
Motor Mercdes OM 936 LA Tier final, 
AdBlue ve SCR-kat Dahil

Silindir R-6, Twin-Turbo

Saatlik yakıt tüketimi 7,7 l

Nominal Devir Hızı 1.700 U/dakikada

1.700 U/dakika Devir Hızında 260 kW /354 PS

1.200 U/dakika Motor Devir 
Hızında

1.400 Nm

Otomatik, Hidrolik Fan

Yakıt Deposu ca. 1.400 l

AdBlue-Tankı ca. 95 l

Sürüş tahriki
Hidrolik Sürüş tahriki LİNDE

ROEGELBERG marka 3-Vites dağıtım 
şanzıman

Sürüş Hızı Yükleme hızı 0 dan 1,5 m/dakika,
kademesiz yükleme besleyici.
1.Vites 0 dan 16 km/saate, kademesiz
2.Vites 0 dan 40 km/saate, kademesiz
Otomotiv sürüş hız ve otomatik devir 
ayarlayıcı 

Dört teker çekişi Yükleme de ve Yol sürüş de ayrı 
ayarlanabilir

Aks Şaft ile çalışan 2 dümen direksiyon aksı

Diferansiyel kilitleri Ön ve arka aks pnömatik
olarak ayrı ayrı değiştirilebilir, 
Yol sürüşüne otomatik geçiş

Aks Desteği hidrolik destek silindir ayarları
arka aks üzerinde
arka aks sarkaç süspansiyon

Şasi
Direksiyon seçenekleri Ön aks direksiyon, arka aks 

direksiyonu, dört teker direksiyonu.
seçmeli direksiyon kombinasyonları 
otomatik arka aksları ortalayabilen yaylı 
sürüş rahatlığı.( 3. ve 4 Aks Yol sürüşü 
ve tarla sürüşü için)

Lastikler
MICHELIN MegaXBIB 710/75 R 34

Fren
Frenleme İki aksda hidrolik kampana freni 

Park Freni Yağlı park freni

Hidrolik Sistemi
Hidrolik Yağ Tankı 180 l basınçlı sirkülasyon yağ

dağıtıcı dişli pompa 

Load-Sensing - (Sensor ile 
yükleme)  Hidrolik sistemiyle 162 l / dakika

Silindirleri hareket ettiren 
BOSCH-REXROTH simülasyon kontrol 
kumandası

Toplama ve Temzileme 4x Kapalı Hidrolik Devre
4x Eksen piston Pompası
(Marka BOSCH-REXROTH) 

HOLMER EcoPower 
Ayarlanabilir Motor sistemi

Optimize edilmiş dişli oranı ile düşük 
devirde (1150 dev/dk) yükleme ve 
yol pozisyonunda diğer pompaları 
sistemden ayırması ile yüksek yakıt 
tasarrufu

Toplama Holmer patentli VarioPick toplama
9,50 m en (iç hazne) 
3 birbirinden ayarlanabilen silindir 
türleri. 
Otomatik veya manuel ters çalıştırma 
fonksiyonu ve buz kırıcı. 

Açı 17 dereceden 22 dereceye kadar 
ayarlanabilir.

Silindirler 4 x Toplama silindiri 
(Kısa ve yönlendirme silindirleri)
6 x Ön temizleme silindirleri
( Dağıtıcı Silindirler)
8 x Ana temizleme silindirleri
büyük silindir çapı 140 mm ve spiral 
sargı çapı 20 mm sert metal kaplamalı.

Orta Burun Değişken yükleme şartlarında 
ayarlanabilir sallama hızı ve 
değiştirilebilir uç davlumbaz.

Silo Ayrıştırıcı Teleskopik helezon ve otomatik 
kapanıp açılabilen lambalar
Pratik kontrol için mini oransal joystick
Kontrollü ve otomatik ofset fonksiyonu

Transfer Bandı 900 mm genişliğinde 50 mm bölmeli 
dayanıklı ve esnek PU taşıyıcılar (taş 
ayırıcı dahil).
Temizleme seçenekleri çamurlu 
zeminlerde iki kat hızlandırma 
fonksiyonu.
Bant kanalarına montelenmiş yapılmış 
PU- plakalar.

Temizleme 8 x Temizleme silindiri özel çift kapla-
malı.
680 ila 780 mm adımları ile banttan 
temizlemeye.
640 ile 720mm adımlar ile temizleme-
den yüklemeye kadar.

Eleme bantı  900 mm en 50 mm 
bölme.
İsteğe bağlı HOLMER Cleaner
1.100 mm genişliği (İsteye bağlı)
HOLMER Vario Cleaner 
1.100 mm genişliği (İsteye Bağlı) 
HOLMER CrossRoller flex 
1.100 mm (İsteye bağlı) 
Pancarı durdurma

Yükleme Bandı Sağ ve sola 332 derece dönebileme 
Bant eni 800 mm
Bant yükselmesi 6,00 m
Yükleme transfer kolu uzunluğu 15,00 
m
Hafif ama sağlam ve kolayca monte 
edilebilen PE aşınmaz plakaları ile

Technische Daten
Güç Kaynağı 24 V alternatör 150 A, merkezi modüller 

kumandası ve platin tasarımıyla, sudan ve 
titreşimlerden korunan sistem dahil olmak 
üzere, saniye de kilitlenebilen güvenlik 
sistemi ve 
1x Merkezi ana kumanda, yeni sürümlerler 
değiştirebilme seçeneği.
2x15 V Priz ( Kabin )
1x24 V Priz ( Motor Bölümü) 
2x12 ve 24 V sabit bağlantılı priz

Panoramik Kabin 
Kabin içi 3,5 m3 ,ses den yalıtımlı, 
360 derece görüntü alabilen ve etrafını tam 
dönebilen, hidrolik kumanda ile çalışan ve 
510 mm yüksekliğe cıkabilen ısıtmalı koltuk
124 mm ye kadar ileri ve geriye gelme 
özeliğinde yan camlar.
Otomatik klima sistemi ve sabit ısıtcı.
4x silecekler önde ,yanda ve arkada bulunan 
silecekler.
Stereo CD-Radyo çalar Bluetooth ve Hoparlör.
GRAMMER marka döner ve ısıtmalı koltuk. 
Güneş panjurlar basamaklı elle kumanda 
edilebilen.
Geniş buzdolabı ve dosya rafları  

Yenilikçi Kullanım 
Fonksiyonnu
HOLMER SmartDrive

12,1 Zoll Touchscreen-Terminal Holmer 
EasyTouch.
2x Joystik buna entegre edilmiş çok kullanılan 
ayarlara hızlı ulaşabilmeye yardımçı mini 
joystikler.
Bu joystiklerle tüm makine de bulunan 
ayarlara ulaşabilirsiniz.
Temizleme seçenekleri,
Hızlı ayar erişimi , yükleme ölçülerini 
hesaplayan ,arıza tespit ve bildirimleri kayıt 
edilebilme.
Verileri USB- Kayıt etme

Aydınlatma
Sürüş Farları 2 x Yakın Farlar LED ( 1.950 lm )

2 x Uzak Farlar LED  ( 1.950 lm )
2 x Arka Işıklar Full LED dinamik dönüş 
sinyali

Çalışma Farları 14 x LED (2.500 lm) kabin etrafında
10 x LED (1.800 lm) temizleme bandında ve 
yükleme bölümünde 
3 x Etrafı görüntüleme ışıkları enerji 
tasarruflu LED motor bölümü ışıklandırmaları.

Kamera Sistemi 4 Kamera : Alt tabla ve temizleme bölmesini 
gören , geri görüş ve yüklemeyi görüntüleyen 
kameralar:
Döner koltukta monte edilmiş 1, 2, 3 ve 4 
bölmeli ekran bölümleri

Merkezi Yağlama Elektronik kumandalı BEKA-MAX terminalden 
manuel olarak ayarlanabilir.

Yükleme Bandı Sağ ve sola 332 derece dönebileme 
Bant eni 800 mm
Bant yükselmesi 6,00 m
Yükleme transfer kolu uzunluğu 15,00 m
Hafif ama sağlam ve kolayca monte edilebilen 
PE aşınmaz plakaları ile

Denge Kolu Hareket eden 2.870 kg‘lık dizel tankı (Tankın 
dolu hali) %19‘a kadar ağırlık merkezini 
kaydırabilir.

Otomatik Katlama Ön tabla, kabin, yükleme kolu dahil 
otomatik katlanabilir. Denge kolunun açılır 
ve kapanabilir özeliği bir tuşla çalıma 
pozisyonuna veya yol pozisyonuna getirebilir.

Temizleme Yolu min. 24,4 m‘den max. 32,0 m‘ye kadar

Temizleme Alanı max. 35,5 m2 toplama, temizleme ve 
yüklemeyi otomatik durdurma imkanı.

(İsteğe bağlı)
Tartma Sistemi

Bant yolunda bulunan 2 tartı sepeti ve 
yükleme de terminalden kontrol edilebilen 
tartılar sayesinde hassas ölçüm.

(İsteğe Bağlı)
Holmer DynaFill

Nakil araçlara otomatikman lazer yardımı ile 
istenilen yükleme imkanı.

(İsteğe bağlı)
Su Püskürtme 

Toplamda 1.200 l
4 Su püskürtme toplamada  
6 Su püskürtme temizlemede.
İster sürekli ister ara ara ister sağ veya sol 
yöne kumanda edilebilen püskürtme sistemi.

Ölçüler
Uzunluk 14,80 m

Genişlik 3,08 m 710/75 R34

Yükseklik 4,00 m

Dingil arası 4,80 m

Özel Ekipmanlar
TopView- Kamera sistemi

IF 800/70 R 32 MİCHELİN 
182 A8 TL CerexBip (Dıs genişliği 3,27m 
Teker)

Stereo CD-Radio ve Bluetooth ile Hoparlör 
DAB+ile

Depo hacmi pancar silo ayırıcı 

toplama tablası eni 3,70 m

Teknik ilerlemeye mahsus değişiklikler HOLMER‘de saklıdır. TÜV ve 
profesyonel dernekler tarafından kabul edildi. CE yönetmeliğine uygundur
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