
MAATWERK

Herder heeft een machine 
of ontwikkelt die voor u



Elk bedrijf is anders... 
Herder machines worden met de hand gemaakt conform de wensen van de klant. 
Dat geldt voor de Grenadier, de Cavalier en de Musketier, maar zeker ook als het 
gaat om speciale machines die Herder ontwikkelt en bouwt voor zeer specifieke 
toepassingen. Om u een indruk te geven van de mogelijkheden, hebben we in de 
folder een aantal voorbeelden opgenomen van machines die wij in de afgelopen 
jaren afgeleverd hebben. Stuk voor stuk machines die voldoen aan de strenge eisen 
die wij stellen aan duurzaamheid, veiligheid en ergonomie. Wilt u weten wat wij voor 
uw bedrijf kunnen betekenen, maak dan gerust een afspraak voor meer informatie.

Rapier BK
Deze machine is geschikt voor het klepelen van bermen 
en sloottaluds. De Rapier BK kan gewoon gemonteerd 
worden in de 3-punt van de tractor en daarmee is de 
machine gemakkelijk te wisselen tussen tractoren. De 
Rapier BK wordt vaak gebruikt als extra machine die in -
gezet wordt in de drukste periode van het maaiseizoen.

Kantonnier MBK270LSH
Deze machine wordt steeds vaker ingezet omdat 
maaien en afzuigen zo in 1 werkgang gebeurt. Het is 
een machine die een mooi eindresultaat combineert 
met een aantrekkelijke prijs per kilometer.

Grenadier MBK240
Deze Herder is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die 
zowel links als rechts van het voertuig willen maaien.  
Als basis is bij dit voorbeeld een JCB Fasttrack gebruikt.

Herimag
De Herimag ziet er misschien niet imposant uit, maar de 
prestaties zijn dat wel. De Herimag is speciaal ontwikkeld 
voor slootonderhoud op schouwpaden van 1.50 meter 
en geschikt voor maaikorven van 2.50 en 3.00 meter. 
Voor de Herimag zijn meerdere gieklengtes beschikbaar.



Elke Herder is anders.
Herder wordt ook steeds vaker benaderd om machines te ontwikkelen voor complexe 
beheervraagstukken. Het gaat dan vaak om machines die in één werkgang meerdere 
werkzaamheden moeten kunnen verrichten of moeten werken onder uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld in het verkeer of in heuvelachtig gebied.
Het zijn altijd vragen waar een reguliere of een speciale machine geen optimale uit
komst biedt. Deze machines worden uiteraard ook door Herder geproduceerd omdat 
de fabriek en de processen flexibel zijn ingericht. Wilt u meer weten wat wij voor uw 
bedrijf kunnen betekenen, maak dan gerust een afspraak voor meer informatie.

Vier maaiarmen op een tractor. Het is niet een machine 
die we elke dag bouwen. De machine is ontwikkeld  
om in een werkgang het talud aan eigen zijde, talud aan 
de overzijde, insteek eigenzijde en het gewas boven 
waterpeil te maaien. Quattro volgens Herder.

Een voorbeeld van een machine die in opdracht is 
ontwikkeld, waarbij de giek is aangebouwd op de neus 
van de tractor. Hierdoor is het mogelijk om te maaien in 
(smalle) holle wegen.

Herder ontwikkelt machines op basis van de meest 
uiteenlopende voertuigen. Hier zien we een voor beeld 
waarbij een shovel de basis is geweest. Door de 
originele laadgiek te verwijderen werd het voertuig 
geschikt voor bijvoorbeeld onderhoud aan beplanting.

Deze machine is door Herder ontwikkelt om te kunnen 
werken op vluchtstroken met minimale verkeers-
maatregelen.
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