
GIEKEN

Vergroot uw mogelijkheden 
met de gieken van Herder



Met de Gieken van Herder presteert u maximaal
Herder levert machines die presteren op het hoogste niveau en onder de meest 
extreme omstandigheden. Dit is alleen mogelijk wanneer alle onderdelen en 
compo nenten elke beproeving kunnen doorstaan. Herder bouwt en ontwikkelt 
machines die voldoen aan de hoogste eisen. Dit geldt net zo goed voor een 
hydraulische pomp als voor het boutje waarmee de joystick in de cabine is 
vastgezet. Maar het geldt ook voor de werktuigen en natuurlijk voor de gieken.
De ingenieurs van Herder houden niet van toeval en de bouwers evenmin. Voor u 
als gebruiker heeft dat als voordeel dat u onder alle omstandigheden kunt rekenen 
op de kwaliteit die zo kenmerkend voor Herder is. Of u nu kiest voor een verlenggiek 
of een giekenstel voor een midi-kraan. Bovendien biedt Herder de mogelijkheid om 
een giek uit te voeren volgens uw wensen en eisen. Zo hebben wij giekenstellen 
ontwikkeld voor zowel standaard als speciale graafmachines. In deze folder geven 
we een aantal voorbeelden van de mogelijkheden hoe u het meest kunt bereiken. 
Heeft u een specifieke vraag, neem dan contact op met een van onze dealers. 
U kunt ook een mail sturen naar info@herder.nl

Verlenggieken

Herder levert een standaard verlengstuk om het bereik 
van uw kraan te vergroten. De standaard versie is 
geschikt voor (midi-)kranen tot 12 ton. Boven 12 ton 
levert Herder een verzwaarde uitvoering. Het 
verleng stuk wordt standaard geleverd met een 
korfdrager met twee standen; lossen aan eigen zijde of 
lossen aan overzijde. Met het als optie leverbare 
tuimelstuk vergroot u de slag en wordt verstellen 
overbodig. Aan de kraanzijde wordt het verlengstuk 
uitgevoerd met een aansluiting passend bij uw kraan. 
Herder heeft ook een kantelkop ontwikkeld waarmee de 
maaikorf parallel komt aan de giek tijdens het transport. 
Daardoor heeft u maximaal zicht in transportstand.



Giekenstellen voor midi-kranen

Giekenstellen voor speciale graafmachines

Herder heeft de perfecte oplossing om het bereik van 
midi-kranen (ca. 5 – 9 ton) te vergroten. U kunt ervoor 
kiezen om de originele graafgiek volledig te vervangen 
door een Herder giekenstel. Een keuze die een aantal 
voordelen oplevert. De voordelen van een Herder 
gieken stel ten opzichte van een originele graafgiek met 
een verlenggiek zijn drieledig. Lichtgewicht geeft een 
hoger resterend hijsgewicht en is dus geschikt voor een 

grotere maaikorf of een grotere reikwijdte met dezelfde 
kraan. Betere kinematiek voor maaikorf werk. En 
maxi male flexibiliteit omdat Herder giekenstellen aan de 
kraanzijde uitgevoerd worden met dezelfde maatvoering 
en aansluiting als de originele graafgiek. Hierdoor kunt u 
snel wisselen tussen de originele graafgiek en het Herder 
maaikorf giekenstel. Uw midi-kraan blijft daardoor 
flexibel inzetbaar voor de diverse werkzaamheden.

Herder voorziet speciale graafmachines zoals Mecalac 
en Gallmac machines ook van een passend 
giekenstel(maaikorfgieken). Bij deze graafmachines 
wordt het eerste deel van de originele giek niet 
vervangen. Dit deel wordt uitgebreid met twee 
“maaikorfgieken”. Hierdoor ontstaat een bijzondere 
transportpositie waarbij het zicht van de machinist 
tijdens transport niet belemmerd wordt.
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U bereikt het meest met Herder
www.herder.nl

Giekenstellen op maat

Herder levert giekenstellen speciaal ontworpen voor 
maaikorf werk waarmee een speciale graafmachine kan 
worden uitgerust. Giekenstellen waarmee elke machinist 

lekker en snel kan werken omdat de kinematiek speciaal 
ontwikkeld is voor maaikorf werk, wat nog eens versterkt 
wordt door het lichte gewicht.


