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• Middelste stobbenfrees uit deze serie
• Geschikt voor kranen tussen 10 en 20 ton
• Freeswiel met diameter 63 cm (72 cm met beitels)
• Keuze uit 2 hydraulische motoren. Olieflow tussen de 

80 en 110 L/min en tussen de 110 en 150 L/min.
• Maximale bewegingsvrijheid door hydraulische 

aandrijving

Altijd de beste 
stobbenfrees
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Stobbenfrezen voor kraanaanbouw
De beste stobbenfrezen in elke klasse. De perfecte oplossing voor kranen tussen 
de 3 en 30 ton. Maar ook als het gaat om levensduur en gebruiksgemak zijn de 
stobbenfrezen van Herder-Fermex een klasse apart. 

Stobbenfrezen voor aanbouw aan overige machines 
Herder-Fermex stobbenfrezen worden al sinds jaar en dag probleemloos 
gecombineerd met de meest uiteenlopende voertuigen. Voor elk voertuig met eigen 
hydraulische voorziening hebben we een passende oplossing. Dat is onze kracht.

Het unieke beitelsysteem van Herder-Fermex 
Het systeem bestaat uit slechts 2 verschillende beitelhouders. Er wordt gebruik 
gemaakt van losse beitels die 3 maal draaibaar zijn voordat ze vervangen moeten 
worden. Kortom, de zekerheid van minimale kosten en maximaal rendement.

SCE-410H
Maatwerk

SCE-630H

• Kleinste stobbenfrees uit deze serie
• Geschikt voor kranen tussen 3 en 8 ton
• Freeswiel met diameter 41 cm (50 cm met beitels)
• Keuze uit 2 hydraulische motoren. Olieflow tussen 

30 en 40 L/min of tussen de 40 en 50 L/min. 
• Maximale bewegingsvrijheid door hydraulische 

aandrijving
• Mechanisch verstelbare spanenkap (optioneel 

hydraulisch) 

Wij leveren stobbenfrezen voor elke machine. De 
stobbenfrezen kunnen naar wens geëngineerd worden 
voor voertuigen met eigen hydraulische voorziening. 
Of dit nu een radiografische bestuurbare maaier is, een 
shovel of een ander voertuig, Herder-Fermex kan voor 
elk voertuig een passende oplossing bieden.

Het hiernaast getoonde voorbeeld is voor montage aan 
een radiografisch bestuurbare maaier.

• Middelste stobbenfrees uit deze serie
• Geschikt voor kranen tussen 7 en 20 ton
• Freeswiel met diameter 55 cm (64 cm met beitels)
• Keuze uit 2 hydraulische motoren. Olieflow tussen de 

60 en 80 L/min en tussen de 90 en 120 L/min.
• Maximale bewegingsvrijheid door hydraulische 

aandrijving

• Uniek systeem
• Het systeem bestaat uit slechts 2 verschillende 

beitelhouders (i.p.v. 4 of 6 verschillende) 
• losse beitels die 3 maal draaibaar zijn voordat 

ze vervangen moeten worden. Hierdoor zijn 
verbruikskosten tot een maximum gereduceerd.

• Minder energie verlies
• Makkelijk te monteren
• Hergebruik van beitelhouders
• Tot 30% hogere productiviteit
• Tot 50% lagere kosten

• Grootste stobbenfrees uit deze serie
• Geschikt voor elke hydraulische kranen met 

oliestroom tussen de 80 en 160 L/min.
• Geschikt voor kranen tussen de 10 en 30 ton
• Freeswiel met diameter 80 cm (89 cm met beitels)
• Standaard geleverd met mechanisch verstelbare 

hydraulische motor
• Maximale bewegingsvrijheid door hydraulische 

aandrijving StobbenfrezenU bereikt het meest met Herder

SCE-800H

SCE-550H



Stobbenfrezen met eigen diesel motor
Herder-Fermex biedt u de keuze uit stobbenfrezen met dieselmotoren met een 
vermogen van 32, 75 en 110 PK. Door hun compacte ontwerp kunnen de machines 
zelfs ingezet worden op moeilijk bereikbare plaatsen.

Stobbenfrezen voor tractoren
Welk merk tractor u ook heeft, met de stobbenfrezen voor tractoraanbouw van 
Herder-Fermex bent u op alle fronten beter uit. De stobbenfrezen zijn geschikt voor 
tractoren met een vermogen van 65 tot 270 PK.

SCW-410H SCT-410H SC-550H (PTO)

SCW-550H
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SCT-550H

SCT-630H

SC-630H (PTO)

SC-800H (PTO) / SC-900H (PTO)

• Dieselmotor 32 PK
• 79 cm breed voor het bereiken van moeilijk 

toegankelijke plaatsen 
• Hydraulische aandrijving voor maximale 

bewegingsvrijheid van het freeswiel 
• Freesdiepte ca. 42 cm
• Freesbreedte ca. 138 cm

• Dieselmotor 32 PK
• 79 cm breed voor het bereiken van moeilijk 

toegankelijke plaatsen 
• Hydraulische aandrijving voor maximale 

bewegingsvrijheid van het freeswiel 
• Freesdiepte ca. 42 cm
• Freesbreedte ca. 138 cm
• Standaard in breedte verstelbaar rupsonderstel 
• Standaard dozer blad

• Voor tractoren ca 65 pk 
• Machine voorzien van aankoppelpunten voor een hefinrichting I 

of II
• Hydraulische aandrijving, voor maximale bewegingsvrijheid van 

het freeswiel en minimale slijtage in de aandrijflijn
• Gieken kinematiek dusdanig dat over lage obstakels gewerkt 

kan worden
• Freesdiepte ca 50-60cm
• Verstelbaar bedieningspaneel, voor beter zicht op stob

• Dieselmotor 75 PK
• 85 cm breed voor het bereiken van moeilijk 

toegankelijke plaatsen
• Hydraulische aandrijving voor maximale 

bewegingsvrijheid van het freeswiel 
• Freesdiepte ca. 66 cm
• Freesbreedte ca. 180 cm
• Radiografische besturing. U kunt hierdoor een positie 

kiezen voor het beste zicht op de werkzaamheden

• Dieselmotor 110 PK
• 85 cm breed voor het bereiken van moeilijk 

toegankelijke plaatsen
• Hydraulische aandrijving voor maximale 

bewegingsvrijheid van het freeswiel
• Freesdiepte ca. 70 cm
• Freesbreedte ca. 180 cm
• Radiografische besturing. U kunt hierdoor een positie 

kiezen voor het beste zicht op de werkzaamheden

• Dieselmotor 75 PK
• 85 cm breed voor het bereiken van moeilijk 

toegankelijke plaatsen
• Hydraulische aandrijving voor maximale 

bewegingsvrijheid van het freeswiel 
• Freesdiepte ca. 66 cm
• Freesbreedte ca. 180 cm
• Radiografische besturing. U kunt hierdoor een positie 

kiezen voor het beste zicht op de werkzaamheden
• Standaard in breedte verstelbaar rupsonderstel
• Standaard dozer blad

• Dieselmotor 110 PK
• 85 cm breed voor het bereiken van moeilijk 

toegankelijke plaatsen
• Hydraulische aandrijving voor maximale 

bewegingsvrijheid van het freeswiel
• Freesdiepte ca. 70 cm
• Freesbreedte ca. 180 cm
• Radiografische besturing. U kunt hierdoor een positie 

kiezen voor het beste zicht op de werkzaamheden
• Standaard in breedte verstelbaar rupsonderstel 
• Standaard dozer blad

• Voor tractoren ca 130pk
• Machine voorzien van aankoppelpunten voor een hefinrichting I 

of II
• Hydraulische aandrijving, voor maximale bewegingsvrijheid van 

het freeswiel en minimale slijtage in de aandrijflijn.
• Gieken kinematiek dusdanig dat over obstakels zoals een 

vangrail gewerkt kan worden
• Freesdiepte ca 80-90cm
• Verstelbaar bedieningspaneel, voor beter zicht op stob

• Voor tractoren ca 200pk / 270 pk
• Machine voorzien van aankoppelpunten voor een 

hefinrichting II of III
• Hydraulische aandrijving, voor maximale bewegingsvrijheid van 

het freeswiel en minimale slijtage in de aandrijflijn.
• Gieken kinematiek dusdanig dat over obstakels zoals een 

vangrail gewerkt kan worden
• Zeer groot freesbereik, zowel in de breedte als in de diepte
• Standaard uitgevoerd met afstandbediening, voor beter zicht 

op stob


