
HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Straße 20
84069 Schierling/Eggmühl

TEL.: +49 (0) 94 51/93 03-0
FAX: +49 (0) 94 51/93 03-31 32 00

info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com

02/2018

Motor Mercedes Benz OM 470 LA Stage V

válec R-6

zdvihový objem 10,7 l

jmenovité otáčky 1.700 U/min

jmenovitý výkon při 1.700 U/min 320 kW/435 PS

max. točivý moment při
otáčkách motoru 1.300 U/min

2.100 Nm

automatické reverzování větráku

objem palivové nádrže cca 640 l

objem nádrže AdBlue cca 95 l

Pohon pojezdu 
Hydrostatický pohon pojezdu HOLMER DynaProtect

plynule 0-40 km/h

koncová rychlost 40 km/h při jízdě po silnici

pohon všech kol permanentní

Nápravy 2 planetové nápravy včetně pohonu 
náprav 

uzávěrky diferenciálu pneumaticky přepínatelná přední a 
zadní náprava

odpružení nápravy s
integrovanými závěsnými 
podpěrami 

Individuálně zavěšená vidlice přední 
nápravy: hydraulické pružení včetně 
regulace úrovně 
hydraulická podpěra pro stabilitu 
bočního náklonu

Podvozek
způsoby řízení řízení všech kol, pevná jízda, přesazená 

jízda vlevo/ vpravo

Pneumatiky
Ultraflex-technilogie VF 900/60
R 38 CFO+ 193 A8 TL CerexBib2

VF 580/85 R 42 CFO+ 183 A8 TL
CerexBib2 (vnější šířka 2,55 m)

Brzdy
provozní brzda hydraulická kotoučová brzda

parkovací brzda pružinový posilovač - lamelová brzda

Hydraulický systém
obsah nádrže na hydraulický olej 160 l

Load-Sensing max. dopravované 
množství

357 l/min

Hydraulický systém
(závislé na vybavení)
V přestavovací čerpadlo (nástavba 
pro močůvku) 

Danfoss H1 P 130

max. tlak  350 bar

max. dopravní tok při 1.700 U/min 313 l/min

Hydraulika zadní části

kategorie KAT III

zdvihová síla 70 kN

funkce zdvíhání, spouštění včetně nakládání 
a vykládání oboustranně hydraulicky 
výkyvné 

zadní přípojky 3 dvoučinné řídicí jednotky včetně 
plovoucí polohy
řízení času a množství

externí ovládání tlačítko na zadní části

Technické údaje
Technika hnojení ZUNHAMMER

Nástavba pevně namontovaná nástavbová nádrž s objemem 16 m³ 
lehčí bezrámová GfK nádrž včetně boční výpustné jímky 3 
3 stěny příčného řádku včetně přetoku
optický a analogový indikátor stavu naplnění

řízení - počítač močůvky 
 

počítač kejdy integrovaný v terminálu 
ISOBUS-rozhzaní pro Task Controller včetně managementu zakázek 
automatické řízení otáček při přesátí
integrovaný obslužný koncept v multifunkční páce

sací trubka boční dokovací systém NW 250 
délka 5,70 m dosah
poloměr otáčení 158°;
hydraulické sklápění integrovaná sklopná automatika automatické vypnutí procesu plnění
pneumatické odvzdušňovací ventily pro vyprázdnění zbytku z trubek
Proces přesátí při volnoběhu 800 ot/min

potrubní systém sací potrubí: NW 250 mm (10-palc.) 
tlaková vedneí: NW 200 mm (8-palc.)
posunovač NW 250 (10-palc.) hydraulicky ovládaný, bočně
3-cestný kohout NW 200 (8-palcový), hydraulicky ovládaný, boční

Osvětlení 4 x LED (2500 lm) na nosiči osvětlení, vzadu 
1 x LED (2500 lm) sací trubka

kamera couvací kamera na konstrukci

Pumpa na močůvku Čerpadlo s rotujícími písty je reverzní.  Možné vyprázdnění nádrže přes sací trubku.

Typ VOGELSANG VX 186-368 QD, Aluversion
provedení Quick-Service s pístem HiFlo®

dopravní výkon max. 9.000 l/min plynule regulovatelné

pohon hydrostaticky; hydraulický motor namontovaný přímo na čerpadle

Řezací jednotka
Typ Vogelsang RotaCut® MXL 10000

průtokové množství max. 10.000 l/min

pohon hydraulickýh

technika drcení vyměnitelné nože z oceli na výrobu nožů
ACC – Automatic Cut Control pro konstantní přítlak řezacích nožů nastavitelný přítlak
funkce automatického reverzního chodu s automatickou změnou směru 
otáček odloučení cizích těles včetně hydraulického posunovače hlušiny

Speciální vybavení
Sací přípojka NW 150 vpravo, s uzavíracím ventilem

dávkovač pro nitrikační inhibitor

VAN-Control pro aplikaci močůvky podle živin

Vyhrazeny změny, které slouží technickému pokroku, přejímka TÜV a profesního sdružení, odpovídá předpisům CE.

rozhraní možnost připojení ISOBUS
signální zásuvka a včetně rychlostního 
signálu a polohy zvedacího mechanismu

Napájení 
 

24 V alternátor 150 A
12 V alternátor 70 A

Komfortní kabina
celoprosklená s větracím okénkem hydro-
dynamické uložení kabiny automatická 
klimatizace
Stereo CD rádio s Bluetooth a DAB+
BHR obslužný díl
hydraulicky sklopný pro servisní práce 
GRAMMER aktivní sedadlo

inovativní obslužný koncept 
HOLMER SmartDrive

12,1-palcový dotykový terminál HOLMER 
EasyTouch
ergonomická multifunkční loketní opěrka 
včetně
joysticku a otočného ovládače s tlačítky 
rychlého přístupu
integrovaná obsluha tříbodové funkce
integrovaná obsluha nástavby v HOLMER 
EasyTouch

Osvětlení
jízdní světlomety 2 tlumené světlomety LED (1950 lm) včetně 

prstenců světel pro denní svícení
2 x dálkové světlomety LED (1950 lm) 
včetně prstenců světel pro denní svícení

pracovní světlomet 4 x LED (3400 lm) poklop motoru
6 x LED (2500 lm) střecha kabiny vpředu, 
potkávací
2 x LED (2500 lm) střecha kabiny vzadu
2 x LED (3400 lm) střecha kabin vpředu, 
dálková 
2 x LED (3000 lm) přední blatník

Centrální mazání BEKA-MAX, elektronicky řízené intervalové 
mazání a možností nastavení manuální 
obsluhy přes terminál 

Rozměry
celková délka včetně 
tříbodu 

9,67 m

šířka 3,00 m bei 900/60 R 38

výška 3,99 m

rozvor 4,26 m

nejmenší poloměr otáčení 6,80 m

Speciální vybavení:
2 x LED (3400 lm) střecha kabiny, boční 

2 x LED (3.000 lm) blatník vzadu

couvací kamera pro nástavbový přístroj 

pneumatická brzdová soustava pro vlečná 
zařízení 

HOLMER TerraControl
řízení úvratě 

pneumatiky pro kukuřici, stopa 2,25 m
VF 580/85 R 42 MICHELIN 183 A8 TL
CerexBib2

přenosný chladicí box


