Technické údaje
Motor			
MTU-naftový motor 6R1000, 6 válců
			Norma výfukových zplodin
			
Tier 4/EuroMot 4 s SCR-technologií (AdBlue)
Výkon/ objem
válců/ točivý moment
			

260 kW (354 PS), objem válců 7,7 l, 		
max. točivý moment 1200 Nm

Jízdní pohon		
• Mechanická náprava vpředu a vzadu		
			
• Nápravy poháněné přes kloubové hřídele
			
• 3- stupňová rozvodovka poháněná
			 hydrostaticky
			
• Plíživý chod zapínatelný separátně
Nápravy			
			
			
			

Vpředu: řízené nápravy s planetovou 		
převodovkou s brzdami
Vzadu: řízené nápravy s planetovou 		
převodovkou s brzdami

Blokování		
			

Přední a zadní náprava se zapínatelnou 		
uzávěrou

Jízdní rychlosti		
			
			
			

•
•
•
•

Hydraulika:
			

Jízdní pohon: LINDE
Vedlejší pohon: BOSCH REXROTH

Plíživý chod: 0-0,09 km/hod.
1. rychlostní stupeň 0-16 km/hod. plynule
2. rychlostní stupeň 0-25 km/hod. plynule
0-32 km/hod. na objednávku

				
Komfortní kabina		
• 3,5 m³ objem kabiny
			
• Otočná sedačka s pneumatickou aretací na
			
• stisknutí knoflíku Zvuková izolace, prosklení
			
kolem dokola
			
• Klimatizace, nezávislé topení, vyhřívání
			
sedačky
			
• Vyklopitelná boční okénka, žaluzie proti
			 slunci
			
• Rádio s Bluetooth a Handsfree
			
• velký chladící prostor
			
• odkládací police pro velké pořadače
			
Inovativní koncept obsluhy
			HOLMER SmartDrive:
			
• intuitivní dotyková obrazovka- terminál
			
HOLMER EasyTouch
			
• uložitelné nastavení všech agregátů (3 pro
			
gramovací místa)
			
• obsluha stále užívaných funkcí přes 2 ergo
			
nomické Joysticky
Kamerový systém		
			

4 kamery – sériová výroba
Obrazovka rozdělená na třetiny nebo čtvrtiny

Osvětlení		
			
			
			
			

3 majáky
20 LED-pracovních reflektorů – bílé světlo
2500 Lumenů/reflektor
4 Xenonové pracovní reflektory
(na objednání)

Výstražná zařízení		

Automatika reverzního chod válců

Ovládání
(předvolitelné kombinace
řízení)				
				

Řízení jedné nápravy
Řízení všech kol

Centrální mazání		

BEKA-MAX

Nádrž pohonných hmot:		
				

1.400 l (91 l nádrž na AdBlue)
Druhý naftový filtr na objednání

Úhel nabírání:

HOLMER VarioPick od 17° do 22°

Pás

		

			900 mm Breite

Válce
			
				
				
				
				
				

4 nabírací válce, 6 válců předčištění,
8 hlavních čistících válců o průměru
14cm a speciálně zušlechtěné dvoji
té nanesení 17 vinutí
8 dočišťovacích válců se speciálně
zušlechtěným dvojitým nanesením

Dočištění			
				
				
				
				

•
•
•
•
•

Aktivní čistící plocha:		

35,50 m²

Systém vážení			
				
				

Pfreundt,2 vážící jednotky na 		
překladači, ovládání v menu na
terminále

Vodní sprcha		
				
				
				
				
				

Na objednání do 1100 l., 4 trysky v
oblasti nakládání, 6 trysek v místě
dočišťování
Interval Tlak/čas/trvání je nastavi
telný na terminále
Bez tlaku v nádrži, doplnitelné vždy

Automatika rozkládání		
				

Stiskem tlačítka, jízda na silnici nebo
pracovní poloha

Protizávaží			

Rozložitelné – zajištění vyšší stability

Prosévací pás - sériově
VarioCleaner na objednání
HOLMERCleaner na objednání
Oddělovač kamenů na objednání
Řepná brzda na objednání

Celková délka

		14,75 m

Celková šířka

		3,08 m

Celková výška			3,96 m
Rozteč náprav			4,80 m

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Str. 20
84069 Schierling
TEL.: +49 (0) 9451/9303-0
info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com

Pneumatiky

		710/75 R34

Překládací výška			

přes 6,00 m

Překládací vzdálenost		

max. 15,00 m

Úhle překládání: 		
				

Otočný napravo resp. nalevo až o
332° úhel otočení

Šířka nabírání			

9,50 m

Technické změny vyhrazeny; schváleno TÜV a odborovou profesní organizací, odpovídá předpisům CE.

