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Patentli HOLMER tablası sürekli geliştirildi!  Farklı pancar 
özelliklerine uygun pozisyon değişiliği ve farklı ayarlar mevcuttur. 
Yeni HOLMER VarioPick ile ilk kez değişik açılarda pancarın 
kirlilik ve yoğunluğuna göre yükleme yapabilmektedir. çamursuz 

ve yoğunluğu olan şeker pancarında hasarın azaltılması, 
performansını artırması ve yakıt ekonomisini sağlamakla beraber; 
çamurlu, yabani otlu ve yoğunluğu olmayan şeker pancarlarında 
açıyı yükselterek yüksek oranda temizlik sağlar.

Farklı zeminler, farklı temizlik, her zaman eşsiz ve mükemmel 
birbirleriyle koordine edilmiş VarioPick size temizleme hibridi 
sayesinde maximum sonucu sağlar. HOLMER size 4 ayrı temizleme 

çeşiti sunuyor bu 4 ayrı temizleme şekli kolayca değişiyor her 
zemine uygun olan çeşitlerimiz sizin pancarınızı zarar vermeden 
doğru ve istediniz şekilde temizliğini sağlIyor.

Piyasadaki en hızlı otomatik katlama
Çeşitli ayarlanabilir pancar toplama açısı
Kanıtlanmış değişken temizleme gücü ve  3 bağımsız
ayarlanabilir pancar toplayıcı silindir çeşitleri 
18 adet aşınmaya dayanıklı rulo ve otomatik tersine dönme özeliği
140 mm rulo çapı 
9,50 m toplama genişiliği
Düşük hız ile yüksek yükleme performansı
Değişebilir orta başlık 
Opsiyonsel su püskürtme sistemi 1100 litre
Opsiyon olarak genişliği ve uzunluğu seçilebilir yükleme bacası 

Her yerde temizleme her durum 
için doğru seçim.

HOLMER elek kemeri 
temizleyici – hafif 
topraklar için

HOLMER Cleaner –

orta ila ağır topraklar için

HOLMER Vario Cleaner –

çeşitli koşullara uygun kullanım

HOLMER Cross Roller – 

taşlı veya    aşırı çamurlu topraklar için

HOLMER VarioPick
   Sadece orijinal parçalardan olan makina 

pancarı doğru temizler. 

Ayarlanabilir pancar çekim özeliğine sahip HOLMER VarioPick 

 
HOLMER 
CrossRoller yumruk 
büyüklüğüne kadar 
olan taşları ve aşırı
çamurlu toprak 
zeminde bile 
çaba harcamadan 
temizler. çapraz rulo 
sargıları sayesinde 
bu zor zeminlerde 
pancarlarınıza zarar 
vermeden en iyi 
temizlemeyi sağlar.



Yüksek Kapasite
     Ekonomiklik  Konforla Buluştu.
Yükleme yapması zor olan alanlarda bile yükleme yapabilmek için 
15 m uzaklığa  ve 6m yüksekliğe yükleme yapabilen 332 derece 
dönebilen yükleme bacasına sahiptir. Benzersiz HOLMER DynaFill 

lazer sensörleri sayesinde  otomatik olarak taşıma araclarına 
yükleme sağlar. Bu sayede bütün nakliye araçlarına eşit ve tam 
dolum sağlanır.

HOLMER DynaFill, nakliye araçlarının tam otomatik ve eşit 
seviyede yüklenmesini sağlar.
Hafif yapım olması, aşınma ve maliyeti azaltma sağlar.
Opsiyonel olarak terminale iletişim kurabilen yükleme bandının 
her pozisyonda düz seviyede kalmasını sağlar 

Kulanım alanı kendinizi çok 
rahat ve konforlu hissetirmek 
için tasarlandı.

Motor ve Hidrolik
             Daha az yakıt tüketimle daha fazla güç.
Minimum yakıt tüketimi ile optimum performans: Güçlü SCR 
teknolojisi ile MTU motoru, motor devrinin azalması nedeniyle 
ekonomik dizel tüketimi maksimum yükleme gücünde saatte 560 

ton. daha yüksek bir güç gereksinimi için örneğin; zor ve çamurlu 
şartalar altında maksimum güç sağlar.

354 beygir gücü (260 kW) Twin turbo ile MTU motoru
AdBlue teknolojisi ile kademe nihai emisyon standartları 
Sadece 1250 U/min motor devri ile yükleme mümkün 
40 km/h yol sürati 
HOLMER EcoPower – en düşük yakıt tüketimi ile optimum performans için
Yoğunluk alğılama hidrolik sistemiyle kaliteli verimlilik sağlar 
Hidrolik olan soğutma sistemi çift yönlü tahrik sistemi ile desteklenmiştir

HOLMER DynaFill‘in işlevi şudur.

Klasmanındaki en büyük kabin
HOLMER SmartDrive kolay ve rahat 
kullanım sayesinde operatörün 
üstünden büyük bir yük alır. 

Optimum yere sığabilmek için 
katlanabilir depo



Teknik Veriler             

Teknik  ilerlemeye mahsus değişiklikler HOLMER‘de saklıdır. TÜV ve pro-
fesyonel dernekler tarafından kabul edildi. CE yönetmeliğine uygundur. 

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Str. 20
84069 Schierling

TEL.: +49 (0) 9451/9303-0
FAX: +49 (0) 94 51/93 03-31 32 00
info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com

HOLMER TURKEİ OTO. LTD. ŞTİ. Fevzi
Çakmak Mah. Kenitra Cad.
A Blok No: 6/E
KARATAY / KONYA
TEL.: +90 (332) 502 0490
FAX : +90 (332) 502 0489
info@holmer.com.tr
www.holmer.com.tr

Motor MTU motor 6R1000, 6 silindir;
Emisyon standardı Tier 4 / Euro-
Mot 4
SCR teknolojisi ile (AdBlue)

Güç/ Motor Hacmi/ Tork 260 kW (354 HP), motor hacmi 
7,7l
max. 1200 Nm Tork

Sürüş Sistemi • Mekanik akis ön ve arka
• Aks milleri ile güç sağlar
• 3 vitesli şanzuman hidrostatik 

tahrikli
• Dönüş alanı ayrı olarak 

etkinleştirilebilir

Akisler • ön: Planet aks frenler ile 
• arka: Planet aks frenler ile

Diferansiyel Kilitleri Ön ve arka akslar için manuel 
değiştirebilinir kilit

Sürüş Hızları • Sürünme vitesi 0 - 0,09 km/ s 
kademesiz

• 1. vites 0 - 16 km / s 
kademesiz

• 2. vites 0 - 40 km / s 
kademesiz

Hidrolik Seyahat Sürüşü: LINDE
PTO: BOSCH-REXROTH

Konforlu Kabin • 3.5 m3 oda hacmi
• Dönen konfor: Bir düğmeye 

basarak koltuk pnömatik 
kilitleme ve açma

• Ses yalıtımlı, tam camlı, 360° 
görünüm

• Klima, vebasto ve ısıtmalı 
koltuklar

• Açılabilir yan camlar ve güneşlik 
perdesi

• Bluetooth özellikli radyo ve 
hoparlör

• Geniş soğutma dolabı
• Dosya koyma bölmeleri
• Yenilikçi İşletim Konsepti 

SmartDrive HOLMER
• sezgisel dokunmatik ekran 

terminali HOLMER Easy Touch
• Tüm ayarları Toplamları 

saklanabilir (3 programı dersleri
• için 2 ergonomik kumanda 

çubuğu sürekli kullanılan 
işlevler

Kamera Sistemi 4 kamera serisi; 1,3 veya 4 bölmeli 
ekran

Aydınlatma • 3 döner far
• 20 led çalışma lambası
• Işık kaynağı başına 2500 lümen

İkaz Cihazı Otomatik olarak ruloları geri alma

Kullanım • Tek akis kullanımı
• Dört çeker kulanım (önceden 

seçilebilir direksiyon 
kombinasyonları)

Merkezi Yağlama BEKA-MAX elektronik kontrolü

Yakıt Deposu 1400 l (91 l AdBlue deposu)

Pancar Toplama Açısı HOLMER VarioPick 17 ° ila 22 ° 
arasında yükleme

Bant • 900 mm genişlik

Rulolar • 4 adet çekim rulosu
• 6 adet ön temizleme silindirleri
• 8 ana temizleme silindirleri
• 140 mm çapında ve
• özel temperli çiftli uygulama 

17 tur
• 8 temizlik sonrası silindirler özel 

kaplamalı çiftli uygulama

Toplama Sonrası 
Temizleyici

• Boğaz bandı (standart)
• Vario Temizleyici (isteğe bağlı)
• HOLMERCleaner (isteğe bağlı) 
• Çapraz Makaralı (isteğe bağlı) 
• Pancar fren(extra bekletme)

(opsiyonel)

Aktif Temizleme Rotası 35,50 m²

Tartım Sistemi Pfreundt tarafından kamyonda 2 
yük hücresi ve terminalde menü 
kontrolü ile

Su Püskürtme Sistemi • İsteğe bağlı olarak 1100 l‘e 
kadar, içinde 4 meme

• Son temizleyicide dahil 6 meme
• Basınç / zaman / süre aralığı 

terminal kontrollü
• Tank üzerinde baskı olmadan, 

herhangi bir zamanda
• doldurulabilir.

Otomatik Katlanma Bir düğmeye dokunarak, yolculuğa 
çıkın veya çalışmaya başlayın.

Denge Ağırlık Daha yüksek kararlılık için 
pozisyonlandırılabilir.

Max. Uzunluk 14,75 m

Genişliği 3,08 m

Yükseklik 3,96 m

Akis Aralığı 4,80 m

Lastikler 710/75 R 34

Yükleme Yüksekliği über 6,00 m

Toplama Genişliği max. 15,00 m

Aktarım Açısı 332 ° dönme açısına kadar sağa 
veya sola döner

Çekim Genişliği ( iç ) 9,50 m


