Maximaal presteren met
de werktuigen van Herder

Overige werktuigen

Met de ecologische maaier van Herder
werkt u natuurlijk beter

Met de vangrailmaaier van Herder
behaalt u het maximale rendement

De ecologische maaier van Herder is speciaal ontwikkeld en bij uitstek geschikt als u
gekozen heeft voor een ecologisch maaibeleid. Door de doordachte constructie en
vormgeving kunt u op ecologisch verantwoorde wijze maaien. De zaden van de
planten die op de grond tussen het gras en de wortels liggen worden maximaal
ontzien. Dit geldt natuurlijk ook voor kleine dieren die daar leven. Als u kiest voor de
ecologische maaier van Herder zorgt u ervoor dat de diversiteit van de berm in stand
word gehouden. Herder heeft er overigens wel voor gezorgd dat het maaisel in één
werkgang gemaaid en afgevoerd kan worden. Effectief en verantwoord werken gaan
met Herder hand in hand.

Met Herder bereikt u het meest. De vangrailmaaier is daar een sprekend voorbeeld
van. Deze maaier is ontworpen om onder de vangrail en rondom de vangrailpaaltjes te
maaien. De maaier bestaat uit twee onafhankelijk onder veerdruk wegscharnierende
maaischotels met een zeer lage constructie. Deze maaischotels passen daardoor
goed onder de vangrail en klappen weg als er een obstakel (vangrailpaal) staat.
Door de vormgeving van het maaierhuis komt de uitworp van het gewas naast de
vangrail. Indien maaien en afvoeren in één werkgang gewenst is kan de maaier worden
uitgerust met een set ten behoeve van afzuiging. Zo kan het maaisel door een
afzuigunit worden afgevoerd. Het is een betrouwbare maaier die zich in de praktijk
bewezen heeft.

De Ecologische maaier is leverbaar in een uitvoering geschikt voor afzuiging en in een uitvoering met transportband
voor zijafleg van het gewas. Een afschermkap voor het werken zonder transportband of zonder afzuiging aan de
achterzijde is als accessoire leverbaar.
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Werkbreedte

160 cm

Werkbreedte

150 cm (2x75cm)

Benodigde functies op machine

1 dubbelwerkende functie

Benodigde functies op machine

1 functie dubbelwerkend, 2 functies enkelwerkend

Benodigde hydrauliek

120 L/min

Benodigde hydrauliek

120 L/min

Benodigde hydraulische druk

250 Bar

Benodigde hydraulische druk

250 Bar

Maximum hydraulische druk

350 Bar

Maximum hydraulische druk

250 Bar

Gewicht

665 kg

Gewicht
Optioneel:
• Standaard geschikt voor afzuiging
• Optioneel met transportband
• Afschermkap leverbaar voor werken zonder afzuiging en zonder transportband

Optioneel:
• Set ten behoeve van werken met afzuiging
• Mechanische pendel voor betere bodemvolging

Met de baggerlepel van Herder
kunt u elke opdracht aan

Met de waterpomp van Herder komt u overal

Op het gebied van slootonderhoud heeft Herder meer dan eens haar grenzen verlegd.
Met de maaikorf heeft Herder de wereld veroverd. Maar ook de baggerlepel wordt met
het jaar meer en meer gebruikt. Een baggerlepel van Herder voldoet aan de hoogste
eisen en is gemaakt van het beste materiaal. Daarbij is de baggerlepel speciaal
ontwikkeld voor de Herder Grenadier of Cavalier en dus makkelijk te monteren. U
kunt kiezen uit drie verschillende formaten, waarbij de 100 cm en de 150 cm
uitvoering met een kantelkop uitgevoerd kunnen worden.

De ontwikkeling van een eigen waterpomp die geschikt is voor de Herder Grenadier
of de Cavalier was een logische stap. De markt was op zoek naar een flexibele
oplossing voor het wegpompen van water op moeilijk bereikbare plaatsen. De
waterpomp van Herder is het beste antwoord.
De waterpomp van Herder is niet alleen makkelijk te monteren, maar voldoet ook
precies aan de technische specificaties van de machine. Of u nu snel een sloot wilt
droogleggen voor betuiningswerkzaamheden of plotseling ondersteuning nodig heeft
bij calamiteiten, met een Herder waterpomp kunt u meteen aan de slag. Bovendien
heeft u de zekerheid van een betrouwbare levering van reserveonderdelen en van
de kwaliteit die zo kenmerkend voor Herder is.

Herder baggerlepels zijn de ideale werktuigen voor professionals die onder alle omstandigheden maximaal willen
presteren en die zeker willen weten dat ze elke opdracht aankunnen. En natuurlijk voor professionals die de
mogelijkheden van hun Herder Grenadier of Cavalier willen vergroten. Op die manier kan ook de terugverdientijd van
de investering aanzienlijk worden verkort. Want ook in financieel opzicht bereikt u met Herder het meest.
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Werkbreedte

100 cm, 150 cm of 200 cm

Waterverplaatsing

6500 L/min = 390 m3/uur

Inhoud

150 ltr, 225 ltr of 300 ltr

Benodigde hydrauliek

100 L/min

Gewicht

128 kg, 174 kg of 216kg

Benodigde hydraulische druk

330 Bar

Maximum hydraulische druk

350 Bar

Gewicht

210 kg

Met de heggenslagmaaier van Herder
krijgt u het mooiste maaibeeld

Met de heggenschaar van Herder
laat u niets aan het toeval over
Als u niets aan het toeval wilt overlaten, dan kiest u voor
de bewezen kwaliteit van Herder. En dan maakt het niet
uit of u een Grenadier of Cavalier nodig heeft of een van
de Herder werktuigen. In alle gevallen heeft u de
zekerheid van techniek die zich bewezen heeft in de
praktijk. De Herder heggenschaar wordt al sinds jaar en
dag wereldwijd ingezet voor het onderhoud aan hagen,
windsingels en wegbeplanting en is sinds de introductie
sterk doorontwikkeld. De heggenschaar is voor
professionals die het beste eindresultaat willen
combineren met een aantrekkelijke kostprijs.

Werken met Herder is ergonomisch verantwoord werken met het beste resultaat. De
heggenslagmaaier is het werktuig bij uitstek voor onderhoud aan heggen. Het
maaisel wordt afgemaaid en versnipperd waarna het terug “geblazen” wordt in de
heg, dat staat opgeruimd en zorgt voor natuurlijke bemesting. De heggenslagmaaier
heeft een werkbreedte van 150 cm en is standaard uitgerust met een driedubbele
draaikop. Hierdoor kunt u makkelijk maaien in alle standen en probleemloos alle
zijden van de heg bereiken.

De heggenschaar heeft een standaard werkbreedte van 300 cm waarmee
het mogelijk is om in één werkgang een mooi eindresultaat te bereiken.
Op aanvraag is de schaar ook leverbaar met lengtes tot circa 450 cm. Als u
werkt met een Herder Grenadier, Musketier of Cavalier is er ook een dubbele
hydraulisch bedienbare draaikop beschikbaar.

Werken met Herder betekent ook werken met maximale zekerheid. Het is een degelijk werktuig dat door de
doordachte constructie goed is voor een lang en probleemloos leven. Met een Herder heggenslagmaaier kunt u
dus ook rekenen op een aantrekkelijk kostenplaatje. Dat verklaart waarom de Herder heggenslagmaaier ook vaak
wordt toegepast op andere machines.
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Werkbreedte

150 cm

Werkbreedte

300 cm

Benodigde functies op machine

3 dubbelwerkende functies

Benodigde hydrauliek

40 L/min

Benodigde hydrauliek

120 L/min

Benodigde hydraulische druk

150 Bar

Benodigde hydraulische druk

250 Bar

Maximum hydraulische druk

170 Bar

Maximum hydraulische druk

250 Bar

Gewicht

258 kg

Gewicht

450 kg

Optioneel:
• Dubbele hydraulisch bedienbare draaikop voor verstellen van de Heggenschaar via de Herder Grenadier, Musketier of Cavalier
• Andere werkbreedtes mogelijk op aanvraag

Met de enkelvoudige cirkelzaag van Herder
werkt u effectief

Met de meervoudige cirkelzaag van Herder
behaalt u het beste resultaat

De enkelvoudige cirkelmaaier is sinds de introductie eind jaren tachtig
geperfectioneerd. Het is een degelijk en betrouwbaar werktuig waarmee u uw
Grenadier nog breder inzetbaar maakt. Het werktuig is uitermate geschikt voor het
selectief snoeien of zagen van bomen of andere beplanting. De cirkelzaag is
eenvoudig te monteren en dankzij de mogelijkheden van de Grenadier kunt u zelfs te
moeilijkste plaatsen bereiken. Het is dus niet nodig om met een kettingzaag op een
ladder of hoogwerker moeilijk bereikbare takken van bomen of struiken te
verwijderen. Als u effectief en snel wilt werken, dan is de enkelvoudige cirkelmaaier
van Herder een verantwoorde keuze.

De meervoudige cirkelzaag van Herder is een begrip in de markt. De
standaarduitvoering heeft drie cirkelzagen. Als optie is er ook een uitvoering met vier
cirkelzagen leverbaar. De meervoudige cirkelzaag van Herder is bij uitstek geschikt
voor het aftoppen van windsingels en struik- en boomrijen. Het is het meest
toegepaste werktuig dat door specialisten op dit gebied gebruikt wordt. De
meervoudige cirkelzaag is ook de beste oplossing voor snoeiwerkzaamheden met
achterstallig onderhoud, waarbij een heggenschaar niet meer volstaat omdat de
takken te dik zijn geworden. Met de meervoudige cirkelzaag behaalt u een mooi
eindresultaat. Zowel visueel als financieel. Een strak maaibeeld dat u realiseert in
minder tijd. Want met de meervoudige cirkelzaag kunt u sneller werken, dan met een
zeer zware heggenschaar.
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Zaagbladdiameter

Ø 75cm

Werkbreedte

210 cm

Benodigde functies op machine

1 dubbelwerkende functie

Benodigde hydrauliek

80 L/min

Benodigde hydrauliek

120 L/min

Benodigde hydraulische druk

250 Bar

Benodigde hydraulische druk

250 Bar

Maximum hydraulische druk

350 Bar

Maximum hydraulische druk

250 Bar

Gewicht

380 kg

Gewicht

270 kg

Optioneel:
• Uitvoering met 4 cirkelzagen
• Dubbele hydraulisch bediende draaikop voor verstellen van de cirkelzaag via de Herder Grenadier of Cavalier

Met de Stobbenfrees van Herder
bent u op elk gebied beter uit
De stobbenfrees SF55 is de laatste
innovatie van Herder. Deze stobbenfrees
is ontwikkeld op basis van de freeskop
van de Fermex SC-550H. De stobbefrees
SF55 wordt - net zoals alle andere
Fermex stobbenfrezen sinds 2011 - in
de fabriek van Herder geproduceerd.
De SF55 is tevens uitgevoerd met het
standaard Fermex beitelsysteem. Dit
systeem bestaat uit een gedeelde beitel
en beitelhouder. De beitel is voorzien van
drie snijkanten, die om de beurt gebruikt
kunnen worden. Dit heeft als grote
voordeel dat de beitel drie keer langer
meegaat, dan bij de meeste andere
systemen. Het betekent ook dat de
beitelhouder pas vervangen hoeft te
worden als de houder is versleten en
niet als de beitel aan vervanging toe is.
De SF55 is standaard uitgevoerd met een hydraulische verstelbare spanenkap. De gebruiker kan vanuit de cabine de
spanenkap zo positioneren dat deze te allen tijde maximale veiligheid en afscherming biedt. Met de SF55 wordt het
mogelijk om uw Grenadier of Cavelier ook in de winterperiode in te zetten voor het verwijderen van stobben, zelfs op
de meest ontoegankelijke plaatsen.

Met de bladzuiger van Herder
gaat u grondig te werk
Met de bladzuigers van Herder vergroot
u de mogelijkheden van uw Grenadier en
Cavalier buiten het maaiseizoen. Maar er
is nog een andere belangrijke redenen
om voor een bladzuiger van Herder te
kiezen. Als u besluit om te gaan werken
met een bladzuiger van Herder gaat u
voor het beste resultaat. U heeft de
zekerheid van maximaal zuigvermogen
gekoppeld aan maximale inzetbaarheid.
Met evenveel gemak ruimt u blad van de
openbare weg binnen en buiten de
bebouwde kom of ontdoet u
groenstroken, parken of bospaden van
zwerfafval. Zelfs op de meest
ontoegankelijke plekken kunt u grondig
te werk gaan. Met een bladzuiger van
Herder bereikt u met het grootste gemak
plekken waar u met geen enkel rijdend
voertuig zou kunnen komen. Daarnaast is een Herder bladzuiger eenvoudig te
monteren en te demonteren. En heeft u de zekerheid van de kwaliteit die zo
kenmerkend voor Herder is. Wij informeren u graag persoonlijk over de voordelen
van werken met Herder.
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Freeswieldiameter

Ø 55cm

Werkbreedte

ca. 100cm

Freeswieldiameter met beitels

Ø 64cm

Benodigde functies op machine

afzuigunit

Benodigde functies op machine

1 dubbelwerkende functie

Benodigde hydrauliek

ca. 40 L/min

Benodigde hydrauliek

120 L/min

Benodigde hydraulische druk

150 Bar

Benodigde hydraulische druk

250 Bar

Maximum hydraulische druk

150 Bar

Maximum hydraulische druk

350 Bar

Gewicht

ca. 85kg

Gewicht

265 kg

Gewicht

125kg

Optioneel:
• 80 L/min i.p.v. 120
• Andere ophanging mogelijk (i.p.v. Herder snelsluiting)

Optioneel:
• Hydraulische draaikop voor het corrigeren van de bladzuiger (pendelbeweging afzuigslang haaks op rijrichting)

Met de onkruidborstel van Herder
gaat u doeltreffend te werk

Herder biedt een complete serie werktuigen die de mogelijkheden van uw Grenadier
en Cavalier vergroten. De onkruidborstel is daar een goed voorbeeld van. In de
afgelopen 15 jaar heeft dit werktuig bewezen dat het de beste oplossing is voor
onkruidbestrijding binnen en buiten de bebouwde kom. Gemonteerd aan een Herder
Cavalier of Grenadier is deze onkruidborstel flexibel in te zetten voor het schoon- en
onkruidvrij maken van bestratingen. Het is de oplossing voor plaatsen die moeilijk
bereikbaar zijn en waar standaard veegwagens niets te bieden hebben. En dan
hebben we het over wegranden, trottoirs, parkeervakken en vluchtheuvels. De
montage is vanzelfsprekend eenvoudig en de werking feilloos omdat de borstel
voldoet aan de juiste technische specificaties.

Werkbreedte

70cm

Benodigde functies op machine

1 dubbelwerkende functie

Benodigde hydrauliek

60 L/min

Benodigde hydraulische druk

150 Bar

Maximum hydraulische druk

200 Bar

Gewicht

125kg
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