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HeroW C106V: hoogwaardige 
gewasbescherming voor 
zachtfruitteelt
De HeroW C106V is de meest compacte zelfrijder voor gewasbescherming in de land- 
en tuinbouw. Deze wendbare machine is uitermate geschikt voor het spuiten van 
bestrijdingsmiddelen. En dat met luchtondersteuning voor een optimale indringing in het 
gewas. Dankzij het slimme, smalle ontwerp en de centrale knikbesturing stuur je eenvoudig 
tussen stellingen met zachtfruit én door boomgaarden. Tegelijkertijd zorgt de gestroomlijnde 
omkapping ervoor dat de planten niet achter de machine blijven haken. Het resultaat? 
Gezonde en onbeschadigde gewassen.

Kenmerken
• Watergekoelde motor Kubota Stage V
• Spuiten met luchtondersteuning
• Compacte machine
• Hydraulische vierwielaandrijving
• Knikbesturing voor optimale 

wendbaarheid

Geschikt voor
• Stellingteelt
• Hoge teelt
• Rijenteelt
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Efficiënt gebruik van 
spuitmiddelen

Spuitinrichting
Met de automatische volumeregelaar is het instellen van de juiste 
hoeveelheid bestrijdingsmiddel een fluitje van een cent. Neemt de 
rijsnelheid af? Dan vermindert ook de spuitdruk, zodat het juiste 
aantal liter per hectare altijd gegarandeerd is. En door de flowmeter 
in de spuitleiding is in één oogopslag duidelijk hoeveel liter er nog 
aanwezig is in de tank. De luchtondersteuning zorgt dat het middel 
het gehele gewas optimaal bedekt. Zo gebruik je nooit te veel of 
te weinig bestrijdingsmiddel: een duurzame en kostenbesparende 
oplossing.

Voor het spuiten van verschillende teelten
De vier spuitmonden zijn draaibaar en in hoogte en breedte 
verstelbaar. De afgiftehoeveelheid is gemakkelijk te regelen via een 
elektrisch te bedienen drukregelaar en section control. Afhankelijk 
van de teelt monteer je verschillende spuitsystemen voor het 
beschermen van allerlei gewassen, zoals aardbeien, frambozen en 
bessen. Dit maakt de HeroW C106V geschikt voor het bespuiten van 
gewassen in stellingteelt, hoge teelt en rijenteelt. Een ideale zelfrijder 
voor elk land- en tuinbouwbedrijf.

Spuiten met luchtondersteuning
De luchtondersteunde spuitmonden staan garant voor optimale 
spuitresultaten. Met de speciaal vormgegeven spuitmonden is de drift 
beperkt en de bedekking optimaal; het middel verspreidt zich door 
de gehele plant. De kwaliteit van de luchtstroom en het luchtvolume 
creëren een hogere luchtsnelheid, met behoud van de effectiviteit 
van de bestrijdingsmiddelen.

Vormgeving
Zeer compact en wendbaar: dat kenmerkt de HeroW C106V. Dankzij 
een breedte van slechts 56 cm op een hoogte van 130 cm en een 
breedte van 76 cm op de grond rijdt de machine makkelijk de rijen 
in en uit en worden ook de eindstukken maximaal besproeid. Om de 
wendbaarheid verder te vergroten heeft de machine een centrale 
knikbesturing. Daardoor is de draaicirkel teruggebracht tot slechts 1,8 
meter. Ideaal om te keren aan het einde van de stelling. En de juiste 
gewichtsverdeling en extra brede banden reduceren spoorvorming 
tot een minimum.

Stellingteelt

Hoge teelt

Rijenteelt (2 opties)
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Gebruiksvriendelijk en 
duurzaam

Bestuurder en bediening
Het bedienen van de HeroW C106V is supereenvoudig door de 
ergonomische inrichting van bedieningscomponenten op een 
duidelijk dashboard met informatiedisplay. Motorinformatie, 
olieniveau en temperatuur, de status van rij- en spuitwerk en 
foutmeldingen; alle gegevens zijn eenvoudig af te lezen. En dat in het 
Nederlands, Engels of Duits. De traploze hydrostatische rijaandrijving 
en soepele bediening om voor- en achteruit te rijden doen de rest.

Instellingen C106V
Om de C106V uitermate geschikt te maken voor iedere gebruiker en 
verschillende teelten, is er van alles in te stellen. Via knoppen of de 
computer.
• Automatische afgifte regelaar spuitmiddel (l/ha)
• Rijsnelheid via een tempomaat
• Spuitdruk handmatig
• Taal (Engels, Nederlands, Duits)
• Tank niveau
• Ventilator (knop)
• Waterpomp (knop)
• Sectiekranen aan/uit per kraan (knop en software)
• Motor toerental (hendel)

Onderhoud
Makkelijk in het onderhoud en snel inzetbaar voor het spuiten van 
bestrijdingsmiddelen; dat kenmerkt deze compacte zelfrijder. Zo 
is het luchtaanzuigsysteem hoog bovenop de machine geplaatst 
en voorzien van beschermingsgaas om het aanzuigen van blad 
te voorkomen. Voor de luchtfilter van de motor is zelfs een 
luchtcycloonfilter geplaatst. Daarnaast heeft het koelwatersysteem 
een grote, eenvoudig schoon te maken filterplaat voor de 
koelradiateur. Ook de beschermplaten rondom de motor zijn 
eenvoudig demonteerbaar voor een soepel onderhoudsproces.
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De wereld van WDT
Widontec is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen, aanpassen en produceren van 
machines voor bedrijven uit de industrie, 
land- en tuinbouw en evenementenbranche. 
Voor een groot deel van hun machinepark zijn 
wij de vaste onderhoudspartner.

Opties
• Spuitsysteem één rij
• Spuitsysteem twee rijen
• Hydraulische uitklapbare spuitbomen 

(elektrisch bediend)

Afmetingen (lxbxh) 293 x 76 x 165 cm

Technische gegevens

Leeggewicht 675 kg

Algemeen

Diesel Motor Kubota Stage V watergekoeld

Motorvermogen 18,5 kW @ 2600 rpm

Transmissie Hydrostatisch traploos 0 tot 6 km/u, 4WD

Werkrijsnelheid 2 tot 5 km/u

Draaicirkelradius 1,8 meter

Brandstoftankinhoud 18,5 liter

Dealer

Waterpomp 74 l/min @ 10 bar hydraulisch aangedreven

Tankinhoud 250 liter

Spuitsysteem Hydraulisch aangedreven luchtblower

Bandenmaat (standaard) 20x8.00-10


