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UW
GRENZEN

U BEREIKT MEER
MET HERDER
Herder ontwikkelt en bouwt veelzijdig inzetbare machines van wereldklasse.
Unieke machines die sinds 1947 in Nederland worden geproduceerd en zijn
uitgegroeid tot een fenomeen. Herder is wereldwijd het meest verkochte merk
in de markt van sloot-, beplantings- en bermonderhoud. Herder staat voor de
hoogste kwaliteit, het beste resultaat, een lange levensduur en ergonomisch
verantwoord werken. Maar Herder staat ook voor vernieuwing en innovatie. In
2013 ontving Herder de prestigieuze EDGE Innovation Award voor het Nivotronic
systeem. Een zelfvolgend bodemsysteem dat de bestuurder aangenaam laat
werken.

Ondernemen is vooruitzien en risico’s nemen. Maar vandaag de dag is
ondernemen ook kijken naar het verleden en risico’s uitsluiten. Kiezen voor
Herder is een zekere keuze. U kiest dan niet alleen voor een machine waar u
dag en nacht op kunt vertrouwen, u kiest ook voor een machine die onder zware
omstandigheden flexibel inzetbaar is.

Een Herder machine zet u met net zoveel gemak in aan de waterkant als
langs de snelweg. Op alle moeilijk begaanbare plaatsen komt de machine tot
haar recht. Herder zorgt ervoor dat u kunt werken onder de meest extreme
omstandigheden en dat u kunt beschikken over een grote keuze aan opties
voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. Met Herder bereikt u daarom
het meest, zowel als ondernemer als gebruiker.

HERDER VERGROOT
UW MOGELIJKHEDEN
Het werkterrein van Herder is verlegd van de traditionele waterkant naar het
beheer van groene ruimte. Het programma van Herder omvat een breed basis
programma, waaronder diverse typen maaiarmen voor tractoraanbouw op
breedspoor en smalspoor. Verder voorziet het programma in zelfrijdende
slootreinigings
machines en voertuigen ten behoeve van maai- en bagger
werkzaamheden. Met een brede variëteit aan hydraulisch aangedreven
werktuigen kunt u de inzetbaarheid van uw Herder verder vergroten.

De maaikorf is geschikt voor het maaien van gras- en rietachtige begroeiing
van sloten en waterlopen, zowel onder als boven water. De breedte van de
standaardkorf varieert van 2,00 tot 5,50 meter. Op verzoek zijn grotere lengten
mogelijk. De klepelmaaier wordt gebruikt voor het onderhouden van ruige
begroeiingen. Het voordeel van de Herder klepelmaaier is de robuuste uitvoering
en de vele leverbare opties: verschillende breedtes, klepels en hydraulische
draaikoppen. De heggenslagmaaier wordt ingezet voor het maaien en verkleinen
van hout
achtige begroeiing van heggen en bomen met een doorsnee tot
35 mm. Onder de naam Herder-Fermex wordt een compleet programma
stobbenfrezen geboden, zowel zelfrijdend als aangedreven via een aftakas. Door
het compacte ontwerp uiterst wendbaar en daardoor voor elke plek geschikt.
Op onze website vindt u de complete range van hydraulisch aangedreven
werktuigen.

BEHEREN BEGINT
BIJ BEHEERSEN
U zult het toch met ons eens zijn; sloten, wegen, bermen, parken en andere
groenvoorzieningen kunnen niet zonder beheer. Zowel bij de aanleg als bij het
beheer moeten duurzame oplossingen altijd het uitgangspunt zijn.
Beheer verlengt de levensduur en zorgt voor een aantrekkelijk visueel beeld.
Aan het beheren van ruimten worden vandaag de dag steeds hogere eisen
gesteld. We hebben het dan over kosten, kwaliteit en uiteraard over
duurzaamheid. Wat je doet, is minstens zo belangrijk als hoe je het doet.

Beheren is een kwestie van beheersen. Beheersen begint natuurlijk met
vakmanschap en kennis van zaken. Maar beheersen betekent ook een goed
beeld hebben bij investeringen en opbrengsten. Met beheersen bedoelen wij
bovendien streven naar duurzame en verantwoorde oplossingen, voor mens
en natuur. Gebruikers kunnen daardoor ergonomisch werken zonder extreme
belasting en omdat zij het maximale overzicht hebben, kunnen ze beter
presteren en veiliger werken. Voor de natuur maken wij continu gebruik van
nieuwe toepassingen waardoor ecologisch verantwoord beheer mogelijk is. Een
mooi voorbeeld hiervan is de ecologische maaier die zo geconstrueerd is dat
kleine dieren en planten tijdens het maaien ontzien worden, geheel in lijn met
de huidige flora- en fauna wetgeving.

MAATWERK
IS STANDAARD
De kracht van Herder is om machines te ontwikkelen die voldoen aan specifieke
wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Door de jaren heen zijn er meer dan
20.000 Herder machines en werktuigen geproduceerd, die wereldwijd ingezet
worden onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Herder machines
zijn toegepast in combinatie met nagenoeg alle merken tractoren, zelfrijdende
voertuigen en hydraulische kranen.

Naast de montage aan landbouwtractoren en andere voertuigen, worden steeds
vaker custom made oplossingen bedacht voor beheervraagstukken voor onze
klanten. Dit heeft vooral de laatste jaren geresulteerd in nieuwe toepassingen
voor het gebruik van de Herder arm.

Het werkterrein van Herder is daardoor verlegd van de traditionele waterkant
naar het beheer van alle mogelijke ruimten. Opvallend hierbij is dat de vraag
naar het beheer van specifieke werkterreinen steeds groter wordt. Enerzijds is
dit te verklaren doordat Herder machines in nog meer landen worden ingezet en
anderzijds door grensverleggende technische toepassingen. Voor elk beheer
vraagstuk hebben wij een oplossing. Want maatwerk is standaard bij Herder.

GEBOUWD OM
EXTREEM TE PRESTEREN
Herder machines zijn zo ontwikkeld dat ze onder alle omstandigheden maxi
maal presteren. Het doordachte en uitgebalanceerde ontwerp dat zich in de
praktijk bewezen heeft, vormt een solide en unieke basis. Ook wordt er
uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen. Dat geldt voor alle
componenten, dus net zo goed voor het staal en de elektronische componenten
als voor de hydraulische onderdelen.

Herder heeft er ook voor gekozen om gebruik te maken van bewezen en uit
ontwikkelde technologie. Hierdoor heeft u de zekerheid van een betrouwbare
machine die nauwelijks gevoelig is voor storingen. En dan maakt het niet uit
of u werkt in natte of koude omstandigheden of juist werkzaamheden moet
verrichten in gebieden waar het extreem droog en warm is.

Binnen de bestaande constructie van de tractor heeft de bestuurder ook altijd
de zekerheid van een comfortabele werkplek met ergonomisch geplaatste
hendels en optimaal zicht op de te verrichten werkzaamheden. Hierdoor kan
hij niet alleen veiliger werken, maar ook beter presteren. Herder stelt vanzelf
sprekend dezelfde hoge eisen aan de werktuigen. Ook hier heeft u de zekerheid
van een kwalitatief hoogwaardig product. Gebouwd om extreem te presteren.
Mensen die met Herder werken, weten dan precies wat we bedoelen.

VAAK GEÏMITEERD,
NOOIT GEËVENAARD
In een uitstekend geoutilleerde en ruime bedrijfsruimte van ca. 10.000 m²,
worden hydraulisch aangedreven en zeer specialistische machines ontworpen
en geproduceerd. Voor de productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
hoogwaardige en duurzame materialen. De meeste onderdelen worden door
Herder zelf geproduceerd. Hierdoor bieden wij niet alleen een constante, maar
ook de hoogste kwaliteit. Aan onderdelen van externe partijen worden dezelfde
eisen gesteld. Om de kwaliteit op elk niveau te kunnen garanderen, heeft de
fabriek een eigen lakstraat waar alleen lakken worden toegepast die het milieu
minimaal belasten.

Herder machines zijn stuk voor stuk uniek. Elke Herder wordt met de hand
gemaakt door een team van hoogwaardig opgeleide technici. Mensen met
jarenlange ervaring garanderen een constante kwaliteit. Met Herder heeft u dus
altijd de beschikking over een machine die tot in detail klopt en in elk opzicht
tot op het hoogste niveau is afgewerkt. Een machine waarmee u jarenlang
probleemloos kunt werken. Maar ook een machine met een hoge restwaarde.
U heeft altijd de zekerheid van topkwaliteit. Dat geldt trouwens ook als u voor
werktuigen van Herder kiest. Dit alles maakt dat Herder machines vaak worden
geïmiteerd, maar nooit worden geëvenaard.

MARKTLEIDER IN
MEER DAN 30 LANDEN
Herder is een wereldspeler als het gaat om het ontwikkelen en bouwen van
machines die gebruikt worden voor het beheer van sloot-, beplanting- en berm
onderhoud. Maar Herder machines worden ook ingezet voor het onderhoud van
bijvoorbeeld heggen en parken. Herder is actief in meer dan 30 landen en biedt
wereldwijde ondersteuning via een gespecialiseerd en betrouwbaar dealer
netwerk. Door een efficiënte onderdelenservice heeft u snel de beschikking
over onderdelen ten behoeve van vervanging of reparatie. Herder is ISO 9001
gecertificeerd en daardoor heeft u extra zekerheid als het gaat om het gevoerde
kwaliteitsbeleid.

Service en onderhoud
Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn woorden die onlosmakelijk aan het
werken met een Herder verbonden zijn. Originele onderdelen verlengen de
levensduur en zorgen ervoor dat uw machine blijft voldoen aan alle wettelijke
normen. Door het onderhoud en de vervanging van onderdelen door erkende
dealers te laten verzorgen, heeft u de zekerheid dat uw Herder onder alle
omstandigheden maximaal blijft presteren. Daarmee wordt stilstand zo veel
mogelijk voorkomen. En valt u onverhoopt toch een keer stil, dan helpen wij u
snel weer op weg met onze unieke onderdelenservice.
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