
ECOMAAIER KMU

Economisch bermbeheer start
met de Herder ecomaaier



De Herder ecomaaier, efficiënt en voordelig
De ecomaaier is bijzonder geschikt voor 
het onderhouden van ruige begroeiingen 
zoals wegbermen. De ecomaaier maait het 
gewas door middel van een ronddraaiende 
rotor met daaraan ‘los’ hangende klepels 
bevestigd. Door de snel ronddraaiende 
klepels wordt de begroeiing afgeslagen en 
meegenomen door de klepels waarna het 
aan de achterzijde van de maaikap 
uitge worpen wordt. 

De Herder ecomaaier is veel zijdig en kan aan diverse machines gekoppeld worden. Naar keuze kan in plaats van 
een (veiligheids-)afscherming ook een transportband of vijzelbak gemonteerd worden voor zijdelingse gewas afvoer 
of voor afvoer door middel van een afzuigventilator. Het voordeel van de ecomaaier is dat hij hoog gewas met 
takken en oneffenheden kan maaien. Bovendien kan door het instellen van de verstelbare slaglijst het maaisel 
naar keuze meer of minder worden gehakselt. Maaien in deze ‘eco’ stand vraagt bovendien minder vermogen. Dit 
maakt de Herder ecomaaier voordelig in het gebruik. 
De ecomaaier is leverbaar in de volgende werkbreedtes: 130 - 150 - 180 - 225 cm.

Details ecomaaier

Ecomaaier aan een Herder Grenadier. Ecomaaier aan een Herder Kantonnier.

Voor de veiligheid is de 
ecomaaier voorzien van een 
kettingscherm, bijvoorbeeld 
voor het tegenhouden van 
wegschietende keien.

Hydraulische nazuigklep voor 
een langere levensduur van de 
hydraulische componenten.

Zware looprol met trekstang voor extra sterkte aan het maaierhuis.

Ecomaaier aan een Herder Rapier.



Optionele motorbescherming en optionele hydraulisch opklapbare 
voorzijde voor betere invoer van hoog gewas.

Bodemfreesunit voor het uitmaaien van de slootbodem en talud in één 
werkgang.

40x12 klepel. 
Deze klepel is geschikt  

voor het maaien van gras.

Zware houtklepel (2,3 kg). 
Deze is bij uitstek geschikt 

voor het maaien van opschot 
en houtachtig gewas.

Vijzelbakunit voor grasafvoer door middel van afzuiging. Transportbandunit in zware uitvoering voor grasafvoer bij het maaien 
van o.a. sloten en taluds.

Opties voor de ecomaaier

Draaikoppen

Hydraulische draaikop 90° d.m.v. een cilinder 
(HD90).

Hydraulische draaikop 180 graden d.m.v. 
wormwieldraaikrans (HW180).

Hydraulische draaikop 180° d.m.v. een 
cilinder (HD180).

Hydraulische draaikop 180° d.m.v. een 
cilinder met mechanische pendel (HDP180).

Hydraulische draaikop 180° d.m.v. een 
wormwieldraaikrans met mechanische 
pendel (HWP180).

Hydraulische draaikop 180° d.m.v. een 
wormwieldraaikrans met hydraulische 
pendel (HWHP180).
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TECHNISCHE GEGEVENS ECOMAAIER type KMU
Benaming Soort klepel Werkbreedte in cm Gewicht in kg*

KMU130.SS+AF 40x12 ca. 130 ca. 397

KMU150.SS+AF 40x12 ca. 150 ca. 417

KMU180.SS+AF 40x12 ca. 180 ca. 481

KMU200.SS+AF 40x12 ca. 200 ca. 511

KMU225.SS+AF 40x12 ca. 225 ca. 561

KMUW130.SS+AF Zware houtklepel ca. 130 ca. 434

KMUW150.SS+AF Zware houtklepel ca. 150 ca. 478

KMUW180.SS+AF Zware houtklepel ca. 180 ca. 526

KMUW200.SS+AF          Zware houtklepel ca. 200 ca. 566

KMUW225.SS+AF Zware houtklepel ca. 225 ca. 629

* Exact gewicht is afhankelijk van gekozen opties en/of accessoires

TECHNISCHE GEGEVENS ACCESSOIRES
Benaming Olieverbruik L/min. Max. druk in Bar Gewicht in kg.

VB130 40 170 98

VB150 40 170 108

VB180 40 170 119

TS130 40 170 98

TS150 40 170 108

TS180 40 170 113

TS225 40 170 126

TSZ130 40 170 123

TSZ150 40 170 133

TSZ180 40 170 138

TSZ225 40 170 161

BFUH 90 200 130

TECHNISCHE GEGEVENS DRAAIKOPPEN
Benaming Draaihoek in ° Pendelhoek L/R in ° Gewicht in kg.

HD90 90 N.v.t. 85

HDP90 90 15/15 98

HD180 180 N.v.t. 108

HDP180 180 5/5 140

HW180 180 N.v.t. 106

HWP180 180 5/5 129

HWHP180 180 22/22 138

HWHZ180** 180 60/60 136

** Alleen voor de ecomaaier met een werkbreedte van 130 en 150


