-unit zakken tot de ophangingsrail
(A) iets lager is dan de framebuis (B) van de pickup.
Schuif het pickup-frame naar buiten.

A—Ophangingsrail B—Framebuis
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Neem de verkeersregels in acht

WAARSCHUWING: Voor het transport van de
machine op openbare wegen erop letten, dat de
machine voldoet aan de wettelijke bepalingen
voor landbouwvoertuigen.

WAARSCHUWING: Neem bij het rijden op de
openbare weg ten minste één extra persoon

mee die de bestuurder waarschuwt voor
mogelijke gevaren en aanwijzingen geeft voor
veilig rijden. Dit geldt voornamelijk bij het
verlaten van landbouwbedrijven of -percelen,
op splitsingen en op kruisingen.

WAARSCHUWING: Controleer of alle weg- en
waarschuwingsverlichting goed functioneert.

Pickup-aandrukrol in transportpositie
instellen
1. Rijd de veldhakselaar achteruit tot de wielen voor

diepteregeling (A) volledig naar de voorkant zijn
gedraaid.

2. Breng bescherming voorzijde van de veldhakselaar
omhoog zodat de wielen voor diepteregeling (A) niet
langer de grond raken.

OPMERKING: De wielen voor diepteregeling
worden automatisch vergrendeld en vastgezet
tegen zwenken als ze geen contact meer
met de grond maken.

Breng de pickup-aandrukrol (B) volledig omhoog.
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A—Wielen voor diepteregeling B—Pickupaandrukrol

3. Als de pickup over de openbare weg wordt
getransporteerd, moeten de wielen voor diepteregeling
(A) altijd naar binnen worden geklapt tot in de
transportstand.

BELANGRIJK: Het is noodzakelijk om de
pickup-aandrukrol (B) volledig omhoog te
brengen alvorens de wielen voor diepteregeling
(A) naar binnen te klappen. Gebeurt dit niet, dan
kan dit leiden tot schade aan de machine.

A—Wielen voor diepteregeling B—Pickupaandrukrol
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4. Laat de pickup-aandrukrol (A) langzaam zakken.

BELANGRIJK: Controleer dat de hydraulische
druk in de cilinders volledig is afgelaten.
Dit zorgt ervoor dat de pickup-aandrukrol
volledig omlaag is gebracht.

A—Pickupaandrukrol
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Voer veilige bedieningsprocedures uit

WAARSCHUWING: Voordat afstelling plaats kan
vinden, moeten eerst alle aandrijvingen en de
motor worden uitgezet, en worden gewacht tot alle
bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

WAARSCHUWING: Voordat aan een opgeheven
opraper wordt gewerkt moeten blokken onder
de opraper worden geplaatst om te voorkomen
dat deze omlaag gaat.
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Werken onder een omhooggebrachte pickup-aandrukrol
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A—Hark X—Maximumhoogte pickup

WAARSCHUWING: Wees uiterst voorzichtig als
u onder een opgeheven rolaandrukeenheid
verstoppingen verwijdert of werkzaamheden
verricht. De tanden van de hark (A) kunnen
ernstig letsel veroorzaken.

Ga als volgt te werk voordat u werkzaamheden onder
een omhooggebrachte pickup-aandrukrol begint:

1. Breng de pickup volledig omhoog (X).

2. Borg de maaibordhefcilinders op de veldhakselaar om
een onbedoeld neerlaten te voorkomen.
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3. Hef de pickup-aandrukrol (A) tot de maximale hoogte.

WAARSCHUWING: Werk nooit onder een
omhooggebrachte pickup-aandrukrol terwijl de
bestuurder zich nog in de cabine bevindt.

A—Pickupaandrukrol
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4. Sluit veiligheidsventiel (A) om te voorkomen dat de
pickup-aandrukrol onbedoeld wordt verlaagd.

A—Veiligheidsventiel

K
M
41
06
90

—
U
N
—
30
A
P
R
20

Pickup-aandrukrol instellen in werkstand
1. Schuif de cilinders (B) volledig uit om de

pickup-aandrukrol (A) te omhoog te brengen.

A—Pickupaandrukrol B—Cilinders
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2. Draai de wielen voor diepteregeling (A) naar buiten in
de werkstand.

A—Wiel voor diepteregeling
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3. Laat de pickup-aandrukrol (A) langzaam zakken.

OPMERKING: De wielen voor diepteregeling worden
automatisch ontgrendeld en kunnen vrij draaien
als ze op de grond staan.

Laat de pickup op de grond zakken en rijd de
veldhakselaar naar voren tot de wielen voor
diepteregeling in de rijrichting zijn gedraaid.

A—Pickupaandrukrol
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De pickup-aandrukrol bedienen
De contactdruk van de pickup-aandrukrol wordt afgesteld
met de oliedruk in de drukaccumulator (A).

WAARSCHUWING: De drukaccumulator (A)
mag alleen worden verwijderd of in bedrijf
genomen door monteurs of technici met een
opleiding in hydraulica. Voer geen las-, soldeer-
of andere mechanische werkzaamheden uit
aan de drukaccumulator.

Hef de rolaandrukeenheid zo op dat de rol (B) op de
rolaandrukeenheid het gewas niet omhoog drukt, maar
altijd boven op het zwad ligt (zie afbeelding).

OPMERKING: De oliedruk in de drukaccumulator (A)
leidt de pickup-aandrukrol op het zwad.

A—Drukaccumulator B—Rol
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Hark rolaandrukeenheid afstellen
Plaats aan beide zijden de staaflijst (A) zodanig in de
gaten (B) dat de uiteinden van de staaflijst (A) altijd
parallel uitgelijnd staan met de opraaptrommel.

OPMERKING: Plaats de staaflijst (A) in het voorste gat
(B). Controleer de uitlijning met de opraaptrommel
en stel bij indien nodig.

A—Hark B—Opening
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Instelling werkhoogte van rolaandrukeenheid

Voeg pasringen (A) bij de rubber aanslag toe of verwijder
deze tot er een afstand (X) van 3 tot 5 mm (0,12 to 0,19
in) tussen de hark en de voervijzelflanken aanwezig is.

A—Pasringen X—3—5 mm (0,12—0,19 in)
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Rol of rolaandrukeenheid instellen
1. Maak bouten (A) los.
2. Stel een afstand (X) van 8—10 mm (0,31— 0,39 in)

tussen de rol en hark in.
3. Draai de bouten (A) aan.

A—Bouten X—8—10 mm (0,31—0,39 in)
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Vlotteraanpassing rolaandrukeenheid
Als de rolaandrukeenheid zich in de werkstand bevindt,
pas dan de vlottermodus aan als volgt:

1. Stel eerst de aanslag (A) in de sleufgaten in zodat de
stop (B) ongeveer 5 mm boven de buis (C) zweeft.

2. Als de sleufgaten van de aanslag (A) niet toereikend
zijn voor afstelling, kan de klep (D) aan de achterzijde
worden afgesteld via een rij gaten (E):

• Stel de klep (D) hoger in om de ruimte tussen de
stop (B) en buis (C) te verkleinen.
• Stel de klep (D) lager in om de ruimte tussen de stop
(B) en buis (C) te vergroten.

3. Controleer de vlotterhoogte van de rolaandrukeenheid
en doe indien nodig nauwkeurigere afstellingen.

A—Aanslag
B—Stop
C—Buis

D—Ventiel
E—Openingen

K
M
37
14
89

—
U
N
—
11
A
P
R
19

K
M
40
40
47

—
U
N
—
14
FE

B
20

K
M
40
40
48

—
U
N
—
14
FE

B
20

45-6 010421

PN=43



Pickup bedienen

KM00321,000029B -18-05FEB14-1/2

KM00321,000029B -18-05FEB14-2/2

Hoogte steunwielen instellen
De opraaptrommel zo instellen, dat de tanden van de
opraaptrommel 50 mm (2 in.) boven de grond zijn.

Om de afstand tussen de tanden en de grond te vergroten,
verwijdert u borgpen (A) en stelt u het steunwiel (B) lager
af langs de rij met gaten. Plaats borgpen (A) terug en
vergrendel deze met de veerpen (C).

Om de afstand tussen de tanden en de grond te
verkleinen, verwijdert u borgpen (A) en stelt u het
steunwiel (B) hoger af langs de rij met gaten. Plaats
borgpen (A) terug en vergrendel deze met de veerpen (C).

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de waarde op schaal
(D) aan beide zijden hetzelfde is.

Zich er altijd van overtuigen, dat de bodemafstand van de
opraper aan beide kanten gelijk is.

BELANGRIJK: Controleer of de opraaptrommelhoogte
niet wordt veranderd door de onderste aanslag
op de veldhakselaar.

A—Grendelpen
B—Steunwiel

C—Veerpen
D—Schaal
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WAARSCHUWING: Voorkom dat handen of
vingers verbrijzeld kunnen raken. Ga uiterst
voorzichtig te werk bij het instellen van de
hoogte van de steunwielen.
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Hoogte invoervijzel instellen
Stel de veren van de invoervijzel in. (Zie “Veren
invoervijzel instellen” in dit hoofdstuk.)

Als de arm (E) van de invoervijzel op de rubberen aanslag
(D) rust, moet de afstand (G) tussen de vijzelwinding
(A) van de invoervijzel en de bodemplaat (F) binnen de
opgegeven specificatie vallen.

Specificatie
Tussen vijzelwinding
invoervijzel en
bodemplaat—Afstand.............................................................. 20 ± 5 mm

(0.8 ± 0.2 in.)

Is dit niet het geval, ga dan als volgt te werk:

1. Ontspan aan beide zijden de veer (B) van de
invoervijzel.

2. Breng de invoervijzel met een hijswerktuig omhoog.

3. Om de gewenste afstand te verkrijgen, moeten
tussen de rubberen aanslag (D) en de steun (C)
afstandsstukken worden toegevoegd of verwijderd.

OPMERKING: De benodigde afstandsstukken kunnen
worden verwijderd uit de onderste rubberen aanslag.
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A—Vijzelwinding
B—Veer
C—Steun
D—Rubberen aanslag

E—Arm invoervijzel
F—Bodemplaat
G—20 ± 5 mm (0.8 ± 0.2 in.)

4. Stel de veren (B) van de invoervijzel in. (Zie “Veren
invoervijzel instellen” in dit hoofdstuk.)

Instelling van de invoervijzelveren
Stel de correcte lengte van de veer van de invoervijzel
(C) in.

Draai hiertoe stelmoer (B) vast of los om een
schroefdraadlengte (A) van 35—39 mm (1.4 in.—1.5 in.)
te verkrijgen.

Herhaal deze procedure aan de andere kant.

OPMERKING: De hierboven beschreven methode
voor het instellen van de losvijzelveer is een
basisinstelling. Instellen overeenkomstig de
veldomstandigheden (veerspanning verkleinen
voor hoge opbrengst).
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A—Draadlengte
B—Instelmoer

C—Veer
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Stel de afstrijker af
1. Draai de moeren (A) los.

2. Schuif de afstrijkers (B) naar voren tot de afstand
tussen de winding (C) en de afstrijkers (B) gelijk is aan
de opgegeven specificatie.

Specificatie
Afstand tussen
winding—Speling........................................................................0—2 mm

(0—0,08 inch)

3. Draai de moeren (A) weer vast.

4. Draai de vijzel met de hand om te controleren of deze
gangbaar is.

BELANGRIJK: De afstrijkers moeten met de
schroefkop naar beneden worden gemonteerd.

Zorg ervoor dat de afstrijkers altijd parallel
aan de vijzel staan.
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A—Moeren
B—Afstrijkers

C—Winding
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Instellen automatisch opheffen vijzel (optie)
Als de cilinders (A) volledig uitgeschoven zijn en de
rolaandrukeenheid volledig opgeheven is, mag de arm
(B) van de invoervijzel de onderste aanslagsteun (G)
niet raken. Houd een minimale afstand (X) van 1—3 mm
(0,04—0,12 in.) aan.

Is dit niet het geval, ga dan als volgt te werk:

1. Laat de rolaandrukeenheid volledig zakken.

2. Draai borgmoer (C) linksom om de afstand (X) te
vergroten.

Draai borgmoer (C) rechtsom om de afstand (X) te
verkleinen.

WAARSCHUWING: Controleer altijd of de
draadstang (D) volledig in de plastic ring van
borgmoer (C) is geschroefd.

3. Hef de rolaandrukeenheid volledig omhoog om de
afstand (X) te controleren.

Herhaal de procedure zo vaak als nodig is.

OPMERKING: Draai moer (E) los als de draadstang
(D) te kort is om een juiste afstelling te kunnen
verrichten. Draai draadeind (D) linksom en draai
de moer (E) daarna weer vast.

WAARSCHUWING: Controleer of draadstang (D)
met een minimale lengte van 10 mm (0.39 in.)
in de verbindingsgaffel (F) is geschroefd

4. Herhaal deze procedure aan de andere kant.

A—Cilinder
B—Arm invoervijzel
C—Borgmoer
D—Stang met schroefdraad

E—Moer
F—Verbindingsgaffel
G—Aanslagsteun
X—1—3 mm (0,04—0,12 inch)
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De afdekplaat aan de zijkant openen
1. Klap de Steunwielen naar binnen.
2. Open de vouwbare afdekplaat zijkant (A) met een

geschikt gereedschap, sleutelwijdte 13 mm.
3. Kantel afdekplaat zijkant (A) naar buiten.

A—Afdekplaat zijkant
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Schoepen invoervijzel instellen (korte
gewassen)
De schoepen (B) verbeteren de toevoer bij lichte en korte
gewassen.

OPMERKING: Verplaats schoep (B) verder naar
buiten in korte gewassen en verder naar
binnen in hoge gewassen.

1. Draai de bouten (A) los.
2. Verplaats schoep (B) totdat de gewenste stand is

bereikt.
3. Draai de bouten (A) vast.

Herhaal de procedure voor elke schoep.

BELANGRIJK: Geadviseerd wordt om de schoepen
(B) met de gladde kant naar boven aan te
brengen. Als de schoepen (B) met de gekartelde
kant naar boven worden aangebracht neemt
de kans op terugvoer toe.
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A—Bouten B—Schoepen
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Schoepen van invoervijzel verwijderen (hoge
gewassen)
Bij het oogsten van hoge gewassen of wintervoederge-
wassen de schoepen (A) en schoepensteunen (B) die op
de invoervijzel zijn vastgeschroefd verwijderen voor een
betere toevoer.

1. Draai bouten (C) los.
2. Verwijder schoep (A) en schoepensteun (B).

Herhaal de procedure voor alle schoepen.

A—Schoep
B—Beugel

C—Bouten
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Onderhoudsperioden
Voer de onderhoudswerkzaamheden uit na de hierna
aangegeven perioden aan de hand van meldingen op de
bedrijfsurenteller van de hakselaar.

BELANGRIJK: De aangegeven perioden
hebben betrekking op de normale
gebruiksomstandigheden. Bij extra moeilijke
omstandigheden kan veelvuldiger doorsmeren
of frequenter olie verversen noodzakelijk zijn.

Maak voor het doorsmeren eerst de smeernippels schoon.
Vervang onmiddellijk ontbrekende of beschadigde
smeernippels. Als een nieuwe smeernippel geen vet
doorlaat dient u vast te stellen waarom de nippel verstopt
is en deze eventueel te vervangen.

WAARSCHUWING: Voer nooit reinigings-,
smeer- of instelwerkzaamheden aan de opraper
uit bij draaiende motor.
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Vet
Gebruik smeervet op basis van NLGI-consistentienum-
mers en het verwachte buitentemperatuurbereik tot aan
de volgende onderhoudsbeurt.

AVIA AVIALITH 2 EP-vet wordt geadviseerd.

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

NLGI-onderhoudsclassificatie GC-LB

BELANGRIJK: Sommige vetverdikkingsmiddelen
kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.
Neem contact op met uw smeermiddelenleve-
rancier alvorens verschillende smeermiddelen
met elkaar te mengen.
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Smering en periodiek onderhoud

KM00321,0000911 -18-11APR19-1/1

KM00321,0000912 -18-11APR19-1/1

KM00321,0000913 -18-11APR19-1/1

Alternatieve en synthetische smeermiddelen

In sommige gebieden moeten andere, niet in deze
handleiding vermelde smeermiddelen worden gebruikt.

Sommige smeermiddelen zijn mogelijk niet beschikbaar
op uw locatie.

Raadpleeg uw KEMPER dealer voor specifieke informatie
en aanbevelingen.

Synthetische smeermiddelen mogen worden gebruikt
als deze voldoen aan de in deze handleiding vermelde
voorwaarden.

De in deze handleiding afgebeelde temperatuurgrenzen
en onderhoudsintervallen gelden voor conventionele en
synthetische smeermiddelen.

Bewerkte smeermiddelen (terugwinningsproducten)
mogen worden gebruikt als ze voldoen aan de
specificaties.

Opslag van smeermiddelen

Alleen schone smeermiddelen garanderen optimale
werking van de machine.

Gebruik schone reservoirs voor smeermiddelen.

Bewaar smeermiddelen en reservoirs beschermd tegen
stof, vocht en vuil. Bewaar reservoirs liggend om
ophoping van water en vuil te voorkomen.

Kenmerk reservoirs duidelijk en onverwisselbaar.

Voer oude smeermiddelreservoirs af volgens de
voorschriften.

Smeermiddelen mengen

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 ervan nadelig beïnvloeden en de smering
verminderen.

Raadpleeg uw KEMPER dealer voor specifieke informatie
en aanbevelingen.
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Smering en periodiek onderhoud
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Om de 10 bedrijfsuur — Aandrijfkettingen
Smeer met motorolie SAE 30.

Span de aandrijfkettingen na elke 10 bedrijfsuren
opnieuw (zie Aandrijfkettingen afstellen in het hoofdstuk
Onderhoud).
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Elke 10 bedrijfsuren — aandrijfas pickup
Smeer met vet in.
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Smering en periodiek onderhoud

KM00321,00009FB -18-11FEB20-1/1
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Om de 50 bedrijfsuur – Draaiende
steunwielen
Smeer met vet in.
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Om de 50 bedrijfsuur — Hefarmen
rolaandrukeenheid
Smeer met vet in.
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Smering en periodiek onderhoud
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Om de 50 bedrijfsuur — Cilinder van
rolaandrukeenheid
Smeer met vet in.
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Om de 50 bedrijfsuur — Scharnierpunten
invoervijzel
Smeer met vet in.
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Om de 50 bedrijfsuur — Steunpoten
Smeer met vet in.
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Probleemoplossing

Vervolg op volgende pagina KM00321,000028D -18-07FEB14-1/2

Gebruik van de opraaptrommel

WAARSCHUWING: Ondersteun de opraaptrommel
wanneer deze omhoog wordt gebracht. Schakel

de motor uit voordat u wijzigingen aanbrengt
of onderhoud verricht.

Symptoom Probleem Oplossing

Opraper zakt niet tot op de grond Te hoge bandenspanning op de
voorwielen

Verlagen bandendruk

Zweefdruk te groot1 Gewichtsbalancering volgens
voorschrift afstellen

Opraper dringt in de bodem Steunwielen niet juist afgesteld Afstelling corrigeren

Gewas wikkelt om de invoervijzel Afstrijkers niet gemonteerd Afstrijkers monteren en afstellen

Afstrijkers niet juist afgesteld Afstrijkers afstellen

Slip op de invoervijzel Toerental van de invoervijzel te hoog Toerental van de invoervijzel verlagen

Verkeerd afgestelde afstrijkers Afstrijkers correct instellen

Schoepen van de invoervijzel te veel
naar buiten gezet

Beweeg de schoepen van de
invoervijzel naar binnen

Slijtage aan de slipkoppeling Versleten delen vervangen

Gewas wordt slechts onvolledig
opgenomen

Oprapertanden draaien niet snel
genoeg

Toerental van de invoervijzel
verhogen

Rijsnelheid te hoog Langzamer rijden

Steunwielen niet juist afgesteld Afstelling hoogte corrigeren

Oprapertanden draaien niet Aandrijfketting niet gemonteerd Ketting monteren en afstellen

Defecte nokkenschijf Controleren of nokkenschijf gebroken
of versleten is

Gebrekkige uitbalancering resp.
opraper zakt niet goed naar
beneden

Overmatige of onvoldoende
gewichtsuitbalancering

Zweefdruk afstellen1

Tapeinden of veren van vrijloop in
transmissie versleten of beschadigd

Betreffende delen vervangen

Zwad wordt niet volledig
opgenomen

Opraper zakt niet genoeg Zweefdruk afstellen1

Tanden krom of gebroken Tanden recht buigen of vervangen

Gebroken oprapertanden Opraper te laag afgesteld Opraper opheffen
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Probleemoplossing

KM00321,000028D -18-07FEB14-2/2

Symptoom Probleem Oplossing

Vreemde voorwerpen of gebroken
tanden in de opraaptrommel

Vreemde voorwerpen resp. gebroken
tanden verwijderen

Afstrijkers versleten Verbogen afstrijkers komen in
aanraking met de tanden

Plaatsen van aanraking vaststellen
en verhelpen

Opraaptrommelzweefstand verhogen

Slechte invoer van het gewas,
verstopping bij de invoeropening

Zwad te groot en/of rijsnelheid te
hoog

Zwadgrootte of rijsnelheid
terugbrengen

Ontbrekende oprapertanden Ontbrekende tanden vervangen

Staaflijst van rolaandrukeenheid
(optie) maak contact met
invoervijzel

De werkhoogte van de
rolaandrukeenheid is niet correct
afgesteld

Stel de werkhoogte van de
rolaandrukeenheid af

Draaibare steunwielen kunnen niet
worden afgesteld

Geen vet in draaibare steunwielen Smeer de draaibare steunwielen met
vet

1Zie gebruikshandleiding van betreffende veldhakselaar
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Onderhoud

Vervolg op volgende pagina DX,TORQ2 -18-30MAY18-1/2

Momentwaarden voor metrische bouten en schroeven
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Categorie 4,8 Categorie 8,8 of 9,8 Categorie 10,9 Categorie 12,9

Bout- of
schroefmaat

Zeskant-
kopa

Flenskopb Zeskant-
kopa

Flenskopb Zeskant-
kopa

Flenskopb Zeskant-
kopa

Flenskopb

N·m
lb-i-
nch N·m

lb-i-
nch N·m

lb-i-
nch N·m

lb-i-
nch N·m

lb-i-
nch N·m

lb-i-
nch N·m

lb-i-
nch N·m

lb-i-
nch

M6 3,6 31,9 3,9 34,5 6,7 59,3 7,3 64,6 9,8 86,7 10,8 95,6 11,5 102 12,6 112

N·m lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft

M8 8,6 76,1 9,4 83,2 16,2 143 17,6 156 23,8 17,6 25,9 19,1 27,8 20,5 30,3 22,3

N·m lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft

M10 16,9 150 18,4 13,6 31,9 23,5 34,7 25,6 46,8 34,5 51 37,6 55 40,6 60 44,3

N·m lb·ft

M12 — — — — 55 40,6 61 45 81 59,7 89 65,6 95 70,1 105 77,4

M14 — — — — 87 64,2 96 70,8 128 94,4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99,6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

De nominale opgesomde momentwaarden gelden alleen voor algemeen gebruik
met de veronderstelde exactheid bij het aandraaien van 20%, zoals met een
handmatige momentsleutel.
Deze waarden gelden NIET bij een afwijkende momentwaarde of
aandraaiprocedure bij een specifieke toepassing.
Raadpleeg de aandraaivoorschriften voor de specifieke toepassing voor
borgmoeren, voor RVS-bevestigingen, of voor moeren van U-beugels.

Vervang bevestigingen door bevestigingen van dezelfde of
een hogere klasse. Draai verbindingen van een hogere klasse
aan met het originele aanhaalmoment.

• Controleer of schroefdraden van de bevestigingen schoon zijn.
• Breng een dunne laag Hy-Gard™ of een vergelijkbare olie aan onder de kop en op de schroefdraden van de bevestiging, zoals hieronder
afgebeeld.
• Breng niet teveel olie aan om de kans op hydraulische afsluiting in blinde openingen door te veel olie te reduceren.
• Let op het juiste aangrijpen van de schroefdraad.

TS1741 —UN—22MAY18

aKolomwaarden zeskantige kop gelden voor ISO 4014 en ISO 4017 zeskantige kop, ISO 4162 inbusbouten en ISO 4032 zeskantmoeren.
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Onderhoud

DX,TORQ2 -18-30MAY18-2/2

KM00321,0000A5D -18-22APR20-1/1

KM00321,000091E -18-12APR19-1/1

bKolomwaarden zeskantige flens gelden voor ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 of EN 1665-zeskantige flens-producten.

Aandrijfkettingen afstellen
Span met behulp van het omloopkettingwiel (A) de ketting
(B) die de transportvijzel aandrijft.

Stel het omloopkettingwiel (A) zo af dat er een doorhang
is van 3 tot 10 mm (0,12 tot 0,4 in.) in de lus tegenover
het tussentandwiel van de aandrijfketting.

Span de ketting (D) die de pickup-trommel aandrijft met
behulp van het omloopkettingwiel (C).

Stel het omloopkettingwiel (C) zo af dat er een doorhang
is van 10 tot 15 mm (0,4 tot 0,6 in.) in de lus tegenover
het tussentandwiel van de aandrijfketting.

A—Omloopkettingwiel
B—Aandrijfketting

transportvijzel

C—Omloopkettingwiel
D—Aandrijfketting

pickup-trommel
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Bevestigingsrichting van de
rolaandrukeenheid
Als roller (A) van de rolaandrukeenheid is verwijderd, let
dan op de bevestigingsrichting bij het opnieuw bevestigen
van de roller (A).

A—Rol
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Onderhoud

KM00321,000028F -18-31JAN14-1/1

KM00321,00009FE -18-11FEB20-1/1

Gewasgeleidingsnet
Houd het gewasgeleidingsnet (A) gespannen.

Draai indien nodig de schroeven ( B) vast voor een
correcte spanning.

A—Gewasgeleidingsnet B—Bouten
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Oliereservoir van centrale kettingsmering
Vul het reservoir van de centrale kettingsmering met een
biologisch afbreekbare olie (bijv. FUCHS PLANTOLUBE
KS 46 N).

BELANGRIJK: Nooit een olie gebruiken die niet
biologisch afbreekbaar is.

Specificatie
Oliereservoir—Capaci-
teit......................................................................................................... 4 l

(1 US gal)

BELANGRIJK: Vul afhankelijk van de pompcirculatie-
instelling het reservoir bij als dit nodig is.
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Onderhoud

KM00321,0000920 -18-12APR19-1/1

KM00321,0000921 -18-12APR19-1/1

Ontluchten van smeerpomp van centrale
kettingsmering (optie)
OPMERKING: Het is noodzakelijk om het

kettingsmeersysteemcircuit te ontluchten als
het oliereservoir totaal leeg was.

1. Ontkoppel de inlaatslang (A).
2. Wacht totdat de lucht compleet is afgetapt uit de

inlaatslang (A) voordat de inlaatslang (A) weer op de
koppeling (B) wordt aangesloten.

3. Laat de opraper draaien totdat er voortdurend olie uit
de borstels loopt.

A—Inlaatslang B—Koppelstuk
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Oliestroom van centrale kettingsmering
(optie) afstellen
Stel de oliestroom bij iedere ketting als volgt af:

1. Verwijder de afdekking (A).
2. Identificeer de schroef waarmee de oliestroom van de

betreffende borstel kan worden ingesteld.
3. Draai de schroef rechtsom om de oliestroom te

verhogen en linksom om de oliestroom te verlagen.

OPMERKING: De pomp is een zeer precies apparaat.
Draai de schroef steeds met 1/4 omwenteling
om de oliestroom in te stellen. Als de schroef
volledig naar binnen is geschroefd (maximale
stroming), wordt de minimale stroming bereikt
door de schroef met vier slagen los te schroeven.

4. Monteer de afdekking (A).
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A—Pompafdekking
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Opslag

CC03745,00001BD -18-07NOV00-1/1

CC03745,00001BE -18-07NOV00-1/1

Opslag

Maak de opraper grondig schoon. Vuil en oogstrestanten
trekken vocht aan, wat tot roestvorming kan leiden.

Zet de opraper in een overdekte ruimte. Klap de
steunpoten uit.

Laat de lucht niet uit de banden lopen. Bescherm de
banden tegen zonlicht, vet en olie.

Smeer de opraper volledig door (zie het hoofdstuk
“Smering en onderhoud”).

Verwijder de kettingen en reinig deze met een
oplosmiddel. Aansluitend drogen en oliën.

Werk lakbeschadigingen of versleten plekken bij.

Noteer alle benodigde onderdelen op een lijst en bestel
deze tijdig.

Aan het begin van het nieuwe seizoen

Maak indien nodig de opraper grondig schoon.

Reinig de kettingen en leg ze op.

Smeer de opraper volledig door (zie het hoofdstuk
“Smering en onderhoud”).

Controleer of alle schroeven en moeren vast zijn
aangetrokken.

Controleer de bandenspanning en corrigeer deze
eventueel.

Laat de opraper enkele minuten met nullast en op halve
snelheid draaien. Controleer het lager op oververhitting
en/of losse zitting.

Lees de handleiding nog een keer door.
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Specificaties

KM00321,000092C -18-13APR19-1/1

KM00321,0000A5E -18-28SEP20-1/1

KM00321,0000A5F -18-22APR20-1/1

Machine Design Life
Deze machine is ontworpen en gefabriceerd voor een
lange productieve levensduur. De werkelijk realiseerbare
levensduur is afhankelijk van een aantal factoren, inclusief
de zwaarte van de werkomstandigheden en het uitvoeren
van aanbevolen onderhoud. (Zie hoofdstuk Onderhoud
in deze handleiding.)

Controleer en inspecteer de machine regelmatig samen
met uw KEMPER dealer. De inspectie kan aanbevelingen
voor onderhoud, reparatie van componenten, revisie
of vervanging opleveren, of aan het einde van de

levensduur leiden tot de conclusie dat de machine niet
meer kan worden gebruikt. (Zie afzonderlijk hoofdstuk
over ontmantelen in deze handleiding voor informatie over
verwijdering en recycling van machinecomponenten.)

Geen enkele machine mag worden gebruikt als
veiligheidsgerelateerde componenten ontbreken of
als dringend onderhoud nodig is. Alle ontbrekende of
beschadigde veiligheidsgerelateerde componenten,
inclusief veiligheidsstickers, moeten alvorens de
ingebruikname van de machine worden gerepareerd of
vervangen.

N3003 Pickup
Werkbreedte ....................................................................................................... 3,00 m (9 ft 10 in.)

Totale breedte ..................................................................................................... 4,06 m (15 ft 1,1 in.)

Lengte ............................................................................................................... 1,35 m (4 ft. 5,2 in.)

Hoogte .............................................................................................................. 1,40 m (4 ft 7 in.)

Gewicht ............................................................................................................. 1280 kg (2822 lb.)

Aantal tanden ...................................................................................................... 4 x 40

Diameter afstrijker ................................................................................................ 256 mm (10 in.)

Diameter transportvijzel ......................................................................................... 560 mm (22 in.)

Type transportvijzel ............................................................................................... Instelbare schoepen

Geluidsniveau
Maximaal geluidsniveau bij het oor van de bestuurder is
overeenkomstig richtlijn DIN ISO 11204. Meetmethode

overeenkomstig ISO 5131 met zwadopraper aangesloten
op veldhakselaar en gesloten cabine (gemiddeld niveau):

N3003 ............................................................................................................... 78,5 dB(A)
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Specificaties

KM00321,0000A60 -18-22APR20-1/1

EU-conformiteitsverklaring
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Duitsland

Onderstaande persoon verklaart dat

het product

Machinetype: Zwadopraper

Model: N3003

Voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:

RICHTLIJN NUMMER CERTIFICERINGSMETHODE

Machinerichtlijn 2006/42/EG Zelfcertificering

Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 1 DIN EN ISO 4254-1 Zelfcertificering

Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 7 DIN EN ISO 4254-7 Zelfcertificering

Machineveiligheid DIN EN ISO 12100 Zelfcertificering

Kruiskoppelingsassen en beschermingen DIN EN 12965 Zelfcertificering

Naam en adres van de persoon in de Europese Gemeenschap die het technischeconstructiebestand vastlegt:

Brigitte Birk
Mannheim, Duitsland D-68008

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Plaats van verklaring: 48703 Stadtlohn,
Duitsland

Naam: Richard Wübbels

Datum van verklaring: 01 maart 2020 Functie: Manager Product Engineering

Productie-eenheid: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Serienummer

CC03745,00001E1 -18-16NOV00-1/1

KM00321,0000926 -18-12APR19-1/1

KM00321,0000927 -18-12APR19-1/1

KM00321,0000928 -18-12APR19-1/1

Serienummer

Het serienummer van de opraper is in het typeplaatje
gestanst.

Dit nummer plus bijbehorende hoofdletters zijn nodig voor
het bestellen van onderdelen.

Schrijf daarom dit serienummer in de daarvoor bestemde
ruimte op de afbeelding.

Serienummerplaat van opraper

A—Type
B—Modelaanduiding
C—Productidentificatienum-

mer

D—Gewicht
E—Productiejaar
F—Modeljaar
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Serienummer noteren
Het plaatje met het serienummer bevindt zich aan de
rechterkant van de opraper.
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Machines veilig houden
1. Installeer vandaalbestendige inrichtingen.
2. Als de machine wordt opgeslagen:

- De uitrusting op de grond laten zakken.
- Zet de wielen in de breedste stand om verladen van
de machine moeilijker te maken.

- Verwijder alle sleutels en accu's
3. Als de machine binnen wordt geparkeerd, plaats dan

grote uitrusting voor de uitgangen en vergrendel de
opslagruimtes.

4. Als de machine buiten wordt geparkeerd, zet hem dan
op een verlicht en afgesloten terrein.

5. Let op verdachte activiteiten en geef diefstal altijd
onmiddellijk door aan de wettelijke instanties.

6. Breng uw KEMPER dealer op de hoogte bij
verlies/diefstal.
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