
KLEPELMAAIER KMZ/KMV

Klaar voor het zware werk



Herder brengt maaien op een hoger niveau
Als het om landschapsonderhoud gaat, heeft Herder een naam hoog te houden. Het 
bedrijf uit Middelburg heeft met haar innovaties meer dan eens de grenzen verlegd, 
ook als het gaat om zijklepelmaaiers. Duurzame materialen en doordachte techniek 
staan garant voor een lange en probleemloze werking. Met de zijklepelmaaiers van 
Herder heeft u onder alle omstandigheden en bij alle werkzaamheden de zekerheid 
van de langste levensduur.

De zijklepelmaaier voor 
landschapsonderhoud
Wegbermen, kanten van sloten en kanalen maaien? 
Het is geen enkel probleem met de zijklepelmaaiers 
van Herder. En dankzij de heffunctie kunt u ook 
probleemloos taluds van ondiepe sloten maaien 
zonder dat de bodem of het wateroppervlak geraakt 
wordt. Maar er zijn nog meer redenen om voor 
Herder te kiezen. 

Meer doen in één gang
U kunt meer realiseren in een gang omdat  zijdelingse 
gewas afvoer of afvoer door middel van een afzuig
ventilator mogelijk is. U kunt de  veiligheidsafscherming 
eenvoudig verwijderen om een transportband of vijzel
bak te monteren. De zijklepelmaaiers zijn verkrijgbaar in 
verschillende werkbreedtes. U heeft de keuze uit 180, 
225 en 275 centimeter. Welke breedte het meest geschikt 
voor u is, hangt af van het vermogen van uw omstandig
heden en uw tractor. Tevens is deze klepelmaaier zeer 
goed te combineren met de KMV Vlakklepelmaaier voor 
een dubbele maaibreedte in 1 werkgang.

Herder brengt maaien op 
een hoger plan
Ergonomisch verantwoord werken, het hoogste 
rendement halen en een prachtig maaibeeld realiseren. 
Herder bewijst met haar zijklepelmaaiers dat het kan. Als 
u ook wilt maaien op een hoger niveau, laat u dan 
vrijblijvend informeren. Vraag uw dealer of kijk op herder.
nl voor verkoopadressen.



Robuust en uiterst betrouwbaar
De vlakklepelmaaiers van Herder zijn robuust en uiterst betrouwbaar. Ze zijn geschikt 
voor het werken onder zware omstandigheden en kunnen ingezet worden voor 
bermen, ruw terrein en schouwpaden. De vlakklepelmaaiers zijn bij uitstek geschikt 
om ze te combineren met bijvoorbeeld de Herder Grenadier, Cavalier  of Musketier 
en andere machines met grote vermogens.

Meer maaien in één werkgang
De vlakklepelmaaiers zijn ook uitstekend te gebruiken 
in combinatie met een mechanisch aangedreven 
zij of armklepelmaaier. Bovendien biedt Herder ook 
bij deze machine de mogelijkheid om in plaats van 
de veiligheidsafscherming een transportband of een 
vijzelbak te monteren. Zijdelingse gewasafvoer of 
afvoer door middel van een afzuigventilator is dus 
mogelijk in één en dezelfde gang. De vlakklepelmaaier 
is verkrijgbaar in de werkbreedtes 225, 275 en 300.

Ergonomisch en veilig werken
Voor Herder is ergonomie en veilig werken vanzelf spre
kend. U kunt rekenen op een gebruiksvriendelijke en 
een nagenoeg onderhoudsvrije machine. Een Sideshift 
van 75cm voorkomt dat u onnodig vaak hoeft te 
manoeuvreren en dat verhoogt uw werkplezier nog 
meer. De veiligheid is gewaarborgd door de toepassing 
van hoogwaardige materialen en de uitgebalanceerde 
constructie. De transportvergrendeling is in de bediening 
geïntegreerd.

De beste vlakklepelmaaier
Steeds meer professionals vertrouwen op de uitmun
tende kwaliteit van Herder. 
Machines met de beste prijs/kwaliteitsverhouding die 
goed zijn voor een lang en probleemloos leven. 
Maar er is nog een andere belangrijke reden om voor 
Herder te kiezen en dat is continuïteit van een fabriek 
die al meer dan 80 jaar een toonaangevende positie 
in de markt heeft. 

De Sideshift kan worden uitgeschoven tot 70cm.



Herder B.V.  |  Herculesweg 6, 4338 PL, Middelburg  |  The Netherlands  |  T. +31(0)118 679500  |  F. +31(0)118 638730  |  E. sales@herder.nl

TECHNISCHE SPECIFICATIES KMZ - standaard uitvoering
Technische specificaties

Klepels ‘‘40 x 12 klepels’’ of ‘‘1,2 kg klepels’’

Botsbeveiliging zowel voor als achteruit

Sideshift 60cm 

Bediening op tractor hydrauliek

Krachtbron

Tractor moet voorzien zijn van 2x dubbelwerkende functie en 1x enkelwerkende functie

Benodigd nominaal vermogen 60kW (afhankelijk van werkbreedte)

Afmetingen KMZ180 KMZ225 KMZ275

Transportbreedte circa 1955 mm* circa 1955 mm* circa 1955 mm*

Gewicht 1505 kg 1590 kg 1675 kg

Optioneel

Achterzijde Standaard rubberen afscherming, kan vervangen worden door zware transportband

Bediening Elektrischhydraulische bediening met joystick op 1x enkelwerkende functie van 
tractor (met of zonder Load sensing)

Aftakastoerental 1000 rpm

* Let op: hangt niet in het midden van de tractor, is rechts breder.

TECHNISCHE SPECIFICATIES KMV - standaard uitvoering
Technische specificaties

Klepels ‘‘40 x 12 klepels’’ of ‘‘1,2 kg klepels’’

Sideshift 70cm

Krachtbron

Tractor moet voorzien zijn van 1x dubbelwerkende functie 

Benodigd nominaal vermogen 60kW (afhankelijk van werkbreedte)

Afmetingen KMV225 KMV275 KMV300

Transportbreedte circa 2520  mm circa 3000 mm circa 3240 mm

Gewicht 1015 kg 1095 kg 1135 kg

Opties

Achterzijde Standaard rubberen afscherming, kan vervangen worden door zware transportband 
of vijzelbak

Ophanging Omkeerbare vaste driepuntsbok (sideshift 70cm) of  
frontgetrokken bok (sideshift 60cm).

Aftakastoerental 1000 rpm

www.herder.nl

U bereikt het meest met Herder

KM
V 

+ 
KM

Z-
NL

D-
02


