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Ефективність завдяки 
потужній дії
Terra Variant 585 - найпотужніше самохідне шасі в світі. За останні 20 років транспортний засіб довів 
свою ефективність: більш ніж в 15 країнах, Terra Variant успішно використовують як фермерські 
господарства, так і підрядники, які виконують сільськогосподарські роботи.

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

З ентузіазмом і повагою ми працюємо над створенням прогресивних рішень, щоб техніка Terra Variant 
продовжувала захоплювати вас. Наші машини лідирують в технологіях. По всьому світу. Для вашого 
успіху.

Коротко про Terra Variant 585:

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

 ґрунту

 > Потужність двигуна 585 к.с./430 кВт - з достатнім запасом потужності

 > Найоптимальніша власна вага машини - оптимальний розподіл сил

 > Ідеальний простір для навісного обладнання - висока вантажопідйомність

 > Прямі приводи - високий ККД

 > Високоякісна передня підвіска - максимум комфорту при русі

 > Система підтримки на схилах - стійкість в будь-якому положенні

 > Повноповоротна система трьохточкової навіски - мінімальне навантаження на

 матеріал

 > Зовнішня ширина 3 м - безпека на дорозі

 > Низька витрата дизельного палива - економічна робота

Ефективна робота.

Terra 
Variant 585
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Професіонали для 
професіоналів
Протягом більше 20 років компанія HOLMER виробляє Terra Variant.

Наш досвід служить вашому успіху.
При розробці Terra Variant 585 була поставлена чітка мета - знизити власну вагу машини. Наші фахівці 
застосували всі свої знання: інтелектуальні конструкції і сучасні високоміцні сталі гарантують високу 
стабільність при оптимальному використанні матеріалу.

Тому Terra Variant - це не просто машина. Це концепція ефективної та екологічно безпечної роботи, 
що стосується як внесення органічних добрив, так і польової логістики. Вона дозволяє ефективно 
використовувати час для роботи з дбайливим відношенням до грунту, який постійно скорочується.

Terra Variant 585 розроблений в м Еггмюль (Баварія, Німеччина):

 > Концепція екологічної безпеки - для вашого успіху

 > Полегшена конструкція - дбайливе ставлення до ґрунту   

   починається зі зниження ваги

 > Високоміцна сталь S700 - стабільність в    

 найскладніших умовах експлуатації

 > Дизайн в поєднанні з     

 функціональністю -    

 покращений огляд для   

 вашої безпеки

«Ми з моєю командою розробляємо 
всі конструкції і розраховуємо сили, 
що діють на матеріал. Я особливо 
пишаюся тим, що Terra Variant 585 
важить приблизно на тонну менше, 
ніж попередники - це істотний внесок 
в захист грунту! »

Міхаель Потушнік
(Дослідження і розробки)Екологічна безпека.

Made in

 

M
ade in 

GERMANY
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Концепція транспортного 
засобу
Нашою 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 є завершальний пункт в концепції. Таким чином, Ter-
ra Variant 585 об‘єднує в собі дбайливе ставлення до ґрунту, найвищу потужність, 
збільшену колісну базу і надзвичайну маневреність з ідеальним обсягом резервуара.

Шини
Terra Variant 585 може бути оснащений шинами MICHELIN CerexBib IF 1000/55 
R32.  Ці шини забезпечують низький внутрішній тиск мінімум 1,6 бар з площею до 
доторкання 0,84 м² на колесо для кращого захисту ґрунту.

Шини Terra для оптимального захисту ґрунту:

 > Низький тиск у шинах - для кращого захисту ґрунту

 > Велика площа сліду до 0,84 м² на колесо MICHELIN CerexBib IF 

 1000/55 R32 - щоб уникнути ущільнення ґрунту

 > Спеціальні шини для трав‘яного покрову MICHELIN MegaXBib   

 1050/50 R32 T2 - для захисту трав‘яного покрову

 > Висока швидкість перекачування - для низького ущільнення ґрунту

 > Спеціальні шини для обробки просапних культур

Маневреність
З радіусом розвороту всього 11,0 м і двома керованими осями Terra Variant є 
надзвичайно маневреним. Його довга колісна база 4,76 м і спеціально адаптована 
несуча рама гарантують найкращу стабільність у кожній ситуації.

Клієнти задоволені результатом в різних польових умовах:

 > Радіус розвороту 11,0 м - для адаптації до всіх умов експлуатації

 > 2 планетарні рульові осі - для кращої маневреності

 > Колісна база 4,76 м для максимальної стабільності 

 > Міцна комбінована рама - як основа тривалого строку    

 експлуатації в найважчих умовах

 > Комфортне шасі з 3-ю і 4-ю осями для руху шляхами    

 загального користування - для вашої безпеки на дорозі

Простір для навісного 
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.

Працюючи стабільно та ефективно:

 > Перевозити вантажі, а не тягнути – це є основа     

 для будь-якого захисту ґрунту

 > Великий простір для навісного обладнання 

 - для більшої вантажопідйомність

 > Ідеальний розподіл ваги - 

 для кращих 

 характеристик 

 водіння

Бути 
збалансованим.

Michelin CEREXBIB

Michelin MEGAXBIB

Дбайлива їзда
Рух зі зміщенням колії гарантує, що кожну ділянку поля 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 585:

 > Поворот всіх коліс для максимальної мобільності

 > 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 на дорозі загального користування - висока безпека руху по дорогах    

 загального користування за рахунок гідравлічного з‘єднання переднього і заднього 

 мостів
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Швидка і мало затратна доставка внутрішньогосподарських добрив при роздільному способі має велике 
значення. При цьому всі транспортні засоби в ланцюгу 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. Обсяг резервуара машин підвозу орієнтується на Terra Variant, при цьому на практиці 
успішно застосовуються найрізноманітніші рішення.

Великий обсяг резервуара Terra Variant 21 м³ в поєднанні з вкрай швидким перекачуванням пр. 2 
хвилин виключає простої машин підвозу. Це дозволяє збільшити ефективний час роботи і максимально 
підвищити продуктивність - з Terra Variant найкращим чином використовуються періоди внесення 
добрив, які стають все коротшими.

«Протягом останніх 10 років ми 
успішно використовуємо Terra Va-
riant для внесення рідкого гною».

Мартинус Тіггерс
(Nährstoff-Service Reppen GbR)
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Концепція
В Terra Variant все продумано до дрібниць, щоб ви 
були найкращим чином підготовлені до ведення 

сільського господарства майбутнього.

Бути збалансованим.

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

• Управління розворотом TerraControl

• Трьохточкова навіска та  гідравлічне    

 управління навісним обладнанням

• діагностика 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 473 LA –   

 стандарт токсичності вихлопів  

 Tier 4 final

 > 585 к.с./430 кВт – з достатнім   

 запасом потужності

 > Ad-Blue очищення вихлопних газів  

 - для дбайливого відношення до  

 навколишнього середовища
ГИДРАВЛИКА ЗАДНЬОЇ НАВІСКИ

 > Двостороння гідравлічно поворотна 

 система трьохточкової навіски категорії IV - 

 мінімальне навантаження на матеріал 

 > підвантаження та розвантаження трьохточкової навіски  -       

 для внесення гноївки в зростаючі культури

 > Система регулювання BUCHER BHR - для індивідуальних налаштувань

 > 5 гідромуфт подвійної дії; економія часу та  кількості  регулювань -      

 для абсолютної гнучкості

 > Система Load-Sensing та Power-Beyond - для оптимального постачання масла

ПОТУЖНА ГИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

 > Система Load-Sensing Макс. 190 л/хв в 

залежності від потреб

 > Гідравлічне керування системою 

внесення: насос із змінною швидкістю 

SAUER-DANFOSS 165 з максимальною 

потужністю 297 л/хв - для високої 

продуктивності

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

 > Трансмісія  FUNK DF 500 - для    

 безпосередньої передачі потужності

 > 18 передач вперед і 6 передач   

 заднього ходу - для маневреності при  

 роботі

 > Максимальна швидкість 40 км/год -   

 для швидкого переміщення

ШАСІ

 > 2 планетарні осі, кожна з      

 вантажопідйомністю 25 т - для великих    

 навантажень і ідеальної маневреності

 > Гідравлічно  амортизована передня вісь - для ще  

 більшого комфорту

 > Система стабілізації на схилах - для безпеки в усіх  

 ситуаціях

 > Можливість попереднього вибору рівня тиску - для  

 високої бічної стійкості
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Розумна витрата палива.
Рух машини здійснюється в двох режимах, 
які вибираються виходячи з ситуації і 
позбавляють водія від зайвого навантаження:
Еко-режим
Залежно від необхідної потужності машина 
автоматично вибирає оптимальну передачу. 
Terra Variant переміщається з низьким числом 
оборотів на межі навантаження з економною 
витратою палива.
Фіксоване число обертів
Водій може встановити окремі передачі і 
зберегти налаштування числа обертів для 
кожної передачі.
Під час польових робіт підтримується точна 
швидкість, при цьому водієві не потрібно 
постійно натискати на педаль газу. Двигун

Технологія двигуна Mercedes Benz забезпечує максимальну ефективність самохідного шасі Terra Va-
riant. Потужність 585 к.с./430 кВт дозволяє ефективно використовувати тягове зусилля і працювати 
в важких умовах, також дбайливо по відношенню до ґрунту. Terra Variant виконує норми токсичності 
відпрацьованих газів Tier 4 final. Завдяки технології AdBlue в процесі обробки вихлопних газів під час 
згорання палива оксиди азоту перетворюються в чистий азот і воду. Доступ до моторного відсіку для 
регулярного техобслуговування поліпшений з метою безпеки і зручності.

Силова установка Terra Variant:

 > 585 л. с. / 430 кВт - високий запас потужності в будь-якому положенні

 > Відповідність нормам токсичності вихлопних газів Tier 4 final - турбота про   

 екологію

 > Оптимальні характеристики крутильного моменту - ефективне використання   

 потужності двигуна

 > Макс. крутильний момент 2 750 Нм при 1 300 об/хв - низькі обороти це низькі   

 витрати палива

 > Автоматичне  керування транспортним засобом - економія палива і зняття з водія  

 зайвого навантаження

 > 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   

 дозаправкаДемонстарація сили.
1312

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

3400

3000

2600

2200

1800

1400

220

200

180
900                1100                1300               1500               1700                1900

По
ту

ж
ні

ст
ь 

(к
Вт

)
Кр

ут
ни

й 
мо

ме
нт

 
(Н

м)
Ви

тр
ат

а 
(г/

кВ
тч

) 

Кількість обертів (об/хв)

100 %  
витрата

Режим 1: 
автоматичне керування

Режим 2: 
ручне керування

110 % 
витрата

120 % 
витрата



Привід ходової 
частини
Комфорт для водія - такою була основна мета при розробці Terra Variant. 
Надійнє перемикання коробки передач FUNK DF 500 при навантаженні, з 
18 передачами переднього ходу і 6 передачами заднього ходу постійно 
забезпечується точне налаштування при ефективній передачі зусилля і 
максимальної тягової потужності.

Додавати потужність там, де вона необхідна:

 > Прямолінійна трансмісія з карданними валами, що не   

 потребують обслуговування - пряма передача потужності

 > Посилена гальмівна система - для вашої безпеки

 > Стандартно гальмівна система з пневмоприводом - для   

 причіпного обладнання

 > Система центрального змащення - для всіх важливих   

 мастильних точок

 > Можливість установки інтервалів змащення - в залежності   

 від індивідуальних умов

 > Швидкість руху по дорозі до 40 км/год – для швидкого   

 під’їзду до поля

 > Швидкість руху по ріллі до 32 км/год - ефективна робота

Факти говорять за себе.
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Чесність.

Підвіска переднього 
моста і система підтримки 
на схилах
Безпека та стабільно високий комфорт їзди гарантовані унікальною підвіскою передньої осі HOLMER 
з підтримкою на схилах та автоматичним регулюванням рівня. У поєднанні з колісною базою 4,76 м і 
широкими шинами 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

 > Два рівня жорсткості підвіски - в залежності від умов місцевості

 > Маятникова вісь з декількома ступенями свободи -   

 максимальна адаптація до рельєфу місцевості

 > Підвіска активна навіть при повному тиску   

 системи підтримки нахилу - для комфортного  

 руху на схилах

 > Регулювання тиску системи   

 підтримки - в залежності від  

 умов місцевості
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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/собачій рух. За рахунок цього матеріал 
оптимально витримує великі навантаження в процесі обробітку 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:

 > Система трьохточкової  навіски категорії IV - для потужного  

 навісного обладнання

 > Повноповоротна система трьохточкової навіски - для   

 максимальної стабільності

 > Прямолінійний вплив тягових зусиль - зняття напруги з  

 вузлів при експлуатації і, тим самим, збільшення терміну їх  

 експлуатації

 > Регулююча гідравліка BUCHER BHR - індивідуальні   

 налаштування

 > 5 гідравлічних з’єднань подвійної дії; регулювання часу і  

 кількості - неперевершена гнучкість

 > Системи Load-Sensing і Power-Beyond - оптимальне   

 постачання оливою

 > 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

 > Можливість вибору верхньої тяги категорії 3/4 або 4/4 - для  

 різних видів навісного обладнанняВиконання обіцянок.
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«Все, що виникає на папері, 
в комп‘ютерах або головах 
співробітників HOLMER, знаходить 
втілення в цеху з виготовлення 
зразків. Доведення до досконалості 
і рішення складних питань - моя 
пристрасть. Найбільше в Ter-
ra Variant мені подобається нова 
передня частина, де ми об‘єднали 
вдалий дизайн, технічні рішення 
та безпека».

Ерхард Форстер
(Дослідження і розробки)

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.
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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 світлодіодні 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 спокійного руху по шляхам   

 загального користування

Все в полі зору.
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Кабіна
Динамічний дизайн відрізняє Terra Variant 585 - незграбний, 
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 поле. Добре зарекомендована кабіна HOLMER 
класу комфорту II гарантує комфортну експлуатацію Terra Variant 
585 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 керування - 

зручність роботи

 > Клімат-контроль і тоновані теплоізоляційні стекла - 

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 простірМати свій стиль.24



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 і відсутність поту

 > Обігрів сидіння - для роботи в холодну погоду

 > Активна амортизація поштовхів - для вашого здоров‘я

Власний характер.
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Усе під контролем.

HOLMER SmartDrive
HOLMER SmartDrive являє собою концепцію інтуїтивного управління машинами HOLMER. Комбінація 
сенсорного терміналу, джойстика, поворотного перемикача Jog-Dial і терміналу управління панелі BHR 
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
Завдяки рішенню HOLMER ISOBUS функції навісного обладнання та Task-Controller, 
включаючи диспетчер задач, відображаються на окремому терміналі ISOBUS. 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 водієві
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 - просте ведення документації

 > Підключення ISOBUS - максимальні можливості зв‘язку

HOLMER TerraControl
Система управління розворотом Terra Variant бере на себе виконання всіх процесів автоматично, 
розвантажуючи водія під час тривалої роботи. При цьому водій комбінує бажані налаштування, 
наприклад, запуск режиму руху зі зломом, опускання навісного обладнання, включення насоса для 
рідкого гною і активування режиму руху з фіксованим числом обертів двигуна. Усі значимі функції 
машини і навісного обладнання можуть бути збережені в індивідуальному порядку.

Інтуїтивне управління:

 > Вибрати, ввести, зберегти і відтворити

 > Точні настройки окремих операцій на терміналі

 > Збереження різних послідовностей

GPS
Завдяки точному паралельного руху системи тримання колії сьогодні сприяють зняттю навантаження з 
водія-оператора, економії експлуатаційних матеріалів і дбайливого поводження з ресурсами. До того ж 
інформація про оброблені площі та колії з точністю до сантиметра зберігається і може використовуватися 
в наступних процесах.

У вас є вибір:

 > Використання GPS - за допомогою Trimble Ready

 > Використання GPS за допомогою Reichhardt Ready

 > АВ-лінії - для простого паралельного руху

 > A+-лінія - 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

Чітке уявлення. 3130



Експлуатаційна 
гнучкість.

Системи замінних 
надбудов
З 1998 р HOLMER займається системами замінних надбудов для Terra Variant.
За допомогою різного обладнання Terra Variant можна використовувати як 
самохідну машину не тільки в одному, а й одночасно в декількох процесах. Будь 
то внесення органічних добрив, польова логістика або посів і обробіток ґрунту - в 
будь-якому процесі проявляються такі переваги, як тягова потужність, достатній 
простір для навісного обладнання і дбайливе поводження з ґрунтом.
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«Я пишаюся тим, що працюю на 
Terra Variant. Навіть після довгого 
робочого дня я не відчуваю себе 
втомленим».

Лукас Таннер
(Nährstoff-Service Reppen GbR) 

Будь то внесення органічних добрив або польова логістика: Terra Variant повністю розкриває на поле 
свої сильні сторони. За рахунок великого запасу потужності машина легко досягає швидкості 15 км/год 
при внесенні гною з використанням дискової борони. У випадках застосування в польовий логістиці Ter-
ra Variant розвиває швидкість до 32 км/год - не менш традиційного тягача з причепом.
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Техніка для внесення 
рідкої гноївки
Terra Variant з добре себе зарекомендованою технікою для внесення рідкого гною фірми ZUNHAMMER: 
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 585:

 > Об’єм бака гноївки 21 м³ - оптимальна продуктивність

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

 > Стабільно висока денна продуктивність до 160 м³/год - рентабельність роботи

 > Усмоктувальна труба збоку - відмінний огляд та безпека

 > Прямий трубопровід для перекачування - низькі втрати при перекачуванні 

Прямий шлях.
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Концепція ехніки для 
внесення рідкого гною 

Короткі дистанції і оптимальний діаметр 
  трубопровіда є основою максимальної

    еффектівності  процесів всмоктування 
і перекачки моделі Terra Variant.

Відмінна продуктивність.

ПОЛЬОВИЙ ОПЕРАТОР WTK 300

 > Повністю автоматичний   

 контроль кількості внесення за  

 допомогою керування ISOBUS -  

 для точного внесення

 > Контролер завдань, включаючи   

 управління замовленнями -   

 для автоматичної документації

 > Підготовка до ZANHAMMER   

 VAN-Control - для найбільш   

 точного керування кількістю   

 поживних речовин в гноївці

 > Посекційний контроль  -   

 для посекційного внесення

РОТОЦІЙНИЙ НАСОС

 > VOGELSANG VX 186-368 QD або додатково    

 VOGELSANG VX 215-320 - для швидкого заповнення -  

 приблизно 2 хв.

 > Потужність макс - 9000 або 11800 л/хв - для надійно  

 швидкісного всмоктування та внесення

 > Контроль внесення гноївки джойстиком -    

 для зручності роботи

ПОДРІБНЮВАЧ 

 > RotaCut® RCX-58 H - макс. швидкість потоку 12000 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 пар   

 ножів

 > Гідравлічний уловлювач каміння - для легкого спорожнення RotaCut®

НАПІРНІ ТРУБОПРОВОДИ

 > Діаметр 200 мм - для максимальної точності дозування

 > Інтегрований 3-х ходовий кран і 2 гідравлічні заслінки -  

 для керування потоку гноївки

 > Труба, яка проходить через бак, виготовлена із    

 скловолокна - для мінімальних втрат у трубопроводі

 > Гідравлічна система DropStop - для точного контролю   

 навісного обладнання

ТРУБОПРОВІД ВСМОКТУВАННЯ

 > Труба зі скловолокна - для додаткового зниження ваги

 > 5,70 м в довжину, кут повороту 158 ° - для максимального доступу   

 навіть за наявності канав і насипів

 > Всмоктувальна труба може працювати з автоматичним складанням   

 через джойстик - для оптимального розвантаження водія

 > Діаметр труби 250 мм та спеціальна формам - для мінімальних втрат  

 тиску в системі

 > Всмоктування на холостому ходу при 850 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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Повна віддача.

Насосна техніка
Надійний високопродуктивний ротаційний насос VX 186-368 QD фірми VOGELSANG гарантує стабільно 
високу потужність всмоктування і перекачування до 9000 л/хв. 21 м³ рідкого гною перекачується менш 
ніж за три хвилини. Додатково  машина може бути обладнана ротаційним насосом VOGELSANG VX 
215-320 продуктивністю до 11800 л/хв, який забезпечує ще більш високу швидкість всмоктування і 
експлуатаційну гнучкість. Час перекачування скорочується приблизно на півхвилини.

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® RCX-58 H фірми VOGELSANG. 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.

Високопродуктивний ротаційний насос VX 186

Все в полі зору: робота ISOBUS

RotaCut® — подрібнювач з решіткою

ENGINEERED T0 WORK
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Техніка для 
розкидання добрив
Будь то компост, твердий гній, сепаровані рослинні відходи, вапно: високоякісні тверді добрива 
необхідно вносити в ґрунт точно і в найкоротші терміни. Основою для цього є ефективна техніка для 
внесення добрив. Самохідне шасі Terra Variant в поєднанні з розкидачем фірми ANNABURGER дозволяє 
вносити різні сипучі матеріали з високою продуктивністю і дбайливо по відношенню до ґрунту.

 > Внесення цінних органічних добрив вимагає ефективності:

 > Великий обсяг завантаження 17,4 м³ - мінімум часу на підготовку до роботи

 > Висока швидкість роботи - продуктивність і дбайливе ставлення до ґрунту

 > Низький рівень бортів - низьке положення центра ваги і простота навантаження

 > Точний розподіл матеріалу - найкращий результат

 > Робоча ширина до 20 м - максимальна ефективність

 > Опція: Terra Variant також поставляється без системи трьохточкової  навіски -  

 для оптимізації ваги

 > 2 розкидаючи тарілки Ø 1,13 м - для точного розподілу

 > Гідравлічне натягнення ланцюгів (ручне та автоматичне) - безпечна робота

 > Розкидач з гідравлічним приводом з окремим регулюванням числа обертів   

 тарілок та вальців - гнучкість в налаштуванні

 > Система зважування і автоматичне регулювання внесення добрив - точне   

 дозування

Спеціалист 
широкого профілю.
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Логистика в полі
Збиральні машини повинні постійно підвищувати ефективність роботи в умовах стислих термінів. 
При цьому час простою під час розвантаження зерна/буряків повинен скорочуватися. Тому з 
урахуванням вимог сучасної польової логістики фірма HOLMER розробила для Terra Variant спеціальний 
бункер. За допомогою бункера зібраний врожай перевантажується безпосередньо з зернового або 
бурякозбирального комбайна і транспортується на край поля - дбайливо по відношенню до ґрунту. В 
оптимальних умовах можна здійснювати збирання врожаю в режимі нон-стоп - рішення логістичних 
задач бере на себе Terra Variant.

Тому, що техніка Terra Variant на полі не має собі рівних:

 > Зменшення часу на підготовку основної машини - підвищення продуктивності   

 копання або обмолоту

 > Підвищення щорічного навантаження на збиральні машини - для отримання   

 максимальної віддачи

 > Мінімізація переїзних колій від транспортних засобів і  рівномірне ущільнення -   

 оптимальний захист ґрунту і зниження витрат на подальшу обробку поля

 > Висока продуктивність розвантаження - ефективність логістичного ланцюжка

 > Безпосереднє перевантаження - відсутність зайвого забруднення

 > Боковий розвантажувальний транспортер - мінімальний час розвантаження   

 цукрових буряків становить 1 хвилину

 > Відсутність глибоких колій під кагатом  - перевантаження коренеплодів без втрат

 > Опція: Terra Variant також поставляється без системи трьохточкової навіски - для  

 оптимізації ваги

Нести усе на 
своїх плечах.
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Будьте стабільними.

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 обслуговуваннями 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!



Двигун Mercedes Benz OM 473 LA Tier 4f

Циліндри R-6

Робочий об’єм 15,6 л

Номінальна кількість обертів 1800 об/хв

Номінальна потужність при  1800 

об/хв
430 кВт/585 к. с.

Макс. крутний момент при оборотах 

двигуна 1300 об/хв
2750 Н·м

автоматичне реверсування вентилятора

Об’єм паливного бака пр. 720 л

Об'єм бака для AdBlue пр. 95 л

Привід ходової частини

Коробка передач перемикається під 
навантаженні 

FUNK DF 500; 
18 передач руху вперед, 6 руху назад

Максимальна швидкість до 40 км/год

в залежності від законодавства країни 

застосування

Повний привід постійно

Мости 2 планетарних моста

Блокування диференціала Передній і задній мости з пневматичним 

перемиканням

Підресорювання з інтегрованими 

опорами для підтримки на схилах 

Незалежні 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, дбайливий рух зліва/справа

Шини

Terra 1050/50 R 32 184 A8 MegaXBib T2, 

дбайливий 

профіль                

(зовнішня ширина 3,00 м)

CerexBib IF 1000/55 R 32 CFO

(зовнішня ширина 3,00 м)

1250/50 R 32 SFT

(зовнішня ширина 3,30 м)

800/65 R 32 (зовнішня ширина 2,55 м)

Гальмівна система

Робочі гальма Гідравлічні дискові гальма

Ручні гальма Ручні  гальма  з пружинним 

енергоакумулятором

Гідравлічна система

Об‘єм бака для гідравлічного мастила 130 л

Макс. об‘єм подачі насоса Load-Sen-

sing
190 л/хв

З’єднання Power-Beyond 

макс. об‘єм подачі
190 л/хв

Силова гідравлічна установка

(в залежності від комплектації)

регульований насос

(головний привід внесення

рідкої гноївки)

Sauer Danfoss H1 P 165

Макс. тиск 420 бар

Макс. подача при 1 800 об/хв 297 л/хв

Регульований насос LINDE HPV 280-02 RE1

Макс. тиск 420 бар

Макс. подача при 1 800 об/хв 500 л/хв

Макс. гідравлічна потужність пр. 350 кВт

Задня гідравліка

Категорія KAT IV

Підйомна сила
80 кН

Технічні характеристики багатофункціонального 
бункера MB35:

Об‘єм бункера 35 м³ (з можливістю збільшення до 
40 м³)

Органи транспортування 2 поздовжніх скребкових дна, кожне 
з двох частин
Поперечне скребкове дно з двох 
частин
Закритий елеватор розвантаження 
XL

Привід 2 зубчасті циліндричні передачі 
на кожне поперечне і поздовжнє 
скребкове дно
Рознімна кована система ланцюгів 
скребкового дна 

Розвантаження бункера пр. 60 сек. буряк/ пр. 120 сек. 
кукурудза

Поставляється також як бункер для буряка RB 35

Відкидні кришки для технічного обслуговування і чистки на всіх 
основних вузлах

Технічні характеристики бункера для зерна 
GB25:

Об‘єм бункера 25 м³

Органи транспортування 2 поздовжніх шнека
поперечний шнек
вертикальний транспортер
розвантажувальний шнек

Діаметр розвантажувальної 
труби

550 мм

Привід потужні гідравлічні двигуни на всіх 
органах транспортування

Розвантаження бункера пр.. 120 сек.

Відкидні кришки для технічного обслуговування і чистки на всіх 
основних вузлах

Технічні характеристики моделі VTU 19:

Об‘єм бункера 19 м³ (2 x 9,5 м³)

Органи транспортування 2 радіальних вентилятора
4 шлюзових затвора

Транспортні трубопроводи 2 x 2 шт.

Діаметр 125 мм

Освітлення 4 світлодіодні фари

Захістне покриття Брезентовий тент з гідравличним 
привідом

Відкидні кришки для технічного обслуговування і чистки на всіх 
основних вузлах

Техничні характеристики

Технічні характеристики 
Польова логістика

Функції Підйом, опускання, включаючи завантаження 

і розвантаження з двостороннім гідравлічним  

механізмом повороту

Регулююча гідравліка фірми 

BUCHER BHR

Регулювання тягового зусилля, положення, 

складу суміші, гасники коливань

З‘єднання в задній частині 5 керуючих пристроїв подвійної дії, включаючи 

плаваюче положення

Регулювання часу і кількості

Зовнішнє керування Кнопка в задній частині

Пристрої сполучення / 

Інтерфейс

ISOBUS-інтерфейс даних сигнальне з‘єднання, 

включаючи сигнал швидкості і позиції підйомного 

механізму

Електроживлення 24 В генератор 150 A 

12 В генератор 150 A

Комфортна кабіна

Повністю засклена, з закругленим вікном 

Гідродинамічна опора кабіни

Клімат контроль

Стереофонічне CD-радіо

Блок управління BHR

Гідравлічний відкидний механізм 

для проведення сервісних робіт

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 

трьохточковою навіскою

Освітлення

Фари для пересування 2 фари ближнього світла

світлодіодні (1 950 лм) з кільцем денних ходових 

вогнів

2 фари дальнього світла

світлодіодні (1 950 лм) з кільцем денних ходових 

вогнів

Робочі фари 4 світлодіоди (3400 лм) на капоті

4 світлодіоди (2500 лм) на даху кабіни попереду, 

ближні

2 світлодіоди (2500 лм) на даху кабіни позаду

4 світлодіоди (3400 лм) на даху кабіни попереду, 

далекі

2 світлодіоди (3000 лм) на крилах попереду

Зчіпка (опційно)

Тяговий брус Ø 38 и 50 мм

Кульковий форкоп Ø 80 мм

Розмір

Загальна довжина з системою 

трьохточковою навіскою
10,16 м

Ширина 3,00 м при 1050/50 R32

Висота 3,99 м

Колесна база 4,76 м

Мінімальний радіус розвороту 5,50 м

Спеціальне оснащення:

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

Камера заднього виду для навісного обладнання

Централізована система змащення

Пневматична гальмівний пристрій для навісних 

агрегатів

Активне сидіння GRAMMER

HOLMER TerraControl

Керування на розворотах

Здвоєні диски/шини, відстань міжряддя

75 см: VF 380/90 R 46 MICHELIN Spraybib 173 D TL

Підготовка Reichhardt Ready

Підготовка Trimble Ready®

Стерео CD-радіо з переговорним пристроєм 

Bluetooth і DAB +

Переносний холодильник

10,16 м
3,00 м

3,99 м



Технічні характеристики Універсальний 
розкидачПольова логістика

Технічні характеристики Техніка для 
внесення РОД

Розкидач Annaburger
Обладнання Борт гофрований, зносостійкій, сталь S 700 MC

Освітлення 4 світлодіода 1800 лм

Камера Камера заднього види на навісному обладнанні

Розмір вантажного простору
Висота завантаження пр. 3,60 м

Довжина 6,80 м

Ширина 2,32 м

Висота 1,10 м

Корисний об‘єм 17,4 м³

скребкове дно Прикручені скребкові планки, в стійковому виконанні до матеріалу розкидання
в два ряди, з центральної передачею
гідравлічний привід
реверсивні
граничне навантаження 230 кН / ланцюг
загальна граничне навантаження 920 кН

Скребковий конвеєр з плоским 
ланцюгом C10V

Незначне подовження: ~ 1 мм / ланка ланцюга (10 000 оборотів при 50% макс. робочого навантаження)

Швидкість скребкового конвеєра 0,1–3,3 м/хв
Швидке розвантаження пр. 6 м/хв

Натяжка ланцюга Гідравлічна

Кожух скребкових планок З поліпропілену

Розкидач
Прохід розкидаючого механізму 
(ШхВ)

2,30 x 1,32 мм
Цифрова індикація висоти просвіту

Фрезерні валики Ø 530 мм
2 шт., Горизонтальні
прикручені зубці
Привід через кутову передачу і карданні вали

Диски розкидача Ø 1,13 м 
2 шт., кут встановлення 5°
6 регульованих метальників, закріплених зрізними болтами
окремий захист за допомогою кулачкової зчіпної муфти

Додаткова комплектація
Насадка на борт 400 мм; висота завантаження пр. 4,00 м; корисний об‘єм пр. 23,7 м³; для легких сипучих матеріалів

Додаток для обробки окремих ділянок, вкл. GPS-приймач

Техніка для рідкої гноївки ZUNHAMMER

Обладнання Жорстко фіксований бункер об‘ємом 21 м³
Легкий резервуар зі склопластику, вкл. випускний піддон, корозійностійкий
3 стінки з поперечним напливом, вкл. перелив
Оптичний і аналоговий індикатор наповнення
Гідравлічна відкидна конструкція для технічного обслуговування
Несуча рама з гарячим оцинкуванням

Об‘єм бункера 21 м³

Керуючий комп‘ютер для рідкої 
гноївки

Термінал ISOBUS WTK Field-Operator 300
Task-Controller, включаючи диспетчер задач
Автоматичне регулювання числа обертів при перекачуванні
Функція збереження показників
Управління за допомогою багатофункціонального важеля

Всмоктувальна труба Система бічної стиковки NW 250
Довжина 5,70 м
Радіус повороту 158 °; гідравлічний привід
Вбудована автоматика висунення
Автоматичне відключення процесу наповнення
Пневматичні продувальні клапани для спорожнення труби
Перекачування на малих обертах при 850 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
Трьохходовий кран, ум. прохід 200 (8 дюймів), гідравлічне управління, збоку
Підключення всмоктувальної лінії, ум. прохід 150, праворуч, запірний шибер

Освітлення 4 x світлодіода (2 500 лм) на опорі, позаду
1 x світлодіод (2 500 лм), усмоктувальна труба

Камера Камера заднього виду на навісному обладнанні

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

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

Продуктивність max. 9.000 l/min stufenlos geregelt

Привід hydrostatisch; Hydraulikmotor direkt an der Pumpe montiert, 2-stufig

Подрібнювач
Тип VOGELSANG RotaCut® RCX-58 H

Пропускна спроможність макс. 12 000 л/хв

Привід гідравлічний

Техніка подрібнювача Змінні ножі з інструментальної сталі
ACC - автоматичний контроль різання - постійне зусилля притиснення ножів
Регульований тиск притиску
Функція Auto-Reverse з автоматичною зміною напрямку обертання
Відділення сторонніх предметів, включаючи 

гідравлічно керований уловлювач каміння
Опційне оснащення

(Альтернатива): Ротаційно поршневий насос VOGELSANG VX 215-320; продуктивність до 11 800 л / хв

Дозуючий пристрій для інгібіторів нітрифікації

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

Можливе внесення змін як слідство технічного удосконалення; прийнято TÜV і Об‘єднанням галузевих страхових спілок; відповідає CE нормам;
Оснащення залежить від законодавства країни застосування
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HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Straße 20
84069 Schierling/Eggmühl

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

Вибери свій шлях.

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


