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Řízení tele-radiové dálkové ovládání  
(všechny funkce jsou ovladatelné dálkovým 
ovládáním)

Zásobník hydrauliky rozložitelné boční stěny 

Škrabáková podlaha šroubovaná 
vodící kolejnice odolné proti opotřebení 
2 řetězy z kruhové oceli 
automat. Regulace otáček a dávkovací klapka

Motor Perkins 854F-E34TAN Tier 4f

válec R-4

zdvihový objem 3,4 l

jmenovité otáčky 2.200 U/min - omezeno na max. 1500 U/ min

jm. otáčky při 2.200 U/min 75 KW/101 PS

max. točivý moment při ot.
motoru 2.200 U/min

457 Nm

objem palivové nádrže ca. 320 l

objem nádrže na AdBlue ca. 19 l

Nápravy 2 brzdové čepy nápravy

Rozchod kol 2,42 m

Pneumatiky 540/65 R 30

tlak v pneu 2,5 bar

Brzda tlak-brzdový systém

Zavěšení vlečné oko 40 mm

Podpěrné nohy vpředu i vzadu hydraulicky rozložitelné

Hydraulika pohon  Sauer-Danfoss

Osvětlení 1 maják

6 LED pracovní světlomet (1800 lm)

Technické údaje

Čištění nálitkové čištění s 1 válcem oddělující 
kameny
nastavitelné otáčky

Příčný pás nastavitelné otáčky
dělení: 50 mm

Překládací pás nastavitelné otáčky
plastové unašeče
dělení: 50 mm

Bezpečnostní zařízení nálitkové čištění automatický revers 
válec oddělující kameny automatický revers

Centrální mazání BEKA-MAX (elektronicky řízené)

Rozměry
délka 10,62 m

šířka 3,00 m

výška 3,60 m

překládací výška 5,50 m

překládací délka 9,50 m

úhel překládání Výkyvné až na úhel 125° 

objem zásobníku 9 m³ (hydrauliky rozložitelné boční stěny)

přepravní výkon cca 200 t/h

rozvor 6,53 m

povolená nejvyšší rychlost 40 km/h

hmotnost – prázdný stroj cca 10,5 t

povolené zatížení podpěry 1,7 t

Speciální vybavení válec oddělující kameny
vybavení na čekanku
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Zákaznický servis HOLMER je k dispozici 24 hodin denně 7 
dní v týd nu. Nabízí spolehlivost, kompetentnost a rychlost. 
Všechny náhradní díly je možné pohodlně objednat přes 
e-shop . Firma HOLMER zajišťuje rozsáhlá školení a díky 
síti servisních míst nebo servisním službám ušitým na míru 
je garantováno perfektní nasazení stroje - spokojenost 
zákazníků a jistota při provozování stroje.
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Být efektivní.

Nakládání cukrové řepy je s nový pmřekládacím strojem RRL 
200 eco hračka. Vše je schopen zajistit jeden člověk. Pomocí 
vlečného oka je stroj zapřažen za kolový nakladač, bagr 
nebo traktor s čelním nakladačem. Překládací vozy plní RRL 
cukrovou řepou a mohou ho také individuálně přesunout - 
vše zajistí pouze jeden vůz. Překládací výkon činí přibližně 
200 tun za hodinu - při zachování flexibility, jednoduchosti a 
ekonomického hlediska překládání cukrové řepy.

Být tady.


