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HeroW H430
Met de introductie van de HeroW H323 in 2011 heeft 
Homburg Holland de markt van compacte zelfrijdende 
veldspuiten stevig in beweging gebracht. Gebruikers in de
vollegrondstuinbouw, akkerbouw en boomteelt zijn zonder
uitzondering positief.

De HeroW H430 is het logische vervolg op de succesvolle
introductie, met name voor tuinders en akkerbouwers die
hogere eisen stellen aan capaciteit, rijgedrag, comfort en
bandenconfiguratie. Bovendien voldoet de HeroW H430 aan
de laatste uitlaatgassen emissienormen. 

De basiskenmerken van de Homburg HeroW H430 zijn 
onverminderd van kracht; precies wat nodig is: 
Hoog op de wielen Maximale bodemvrijheid
Economisch Perfecte prijs/kwaliteit verhouding 
Resultaat Perfect spuitwerk dankzij inzet van 

HARDI spuittechniek, w.o. TwinForce
Overzicht Maximaal zicht op het gewas, 

spuitwerk en voorwielen
Winst Betere inzetbaarheid, wendbaarheid, 

overzicht en spuitresultaat resulteert 
in een beter saldo.

Variabele bandenkeuze 
Op de HeroW H430 kunnen vrijwel alle bandencombinaties
worden toegepast. De nieuwe spatborden zijn gemakkelijk
verstelbaar in breedte en hebben voldoende ruimte tussen
de wielen voor toepassing op kleigronden.

Elektisch systeem
Voor de HeroW H430 is een nieuw elektrisch systeem ont-
worpen op basis van Can-bus besturing en één centraal 
bedieningsdisplay voor de hele machine, met uitzondering van
de spuitcomputer. Dit resulteert in optimaal bedieningsgemak.

Comfortcabine 
De vertrouwde HeroW cabine staat garant voor comfort en
maximaal zicht rondom de machine en is standaard uitgerust
met Airco en koolstoffilters en voldoet aan de nieuwste over-
drukeisen voor maximale bescherming van de bestuurder.
Alle relevante functies bevinden zich ergonomisch binnen
handbereik. 

TwinForce luchtondersteuning 
HeroW veldspuiten zijn standaard voorzien van TwinForce
spuitbomen voor minimale drift en maximale capaciteit.  

Rijsnelheid
De HeroW  H3- en de H4-serie zijn uitgerust met een hydro-
statisch aandrijfsysteem met EasyDrive Control Systeem.
Met de H4-serie kan een maximale rijsnelheid van 45 
kilometer per uur worden behaald. Dit is met name relevant
voor tuinders, akkerbouwers en loonwerkers die te maken
hebben met veel reisafstanden. De hogere rijsnelheid resul-
teert in méér spuituren. Het nieuwe dynamische remsysteem
op alle wielen maakt het rijden eenvoudig en comfortabel. 

Tankinhoud
De HeroW H323 heeft een tankinhoud van 2.360 liter. 
Met de HeroW H430 wordt met een tankinhoud van 3.000
liter een hogere spuitcapaciteit bereikt, met behoud van de
compacte afmetingen van de zelfrijdende spuitmachine. 

Variabele spoorbreedte
Dankzij de variabele spoorbreedte is de HeroW in diverse
bedden-/rijenculturen inzetbaar. De HeroW H323 is optioneel
traploos hydraulisch uit te breiden van 1.500 naar 1.800
mm spoorbreedte. De HeroW H430 is leverbaar in twee 
as-uitvoeringen van 1.500 en 1.800 mm die standaard
hydraulisch zijn te verbreden tot 1.800 of 2.250 mm. 
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Specificaties
HeroW H323 HeroW H430 

Rijsnelheid 30 km/h 45 km/h
Remsysteem Hydrostatisch Dynamisch (4-wielen)
Tankinhoud 2.360 Liter 3.000 Liter
Motor Deutz TCD 2012 Tier 3 (EU stufe 3b) Deutz TCD3.6 Tier 4i (EU stufe 3b) Doc (*) (**)

Vermogen 99 kW (135 pk)  90 kW (122 pk)   
Aandrijving 4wd traploos hydro EasyDrive 4wd traploos hydro EasyDrive + Dynamisch remsyst. 
Brandstofverbruik 204 g/kWh 215 g/kWh

Bodemvrijheid (F) 850 mm 1.050 mm
Bandhoogte achter max. 1.750 mm 2.000 mm
Bandhoogte voorzijde max. 1.350 mm 1.550 mm
Banden 11.2.R32 | 12.4.R46 Max. 320/90*R54 + 320/90*R38   
Minimale spoorbreedte (D) 1.500 mm + optie 300 mm (hydr.) A: 1.500 mm + standaard 300 mm (hydr.)

B: 1.800 mm + standaard 425 mm (hydr.)
Wielbasis (E) 2.350 mm 2.450 mm
Totale lengte (A) 5.200 mm 5.400 mm
Breedte met TWIN FORCE (C) 3.000 mm 3.000 mm
Draaicirkel Radius 4.500 mm 4.850 mm
Leeggewicht 5.500 kg 5.700 kg

Opties AutoWash, AutoFill, AutoWash, AutoFill,
AutoSection Control, PrimeFlow AutoSection Control, PrimeFlow

* DVERT Partikelfilter (dpf) Roetfilter 
** Tier4  EU stufe 4 SCR Adbleu  97kw (132 pk)

Informeer bij uw dealer of Homburg Holland welke opties voor uw bedrijfssituatie van toepassing zijn. 

Homburg Holland
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T +31 (0)58 257 15 55 • F +31 (0)58  257 35 35

info@homburg-holland.com • www.herow.nl
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