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Terra Variant 435



Самохідна машина для внесення 
рідких органічних добрив.
Terra Variant 435 є «молодшим братом» Terra Variant 585.  Надзвичайно легке самохідне шасі для 
рідкої гноївки, найкращим чином пристосоване для внесення рідких органічних добрив в період росту 
культур навесні і для внесення рідкого гною з невеликої відстані на ґрунт. 

Terra Variant - це якість «Зроблено в Німеччині». Компанія HOLMER конструює і виробляє свої машини 
в баварському містечку Еггмюль, має 50-річний досвід машинобудування і партнерства в сільському 
господарстві. Технічна підтримка, постачання запчастин, продаж - в HOLMER ви отримаєте все з 
одних рук, ставши частиною сильної, інноваційної родини. 

Ми працюємо з пристрастю та повагою над створенням прогресивних рішень, щоб  захоплювались 
Terra Variant. Наші машини є технологічними лідерами в усьому світі. Машина для Вашого успіху.

Коротко про Terra Variant 435:

 > Рух зі зміщенням колії і шини Terra - максимально дбайливі по відношенню до 
ґрунту

 > 16,7 т - включаючи техніку для внесення рідкого гною, адже дбайливе ставлення 
до ґрунту починається зі зниження ваги

 > Резервуар для рідкого гною ємністю 16 м3 - для ідеального балансу

 > Потужність двигуна 435 л. с. / 320 кВт - з достатнім запасом потужності

 > Гідростатичний привід - для безступеневого регулювання швидкості від 0 до 40 км 
/ год

 > Інтуїтивна концепція управління HOLMER SmartDrive - з інтегрованим управлінням 
технікою внесення гною

 > Система підтримки водіння HOLMER DynaProtect - більш дбайливіше тільки літати 
над ґрунтом

 > Повноцінна підвісна підвіска переднього моста, що включає в себе систему 
підтримки на схилах - стійкість в будь-якому положенні

 > Повноноповоротна система трехточкової навіски - мінімальне навантаження на 
матеріали

 > Низька витрата дизельного палива - економічна робота

Родина машин 
Terra Variant. 

Terra Terra 
Variant 435Variant 435
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ЄВРОПА

Бельгія
Данія
Німеччина
Естонія
Фінляндія
Франція
Великобританія
Ірландія
Італія
Хорватія
Люксембург

Молдова
Нідерланди
Австрія
Польща
Росія
Румунія
Швейцарія
Чехія
Сербія
Україна
Угорщина

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

США



Професіонали    
для професіоналів
Вже понад 20 років фірма HOLMER виробляє самохідні машини для внесення рідких органічних 
добрив, початок був з Terra Variant 420 з гідростатичним приводом. Наш досвід - це ваш успіх.

Родина Terra Variant довела за останні 20 років свою ефективність в усьому світі: більш ніж в 15 
країнах Terra Variant успішно використовують як фермерські господарства, так і підрядники, виконуючі 
сільськогосподарські роботи.

При розробці Terra Variant 435 стояла проста і зрозуміла мета - створити компактний, легкий 
транспортний засіб, який ідеально підходить для внесення рідкого гною навесні, особливо
на невеликих полях. Для реалізації цієї мети наші розробники доклали всі свої знання:
інтелектуальні конструкції і сучасні високоміцні сталі гарантують високу стабільність при 
оптимальному використанні матеріалу. Наші постачальники також доклали максимум зусиль: в Ter-
ra Variant 435 використовуються серед іншого легші колісні диски, передова технологія шин і новий 
алюмінієвий насос для перекачування рідкого гною.

Тому Terra Variant - це не просто машина. Це концепція, що поєднує в собі продуктивність роботи і 
екологічну безпеку - для широкого застосування. Ви ефективно використовуєте час, що постійно 
скорочується, для обробки рослин дбайливим способом по відношенню до ґрунту.

 > Terra Variant 435 розроблений в м. Еггмюль (Баварія, Німеччина):

 > Концепція екологічної безпеки - для вашого успіху

 > Полегшена конструкція - дбайливе ставлення до ґрунту починається зі    
 зниження ваги

 > Дизайн у поєднанні з функціональністю -покращений огляд для вашої безпеки

 > Розроблено з урахуванням побажань наших

«У маленький Terra Variant вкладено багато душі. Ми 
не шукали легких шляхів і піддали випробуванням 
всі компоненти. Особливо гордий я був, коли машина 
вперше заїхала на ваги: усього лише 16,7 т власної 
ваги - цей показник ніким не перевершений і відкриває 
нашим покупцям нові можливості».

Бернхард Фукс
(Продукт менеджер)

З турботою про 
завтрашній день.

Made in 

Made in
 GERMANY
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Hашою кінцевою метою є захист сільськогосподарських земель. При цьому 
вирішальними факторами є низька вага транспортного засобу, висока швидкість 
руху, навантаження корисного вантажу (на відміну від буксирування) та правильна 
стратегія руху. Об‘ємні шини служать завершальним пунктом в концепції. Таким 
чином, Terra Variant 435 об‘єднує в собі дбайливе ставлення до ґрунту і надзвичайну 
маневреність з ідеальним об’ємом ємкості.

Шини
Terra Variant 435  може бути оснащений шинами MICHELIN CerexBib2 VF 900/60 R38. 
Ці шини забезпечують низький внутрішній тиск мінімум 1,2 бар з площею доторкання 
0,78 м² на одне колесо для кращого захисту ґрунту.

Шини Terra для оптимального захисту ґрунту:

 > Низький тиск у шинах - для кращого захисту ґрунту

 > Велика площа сліду до 0,87 м² на колесо MICHELIN CerexBib2 VF 
900/60 R38 - щоб уникнути ущільнення ґрунту та оптимального 
розподілу ваги

 > Невелика глибина колії - слід, який залишають шини, не 
позначається на рівномірності росту посівів

 > Висока швидкість перекачування - для низького ущільнення ґрунту

 > Спеціальні шини для обробки просапних культур

Маневреність
З радіусом повороту всього 6,80 м і двома керованими осями Terra Variant є 
надзвичайно маневреним. Його довга колісна база 4,26 м і спеціально адаптована 
несуча рама гарантують найкращу стабільність у кожній ситуації.

Клієнти задоволені результатом в різних польових умовах:

 > Радіус розвороту 6,80 м - для невеликих полів

 > 2 планетарні рульові осі - для кращої маневреності

 > Колісна база 4,26 м для максимальної стабільності 

 > Стабільна центральна трубчаста рама - гарантія максимального 
терміну служби

 > Комфортне шасі з 3-ю і 4-ю осями для руху шляхами загального 
користування - для вашої безпеки на дорозі

Надбудова/навісне 
обладнання
Важливим при роботі з великим вантажем є те, що він ідеально розташований на 
транспортному засобі. Тільки таким чином можна забезпечити ідеальний розподіл 
ваги - і це є необхідною умовою для захисту ґрунту та комфорту їзди.

Ефективна і екологічно безпечна робота:

 > Перевозити вантажі, а не тягнути – це є основа для                
будь-якого захисту ґрунту

 > Ідеально розташована на транспортному 
засобі ємкість 16 м³ для гноївки 

 > Ідеальний розподіл ваги - для 
кращих характеристик 
водіння Бути збалансованим.

Michelin CEREXBIB 2

Дбайлива їзда
Рух зі зміщенням колії гарантує, що кожну ділянку ґрунту шини переїдуть 
тільки один раз. Кожне колесо має свою колію. За рахунок чотирьох коліс 
однакового розміру вага розподіляється рівномірно. Це запобігає зайвому ущільненню 
ґрунту. Додаткове навантаження і тягове зусилля завдяки великій опорній площі шин 
переноситься на всю площу при оптимальних значеннях проковзування. Таким чином діє 
реальний захист ґрунту.

Режими рульового керування Terra Variant 435:

 > Поворот всіх коліс для максимальної маневреності

 > Злом рами праворуч / ліворуч для стійкого положення  та керування на схилах

 > Фіксований рух для руху слід в слід 

 > Ручне управління - незалежне управління задньою віссю за допомогою джойстика

 > Рух по дорогах - висока безпека руху по дорогах загального користування 
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Концепція транспортного 
засібу
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«Зменшена вага нового Terra Va-
riant 435 дозволяє нам обробляти 
поля з посівами на ранніх стадіях 
росту, і це є величезною перевагою 
для нас у весняний період ».

Йозеф Блюмель
(Blümel GmbH)
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Внесення в ґрунт органічних добрив навесні стає все більш важливим тому, що часу на внесення стає 
все менше. Під час вегетативної фази потреба рослин в азоті висока і внесені органічні добрива відмінно 
задовольняють її. Той, хто оптимальним чином використовує цей тимчасовий період, працює піклуючись 
про навколишнє середовище і на перспективу. 
Швидка і мало витратна доставка внутрішньо-господарських добрив при роздільному способі має велике 
значення. При цьому всі транспортні засоби в ланцюжку орієнтуються на основну машину - Terra Vari-
ant. Таким чином, в рамках системи внесення рідкого гною досягається зменшення витрат на паливо і 
експлуатаційні витрати для всього технопарку.
При цьому машини підвозу повинні бути оптимально адаптовані до руху по дорозі. Це можуть бути 
вантажівки або трактори з причепом. Кількість залежить від віддаленості і особливостей шляхів 
сполучення. Об’єм резервуара машин, що підвозять РОД орієнтується на Terra Variant, при цьому на 
практиці успішно застосовуються найрізноманітніші рішення. 
Великий обсяг резервуара Terra Variant 16 м³ у поєднанні з вкрай швидким закачуванням (приблизно 2 
хвилин) скорочує до мінімуму простої машин підвозу РОД. Завдяки маленькому радіусу розвороту - всього 
6,80 м, Terra Variant може ефективно використовуватися і на невеликих полях. Завдяки малій власній 
вазі і широким шинам, що забезпечує захист ґрунту, він також може застосовуватися для обробки полів 
навесні. Це дозволяє збільшити ефективний час роботи і максимально підвищити продуктивність - з 
Terra Variant найкращим чином використовуються періоди внесення добрив, які стають все коротшими, 
особливо навесні.



РОЗУМНЕ ПОЄДНАННЯ

КОМФОРТНА КАБІНА

 > HOLMER SmartDrive – система для 
ненапруженої  роботи:

• HOLMER EasyTouch з 12,1-дюймовий 
сенсорний термінал

• Ергономічний джойстик з клавішами 
швидкого доступу

• Поворотний перемикач Jog-Dial для 
керування терміналом

• Трьохточкова навіска та  гідравлічне  
управління навісним обладнанням

• Система діагностики    
транспортного засобу

 > Функціональний підлокітник    
HOLMER - для ергономічної роботи

 > Кліматичний контроль –   
оптимальний робочий клімат 

 > Активне сидіння GRAMMER -     
для зручних робочих часів  

ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН

 > Mercedes Benz OM 470 LA – норма 
Stage V

 > 435 л.с. / 320 кВт – з достатнім 
запасом потужності

 > Ad-Blue - для дбайливого 
відношення до навколишнього 
середовища

ПРИВІД:

 > Гідростатичний привід для 
безступінчастого руху в діапазоні 
0-40 км/год

 > Максимальна швидкість 40 км/год 
- для швидкого переміщення

 > HOLMER DynaProtect – динамічно 
регульоване випередження
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ШАСІ

 > 2 планетарні осі - для ідеальної маневреності

 > Гідравлічно амортизована передня вісь - для ще більшого 
комфорту

 > Система стабілізації на схилах - для безпеки в будь якому 
положенні

ПОТУЖНА ГИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

 > Система з регульованим гідроприводом 
Load-Sensing  макс. 375 л/хв -достатня 
потужність в залежності від потреби

 > Гідравлічне керування системою 
внесення: насос із змінною швидкістю 
DANFOSS H1 P 130 з максимальною 
потужністю 313 л/хв – для швидкого 
заповнення на холостих обертах

ГИДРАВЛИКА ЗАДНЬОЇ НАВІСКИ

 > Двостороння гідравлічна поворотна 
система трьохточкової навіски категорії III 
- мінімальне навантаження на матеріал з 
тяговим зусиллям 70 кН

 > Підвантаження та розвантаження 
трьохточкової навіски  - для внесення гноївки 
в зростаючі культури

 > 3 гідромуфти подвійної дії; регулювання часу 
дії та потоку - для абсолютної гнучкості

 > Система Load-Sensing та Power-Beyond - для 
оптимального постачання мастила
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Концепція
В Terra Variant все продумано до дрібниць, 

щоб ви були найкращим чином 
підготовлені до ведення 
сільського господарства 

завтрашнього дня



Розумна витрата пального: автоматичне 
регулювання обертів дизельного двигуна 
забезпечує оптимальну витрату палива 
протягом усієї роботи.

Швидкість руху автоматично регулюється 
системою темпомат так, що водієві не потрібно 
натискати педаль газу. 

При русі по дорогах загального користування 
число обертів дизельного двигуна 
автоматично зменшується – таким чином 
заощаджується паливо.

 Росподіл сили.
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Двигун
Технологія двигуна Mercedes Benz забезпечує максимальну ефективність самохідного шасі Terra Variant. 
Потужність 435 л. с. / 320  кВт дозволяє приєднувати навісне обладнання до 3 т, та дбайливо відноситись  
до ґрунту. Terra Variant виконує норми токсичності відпрацьованих газів Stage V. Завдяки технології Ad-
Blue в процесі обробки вихлопних газів під час згорання палива оксид азоту перетворюються в чистий 
азот і воду. Доступ до моторного відсіку для регулярного техобслуговування поліпшений з метою 
безпеки і зручності.

 „Маленький“ Terra Variant:

 > 435 л. с. / 320 кВт – достатній запас потужності 

 > Відповідність нормам токсичності вихлопних газів Stage V - турбота про 
навколишнє середовище

 > Оптимальні характеристики крутного моменту - ефективне використання 
потужності двигуна 

 > Макс. крутний момент 2 100 Нм при 1 300 об/хв - низькі обороти це низькі витрати 
палива

 > Автоматичне  керування транспортним засобом - економія палива 

 > Низька витрата дизельного палива - оптимальний контроль витрат

 > Розташування двигуна перед передньою віссю - у найчистішому місці

 > Простий доступ - зручність при проведенні робіт по техобслуговуванню

 > Вентилятор з гідравлічним приводом - чистота елементів системи охолодження

 > Заправні горловини дизельного палива і AdBlue розташовані поруч  для швидкої 
дозаправка
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Привід ходової 
частини
«Маленький» Terra Variant має гідростатичний привід нового покоління з 
незалежним осями без карданного з’єднання, який дозволяє безступеневе 
регулювання швидкістю 0-40 км/год. Для незалежного керування осями на 
редукторі встановлені два окремих гідравлічних насоса руху. Кожна вісь такім 
чином має власне джерело живлення. 

Нова машина, нова концепція:

 > Гідростатичний ходовий привід - для безступеневого руху від 
0 до 40 км/год

 > Два привода на кожну вісь - для керування без карданних 
валів

 > Великі барабанні гальма - для вашої безпеки

 > Повітряна гальмівна система додатково - для причіпного 
обладнання

 > Центральне змащення - для всіх важливих вузлів

 > Регулювання інтервалів змащування - для індивідуального 
застосування

 > Максимальна швидкість 40 км/год на дорозі - для швидкого 
переміщення

 > Максимальна швидкість 32 км/год по полю - для ефективної 
роботи

Бути попереду.
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DynaProtect
Унікальність: з системою підтримки водія HOLMER 
DynaProtect ґрунт і посіви максимально захищені 
при обробці рідким гноєм. Після того як водій 
вибрав режим «зелений луг / зернові культури» або 
«просапні культури / стерня», система налаштовується 
автоматично.
На рівній місцевості система гарантує рівномірне 
перекочування коліс без випередження - таким чином 
вдається уникнути пошкодження зростаючих посівів 
або дерну і зменшується ковзання.
При русі на схилах випередження переднього 
моста злегка зростає - машина при цьому надійно 
стабілізується при одночасному захисті ґрунту.
При русі на схилах полів з просапними культурами 
випередження ще більше зростає для збереження 
курсової стійкості і захисту посівів.
Якщо вмикається передача заднього ходу, 
випередження автоматично перекладається на задній 
міст. Це робить рух безпечним і простим і скорочує 
радіуси повороту до мінімуму. Всі налаштування є 
динамічними і залежать від інформації, що надходить 
від датчика нахилу в режимі реального часу. В 
режимі руху по дорозі автоматично встановлюється 
послідовне нульове випередження для зменшення 
зносу шин і зниження витрати палива.

DynaProtect
Nur Fliegen ist bodenschonender.



Рухатись рівно.
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Підвіска переднього 
моста і система 
підтримки на схилах
Безпека та стабільно високий комфорт їзди гарантовані унікальною підвіскою передньої осі розробленою 
фірмою HOLMER з підтримкою на схилах та автоматичним регулюванням рівня. У поєднанні з колісною 
базою 4,26 м і широкими шинами Terra машина Terra Variant легко керується на схилах з максимальною 
стабільністю руху.

Безпека і комфорт руху в усіх положеннях з Terra Variant:

 > Повністю автоматично плавне регулювання рівня - дозволяє водієві 
концентруватися на своїх завданнях

 > Три рівня жорсткості підвіски - в залежності від умов місцевості

 > Маятникова вісь з декількома ступенями свободи - максимальна адаптація до 
рельєфу місцевості

 > Можливість блокування системи підтримки - в залежності від умов місцевості

 > Підвіска активна навіть при заблокованій системі підтримки на схилах  - для 
комфортного руху на схилах

17



Тримаєм слово.
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Трьохточкова 
навіска 
Повністю гідравлічна поворотна система задньої навіски Terra Variant 
розроблена спеціально для професійного використання під час внесення 
рідкої гноївки. Ця унікальна технологія є особливістю Terra Variant.

Вся система трьохточкової навіски автоматично повертається вліво 
або вправо над поворотним циліндром, розташованим знизу поперек, 
і опорою на несучій рамі. Завдяки поворотній рамі всі точки кріплення 
навісного обладнання завжди розташовані по прямій лінії відносно до 
машини, навіть в режимі руху зі зломом рами/собача хода. За рахунок 
цього матеріал оптимально витримує великі навантаження в процесі 
обробки ґрунту і гарантує довговічність компонентів.
Для навісних агрегатів, які потребують кероване підвантаження, серійно 
встановлена система підвантаження або розвантаження. Натисканням 
кнопки на терміналі водій може або навантажити навісне обладнання 
тиском у сухих умовах або розвантажити його в умовах підвищеної 
вологості.

Унікальні особливості самохідних робочих машин:

 > Повноповоротна система трьохточкової навіски - для 
максимальної стабільності

 > Система трьохточкової  навіски категорії III - для 
навісного обладнання до 3 т.

 > Прямолінійний вплив тягових зусиль - зняття напруги 
з вузлів при експлуатації і, тим самим, збільшення 
терміну їх експлуатації

 > 3 гідравлічних з’єднання подвійної дії; регулювання 
часу і кількості - неперевершена гнучкість

 > Системи Load-Sensing і Power-Beyond - оптимальне 
постачання маслом

 > Серійне оснащення системою підвантаження і 
розвантаження – для ін’єкційного внесення гноївки в 
міжряддя  культур

 > Вільний хід трьохточкової  навіски регулюється з 
терміналу - мінімальний знос

 > Центральна система змащення - робота без 
додаткового обслуговування

 > Верхня тяга категорії 3/4 - для більшості навісного 
обладнання

 > Форкоп або кріплення нижніх тяг – для різноманітного 
причіпного обладнання

19



Штат компанії HOLMER по всьому світу складає 400 співробітників, які щодня працюють над тим, щоб 
зробити наші машини ще краще. Від розробки до технічної підтримки HOLMER надає всі послуги з одних 
рук. Прогрес і ентузіазм - невід‘ємні складові співробітництва. Наш успіх є результатом роботи в команді. 
Саме тому ми є лідерами в технологіях. В усьому світі. Для вашого успіху.

20

«Як механік, я завжди близький 
до клієнта. Я допомагаю в 
складних ситуаціях і завжди 
прислухаюся до побажань і 
критики. Ці побажання, ідеї, а 
також мій досвід я можу передати 
розробникам фірми HOLMER
- це прекрасне почуття, коли ти 
бачиш готовий результат. Я з 
радістю проводжу обслуговування 
Terra Variant 435 ».

Ріхард Кёлльнер
(Відділ сервісу)

21



Освітлення
Завдяки концепції освітлення Terra Variant ніч перетворюється на день. При 
роботі в нічний час гарантована оптимальна видимість. Робочий діапазон 
машини на 100% освітлюють  31 світлодіодна фари. Це гарантує максимальний 
рівень безпеки процесу всмоктування гною або контролю навісного обладнання 
в темний час доби.

Більше світла, більше безпеки:

 > Оптимальне освітлення робочого діапазону - для вашої 
безпеки

 > 31 світлодіодні фари  забезпечують світловий потік до 3400 
лм - краща якість освітлення на поле і на дорозі

 > Серійне оснащення світлодіодними фарами дальнього 
і ближнього світла 4 x 1950 лм для безпечного руху по 
шляхам загального користування

Все в полі зору.
22 23



Мати свій стиль.
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Кабіна
Динамічний дизайн відрізняє Terra Variant 435 - безпомилковий, 
брутальний, енергійний. Завдяки скошеному вниз капоту, 
розташованої збоку всмоктувальній трубі і вбудованому 
глушнику, водій, що сидить в кабіні, має відмінний огляд, що 
також сприяє безпеці на дорозі і в полі. Добре зарекомендована 
кабіна HOLMER класу комфорту II гарантує комфортну 
експлуатацію Terra Variant 435 в будь-який час, отже 
задоволення від роботи.

Водій-оператор - найголовніша для нас людина:

 > Відмінний огляд - для вашої безпеки на дорозі і в 
полі

 > Орієнтовані на водія елементи управління - 
зручність роботи

 > Клімат-контроль і тоноване теплоізоляційне скло - 
оптимальний робочий клімат

 > Гідродинамічна опора кабіни – для високого 
комфорту під час руху

 > Чудова шумоізоляція: рівень шуму не більше 63 дБ 
- відсутність зайвого навантаження

 > Простора кабіна з місцями для зберігання речей - 
великий особистий простір

25



Тримати спину рівно.
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АКТИВНЕ СИДІННЯ 
GRAMMER
При тривалій експлуатації додатковий комфорт під час руху забезпечує виготовлене на замовлення 
HOLMER активне сидіння GRAMMER. Воно автоматично регулюється відповідно до ваги водія, амортизує і 
забезпечує комфорт за рахунок активного обдування. У поєднанні з пневматичним поперековим упором 
і активної амортизацією поштовхів, водій не відчуває зайвих навантажень і концентрується на роботі. 
HOLMER пропонує найвищий комфорт пересування, що відповідає найвищим вимогам.

Наш досвід для вашого здоров‘я:

 > Виготовлення за спецзамовленням HOLMER - оскільки ви перебуваєте    
 в центрі наших розробок

 > Активний обдув сидіння - комфорт для тіла

 > Обігрів сидіння - для роботи в холодну погоду

 > Активна амортизація поштовхів - для вашого здоров‘я

27



Усе під контролем.
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HOLMER SmartDrive
HOLMER SmartDrive являє собою концепцію інтуїтивного управління машинами HOLMER. Комбінація 
сенсорного терміналу, джойстика, поворотного перемикача Jog-Dial і терміналу управління панелі 
трьохточьковою навіскою дозволяє швидко і просто включити будь-яку функцію. Програмовані кнопки 
і пристрої швидкого доступу гарантуватимуть спокійну роботу, оскільки водій-оператор для нас понад 
усе.

Об‘єднання в мережу за допомогою інтерфейсів
Управління та функціональні процеси відображаються  на моніторі HOLMER EasyTouch. 
Інтерфейс ISOBUS уможливлює обмін даними. Додатковий штекер забезпечує роботу 
додаткових пристроїв, наприклад, розкидачі проміжних культур. Завдяки цьому можлива 
інтеграція даних пристроїв в звичайні робочі процеси по сигналу швидкості або підйомного 
механізму.

Водій-оператор у центрі уваги:

 > Інтуїтивне управління - проста і безпечна робота

 > HOLMER EasyTouch з 12,1-дюймовим сенсорним терміналом - вся інформація під 
рукою

 > Ергономічний багатофункціональний підлокітник з поворотним перемикачем 
Jog-Dial і джойстиком - зручність в керуванні

 > Орієнтування всіх елементів управління на водія - адже водій та машина є єдиним 
цілим

 > Система діагностики транспортного засобу - швидка допомога
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Системи допомоги у 
керуванні
Ми постійно працюємо над технічними рішеннями, які підтримують водія-оператора і знімають з нього 
навантаження, щоб він міг повністю сконцентруватися на своїй роботі і виконати її найкращим чином.

Системи допомоги майбутнього вже сьогодні:
 > Система управління GPS - для точного паралельного руху
 > Система управління розворотом HOLMER TerraControl - 

 оптимальне виконання маневрів
 > Управління даними – для зручності ведення документації
 > Порт ISOBUS  –  для приєднання обладнання

30

GPS
Точна їзда, тримання колії, сьогодні сприяють розвантаженню водія, економії експлуатаційних матеріалів 
і дбайливого поводження з ресурсами. До того ж можна запам’ятати в пам‘яті вже оброблені колії з 
точністю до сантиметра і знову використовувати їх для наступних технологічних операцій.

У вас є вибір:

 > Використання GPS - за допомогою Trimble Ready

 > Лінії АВ - для простого паралельного руху

 > Лінія A+ - для проходження по стерні з обраним кутом для направлення обробки

 > Адаптивна крива для паралельного руху в контурному режимі

 > Ідентична крива - для одноразового об‘їзду перешкод

Чітко уявляти. 31
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Terra Variant 435, легкий і маневрений, переконливо демонструє всі свої переваги на полі. Він може 
використовуватися навіть на зовсім маленьких ділянках завдяки своєму дуже малому радіусом розвороту 
і там він допомагає, за рахунок швидкості обробки поля, оптимально використовувати короткий період 
часу для внесення РОД. Перш за все навесні низька власна вага Terra Variant 435 є незаперечною 
перевагою з точки зору обробки посівів, що не завдає шкоди ґрунту. За рахунок великого запасу 
потужності машина легко досягає швидкості 13 км/год при внесенні гною з невеликої відстані над 
ґрунтом. В кінці робочого дня Terra Variant може похвалитися вражаючими результатами своєї роботи: 
понад 1000 м³ гною вносить в ґрунт маленький Terra Variant за один робочий день - і це при обмежених 
за розмірами полях.

«Комфорт руху в Terra Variant - 
на вищому рівні. Завдяки його 
чудовій маневреності робота на 
невеликих ділянках приносить 
задоволення“.

Патрік Готтсвінтер
(Blümel GmbH)



Техніка для 
внесення РОД
Terra Variant з добре себе зарекомендованою технікою для внесення рідкого гною фірми ZUNHAM-
MER: найпотужніша відповідь на вимоги сьогодення та майбутнього. Будь то високі ціни на мінеральні 
добрива, жорсткі законодавчі акти щодо добрив та захисту навколишнього середовища, або ж стислі 
терміни внесення органічних добрив - Terra Variant заощадить час на переїзди і прискорить робочі 
процеси, завдяки чому знизяться витрати на вирощування врожаю. У поєднанні з індивідуально 
комбінованим навісним обладнанням Terra Variant ефективно вносить цінні рідкі органічні добрива 
в сходи рослини або на стерню дбайливим для ґрунту способом. При цьому Terra Variant бережно 
впливає на структуру ґрунту і рослинність.

Коротко про техніку для внесення рідкого гною Terra Variant 435:

 > Об’єм бака гноївки 16 м³ - оптимальна продуктивність

 > Насосна система VOGELSANG - мінімальний час перекачування приблизно 2 хв.

 > Усмоктувальна труба збоку - відмінний огляд та безпека

 > Прямий трубопровід для перекачування - низькі втрати при перекачуванні 

 > Модульна конструкція ідентична з „великім братом“ Terra Variant 585 -  швидке 
забезпечення запасними частинами

35

Прямий шлях.



Відмінна продуктивність.

УПРАВЛІННЯ НАВІСНИМ 
ОБЛАДНЕННЯМ

 > Повністю автоматичне 
регулювання внесення – 
точність дозування

 > Опційно до ZANHAMMER 
датчик VAN-Control - для 
найбільш точного керування 
внесення в залежності від 
кількісті поживних речовин 
в гноївці

РОТАЦІЙНО НАСОС

 > VOGELSANG VX 186-368 QD в алюмінієвому виконанні - 
для швидкого заповнення - приблизно 2 хв.

 > Потужність макс - 9000 л/хв - для надійно швидкісного 
всмоктування та внесення

 > Контроль внесення гноївки джойстиком - для зручності 
роботи

ТРУБОПРОВІД ВСМОКТУВАННЯ

 > Труба зі скловолокна - для додаткового зниження ваги

 > 5,70 м в довжину, кут повороту 158° - для максимального доступу до 
транспорту через канаву або пагорб

 > Всмоктувальна труба може працювати з автоматичним складанням 
через джойстик - для оптимального розвантаження водія

 > Діаметр труби 250 мм та спеціальна форма - для мінімальних втрат 
тиску в системі

 > Всмоктування на холостому ходу при 800 об / хв - для економії палива

 > Автоматичне відключення процесу наповнення в два етапи - для чистої 
роботи

 > Можливе спорожнення бака гноївки за допомогою всмоктувальної 
труби – щоби гноївка не залишалась в причепах підвозу
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Концепція техніки для 
внесення РОД

Короткі шляхи і оптимальний діаметр трубопроводу 
є основою максимальної ефективності процесів 

всмоктування і   перекачування 
моделі  Terra Variant

ПОДРІБНЮВАЧ

 > RotaCut® 10000 MXL - макс. швидкість потоку 10000 
л/хв

 > Автоматичне регулювання різання ACC - для високої 
продуктивності

 > Контактний тиск ріжучих ножів регулюється навіть 
під час роботи - для легкого і швидкого реагування

 > Автоматична зміна напрямку обертів пар ножів - для 
рівномірного зношення ножів

 >  Гідравлічний уловлювач каміння - для легкого 
спорожнення RotaCut®

НАПІРНІ ТРУБОПРОВОДИ

 > Умовний прохід труби 200 мм - максимальна 
точність дозування

 > Вбудований трьоходовий кран і два 
відсікаючих клапана з гідравлічним шибером 
- для управління потоком рідкого гною

 > Трубопровід через резервуар зі склопластику 
- мінімальні втрати в потоці

 > Гідравлічний DropStop - точне управління 
навісним обладнанням
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Повна віддача.

Високопродуктивний ротаційний насос VX 186RotaCut®-подрібнювач з ситом

Насосна техніка
Надійний високопродуктивний ротаційний насос VX 186-368 QD фірми VOGELSANG гарантує стабільно 
високу потужність всмоктування і перекачування до 9000 л / хв. Час наповнення 16 м³  складає 2 
хвилини. 

 > Коли мова йде про оптимальний насос:

 > Двоступеневий гідравлічний двигун безпосередньо підключений до ротаційного 
насосу - оптимальне перекачування і широкий діапазон внесення добрив

 > HiFlo® поршні і серійне виконання Quick-Service гарантують довговічність, низькі 
витрати на технічне обслуговування і мінімальну пульсацію

Для максимального захисту насоса для рідкого гною модель Terra Variant серійно оснащується 
подрібнювачем RotaCut® 10000 MXL. Волокнисті речовини і сторонні предмети, такі як, наприклад, 
трава, солома або каміння, надійно подрібнюються і відокремлюються. Висока пропускна здатність 
ріжучої решітки забезпечує некавітаційну роботу ротаційного насоса під час всмоктування.

ENGINEERED T0 WORK
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Завжди 
бути поруч.

Сервіс HOLMER
Врахування інтересів клієнтів, надійність, компетентність, швидкість - переконлива потужність Ter-
ra Variant знаходить своє послідовне продовження у відповідних запитам споживачів консультаціях 
і сервісі. Від індивідуальної сервісної перевірки до цілодобової служби підтримки - ми завжди готові 
допомогти.

 > 28 сервіс-партнерів і механіки власної сервісної служби HOLMER -максимально 
швидке обслуговування на місцях

 > Цілодобова служба підтримки - завжди до ваших послуг

 > Новий логістичний центр площею 7500 м² - постачання запчастинами на високому 
рівні

 > Цілодобова служба поставки запчастин в період сільгоспробіт - гарантія спокійної 
роботи

 > Можливість замовлення всього асортименту запчастин через онлайн-магазин – 
доступ в будь-який час

 > Повний курс безкоштовного навчання - можливість якнайкращої підготовки

 > Terra Variant PowerCheck - індивідуальна послуга, яка гарантує високу надійність в 
експлуатації

 > Тривалі інтервали між обслугованнями - низькі експлуатаційні витрати
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Б/в машини
Завдяки відмінній якості виготовлення «Зроблено в Німеччині» і використанню
високоякісних компонентів техніка Terra Variant зберігає свою цінність протягом багатьох років. Попит 
на старі машини також досить високий.

Висока стабільність вартості і низькі поточні витрати гарантують успіх фермерським
господарствам і підрядникам.

Ви теж шукаєте свою машину HOLMER?
Звертайтеся безпосередньо до нас!

Бути стабільними.
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Технічні характеристики

9,67 m

3,99 m

3,00 m

Двигун Mercedes Benz OM 470 LA Stage V 

Циліндри R-6

Робочий об'єм 10,7 л

Номінальне число обертів 1 700 об / хв

Номінальна потужність 
при 1700 об/хв 320 кВт/435 л. с. 

Макс. крутний момент 
при обертах двигуна: 1 
300 об / хв

2 100 Нм

автоматичне реверсування  вентилятора 

Обсяг паливного бака пр. 640 л

Обсяг резервуара для 
AdBlue пр. 95 л

Привід
Гідростатичний привід               HOLMER DynaProtect 

0-40 км/год, регульований безступенево

Гранична швидкість до 40 км/год при їзді по дорозі
до 32 км/год при їзді по полю

Повний привід                    постійно

Мости 2 планетарних моста

Блокування диференціала Передній і задній мости з пневматичним 
перемиканням

Підвіска з інтегрованими 
опорами

Незалежна підвіска коліс передньої осі: 
гідравлічна підвіска, вкл. регулювання 
дорожнього просвіту гідравлічний підпір для 
стабілізації бічного положення

Ходова
Види рульового 
управління

Рульове управління з усіма  
поворотними  колесами, зміщення колії 
зліва/справа

Шини
Технологія виготовлення шин Ultraflex VF 
900/60 R
38 CFO+ 193 A8 TL CerexBib2

VF 580/85 R 42 CFO+ 183 A8 TL
CerexBib2 (зовнішня ширина 2,55 м)

Шини міжряддя 75 см (колія 2,25 м) 
VF 580/85 R42 CFO+ 138 A8 TL

CerexBib IF 1000/55 R32 CFO 188 A8 TL 
(зовнішня ширина 3,30 м)

Гальмівна система
Робочі гальма гідравлічні барабані гальма

Ручні гальма Ручні гальма  з пружинним 
енергоакумулятором

Гідравлічна система
Обсяг бака для 
гідравлічного мастила 170 л

Макс. обсяг подачі насоса
Load-Sensing 357 л/хв

Силова гідравлічна 
установка (залежно 
від комплектації)
Регульований насос
(головний привід 
внесення РОД)

Danfoss H1 P 130

Макс. тиск 350 бар

Макс. подача при 1 700 
об/хв 313 л/хв

Задня гідравліка

Категорія KAT III

Підйомна сила
70 кН

Функції Підйом, опускання, включаючи 
завантаження і розвантаження з 
двостороннім гідравлічним механізмом 
повороту

З‘єднання в задній 
частині

3 керуючих пристроїв подвійної дії, 
включаючи плаваюче положення 
регулювання часу і кількості

Зовнішнє керування Кнопка в задній частині

Пристрої сполучення ISOBUS-інтерфейс даних 
Сигнальне з‘єднання, включаючи сигнал 
швидкості і позиції підйомного механізму

Електроживлення 24 В генератор 150 A
12 В живлення 70 A

Комфортна кабіна
Повністю засклена, з закругленим вікном
Гідродинамічна опора кабіни
Клімат контроль
Стерео CD-радіо з переговорним пристроєм 
Bluetooth і DAB +
Керуючий модуль трьохточкової навіски
Гідравлічний відкидний механізм для 
проведення сервісних робіт
Активне сидіння GRAMMER

Інноваційна концепція 
управління HOLMER 
SmartDrive

Сенсорний термінал 12,1 дюйма HOLMER 
EasyTouch
Ергономічний багатофункціональний 
підлокітник з джойстиком, поворотним 
перемикачем і клавішами
швидкого доступу вбудоване управління 
функціями системи трьохточкової 
навіски Інтеграція управління навісним 
обладнанням в HOLMER EasyTouch

Освітлення
Фари для пересування 2 світлодіодні фари ближнього світла (1 950 

лм) вкл. фари денного світла
2 світлодіодні фари дальнього світла (1 950 
лм) вкл. фари денного світла

Робочі фари 4 світлодіода (3 400 лм) на капоті
4 світлодіодів (2 500 лм) на даху кабіни 
попереду, ближні
2 світлодіоди (2 500 лм) на даху кабіни 
взаду
4 світлодіода (3 400 лм) на даху кабіни 
попереду, дальне
2 світлодіоди (3 000 лм) на крилах попереду

Система центрального 
змащення

BEKA-MAX з електронним управлінням, 
змащення може бути налаштовано через 
певний інтервал часу, також є ручне 
включення через термінал

Розміри
Загальна довжина з 
системою 9,67 м

Ширина 3,00 м з  900/60 R38

Висота 3,99 м

Колісна база 4,26 м

Мінімальний радіус 
розвороту 6,80 м

Спеціальне 
оснащення:

2 світлодіоди (3 400 лм) на даху кабіни, з 
боків

2 світлодіоди (3 000 лм) на крилах позаду

Камера заднього виду для навісного 
обладнання

Пневматичний гальмівний пристрій для 
навісних агрегатів

HOLMER TerraControl light

Система управління розворотом

Переносний холодильник

Технічні характеристики
Техніка для внесення РОД
Техніка для внесення рідкої 
гноївки ZUNHAMMER
Надбудова Жорстко зафіксований бункер об‘ємом 16 м³ 

легкий, без рамний  резервуар зі склопластику вкл. Вбудоване зливне корито
3 поперечні перегородки з переливом
Оптична і аналогова індикація рівня заповнення

Керуючий комп‘ютер для 
внесення рідкої гноївки

Комп‘ютер для внесення РОД інтегрований в термінал
Інтерфейс ISOBUS для Task Controller
Автоматичне регулювання кількості обертів при перекачуванні
Управління за допомогою багатофункціонального важеля

Система перекачування Система бокової закачки проточного діаметра 250 мм
Довжина 5,70 м
Радіус повороту 158 °, гідравлічний привід, кут повороту зберігається в пам‘яті комп‘ютера
Вбудована автоматика розкладання
Автоматичне відключення процесу наповнення
Пневматичні продувальні клапани для спорожнення труби
Перекачування на малих обертах двигуна 800 об/хв

Система трубопроводів Всмоктуючий трубопровід: умовний прохід труби 250 мм (10 дюймів)
Напірний трубопровід: умовний прохід труби 200 мм (8 дюймів)
Засувка, ум. прохід 250 (10 дюймів), гідравлічне управління, збоку
Трьоходовий кран, ум. прохід 200 (8 дюймів), гідравлічне управління

Освітлення ззаду 4 x світлодіода (2 500 лм) на стійці, ззаду
1 x світлодіод (2 500 лм), усмоктувальна труба

Камера Камера заднього виду на навісному обладнанні

Насос для рідкої гноївки Реверсивний ротаційний насос. Спорожнення бункера можливо за допомогою всмоктуючої труби.

Тип VOGELSANG VX 186-368 QD, алюмінієвий 
виконання Quick-Service з поршнями HiFlo®

Продуктивність макс. 9 000 л/хв, плавне регулювання

Привід гідростатичний; гідравлічний двигун, безпосередньо підключений до насоса, 2-ступінчастий

Ріжучий механізм
Тип Vogelsang RotaCut® MXL 10000

Пропускна спроможність макс. 10 000 л/хв

Привід гідравлічний

Техніка подрібнення Змінні ножі з інструментальної сталі
ACC - автоматичний контроль різання - постійне зусилля притиснення ножів
Регульований тиск притиску
Функція реверсу автоматична із зміною напрямку обертання
Відділення сторонніх предметів, включаючи гідравлічно керований уловлювач каміння

Опційне оснащення
Підключення всмоктувальної лінії, ум. прохід 150, праворуч, запірний шибер

Дозуючий пристрій для інгібіторів нітрифікації

VAN-Control для внесення рідкого гною з оптимальним використанням поживних речовин

Можливе внесення змін по причині технічного удосконалення; прийнято TÜV і Об‘єднанням галузевих страхових спілок; відповідає CE нормам.
Оснащення залежить від законодавства країни застосування
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Вибери свій шлях.

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Straße 20
84069 Schierling/Eggmühl
GERMANY

TEL.: +49 (0) 94 51/93 03-0
FAX: +49 (0) 94 51/93 03-31 32 00

info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com

Дочірнє Підприємство 
„ХОЛЬМЕР-УКРАЇНА“
08294 БУЧА
Київська область
вул. Яблунська, 144

Телефон:   +380 45 9796-502
Телефакс:  +380 45 9796-760

info@holmer.com.ua
www.holmer.com.ua


