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Terra Dos T4



In 1969 nam Alfons Holmer de dorpsmederij over van zijn vader. In 1974 ontwikkelde hij de eerste zelfrijdende, 
6-rijige suikerbieten rooier – een mijlpaal in de landbouwmechanisatie.
HOLMER is nu bijna 50 jaar partner in de landbouw sector.
De suikerbieten rooier T4 werd geïntroduceerd in 2013 op de Agritechnica. Tot op de dag van vandaag wordt hij 
continue verder ontwikkeld in Eggmühl:  zoals de automatische enkelrij diepteregeling EasyLift of het nieuwe 
Headlandmanagement systeem SmartTurn. Hiervoor werd de Terra Dos T4 tot tweemaal toe uitgeroepen tot 
Machine van het Jaar.
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„Bij het bietenrooien gaat er niets 
boven HOLMER. Sinds 25 jaar overtuigt 
HOLMER ons met top rooikwaliteit.“

Sebastian Binder
(ZRG Weserbergland)
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MASCHINE
DES JAHRES 2014

MACHINE 
VAN HET JAAR 2014

MACHINE 
VAN HET JAAR 2016



Maatstaven zetten.
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Eenvoudig bietenrooien
De Terra Dos T4 is een mijlpaal in de bietenoogst techniek en zet sinds 2013 elk jaar nieuwe maatstaven: Zij 
het met het wereldrecord van 2015 of de DLG medaille voor het Headlandmanagemant systeem SmartTurn op 
de Agritechnica in 2017.

De machine van het jaar 2014 en 2016 overtuigt landbouwers, loonwerkers en de suikerindustrie in meer dan 
45 landen wereldwijd. Sinds HOLMER in 1974 de eerste zelfrijdende, 6 rijige suikerbieten rooier ontwikkelde – 
is het basisprincipe van rooien uit de rij hetzelfde gebleven – met dit verschil dat het veel verder ontwikkeld 
is met de Terra Dos T4.

De Terra Dos T4 is kwaliteit “made in Germany”. HOLMER ontwikkelt en bouwt zijn machines in het Beierse 
Eggmühl – heeft bijna 50 jaar ervaring als machinebouwer en partner in de landbouw. Klantenservice, 
onderdelen levering en verkoop – bij HOLMER heeft u alles uit één hand en bent u deel van een sterke en 
innovatieve familie.

Met passie en waardering werken wij aan vooruitstrevende oplossingen om u te inspireren met de Terra Dos 
T4. Onze machines en technologie lopen voorop. Wereldwijd. Voor uw succes!

De Terra Dos T4 in het kort:

 > HR rooi aggregaat met 7 walsen – voor de beste rooikwaliteit

 > Automatische enkelrij diepteregeling EasyLift – voor meer opbrengst bij minder slijtage 
en lager brandstofverbruik

 > HOLMER DynaCut scalpeurs – voor meer opbrengst

 > Goed doordacht chassis concept – voor optimale stabiliteit en spoorvastheid bij heuvels

 > Systematische lichtgewicht bouw – behoud van de bodem begint bij het gewicht van de 
machine

 > Intuïtief bediening concept HOLMER SmartDrive – voor een efficiënte en ergonomische 
bediening

 > Uniek aandrijfconcept HOLMER EcoPower – voor minder brandstofverbruik

 > Modulair systeem – voor 2- en 3-assige modellen – zo heeft u altijd de beste machine
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“De Terra Dos T4 is de beste bietenrooier 
die we ooit hebben gebouwd. Ik ben 
bijzonder trots op het aandrijf concept.”    

Dr.-Ing. Michael Gallmeier
(Hoofd van ontwikkeling)
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Duurzaam zijn.



Van professionals 
voor professionals.
Sinds meer dan 40 jaar bouwt HOLMER succesvol bietenrooiers.
Onze ervaring is uw succes! 

Perfect geconstrueerd, intelligent samengesteld – dat was de holistische benadering bij de ontwikkeling van de 
Terra Dos T4. Daarvoor hebben onze engineers al hun expertise gebruikt. Intelligente ontwerpen en gebruik 
van moderne hoge sterkte staalsoorten – maximale stabiliteit bij optimaal materiaalgebruik. Tegelijkertijd 
ontlast de ideaal samengestelde machine de chauffeur door de intelligente chauffeur assistentie systemen.

Dus de Terra Dos T4 is niet zomaar een machine. Het is het concept van duurzaamheid en moderne 
suikerbietenoogst techniek. Zo kunt u de altijd korter wordende werkperiodes efficiënt en bodemvriendelijk 
benutten.

De Terra Dos T4 ontwikkeld in Eggmühl (Beieren, Duitsland):
 > Duurzaam totaalconcept – voor uw succes

 > Consequente lichte bouw constructie – omdat bodembescherming begint bij    
machinegewicht

 > Hoog sterkte staal S700 – voor stabiliteit in meest extreme omstandigheden

 > Perfect hydraulisch ontwerp – voor maximale prestaties tijdens gebruik

Made in

 

M
ade in 

GERMANY
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Modulair systeem
De HOLMER Terra Dos T4 is de beste bietenrooier aller tijden – ongeacht met 2 of 3 assen. Daarom is de 
Terra Dos T4 modulair gebouwd: innovaties uit de praktijk vinden zo direct ingang in alle machines, optimale 
overdracht naar onderdelenvoorziening, het uniforme bediening concept verzekert de gebruiksvriendelijkheid 
en de identieke bouw garandeert voortdurend de beste service.ce.

Dezelfde modules maken het leven simpeler:
 > Mercedes motor met 626 pk / 460 kW – voor economisch werken

 > Brede elevator-, zeef- en losbanden – voor maximale doorgang

 > Dezelfde langs- en dwarsbodemaandrijving – voor zo snel mogelijk lossen

 > Intuïtieve HOLMER SmartDrive – voor ideaal rijcomfort

 > Direct aangedreven assen met automatische voorloopregeling – voor maximale tractie 
en spoorvastheid in de heuvels of ongelijke bodem
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Terra Dos T4-40
 > 3 aangedreven assen

 > 45 m³ bunkerinhoud

 > Pendelend geveerde 3e as – voor 
optimale gewichtsverdeling en tractie

 > Extra lengtebodemkettingen – voor het 
legen van het achterste bunkerdeel

 > Gedeelde en uitschakelbare bunkervijzel 
– voor een vriendelijke bunkervulling

 > Centraal geplaatste losband – voor 
vriendelijke bunkerlediging binnen c.a. 
50 seconden

Terra Dos T4-30
 > 2 aangedreven assen – voor éénmalig 
over de bodem rijden

 > 30m³ bunkerinhoud

 > Optioneel: vooras met MICHELIN 
IF900/60 R38 Cerxbib en achteras 
met MITAS SFT 1250/50 R32 – voor de 
grootste voetafdruk in zijn klasse
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Wereldrecord
In de herfst van 2015 stelde HOLMER zijn 12 rijige rooi aggregaat HR12 voor. Het team rondom ontwikkelaar 
Eduard Richer onderging meteen de hardste praktijktest – en zette meteen het wereldrecord bietenrooien 
neer!
Op 28 september 2015 om 12:01 uur startte een HOLMER Terra Dos T4 met HR 12 de wereldrecord poging.
Hij rooide in 24 uur op percelen van Baltic Agrar in Liepen (Mecklenburg-Vorpommern) 85,6 ha bieten.
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Ontbladeraar
C.a. 5-7 cm bladpruik – afhankelijk van het gebied en de instelling – laat de ontbladeraar van de Terra Dos T4 
op de bieten staan. Het overige blad wordt eraf geslagen.
Een nieuwe ontwikkeling is de uitbreiding van de automatische diepteregeling HOLMER EasyLift op de 
ontbladeraar. Deze is nu automatisch op hoogte geregeld – en laat zoveel bladpruik staan als de chauffeur 
vooraf heeft ingesteld; voortdurend bijregelen is niet meer nodig. Bij aanpassing van rooiwalsenhoogte wordt 
de ontbladeraarhoogte automatisch nageregeld. De hoogte is hydraulisch geregeld en zonder wielen.

Voor verschillende bladmassa’s en omstandigheden zijn de HOLMER integraal 
ontbladeraar HS I, en de HOLMER combi-ontbladeraar HS KO beschikbaar:

 > Klepelas met 600 mm diameter en gesmede T-messen – voor optimaal ontbladeren bij 
minimale slijtage
 > Laag toerental v.d. klepelas – voor laag brandstofverbruik
 > Volledig geschroefde staalplaat constructie – voor eenvoudig onderhoud
 > Bladtaster vanuit de cabine in/uitklapbaar – voor gemak en efficiëntie
 > Automatisch snelheffen – voor uw veiligheid
 > Dansonderdrukking op de akker en op de weg – voor schokreductie en comfort
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HS I 
De HOLMER integraal ontbladeraar, die het verkleinde blad tussen de rijen legt:

 > Rij aan rij rooien mogelijk – voor een beter overzicht

 > Voedingsstoffen blijven op zijn plaats – als organische mest

 > Uniforme bodembedekking – als beste uitganspunt voor bodembewerking en 
zaaien

 > Lichtste ontbladeraar variant – voor behoud van de bodem



Wees precies.
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Optie: HS KO 
De HOLMER combi-ontbladeraar, die óf het verkleinde blad tussen 
de rijen legt óf bij sterke onkruidgroei via een bladverspreider over 
het reeds gerooide perceel verspreid:

 > Functies kunnen tijdens het rooien vanuit de chauffeurstoel 
omgeschakeld worden – voor comfort en flexibiliteit

 > Hydraulisch aangedreven, afgesloten bladvijzel en bladverspreider 
– voor gelijkmatig en brede verdeling van veel blad en onkruid

 > Voedingsstoffen blijven op het veld – als organische mest

 > Bladberging m.b.v. HOLMER bladband mogelijk – voor verwerking 
van de biomassa
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Snijden.



Minimaalkopper DynaCut
DE HOLMER minimaalkoppr DynaCut perfectioneert de techniek van snijden. Door zijn vernieuwde geometrie 
oogst de DynaCut de hele biet zonder bladaanhang.

Omdat de bietenkop uw opbrengst is:

 > Behendige beweging van de nakopper door gereduceerd gewicht – voor betrouwbaar 
minimaal gekopte bieten zelfs bij hogere snelheden

 > Met een knopdruk instelbare kopniveau – voor optimale resultaten

 > Uitsluiten van te diep gekopte bieten – voor uw opbrengst

 > Eenvoudig onderhoud en lage servicekosten – voor uw profijt
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Optie: 
Combi-Ontbladeraar
Twee tegen elkaar draaiende poetserassen met in totaal 50 rubber klepels werken met minimaal toerental in 
de rijrichting. In combinatie met de standaard ontbladeraar en de DynaCut nakopper worden de bieten als 
geheel en zonder bladresten geoogst. In tegenstelling tot vergelijkbare technieken werkt de HOLMER Combi-
Ontbladeraar niet meer dwars, maar in de rijrichting.

Oogst wat gegroeid is:

 > 2 tegenlopende poetserassen – voor een perfect poetsresultaat

 > 50 rubberklepels per rij – voor een vriendelijke bietenontbladering en minimale slijtage

 > Gering toerental – voor minder brandstofverbruik

 > Werking in rijrichting – voor langer poetsweg en betere resultaten

 > Eenvoudige instelbaarheid – om de chauffeur te onlasten

 > Kan gecombineerd worden met HOLMER DynaCut – voor perfecte verwijdering van blad

 > Meer opbrengst – voor uw profijt
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De kop erbij houden.
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1. Bieten geleidestaven
2. Rooischaren
3. Schaarlichaam
4. Rooischaaraandrijving met tandwielkast
5. Parallellogramverbinding voor getrokken  
 verbindng
6. Klemschalen voor fixatie aan het frame
7. Hydrauliekcylinder voor hoogteregeling en  
 steenbeveiliging
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Het beste eruithalen.



Rooi aggregaat
In 2009 werd het HR rooi aggregaat door het DLG bekroond met een zilveren medaille. Destijds was de 
enkelrij diepteregeling voor elk rooischaarpaar revelutionair! Sindsdien heeft HOLMER dit rooi aggregaat verder 
ontwikkelt. Met HOLMER EasyLift funktioneert de enkelrijverstelling sinds 2015 automatisch – voor zes, acht, 
negen of twaalf rijen. Het succesrecept van het HR rooi aggregaat is zijn modulaire bouw, die zich individueel 
aan het bietenbestand aanpast.

Omdat wij de enkelrij diepteregeling hebben uitgevonden:

 > Het beste zicht vanuit de chauffeurstoel – voor ideale controle van de rooikwaliteit

 > Actieve beweging van de rooischaren – voor de meeste vriendelijke manier van 
bietenrooien en daarmee minder puntbreuk

 > Getrokken positie van de schaarlichamen – voor minder trekkracht vereiste

 > 70 mm zijdelingse beweging van de scharen – voor flexibele rijen aanpassing

 > Geïntegreerde hydraulische, onderhoudsvrije steenbeveiliging voor elke rij – voor de 
beste inzetbaarheid

 > Rooischaren en tasterwielen/rooiwalsenbed onafhankelijk van elkaar instelbaar – voor 
perfect rooien onder alle omstandigheden

 > 7 rooi- en reinigingswalsen – voor aanzienlijk meer reinigingsopppervlak

 > Rooiwalstoerentallen traploos instelbaar van 300-600 RPM – voor optimale reiniging

 > Terugdraai automatiek bij heffen – voor het verwijderen van stenen

 > Optie: diverse 2e en 4e rooiwalsdiameter leverbaar – voor verliesreducering bij kleine 
bieten en speciale gewassen

 > Tasterwielen met 750 - 800 mm diameter – voor automatische hoogteregeling van het 
rooi aggregaat
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Aanpasbaar zijn.
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Optie:
EasyLift  
Het door HOLMER ontwikkelde EasyLift neemt automatisch de diepteregeling van elke individuele rooischaar 
over zodat elke biet voortdurend op de juiste diepte wordt gelicht. De boordcomputer berekent de maximale 
hoogte van de bieten en past automatisch de diepte van het schaarlichaam aan. Dankzij deze automatiek, 
wordt het volledige potentiaal van de HR lichters benut met dezelfde constante kracht.

Het nieuwe gemak van het rooien:

 > Niet meer te ondiep rooien – ter vermijding van bietverlies en bietbeschadiging

 > Niet meer onnodig te diep rooien – voor minder verslijt en een geringer 
brandstofverbruik; omdat 1 cm te diep rooien c.a. 100 ton onnodige grondverplaatsing 
betekent!

 > Zijdelingse hang automatiek – voor optimale aanpassing van de HR lichters bij zijhang

 > Optimale verlichting voor de chauffeur – voor ontspannen werkcomfort

 > Perfecte rooiresultaten zelfs bij ongelijke opbrengsten, verschillende bietenvormen, 
oneffenheden bij veldranden of akkergroeven, spuitsporen, onregelmatig bietenbestand, 
evenals verschillende bodemcondities – voor uw profijt
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Diep staande 
bieten                

hoog staande 
bieten           

lage opbrengst zone

Groene lijn: nakopperhoogte
Zwarte lijn: bodemhorizon
Blauwe lijn: werkdiepte zonder EasyLift
Rode lijn: werkdiepte met EasyLift

Potentieel om te diep rooien te vermijden
 > ondieper rooien!

Potentieel om beschadiging te vermijden
 >  dieper rooien!

Het nieuwe gemak van het rooien 
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„Zonder EasyLift zou ik niet meer 
rooien. Het is veel meer ontspannen. 
Zo kan ik mij concentreren op de 
beste rooiresultaten.“

Rauno Uhlit
(ZRG Weserbergland)



De bietenoogst is een uitdaging geworden voor het transport. Dit wordt opgelost door de oogst te ontkoppelen 
van het transport op het veld. Korte overlaadtijden zijn daarbij de basis voor een functionerende logistieke 
ketting.

 > De suikerbietenrooier blijft de sleutelmachine bij de bietenoogst. Deze moet optimaal benut 
worden. Bredere rooi aggregaten verhogen daarbij de oppervlakte capaciteit – voor minder 
rooikosten per hectare. Gelijktijdig wordt door grotere werkbreedtes de bodemverdichting 
gereduceerd, minder grond wordt overreden en het aantal wendmanoeuvres reduceert – 
voor meer bescherming van de bodem
 > Bij gescheiden transport neemt een bodemvriendelijke en slagkrachtige transporttechniek 
het tarnsport van de bieten over

Zo kan het altijd kleiner wordende tijdsbestek om te kunnen oogsten optimaal benut worden. 
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Optie: 
Brede rooi aggregatene
Of het nu 8,9 of 12 rijen zijn: de brede HR rooi aggregaten hebben zich sinds jaren in de praktijk bewezen, 
zo als het wereldrecord bietenrooien met het HR 12 rooi aggregaat bewijst. Door de extra rijen verhoogt 
de oppervlakte capaciteit van de Terra Dos T4 significant. Zo reduceert u stilstand en het overrijden van de 
bodem.

Omdat meer scharen eenvoudigweg meer rooien:

 > Spoorverzet rooien bij de eerste doorsteek mogelijk – voor het verder beperken van 
bodemverdichting

 > Modulair ontwerp – voor eenvoudig onderhoud

 > Basis voor enorme rooicapaciteit – met substantiële brandstofbesparing 

 > Minder overrijden – voor actieve bodembescherming

 > Hoge rooisnelheden – voor meer oppervlakte capaciteit

 > Snel overladen op wagens tot een hoogte van 4 meter – voor een samenhangend 
logistiek concept

 > Bijpassende HOLMER transportwagen met luchtvering – voor transport op straat

 > Bredere banden op de vooras mogelijk – voor maximaal gewichtsdraagvlak

 > Integraal ontbladeraar HS I kan 180 graden hydraulisch opgeklapt worden – voor 
eenvoudige transportstelling
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Vastberaden zijn.
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Mechanische connectiepunten

Machinezijde    
Drie-punt aanspanning

Connectieplaat

Ingeschoven    
Borgcylinder

Koppelcylinder
voor connectorplaat



Voor brede rooi 
aggregaten: EasyConnect
Het door HOLMER ontwikkelde en gepatenteerde snelkoppelsysteem HOLMER EasyConnect breidt voorgaande 
mechanische systemen uit met een automatisch koppelend hydraulische en elektrische voedingsinterface.

Aankoppel kan zo eenvoudig zijn:

 > Koppelen met een één mans proces in minder dan 1 minuut – rooien in een handomdraai

 > Handig koppelen en ontkoppelen vanaf de chauffeurstoel(mechanisch, hydraulisch en 
elektrisch) – voor veiligheid van mens en machine

 > Geen manueel koppelen van zware en starre elelementen nodig – voor perfect 
bediencomfort

 > Automatische herkenning van HR8/HR9/HR12 – voor de simpele inzet van verschillende rooi 
aggregaten
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Machinezijde    
Drie-punt aanspanning



Schoon blijven.
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Zeefband 900 mm
Steek 50, 60, 70 mm

Reinigingszon 
ø 1700 mm

Reinigingszon 
ø 1550 mm

Elevatorband
1000 mm



Reiniging
Schone, onbeschadigde bieten betekent meer geld. De Terra Dos T4 is hiervoor de perfecte basis. De gehele 
reiniging en opvoergedeelte – zoals de zeefbad, reinigingszonnen en de elevator zijn optimaal afgestemd voor 
maximale doorgang en optimale reiniging. Samen met de nieuwe portaalas en het enkelas aandrijfconcept, is 
de doorgang bij de zeefband in vergelijk met vorige model met maar liefst 40% toegenomen.

Omdat alleen schone bieten in uw voordeel zijn:

 > Traploze aanpassing van de zeefbandsnelheid, Reinigingszonnen snelheid en 
zeefrekhoogte vanuit de chauffeurstoel – voor ideale reiniging

 > De 900 mm brede zeefband met keuze uit steek 50, 60 of 70 mm en de zeefsegmenten 
van de reinigingszonnen (keuze: varkenstaarten en/of glijrekken) – voor verschillende 
oogst omstandigheden

 > Automatische adaptieve reiniging met onafhankelijke aandrijving van zeefband en 
reinigingszonnen, druk en snelheid gecontroleerd – voor betrouwbare hoge reinigings- 
en opvoerprestaties

 > Gesmede geleiderekken, zonnetanden en meenemers op de elevatorband – voor minder 
slijtage en lager gewicht

 > Optioneel: snelwisselframe voor zeefrekken – voor korte omsteltijden

 > 1000 mm brede elevator met traploos regelbare snelheid – voor snel transport van de 
bieten naar de bunker
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Bunker
Met de automatisch gestuurde , omschakelbare bunkervijzel worden de bieten optimaal 
verdeeld in de bunker en het vulniveau wordt gecontroleerd door 2 ultrasoon sensoren. Zo is 
altijd een ideale gewichtsverdeling en optimale tractie gegarandeerd. Bij de Terra Dos T4-40 
is de bunkervijzel gedeeld: zodra de bunker achter perfect gevuld is, schakelt het achterste 
deel van het vijzel uit om de bieten niet te beschadigen. 
Met de extra lange losband kunnen de bieten tijdens het rooien gemakkelijk overgeladen 
worden in een kipwagen of aan de rand van het perceel gelost worden zonder dat de bieten 
overreden worden. De automatisch geschakelde dwars- en lengtebodemkettingen zorgen 
daarbij voor snelle lediging van de bunker.

Bieten juist transporteren:

 > Bunkerinhoud van 30 m³ of 45 m³ – ideaal passend voor elke slaglengte

 > 2 ultrasoon sensoren – voor het schatten van de opbrengst en bepalen van 
het vulniveau

 > Terra Dos T4-40: 2-delige bunkervijzel – voor optimale vulling

 > Geschroefde cassette lattenbodem – voor eenvoudig onderhoud en lange 
levensduur

 > Poetsrol tussen  de lattenbodem en losband – voor extra reiniging

 > 1800 mm brede losband met PU meenemers – voor lossen in minder dan 40 
of 50 seconden

 > Terra Dos T4-40: in het midden geplaatste losband – voor gelijkmatige 
aanvoer van de bieten naar de losband

 > Losband 3-voudig inklapbaar met contourstand – voor lage voertuighoogte in 
het veld

 > Laatste knikdeel gestrekt – voor maximale loshoogte en/of afstand en 
minimale valhoogte van de bieten

 > Snel lossen in voertuigen tot een hoogte van 4 mtr tijdens het rooien – voor 
een goed afgestemd logistiek concept

 > Automatisch in/uitkalp systeem – voor eenvoudig en snel omschakelen van 
wegtransport naar werkstand
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Genereus zijn. 
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Bij HOLMER werken 400 medewerkers wereldwijd elke dag om de machines zo mogelijk nog beter voor u te 
maken. Van de ontwikkeling tot de klantenservice, alles bij HOLMER komt uit één bron. Vooruitgang en passie 
typeren de samenwerking. Ons succes is een teamprestatie, dát is waarom wij technologisch leidend zijn. 
Wereldwijd. Voor uw succes!
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 “Ik ben graag bij het rooien. Zo 
zie ik ter plaatse de wensen van de 
klanten. In prototypebouw worden 
de ideeën realiteit. Mijn doel is 
altijd, de beste bietenrooiers te 
ontwikkelen.”

Eduard Richer
(ontwikkeling)
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EcoPower
EcoPower, ontwikkelt door HOLMER, is uniek op het gebied van zelfrijdende machines. Afhankelijk 
van het gebruik – oogst of transport – kiest HOLMER EcoPower het beste bereik binnen het 
dieselmotor- en aandrijfsysteem. Zo wordt een optimale prestatie en capaciteit gegarandeerd bij 
minimaal brandstofverbruik.

Omdat wij brandstof verstandig gebruiken

 > Pompaandrijvingen worden losgekoppeld wanneer niet in gebruik

 > Optimale benutting van de dieselmotor

 > Stijging in efficiëntie van alle bouwgroepen en rijaandrijvingen

 > Efficiëntiestijging door een groter aantal pompen en daardoor een optimale 
afstemming tussen pompen en bouwgroepen

 > Algehele optimalisatie van het energiemanagement 

Efficiënt werken.

HOLMER 
EcoPower

Pompen 
Verdeel- 

Aandrijving 

Bouwgroepen
management

Rijaandrijving 
Management 

Dieselmotor 
management

aandrijftrein 
management

NL
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Motor en hydrauliek
Motorentechnologie van Mercedes Benz maakt de Terra Dos T4 tot de meest efficiënte bietenrooier. Het maakt 
niet uit of het twee of drie assen zijn. Met 626 pk / 460 kW is de Terra Dos T4 efficiënt uitgerust voor de meest 
uiteenlopende omstandigheden en heeft voldoende vermogensreserve.
De Terra Dos T4 voldoet aan de Tier 4 Final norm. AdBlue zorgt ervoor, dat bij het verbrandigsproces ontstane 
stikstofoxide omgezte wordt in Stikstof en water- voor ons milieu.

Altijd perfect afgestemd:

 > 626 pk / 460 kW – voor vermogensreserve in inzetzekerheid in elke situatie
 > Emissienorm Tier 4 Final – voor ons milieu
 > Prestatie afhankelijke, automatische toerentalregeling van de motor tussen 1.150 en 
1.550 omw/min tijdens het rooien – voor geoptimaliseerd brandstofverbruik
 > Krachtig load-sensing hydrauliek systeem – voor economische verzorging van de 
gezamelijke werk, aandrijf- en stuurhydrauliek
 > Max. draaimoment 2.900 Nm bij 1.300 omw/min – voor fel presteren, ook bij lage 
toerentallen
 > Hydraulisch omkeerbare ventilator met tijdsturing – voor schone koelelementen
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Chassis concept
De Terra Dos T4 is consequent gefabriceerd als lichtbouw en modulair ontwerp.
Een rechtlopend frame van hoge sterkte staal S700 – uit één stuk gemaakt – vormt het betrouwbare,
Gewicht-geoptimaliseerde basis frame. Het voorste deel van het basis frame is verbonden met het 
achterste deel door middel van een 60° knikdeel.
Dit is de basis voor wendbaarheid in elke situatie en optimale gewichtsverdeling.

Simpel intelligent rijden:

 > Zwenkbereik van de knik van meer dan 60° –  voor de grootste wendbaarheid

 > Draaicirkel(binnen) van 6,50 mtr – voor de kortste stilstand tijden

 > Portaal as voor met stabilisatie systeem – voor brede zeefband doorgang en 
stabiliteit in elke positie

Bij de Terra Dos T4:

 > Vaste middelste as verbonden met het frame – voor een hoge basisstabiliteit van 
de machine

 > Achterste as pendelend – voor maximale terreinaanpassing

 > Achterste as hydraulisch geveerd inclusief hydraulische gewichtsverdeling 
automatiek – voor het beste rijcomfort

 > Aslastregeling afhankelijk van de bunkervulling – voor optimale gewichtsverdeling
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Stabiel zijn.
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Besturing
Het spoorverzet rijden garandeert, dat het dubbel berijden van de bodem tijdens het rooien zoveel mogelijk 
uitgesloten wordt. Met de Terra Dos T4 heeft elk wiel zijn eigen spoor. Zo wordt bodemverdichting consequent 
voorkomen. Met het grote draagvlak van de banden, worden lading en krachten via de grote oppervlaktes 
van de banden in rijdend in hondegang overgedragen – met optimale slipregeling tegelijkertijd. Zo werkt 
bodembehoud.

De Terra Dos T4 stuurmodussen:

 > Vierwielbesturing – om te rijden zonder knikbesturing

 > Vierwielbesturing met knik – voor optimale wendbaarheid

 > Hondegang links/rechts, in 2 stappen kiesbaar – voor breedoppervlakkig rijden en 
stabiel rijgedrag, ook in heuvelachtig land

 > Combi rijden (gecombineerd knik- en hondegangsturen) – voor optimale 
bodembescherming op de kopakker

 > Star rijden – voor doorsteken met 6 rijige rooi aggregaten

 > Manueel sturen – voor onafhankelijk sturen van de achteras met de joystick

 > Rijden op de weg (via het stuurwiel wordt alleen de vooras gestuurd) – voor 
rijsnelheden tot 40 km/h traploos (tot 13 km/h ook met knikbesturing via het 
stuurwiel)
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Wees eerlijk.
40

Niet aangedreven wiel                      

Rijrichting

Inveringszone 

Bodemverdichting

Bulldozer
effect

Aangedreven wiel
Zonder tractie

(zonder voorloop)

Slip

Benodigde trekkracht

(volgens Prof. Renius en Prof. Volk)

Aangedreven wiel       
met tractie

(met voorloop)



Rijaandrijving
Rijcomfort, spoorvastheid en stabiliteit bij helling waren prioriteits doelen bij de ontwikkeling van de Terra Dos 
T4. Assen direct hydraulisch aangedreven met hoogefficiënte schuine hartlijnmotoren garanderen de meest 
efficiënte krachtoverbrenging en maximale prestatie.
Het innovatief rijaandrijvings concept van de Terra Dos T4 kiest in combinatie met de hellingsensor de ideale 
benodigde voorloop.

Kracht gebruiken wanneer het nodig is:

 > Hydraulisch aangedreven assen met schuine hartlijnmotoren – voor een efficiënt 
rendement

 > Automatische aanpassing van de voorloop – ter vermijding van het bulldozer-effect en 
voor optimale tractie

 > Nul voorloop bij het rijden op de weg –  ter reducering van bandenslijtage en 
brandstofverbruik

Volwaardig stabilisatie systeem:

 > Bewust lager zwaartepunt – voor maximale basisstabiliteit

 > Knik positie kort bij de vooras – voor de minste zwaartepuntverplaatsing

 > Hellingsensor – voor real time detectie van hellen

 > Automatische hellingstabilisatie – voor veilig rijden bij hellingen

 > Automatische aanpassing van de voorloop bij de voor- en achteras – voor spoorvastheid 
bij hellingen en stabiliteit bij het manoeuvreren
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Op grote voet leven.
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Banden
Voor de Terra Dos T4 zijn er verschillende bandencombinaties mogelijk. Dankzij de systematische lichtbouw 
zijn in combinatie met de moderne banden technologieën luchtdrukken vanaf 1,3 bar mogelijk.

Omdat we van onze bodem houden:

 > Lage bandendruk – voor maximale bodembescherming

 > Automatische detectie van verschillende banden – voor flexibele bandenkeuze

 > Optioneel: Grote bandendraagvlakken tot 0,86 m² met Michelin CerxBib IF 1000/55 R32 
– ter voorkoming van schadelijke bodemverdichting

 > Optioneel: Terra Dos T4-30 (rij afstand 50 cm) voor met Michelin IF900/60 R38 en achter 
met Mitas SFT 1250/50 R32 – voor maximaal draagvlak

„Bodembescherming 
is belangrijk voor ons. 
Daarom rijden wij 
HOLMER.“

Fridolin Mayr
(ZRG Mering)
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Verlichting
Het verlichtingsconcept van de Terra Dos T4 maakt van de nacht een dag. Ook bij werken tijdens de nacht bent 
u zeker van maximaal zicht. De werkplek van de machine is 100% verlicht danakzij 28 LED schijnwerpers. Dit 
garandeert de hoogste veiligheid tijdens het rooien, overladen en draaien – zeker in de nacht.

Meer licht, meer zekerheid:

 > Perfecte verlichting van de werkplek – voor uw veiligheid

 > In totaal 28 LED schijnwerpers tot maximaal 3400 lm – voor de beste verlichting op het 
veld

 > Zacht licht – voor bescherming van de ogen

 > 4 x 1.950 lm LED dim- en grootlicht koplampen – om relaxed op de weg te rijden

 > Energie besparende LED motorruimte verlichting – voor veiligheid tijdens het werk ook 
in het donker
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Profiel hebben.46



Cabine
Een kort rooiseizoen vergt vaak lange werkdagen – des te belangrijker is het dat de chauffeur een optimale 
werkomgeving heeft. In de HOLMER Comfortcabine II zijn alle bedieningen daarom afgestemd op de 
chauffeur.
De rondom glas, geluidgeïsoleerde cabine biedt door de laag doorlopende, ééndelige schuinlopende voorruit 
een perfect zicht op de nakoppers, rooischaren en reinigingswalsen.
De bewezen HOLMER Comfortcabine II garandeert zo een comfortabele machine inzet, 24 uur per dag – 
voor werken met tevredenheid.

Omdat de chauffeur onze belangrijkste man is:

 > Perfect zicht op nakoppers, rooischaren en rooiwalsen evenals zijdelings op de losband 
– voor de beste rooiresultaten

 > Chauffeur georiënteerde bedien elementen – om ergonomisch te werken

 > Hydrodynamische cabinevering – voor optimaal rijcomfort

 > Uitstekende isolatie met slechts 61 dB geluid – om ontspannen te werken

 > Electrisch verstelbare, verwarmbare buitenspiegels – voor de perfecte zicht naar achter

 > Ruime cabine met bergruimtes – voor persoonlijke ruimte

 > Krachtige klimaatregeling met gekleurd warmtewerend glas – om het hoofd koel te 
houden

 > Verwarming – voor warme voeten tijdens koude dagen

 > Traploos verstelbare stuurkolom – voor individuele aanpassing

 > Optioneel: printer – voor het direct printen van opdrachten
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Ruggegraat hebben.



GRAMMER Active stoel
Voor continue gebruik waarborgt de voor HOLMER speciaal ontworpen actieve stoel van GRAMMER 
rijcomfort. Deze stelt zich automatisch in op het gewicht van de chauffeur, veert en zorgt voor een 
aangenaam gevoel door actieve stoelventilatie. 250 maal per seconde meet een positiesensor en een 
acceleratiemeter in Z-richting. De veerkarakteristiek wordt continue individueel gekozen.
In combinatie met een pneumatische lende steun en het actieve reducering van stoten blijft de chauffeur 
hierdoor ontspannen en geconcentreerd op het werk. De HOLMER Comfortcabine II het hoogste 
rijcomfort voor de hoogste eisen.

Onze ervaring voor uw gezondheid:

 > Speciaal voor HOLMER gebouwd – want u bent het middelpunt van onze 
ontwikkelingen

 > Actieve stoelventilatie – voor aangenaam zitten zonder zweten

 > Stoelverwarming – voor koude werkdagen

 > Electro-pneumatische actief geregelde luchtvering met verticale trilreductie – voor 
actieve reducering van stoten

 > Maximale acceleratie is gereduceerd tot 75% – voor uw gezondheid
4949
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Alles onder controle hebben.



HOLMER SmartDrive
Holmer SmartDrive is het intuïtieve bediening concept voor de Terra Dos T4. De combinatie Touch-Terminal, 
joystick en Jog-Dial garandeert, dat elke gewenste functie snel en eenvoudig bereikbaar is. Sneltoegang 
zorgen voor ontspannen werken – omdat de chauffeur onze belangrijkste man is.

De chauffeur als middelpunt:

 > Intuïtieve bediening – voor eenvoudig en zeker werken

 > HOLMER EasyTouch 12,1 inch Touch-Terminal – alle informatie in één oogopslag

 > Ergonomische multifunctionele armleuning met Jog-Dial en joystick – voor een 
comfortabele voertuigbediening

 > Plaatsing van alle bedieningen gericht op de chauffeur – omdat chauffeur en machine 
één zijn

 > Losbandbediening in de linker armleuning met traploze regeling en automatische 
volgorde schakeling van de dwars- en lengtebodem aandrijving – voor intuïtieve 
bediening en ergonomisch werken

 > Memory functie voor 6 individueel instelbare machine instellingen (droog – nat – bergop 
– vlak – bergaf) – voor comfortabel werken

 > Tempomaat – in het veld en op de weg

 > Voertuigdiagnose – voor snelle hulp

51

“Op de Terra Dos T4 voelt je je meteen 
thuis. De bediening is simpel en 
overzichtelijk, dat maakt het rooien 
echt plezierig.”

Alfred Wimmer
(ZRG Mering)
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Het overzicht houden. 53

Chauffeur assistentie 
systemen
De Terra Dos T4 wordt tijdens het rooien automatisch gestuurd: blijft de rooier altijd in het spoor door de 
bladtaster en impulsen van de schaarlichamen, die via de boordcomputer als stuurimpulsen naar de assen 
gestuurd worden. Met deze en vele andere technische oplossingen ontlasten en steunen wij de chauffeur, 
zodat hij zich concentreren kan op zijn werkelijke taak: excellente rooikwaliteit leveren.

De werkverlichting van de toekomst nu al binnen handbereik:

 > Rijenbesturing via bladtaster en schaarlichamen – voor automatische besturing

 > HOLMER TerraControl – kopakkermanagement – voor automatisch heffen en inzetten van 
het rooi aggregaat

 > Tempomaat – voor comfortabele veld- en wegsnelheid

 > TerraDat – datamanagement systeem met data export – voor eenvoudige documentatie

 > Optioneel: HOLMER EasyLift – voor automatische enkelrij diepteregeling

 > Optioneel: HOLMER SmartTurn – voor automatische wendmanoeuvres

 > Optioneel: tot 6 kleurencamera’s voor de zeefband, de reiniging, achterzijde machine en 
losband evenals HOLMER TopView met max 360° rondomzicht – voor een perfect overzicht
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Slim zijn.

1. Een akoestisch signaal geeft het optimale moment aan om 
te draaien op de kopakker. De chauffeur activeert het Smart 
Turn systeem. De Terra Dos beëindigt automatisch het rooien 
aan het einde van de rooigang en heft het rooi aggregaat op 
het ideale tijdstip. 

2. Gelijktijdig neemt het GNSS systeem het draaien over en 
draait in één keer om naar de naastgelegen rooigang

3. Daar zet het Smart Turn systeem het rooi aggregaat 
automatisch op de juiste hoogte in het bietenbestand. 
Aansluitend neemt het bewezen rijenbesturing systeem de 
automatische besturing over. REICHHARDT SMART CONTROL 
neemt alle gegevens op voor documentatie en evaluatie.

GNSS besturing systeem

impulsen van de rooischaren                          Rijentaster as- en knikbesturing
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Optie: 
SmartTurn
Het eerste kopakker management voor zelfrijdende oogstmachines: SmartTurn combineert voor het eerst het 
mechanische rijen stuursysteem en het kopakker management systeem Terra Control op de bietenrooiers met 
een GNSS besturing gestuurde kopakker management, zoals bij tractoren mogelijk is. Hiermee is voor het eerst 
automatisch keren op de kopakker mogelijk – inclusief heffen en weer laten zakken van het rooi aggregaat.
De samenwerking tussen REICHHARDT en HOLMER breidt de Holmer T4 uit met een modern, automatische 
stuur en Smart Farming functie om de bietenoogst en bodembescherming te optimalieseren. Het systeem is 
bekroond met een DLG zilveren medaille.

De slimme kunst van draaien:

 > Automatische besturing van de machine via GNSS of de rijentaster – zodat de chaufeeur 
zich volledig kan concentreren op de rooikwaliteit

 > Altijd de optimale en kortste rijbaan op de kopakker zonder onnodig manoeuvreren – voor 
een optimale bodembescherming

 > Automatisch heffen en zakken van het rooi aggregaat op het juiste moment – voor minder 
slijtage en brandstofverbruik

 > Sneller draaien op de kopakker – voor de minste stilstand

 > Automatisch inzetten in de juiste rij – minder belasting voor de chauffeur en rooiverliezen 
worden vermeden

1. 2.

3.

Veldgrens 

Kopakkerspoor

Kopakkerspoor

Kopakkerlijn

W
aarschuw

ing vooraf

De slimme kunst van draaien



Optie: EasyHelp 4.0
HOLMER ontwikkelt met Bosch en Arvato Systems de Telematic oplossing EasyHelp 4.0.
Naast een verbetert en uitgebreide service oplossing voor diagnose op afstand en hulptool voor HOLMER Service 
is EasyHelp 4.0 gekoppeld aan het bekende FarmPilot management systeem. Zo kunnen opdrachtendata vanaf 
kantoor online naar de machine verstuurd worden. Tegelijkertijd stuurt de Terra Dos T4 actuele machine- en 
opdrachtendata terug naar het kantoor.

Het internet vandaag de dag:

 > Volledige transparantie van machinedata – voor eenvoudige inzetplanning

 > Online overdracht van opdrachten naar de Terra Dos T4 – voor efficiënte inzet van de 
machine

 > Softwareupdates direct gestuurd naar de machine vanaf de fabriek – voor een 
ongecompliceerde service

 > In geval van storing zijn parameters direct uitleesbaar door HOLMER Service – voor 
eenvoudige probleem identificatie, snelle service en perfecte onderdeelvoorziening

56



Online zijn.
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Onderhoud 
Maximale efficiëntie is de centrale spil van de Terra Dos T4. Dit concept is ook toegepast als het gaat om 
onderhoud en toegankelijkheid. Snel en ongecompliceerd onderhoud is de basis voor lange inzettijden.

Het loopt als gesmeerd:

 > Elektronisch gestuurde centrale smering inclusief tijdsturing – voor het automatisch 
smeren van alle belangrijke lagers
 > Zeer goed toegankelijk motorcompartiment met LED verlichting – voor gemak en het 
beste zicht
 > Wegklapbare ontbladeraar – voor ergonomisch onderhoud van de nakoppers
 > Ruime opslagplaatsen bij het motorcompartiment – voor individuele berging van 
gereedschap
 > Ladder geïntegreerd in het motorcompartiment – voor simpele toegang tot de motor, 
hydrauliekcomponenten en de bunker
 > Onderhoudsvrije lagering op de rooier aandrijving, rooischaren en knik – voor lange 
inzettijden

Toegankelijk zijn.
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Gebruikte machines
Dankzij de uitstekende productie kwaliteit “made in Germay” en het gebruik van hoogwaardige componenten 
behoud de Terra Dos T4 na vele jaren zijn waarde. Daarom is de vraag naar gebruikte machines groot.

De hoge restwaarde en lage onderhoudskosten garanderen succes voor de loonwerker.

Zoekt u een gebruikte HOLMER machine?
Neem dan contact met ons op!
…..en profiteer van de HOLMER gebruikte machine garantie op individuele componenten

61
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Er zijn.



HOLMER Service
Klantgericht, betrouwbaar, competent, snel – de overtuigende prestatie van de Terra Dos T4 vind haar 
voortzetting in behoefte gerichte service. Van een individuele service check tot een 24-uurs Service Hotline, 
we staan altijd voor u klaar!

We zijn er altijd:

 > 28 servicepartners in Duits sprekende gebieden en uw eigen HOLMER service monteurs 
– voor u ter plaatse voor de snelste service
 > 24-uurs Service Hotline – we staan altijd klaar voor u
 > Nieuwe logistiekcentrum van 7.000 vierkante meter – voor een perfecte 
onderdelenvoorziening
 > 24-uurs onderdelen verzending tijdens de campagne – zodat u met zekerheid werken 
kan
 > Het totale onderdelengamma te bestellen via de online shop – altijd voor u bereikbaar
 > Omvangrijk scholings programma – zodat u goed voorbereid bent
 > Naoogst Check – individuele service aanbiedingen voor de beste inzet zekerheid
 > Lange service intervallen – voor lage onderhouds kosten
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Terra Dos T4-30 Terra Dos T4-40

Engine Mercedes-Benz OM 473 LA, exhaust gas standard Tier 4 final incl. AdBlue and SCR-Kat

Cylinder R-6

Piston displacement 15.6 l

Rated engine speed 1,700 rpm

Rated power at 1,700 rpm 460 kW/ 626 PS

max. torque at 1,300 rpm 2,900 Nm
automatic, hydraulic fan reversing

Fuel tank capacity approx. 1,150 l, additional connection for tank truck filling

AdBlue tank capacity approx. 95 l

Propulsion
Hydrostatic propulsion Single axle hydraulically powered on front and rear axle.

each via bent-axis motor incl. pre-loaded planetary gear
Single axle hydraulically powered on front and middle axle.
each via bent-axis motor incl. pre-loaded planetary gear
Rear axle powered by drive shaft of middle axle

Automatic adaptation of the lead depending on the slop gradient during harvesting and while turning.
Zero lead during road driving
Automatic calibration with detached or attached harvester (HR 8,9,12)
Changes from field drive to road drive mode with phase-shifted Shift-On Fly

Driving speeds 1st Gear: 0 to 13 km/h, continuously variable
2nd Gear: 0 to 40 km/h, continuously variable
Automotive driving mode incl. automatic speed reduction and tempomat (1st and 2nd gear)

Axles front: planetary portal steering axle with slope stabilisation 
system
rear: planetary steering axle 

front: planetary portal steering axle with slope stabilisation 
system
Centre: planetary steering axle
rear: ring-mounted, oscillating planetary steering  
axle, incl. automatic hydraulic balancing and slop 
stabilisation

Differential locks all axles with switchable locks all axles with switchable locks

Chassis
Steering modes Central tube frame, front car designed as articulated part

Four-wheel steer, turn steer (incl. articulated), four-wheel steer,
Diagonal steer left/right, 2 levels selectable, and combi steer
Automatic steering via leaf button or coulter body including mix controls
On-road driving with articulated steer (up to 13 km/h)
sprung comfort cab (Terra Dos T 4-30: 3rd and 4th axle; Terra Dos T 4-40: only 4th axle) for road driving, height-
adjustable for driving over fields

Tyres front: 800/70 R 38 

rear: 1050/50 R 32 

front: 800/70 R 38 
Centre: 1050/50 R 32 
rear: 1050/50 R 32 

Brakes
Service brake hydraulic drum brake

Parking brake Spring-loaded parking brake

Hydraulic system
Hydraulic tank capacity 150 l

Stiebel pump distributor gears including pressure circulation lubrication
Load-sensing work hydraulics
5 x closed hydraulic circuits
5 x axial piston pumps (Danfoss)
Additional pressure filter system hydraulic main harvest drive

HOLMER EcoPower Diesel engine and traction drive management with characteristic control
Lifts at low engine speed from 1,150 rpm
load-shifting lamellar clutches for decoupling pump lines during road driving

Power supply 24 V alternator 150 A
central, modular structure of the on-board electronics in circuit board construction
water-resistant and vibration-resistant incl. plug systems with secondary locking
2 x 12 V sockets (cab)
1 x 24 V sockets (engine area)

Technical Data 
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Cabin
Fully glazed
Continuous front pane with low pane edge
Hinged windows
2 x windscreen wipers including interval and wash function
Stereo CD radio with Bluetooth hands-free system
Automatic climate control
Soundproofing
Hydrodynamic cabin suspension for optimal noise and vibration insulation
Tinted rear window
GRAMMER aktiv seat

Innovative operating concept 
HOLMER SmartDrive

12.1 inch HOLMER EasyTouch touchscreen terminal
Ergonomic multi-function arm rest incl. joystick and jog-dial can be operated and saved with quick access key settings of all 
units via softkeys
Preset function for all modifiable functions
Settings for topper, lifter and cleaning can be saved (6 pre-sets)
Quick access keys integrated into the side arm console
Fault memory function and diagnostics menu including export via USB interface
Armrest on the left for discharge elevator control and hopper emptying incl. automatic emptying function over rotary 
potentiometer

Illumination
Headlights 2 x dipped-beam headlights LED (1,950 lm) 

2 x high-beam headlights LED (1,950 lm) 
2 x rear lights in full LED technology and dynamic indicators  

Work lights 4 x LED (1,800 lm) cab
4 x LED (3,400 lm) cab
2 x LED (3,000 lm) cab, bottom side
2 x LED (1,800 lm) harvester
2 x LED (1,800 lm) topper 
2 x LED (1,800 lm) cleaner 
4 x LED (1,800 lm) bunker
2 x LED (1,800 lm) rear axle
2 x LED (1,800 lm) unloading belt
2 x LED (3,000 lm) tail top 
2 x LED (1,800 lm) tail bottom 
2 x all-round lights 
energy-saving LED engine compartment lighting

Camera system up to 6 cameras
HOLMER TopView 360° panoramic view (optional)

Centralised lubrication BEKA-MAX electronically controlled
Intermittent lubrication and manual actuation can be set over the terminal

Topper units Free wheel incl. automatic height control and safety lifting function
Height adjustment in cm adjustable via joystick
Fast lifting at the push of a button on the joystick

Models:
HS I (I=Integral topper), 6 to 12 rows
HS KO (KO = can be switched from leaf centrifuge to integral function), only 6 rows

Optional for HS I and HS KO:
Combi-defoliator with 2 counter-rotational cleaning shafts after the scalper, 6 to 12 rows
available for row spacing of 45 to 50 cm, inch distances possible

Leaf recovery using a leaf belt
installed with fast-coupling system for the KOS KO toppers
incl. leaf belt vehicle for road transport
Loading height 3.70 m (optional 4.00 m)

Scalpers HOLMER DynaCut – weight-optimised parallel scalper with automatic cutting thickness
Scalper thickness of all blades can be set centrally from the driver‘s seat
agile scalper behaviour with faster response times with highly fluctuating beet volumes
optimised cutting defoliating (including at high lifting speeds)
Preload by spring on the unit - adjustable n 3 steps
Scalper combs and knives, reinforced

Lifter unit independently adjustable single row units 
Roller track with 7 lifting and cleaning rollers, height adjustable
4 short lifting and gathering rollers
Automatic reversing of the last lifting rollers
adjustable speed of the lifting rollers (300-600 rpm)
automatic depth control via feeler wheels, adjustable lead
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Automatic side slope over slope sensor
Reversible lifter rollers, reversing system
Hard metal-coated coulters as standard
Reinforced lifter rollers as standard
70 mm lateral movability of all coulter bodies 
EasyLift: automatic single-row depth guide (series for working widths over 3.30 m) 
Lifting process at the touch of a button via HOLMER TerraControl, pre-application management can be enabled including 
lowering / lifting and switching the lifter on and off

Models:
HR 6 to 12 available with 45 cm row spacing, constant
HR 6 to 12 available with 50 cm row spacing, constant
VHR 6 available with variable row spacing 45; 47,5; 48; 50 cm
Lifting unit HR 6 and VHR 6 can be automatically adjusted to the left or right of the vehicle

Lifting unit with over 3.30 m working width:
Model with 180° foldable integral slider for transport position (road transport)
HOLMER EasyConnect fast coupling system
Transport vehicle with suspension for road transport

Cleaning
Transfer web Reversible 900 mm transfer web made of continuous material, divided into 50, 60 and 70 mm

Turbine system 1st turbine with 1,700 mm diameter
2nd turbine with 1,550 mm diameter
3rd turbine with 1,550 mm diameter

adaptive cleaning with automatic speed monitoring and adjustment
External actuation
Wear-resistant turbine, double-tine, forged
Rubber carrier on first turbine for increased conveying power (optional)

Grates Partial segment grates or spring-tine grates, combinable, also available with fast-swap frames
the height of all screen grates can be adjusted centrally and incrementally from the driver’s seat, with display at the 
terminal

Elevator Width 1,000 mm
Dual cam industrial straps with forged steel actuators
Incremental speed regulation

Holding tank  

Filling 2-zone holding tank auger with freewheel coupling

Electronic fill-level monitoring over 2 ultrasound sensors
Automatic holding tank filling can be switched manually

Slat conveyors 1 transverse and 1 longitudinal slat conveyor, each  
with 4 high-strength tempered drive chains
Drive system centrally lubricated

2 transverse and 1 longitudinal slat conveyor, each  
with 4 high-strength tempered drive chains
Drive system centrally lubricated

Automatic, hydraulic chain tension
Screwed cassette bottom

Unloading Automatic and manual control possible
Pressure-controlled scraper floor control
Automatic control of the transverse and longitudinal slat conveyors with adjustable speed

30 m³ in approx. 40 sec. 45 m³ in approx. 50 sec.
Optimal loading of the discharge elevator through 
longitudinal slat conveyors that feed in from both sides

Discharge elevator: With 2 hydraulically bent articulated parts (XL discharge elevator)
Discharge height can be programmed via memory function
Memory function for position of last articulated part
Contour: discharge elevator is retracted during the lifting process
Width: 1.800 mm
Loading to transport vehicles during the lifting process:
Automatic loading using HOLMER EcoPower
Maximum loading power during lifting process
Speed of discharge elevator can be controlled while unloading during the lifting process

Hopper volume ca. 30 m³/21 t ca. 45 m³/31 t

Loading height 4.00 m

Warning system Monitoring of speed and pressure of all lifter and cleaning elements in the terminal
Hydraulic oil and engine monitoring via the terminal and acoustic warning signals

Cleaning path max. 25.20 m with HR 6

Cleaning area max. 25.90 m² with HR 6
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3,08 - 3,30 m

12,94 m

15,00 m

4,00 m

HOLMER SmartTurn
(optional)

Automatic mode for turning at the end of the row, incl. integration into HOLMER TerraControl
Remote logging for recording the already cleared area

Lifting performance up to 3.6 ha/h (depends on lifter unit)

Dimensions and weight
Length overall / length across 
everything:

12.94 m 15.00 m

Width 3.08 m with a row spacing of 45 cm
3.30 m with a row spacing of 50 cm or 45-50 

3.08 m with a row spacing of 45 cm
3.30 m with a row spacing of 50 cm or 45-50

Height 4.00 m 4.00 m

Ground clearance 5.73 m 5.73 m /2.12 m

Smallest turning circle (inner) 6.50 m 6.50 m

Optional equipment Stereo CD radio with Bluetooth hands-free system and DAB+
Portable cool box
USB stick with „TerraDat“ evaluation software
HOLER EasyHelp 4.0 telemetry system with remote maintenance
Quick change kit spring tines turbine system complete
Equipment for beets and chicory

Tyres front axle:
MICHELIN IF 800/70 R 38 CFO 184A8 TL CerexBib
MICHELIN IF 900/60 R 38 CFO 188A8 TL CerexBib (external width 3.20 m)

Tyres centre and rear axle:
MICHELIN IF 1000/55 R 32 CFO 188A8 TL CerexBib (external width rear axle 3.00 m)

Rear axle tyres only Terra Dos T4-30:
Mitas SFT 1250/50 R 32 TL 194 A8 (external width 3.30 m)

Subject to modifications for technical progress; approved by TÜV and the trade association; in accordance with the CE regulations
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