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Motor Mercedes Benz OM 473 LA Tier 4f

Silindir R-6

Hacim 15,6 l

Nenndrehzahl 1.800 U/min

Nominal devir sayısı 430 kW/585 PS

1.300 U/min motor devir sayısında 
maks. Dönme anı

2.750 Nm

Otomatik fan rezervesi

Yakıt deposu kapasitesi yaklaşık 720 l

AdBlue-Tank kapasitesi yaklaşık 95 l

Sürüş tahriği
Transmisyon şanzımanı FUNK DF 500

18 Öne-, 6 Arkaya gidişler

Üst hız 40 km/h

Dört teker çekerli sürekli

Şasi 2 Planetenlenkachsen

Direksiyon modları Dört çeker direksiyon, sabit yolculuk, 
sola/sağa erken yolculuk 

Dingil süspansiyonuna entegre 
bayır destekleme sistemi 

Birbirinden bağımsız hareket eden ön aks 
teker askısı süspansiyonu: 
seviye ayarlamalı hidrolik süspansiyon 
yokuş dengelemesi için hidrolik des-
tekleme

Şasi
Yön verme seçenekleri Bütün tekerleklerden tahrikli, sabit 

sürüş, hassas sürüş sol/sağ

Lastikler
Terra-Lastikleri 1050/50 R 32 184 
A8 MegaXBib T2 alçak tüneller (Dış 
genişliği: 3,00 m)

Cerex Bib IF 1000/55 R 32 CFO (Dış 
genişliği 3,00 m) 

İkiz lastik 710/75 R 34 
(Dış genişliği 4,30 m)

800/65 R 32 (Dış genişliği 2,55 m)

Frenler
Servis freni Hidrolik disk freni 

El freni Transmisyon freni (Yaylı fren ve çok 
diskli fren) 

Hidrolik sistem
Hidrolik tank kapasitesi 130 l

Yük algılama-maks. Taşıma miktarı 190 l/min

Güç ötesi bağlantı- maks. Taşıma 
miktarı

190 l/min

Güç hidroliği (donanıma bağlı)
Değişken pompa (Gübre oluşumu) Sauer Danfoss H1 P 165 

Maks. basınç 420 bar

1.800 U/min de maks. Taşıma akışı 297 l/min

Değişken pompa LINDE HPV 280-02 RE1

maks. basınç 420 bar

1.800 U/min da maks. taşıma akışı 500 l/min

Maks. Hidrolik güç ca. 350 kW

Arka hidrolik

Kategori KAT IV

Kaldırma gücü 80 kN

Fonksiyonlar Kaldırma, yükleme ve boşaltma dahil 
indirme
Her iki tarafa da hidrolik olarak 
dönebilir.

Teknik Veriler
ZUNHAMMER Gübre tekniği

Yapı 21 m³ hacimli sabit montajlı burç tank
Yanal çıkış karterili hafif fiberglas tankı, korozyona dayanıklı
3 Aşırı akış dahil çapraz dalga duvarları 
Optik ve dijital dolum seviye göstergesi
Bakım çalışmalarındaki yapı, hidrolik bükülebilir  
Galvanizli destek çerçevesi

Gübre bilgisayarı kontrolü ISOBUS-Terminal WTK Saha Operatörü 300 
Görev kontrol cihazı, sipariş yönetimi dahil 
Tam otomatik miktar regülasyonu
Aşırı emmede otomatik devir sayısı kontrolü
Güç değerleri için hafıza fonksiyonları

Aşırı emme sistemi Yan yerleştirme sistemi NW 250
Isteğe bağlı: hafif GFK-emme borusu
Uzunluk 5,70 m 
170° döner yarıçap; hidrolik katlanabilir
Entegre katlanır otomatiği
Doldurma işlemini otomatik kapatma
Boru boşaltılması için iki pnömatik hava vanaları
850 U/min Bekleme gazında aşırı emme işlemi

Hat sistemi Emme hatları: NW 250 mm (10-Zoll)
Basınç hatları: NW 200 mm (8-Zoll)
Supap NW 250 (10-Zoll) hidrolik denetimli, yanal
3-yol musluğu NW 200 (8-inç) hidrolik denetimli, yanal
Kapatma vanalı emme bağlantısı NW 150 sağ

Aydınlatma Işık kaynağında 4 x LED (2500 lm) , arka
1 x LED (2500 lm) Emme borusu

Kamera Ekimde arkayı gören kamera

Gübre pompası ters çevrilebilir (Emme borusuyla tank boşaltma mümkündür)

Tipi VOGELSANG VX 186-368 QD 
Quick-Service-Ausführung mit HiFlo®-Kolben 

Randıman maks. 9.000 l/min kademesiz ayarlı

Tahrik Hidro statik; hidrolik motor doğrudan pompaya monte edilir

Kesici alet
Tipi VOGELSANG RotaCut® RCX-58 H 

Akım max. 12.000 l/min

Tahrik hidrolik

Parçama tekniği Bıçak çeliğinden yapılmış değişebilir kesici bıçak
Kesme bıçaklarının sabit temas basıncı için ACC-otomatik kesim kontrolü
Ayarlanabilir kontak basıncı
Otomatik devir yönü değişimli otomatik ters fonksiyon
Hidrolik taş tutma subapı dahil yabancı maddelerin ayrımı

Özel donanım
Alternatif: Döner piston pompa VOGELSANG VX 215-320; Randıman maks. 11.800 l/min 

Nitrifikasyon inhibitörü için dozaj

Besin kontrollü gübre uygulaması için VAN-Kontrolü; emme tarafında bağlantı

Diğer yapılar
HOLMER Pancar haznesi RB 35 (35 m³)
HOLMER Çok hazneli MB 35 (35 m³)
BERGMANN Evrensel serpme makinesi (19 m³)
HOLMER Tahıl haznesi GB 25 (25 m³)
HOLMER VTU (2 x 9,5 m³)

Teknik ilerleme doğrultusundaki değişiklikler mevcut; TÜV ve mesleki sendikalarca kabul edilmiş ve CE yönetmeliklerine uygun.

Ayar hidroliği BUCHER BHR Çekiş gücü, konum ve karışım kontrolü
Titreşimi sıfırlama

Arka bağlantılar 5 çift etkili kontrol cihazı, akış konumu dahil 
Zaman ve miktar kontrolü 

Harici kontrol Arka çap pergeli

Arayüzler ISOBUS-Bağlantı olasılığı
Hız sinyali ve kaldırma konumu dahil sinyal 
kutusu

Güç kaynağı 24 V Jeneratör 120 A 
12 V Jeneratör 150 A

Konfor kabini
Çok yönlü cam ve açılır pencere
Hidro dinamik kabin depolama
daha ölçülecek
Klima otomatiği
Stereo CD-Radyo
BHR-Kontrol paneli
Servis çalışmaları için hidrolik bükülebilir

Yenilikçi işletim konsepti 
HOLMER SmartDrive

12,1 inç dokunmatik ekran Terminal HOLMER 
EasyTouch
Hızlı erişim düğmeleri ile Joystick ve Jog-Dial 
dahil ergonomik çok fonksiyonlu kol dayanağı
Entegre işlem, üç nokta fonksiyonlu 

Aydınlatma
Sürüş farları 2x kısa huzmeli far LED (1950 im), gündüz 

sürerken kullanılan ışık halkası dahil
2 x Uzun huzmeli far LED (1950 lm) gündüz 
sürerken kullanılan ışık halkası dahil

Çalışma farları 4 x LED (3400 lm) Kaporta
6 x LED (2500 lm) Kabin çatısı ön, yakın
2 x LED (2500 lm) Kabin çatısı arka
2 x LED (3400 lm) Kabin çatısı ön, uzak
2 x LED (3000 lm) Çamurluk, ön

Bağlantı (isteğe bağlı)
Çekiş mekiği Ø 38 und 50 mm

Topuz Ø 80 mm

Kitle ve ağırlık
Üç nokta dahil toplam 
uzunluk 

10,15 m

Genişlik 3,00 m bei 1050/50 R32

Yükseklik 3,99 m

Dingil mesafesi 4,76 m

Minimum dönüş yarıçapı 5,50 m

Özel donanım
2 x LED (3400 lm) Kabin çatısı, yandan

Ekim aracı için geriye sürmeyi gösteren 
kamera

Merkezi yağlama sistemi 

Römorklar için basınçlı hava fren sistemi

GRAMMER Actimo Evrim aktif koltuğu 

HOLMER TerraControl Sürülmemiş arazi 
yönetimi

75 cm sıra mesafesi için ikiz lastik : VF 
380/90 R 46 Michelin Spraybib 173 D TL

Ön hazırlık Reichhardt Ready

Ön hazırlık Trimble Ready® 

Bluetooth-hoporlörlü Stereo CD-Radyo, DAB+

Taşınabilir soğutucu

Terra Variant 585

10,15 m

3,00 m

3,99 m



Terra 
Variant 585

Kendi 
yolundan
git.

Dosdoğru olma.

Güç gösterme.

Profile sahip olma.  

Dünyanın en güçlü taşıyıcı aracı, egzoz se-
viyesi son Tier 4 donanımlı 
585 PS/430 kW  lı ve dizel motorlu yeni 
Mercedes Benz OM 473 LA dır. Tutarlı, akıllı 
HOLMER-Hafif yapısı sayesinde araç ağır-
lığı daha da azaltılabilir-eşsiz, zemin dostu 
güç ağırlık oranı için. 

Yeni gübre yapısı, optimize edilmiş, kısmen iç-
ten yerleştirilmiş etkiyle daha verimli bir gülle 
tekniğine sahiptir. Pompolama ve emme işlem-
leri esnasında daha fazla hızlılık ve pompanın 
optimum uzun ömürlülüğü için gübre akışı sa-
dece bir defa etkindir.

Dinamik tasarım, Terra Variant 585 i kendine 
özgü, köşeli, eril ve güçlü kılar. Öne eğimli kaput 
sayesinde, yan yerleştirilen aşırı emme borusu 
ve entegre atık kapakçığı sayesinde sürücü, tarla 
ve yolda daha fazla güvenli için mükemmel çevre 
görünüşüne sahiptir.

Vuruş gücü say-
esinde verimlilik


