
 

Motor MTU-Dizelmotor 6R1000
6 silindir
Gaz çıkışı normu Tier 5/EuroMot 4 SCR-teknolo-
jisi (AdBlue)

Performans/kapasite/tork 260 kW(354 PS), kapasite 7,7 litre, maksimal 
tork 1200 Nm

İtici güç • Ön ve arka mekanik eksen
• Eksenler eklem dalgaları tarafından                        
  çalıştırılmaktadır
• 3 kadem

Eksenler • Ön: Frenli gezegen yön ekseni
• Arka: frenli gezegen yön ekseni

Diferansiyel kilidi
Değiştirilebilir kilitli ön ve arka ekseni

Sürüş hızları • Ağır çekimli vites 0-0,9 km/saat kademesiz
• 1.vites 0-16 km/saat kademesiz
• 2.vites 0-40 km/saat kademesiz

Hidrolik: Sürüş marş dinamosu: LINDE
Yan marş dinamosu: BOSCH-REXROTH

Komforkabini: • 3,5  m³ oda hacmi
• Tek tuşla otomatik duraklamalı pnömatik 
komforlu dönen oturak 
• Ses izolasyonlu, her yönlü camlı 360 bakışlı
• Klima, duran-ve oturma kaloriferi
• Ayarlanabilir yan pencereler, güneş ruloları
• Bluetooth ve serbest elle konuşma tesisatlı 
radyo
• Büyük soğutma dolabı
•,,Büyük dosyalar’’ için raflar

Yeni kumanda edilebilir konsept HOLMER 
SmartDrive :

• Sezgisel dokunamtik-terminal Holmer  
   EasyTouch
• Tüm montajların ayarları kayıt edilebilir                               
   (3 program yerleri)
• Devamlı kullanılan fonksiyonlar için 2  
  ergonomik  
  Joystick

Kamera sistemi 4 kamera serisi
1,3 veya 4 kat bölünebilir ekran

Işıklandırma • 3 her yön ışıklandırma
• 20 yumuşak ışıklı LED-çalışma projektör ışık
• Işık kaynağı başı 2500 lümen 

Ihtar tesisatı Ruloların otomatik ters dönmesi
Direksiyon
(önden ayarlanabilir             
direksiyon kombinasyonu)

• Tek eksen direksiyonu
• Tüm tekerler direksiyonu

Merkezi yağlama BEKA-MAX elektronik olarak                        
yönlendirilmektedir

Güç tankı 1.400 L (91 I AdBlue-kabı)
Uzunluk 14,75 m
Genişlik 3,00 m
Yükseklik 3,96 m
Eksen mesafesi 4,80m
Tekerler 710/75 R 34
Fazla yükleme yükseklilği 6,00 m üstü
Fazla yükleme genişliği en fazla 15,00 m
Fazla yükleme derecesi Sağa doğru veya sola doğru                       

ayarlanabilir 332° döner açı
Alış genişliği: 9,50 m
Alış derecesi: HOLMER VarioPick 17°-22° arası
Karın kemeri 900mm genişlik
Rulolar 4 Alış ruloları, 6 ön temizlik ruloları, 

8 ana temizlik ruloları 14 cm çap 
ve 17 kıvrımın özel uygulamalı çift 
uygulaması

Temizlik maddesi Siebband Seri
VarioCleaner opsiyonal
HolmerCleaner opsiyonal
Steintrenner opsiyonal
Rübenbremse opsiyonal

Aktif temizleme alanı: 35,50 m²

Yük hücre sistemi Pfreundt marka taşıyıcı kolda 2 yük 
hücresi ve terminalda menü ayarı

Su püskürtme sistemi Opsiyonel olarak 1100 l kadar, alış 
sırasında 4 uç, kapanış temizleme-
sinde 6 uç 
Terminalin baskı/saat/süre aralığı 
ayarlanabilir
Kaba baskı yapmadan, her an doldu-
rulabilir

Kapatma otomatiği Düğme ile, yol sürüşü veya çalışma 
ayarı /sağ/sol)

Karşı ağırlık Daha yüksek duruş güvenliği için 
katlanabilir

Teknik Veriler             

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Str. 20
84069 Schierling
TEL.: +49(0)9451/9303-0
info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com

Teknik gelişim için yapılan değişiklikler saklıdır; TÜV ve mesleki kuruluşlar tarafından denetlenmiştir, CE-yönergelerine uygundur.


