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Uniwersalny Terra Variant
Terra Variant eco to swoiste trzy w jednym – 
klasyczny ciągnik, nośnik osprzętu i pojazd 
transportowy, dający m.in. możliwość bardzo 
efektywnego doglebowego aplikowania 
gnojowicy. Perspektywy wykorzystania tego 
pojazdu są jednak znacznie szersze i obejmują 
także transport buraków, zboża, rozrzucanie 
obornika i nawożenie mineralne. 

W wersji przeznaczonej 
do rozlewania gnojo-
wicy Holmer współ-

pracuje z firmą Zunhammer, 
dzięki czemu pojazd można wy-
posażyć w zbiornik o pojemno-
ści 21 m³. Za pomocą dźwigni 
wielofunkcyjnej dokonywane jest 
sterowanie całym procesem po-
bierania i rozlewania gnojowicy. 
Dzięki dużej wydajności pneu-
matycznego systemu szybkiego 
napełniania, odbywa się ono za-
ledwie w ciągu kilku sekund. Sys-
tem ssawny (pompa Vogelsang) 
z podłączonym separatorem ciał 
obcych jest przy tym hydraulicz-
nie składany. 

W przypadku transportu bura-
ków lub zboża Terra Variant eco 
jest wyposażony w zabudowę fir-
my Holmer o pojemności 21 m³. 
W pierwszym wypadku taśma 
wyładowcza pozwala opróżnić 
nadwozie w ciągu ok. 40 s, zaś 
w drugim - ślimaki przeładunko-
we o dużej wydajności (średnica 
500 mm) umożliwiają rozładu-
nek zebranego ziarna w ciągu 
mniej niż dwóch minut. Pojazd 
Terra Variant oferuje również 
bardzo wysoką efektywność na-
wożenia mineralnego (VTU 19 - 
pojemność 19 m³) i rozrzucania 
nawozów stałych (26 i 30 m³). 

Wysoki	komfort

Pojazd systemowy Terra 
Variant eco wyposażony jest 
w ośmiocylindrowy silnik Merce-
des Benz o mocy 440 kW/598 
KM (SCR), uzupełniony o dużych 

rozmiarów instalację chłodzącą, 
która we wszystkich warunkach 
klimatycznych gwarantuje nie-
zawodną i pozbawioną zakłóceń 
pracę. Konstruktorzy Holmera 
duży nacisk położyli na zapew-
nienie dobrej obsługi przekładni 
(Funk DF 500, 18/6 przód/tył) 
oraz komfortu jazdy. Resorowa-
nie przedniej osi z automatycz-
ną regulacją poziomu zapewnia 
przy każdym obciążeniu i w każ-
dych warunkach stosowania wy-
soki komfort jazdy. Przekładnia 
przełączana pod obciążeniem 
z pełnym rewersem daje użyt-
kownikowi w zakresie najróż-
niejszych zastosowań podczas 
codziennej pracy zarówno precy-
zyjne sterowanie, jak i optymal-
ne przenoszenie mocy i wysoką 
siłę pociągową. W pojazdach 
Terra Variant eco zastosowano 
układ kierowania wszystkich kół, 
który umożliwia wybór różnych 
trybów kierowania. W szczegól-
ności jazda z przesuniętym śla-
dem (tzw. psi chód) zapewnia 
wysoką ochronę gleby bez po-
dwójnego przejeżdżania gleby 
i niszczenia roślin.

Ogumienie	według	potrzeb

Jako standardowe ogumie-
nie Holmer oferuje opony Terra 
1050/50x32, przy szerokości 
zewnętrznej pojazdu 3 m. Jeśli 
chodzi o ciężkie prace pociągo-
we, pojazd może zostać wyposa-
żony, w przypadku obu osi kiero-
wanych, w ogumienie bliźniacze 
710/75-R34 (szerokość 4,3 m). 

Sprawdzona komfortowa kabina 
firmy Holmer oferuje kierowcy 
o każdej porze roku w pełni kli-
matyzowane stanowisko pracy. 
Konstrukcja pojazdu Terra Va-
riant eco opracowana zosta-
ła w taki sposób, by zapewnić 
maksymalnie dobrą widoczność, 
natomiast kolorowy monitor 
(średnica 12,1”) w sposób jasny 

i przejrzysty przedstawia wszyst-
kie ważne informacje. Istotnymi 
funkcjami pojazdu Terra Variant 
eco można sterować za pomo-
cą dżojstika: od przełączania 
biegów poprzez różne tryby kie-
rowania aż po sterowanie narzę-
dziami roboczymi.  
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Terra Variant zapewnia m.in. bardzo wysoką efektywność 
nawożenia mineralnego.
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EFEKTYWNOŚĆ potężnej mocy


