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Silnik MAN D0836LE

Moc 250 kW (340 KM) przy 2.100 obr./min.; 220 kW (300 KM) przy 1.700 obr./min

Napęd jezdny • Oś mechaniczna z przodu i z tyłu
• Osie napędzane poprzez wały przegubowe
• Hydrostatyczna przekładnia rozdzielcza o 3 biegach
• Włączany odrębnie bieg pełzający

Osie Przód: osie kierowane ze zwolnicami planetarnymi wyposażone w hamulce
Tył: osie kierowane ze zwolnicami planetarnymi wyposażone w hamulce

Blokada Przednia i tylna oś z włączaną blokadą mechanizmu różnicowego

Prędkości jazdy • bieg pełzający: 0 - 0,09 km/h
• 1. bieg: 0 - 16 km/h bezstopniowo
• 2. bieg: 0 - 25 km/h bezstopniowo (opcjonalnie 32 km/h)

Instalacja hydrauliczna Napęd jezdny: Linde
Napęd pomocniczy: Bosch Rexroth

Komfortowa kabina • Fotel obrotowy z pneumatycznym blokowaniem pozycji za jednym wciśnięciem przycisku
• Wyciszenie z panoramiczną przednią szybą
• Klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, podgrzewanie fotela
• Otwierane okna boczne, roleta przeciwsłoneczna
• Radio
• Duży schowek chłodzony

Oświetlenie • 2 obrotowe światła ostrzegawcze
• 20 reflektorów roboczych
• 4 reflektory ksenonowe z przodu (opcjonalnie)

Elementy obsługowe • Terminal dotykowy HOLMER EasyTouch jako interfejs obsługowo-informacyjny
• Obsługa najczęściej używanych funkcji za pomocą 2 joysticków

Kierowanie
(dostępne opcje kierowania)

• Kierowanie jedną osią
• Kierowanie wszystkimi kołami

Centralne smarowanie BEKA-MAX

Zbiornik paliwa 1.400 l

Długość całkowita 14,75 m
Szerokość całkowita 3,08 m
Wysokość całkowita 3,96 m

Rozstaw osi 4,80 m
Ogumienie 710/75 R34

Wysokość przeładunku ponad 6,00 m
Zasięg przeładunku do 15 m
Kąt przeładunku w prawą lub lewą stronę, całkowity kąt wychylenia 332°
Szerokość podbieracza ok. 9,50 m wewnętrzna, ok. 10,00 m zewnętrzna

Powierzchnia aktywnego czyszczenia 35,50 m²

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone

Odbieracz zasobnikowy
 Wydajność w nowym wymiarze.

Serwis HOLMER
                 Więcej niż przekonujący.
Doświadczony, niezawodny, profesjonalny i szybki. W odnie-
sieniu do Terra Felis 2 firmę HOLMER wyróżniają nie tylko 
wybitne osiągi, ale również dostosowane do potrzeb Klien-
tów doradztwo i usługi naszego Serwisu.

  Indywidualnie dostosowana i przygotowywa-
na przez spółkę HOLMER oferta serwisowa 
dla Klientów

  Gwarancja kompleksowej opieki ze strony 
punktów wsparcia 

  24-godzinny serwis i wysyłka części zamien-
nych

  Bogaty program szkoleniowy

  Kompletny wykaz części zamiennych z moż-
liwością dogodnego zakupu online w sklepie 
internetowym

Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia maszyny 
Terra Felis 2 w odbieracz zasobnikowy. Napełnianie zasob-
nika odbywa się za pomocą żurawia lub ładowarki kołowej. 
Umożliwia to usypywanie pryzm w większym kopcu lub na-
wet na utwardzonych placach. 

  Pojemność zasobnika 15 m3

  Czyszczenie za pomocą regulowanych bez-
stopniowo walców z palcami gumowymi

  Bezstopniowa regulacja prędkości przeno-
śnika podłogowego

Dane techniczne


