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Kemper Seria 300 plus
korbanek.pl/producent/kemper/adapter-do-zbioru-kukurydzy/seria-300-plus

Uniwersalne przystawki serii 300 plus charakteryzują się niską masą, dzięki czemu

nacisk na podłoże jest zmniejszony oraz zwartą budową, dzięki której uzyskujemy

doskonałą zwrotność. 

Plusy nie tylko w polu. Mała szerokość transportowa i inteligentne składanie przystawki

zapewniają doskonałą widoczność, a wysoka zwrotność zoptymalizowana masa

dodatkowo ułatwiają transport. Dla przystawek 360 plus, 375 plus, 390 plus w

połączeniu z sieczkarnią Claas Jaguar serii 900 dostępne jest dodatkowe podwozie

transportowe stosowane w celu zmniejszenia obciążenia osi. 

Wysoka rentowności szerokie możliwości zastosowań to cechy wyróżniające przystawki

firmy Kemper. Przystawkami firmy Kemper można zbierać oprócz kukurydzy wiele

roślin cienkołodygowych przeznaczonych na paszę i na biogaz. Bezrzędowy system

zbioru z szybko pracującymi rotorami pozwala na pracę na całej szerokości roboczej

nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. 

https://korbanek.pl/producent/kemper/adapter-do-zbioru-kukurydzy/seria-300-plus
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Wysoka rentowność i szerokie możliwości zastosowań to cechy wyróżniające przystawki

firmy Kemper. Przy pomocy przystawek firmy Kemper można zbierać wiele roślin

cienkołodygowych przeznaczonych do produkcji pasz i biogazu. Nawet w

najtrudniejszych warunkach terenowych ten bezrzędowy system zbierania z szybko

pracującymi rotorami pozwala na bezproblemowe koszenie na całej szerokości roboczej.

Rotory koszące z wymiennymi segmentami i specjalnymi zgarniakami spełniają

wszystkie warunki do osiągnięcia najlepszych wyników zbiorów. 

Przystawki firmy Kemper seria 300 plus mają szeroki zakres zastosowania. Można nimi

zbierać: kukurydzę, sorgo, słonecznik, całe rośliny zielone (GPS), rzepak, trawa Pampas.
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Mała szerokość transportowa i inteligentne składanie przystawki zapewniają doskonała

widoczność. Zewnętrzne rotory tnące w modelach 345 plus, 360 plus i 375 plus są

hydraulicznie składane do szerokości transportowej 3 m, w modelu 390 plus szerokość

transportowa po złożeniu wynosi 3,3 m.

Nie tylko w polu seria 300 plus jest innowacyjną, również w ruchu drogowym przystawki

mają bardzo widoczne plusy. Dzięki wbudowanemu oświetleniu i składanemu skrzydłu (

od 375 plus)  kierowca ma doskonały widok na drogę. Wysoka zwrotność i

zoptymalizowana masa urządzenia dodatkowo ułatwiają transport.  

Przekładnia Multi Speed oferuje więcej prędkości dla różnych długości cięcia.

Przekładnia z 4 przełożeniami zapewnia optymalny przepływ materiału do walców

zasilających sieczkarni. Płynny transport materiału stanowi podstawę idealnego

wykorzystania sieczkarni i daje doskonałą jakość sieczki. Zintegrowane szybkozłącze

ułatwia podczepianie i odczepianie przystawki. Szybkozłącze umożliwia automatyczne

podczepienie napędu przystawki z sieczkarnią. Złącze jest częścią przekładni która

zawiera również system szybkiego blokowania przystawki. Przystawkę można łatwo i

bezpiecznie zabezpieczyć przy pomocy jednej dźwigni. Przekładnia Multi Speed z

szybkozłączem dedykowana jest do sieczkarni Claas typ 494, 496, 497, 498 i 502.
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