KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Holder C 250 / C 270
Holder C 350 / C 370

RoS

C 250 / C 270

C 270/370-es típus az 50 kW-os (67 LE) teljesítményével saját osztályában a legnagyobb teljesítményt

EROS, KESKENY, ZSENIÁLIS

Eredeti hidrosztatikus összkerékmeghajtás
Közvetlenül a motorról meghajtott front kardántengely
Mechanikus differenciálzár mindkét tengelyen

ÁTTÉRÉS EGY ÚJ DIMENZIÓBA
A Holder új C sorozata kompakt kivitelben nagy teljesítményt nyújt. A teljesen újonnan kifejlesztett csuklókormányzásos eszközhordozó rendelkezik a Holder gépek
összes előnyös tulajdonságával - a kiemelkedően nagy
erőátvitel és a járdán történő munkavégzéshez kialakított gépszélesség kombinációja különösen meggyőző.

SOKOLDALÚ
A Holder C sorozata egy multifunkcionális eszközhordozó, amely
alkalmas bármilyen célú felhasználásra kommunális, szolgáltatási és
létesítményüzemeltetési területen. Zseniális konstrukciója alkalmassá
teszi az egész éves bevetésre.
Szabvány hárompont csatlakoztatási lehetőség
Univerzális kapcsolódási pontok az adapterekhez
A legmagasabb szintű rugalmasság

BEVETÉS ÉS SEBESSÉG
A fokozat nélküli sebességszabályozással 40 km/h sebességet ér el a
Holder C sorozata, így a közúti forgalommal együtt mozog, nem akadályozza azt.
Igen nagy hatótávolság – köszönhetően a 65 l-es tanknak
110 cm-es szélesség – járdán is elfér
200 cm-es magasság – mélygarázsban is használható

ERoS
A C 270/370-es típus az 50 kW-os (67 LE) erőforrásával saját osztályában a legnagyobb teljesítményt tudja felmutatni. A továbbfejlesztett
kerékterhelés kiegyenlítés gondoskodik a kiemelkedő stabilitásról és
hajtóerőről minden bevetéskor, így biztosítva az optimális erőladást.
Valódi hidrosztatikus összkerékmeghajtás
Közvetlenül a motorról meghajtott front kardántengely
Mechanikus differenciálzár mindkét tengelyen

GAZDASÁGOS
A C sorozat sokoldalúsága nagyobb termelékenységet tesz lehetővé,
így kevesebb gép fenntartása szükséges. Ezen multitalentumok beszerzési költsége lényegesen alacsonyabb, mint a különböző felhasználási területekhez szükséges célgépek megvásárlása.
Hosszú élettartam a magas minőség által
Alacsony javítási költség és kevesebb állásidő
Rendkívül értéktartó

TOVÁBBI ELONYÖK
Különösen alkalmas meredek területen való munkákhoz
Csuklókormányzás - kiemelkedő fordulékonyság
Egész évben bevethető
4 menet és munkafokozat határterhelés szabályozóval
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Erős, 90 A-es generátor a kemény téli bevetésekre
A nagyobb terhelhetőség által nagyobb területteljesítmény
Nemesacél kipufogó rendszer
Friss levegő beszívás a tető felső peremén

További információ: www.varoskert.hu

C 350 / C 370
KETTO AZ EGYBEN

TOP KATEGÓRIÁS KIALAKÍTÁS ÉS KOMFORT
A KÉTSZEMÉLYES FÜLKÉBEN IS
A C sorozat már tágas, kétszemélyes fülkével szerelt
kivitelben is rendelhető, amely a teljesen új tervezésű
egyszemélyes kabin összes előnyével, továbbá egy teljes
értékű második üléssel rendelkezik.
A munkavégzés teljes ideje alatt a kísérő is a fülkében
tartózkodhat.

HOLDER c 350 / c 370 kétszemélyes fülkével
A teljes értékű utasülés teszi még sokoldalúbb eszközhordozókká a
C 350 / C 370 modelleket. Az utas ugyanazt az ülésminőséget, ergonómiát, tér érzetet, valamint komfortot élvezi, mint a vezető.
A kétszemélyes fülke szükségtelenné teszi további jármű használatát
Teljes értékű második ülés

KOMFORTOS
Mindegy hogy az egy- vagy kétszemélyes kivitelről van szó: járműosztályán belül a Holder C sorozat komfortossága egyedülálló. A tágas,
szilentblokkokra elhelyezett fülke körbeüvegezett, a nagy belső tér
kiváló körülményeket biztosít.
Rugózott tengelyek és rugózott vezetőülés
Számos tárolási lehetőség, nagyméretű ajtónyílás
Ergonomikus kezelőszervek és üléssel együtt mozgó kartámasz

SZERVIZBARÁT
A C sorozat szervizelési pontjai nagyon egyszerűen elérhetők és a napi
karbantartási munkálatok a rászerelt eszközökkel is elvégezhetők – a
hidraulikusan billenthető kabin teszi ezt lehetővé.
Szerszám nélkül billenthető hidraulika- és üzemanyagtartály
Szervizajtó a kis karbantartásokhoz és vészkijáratként
Az akkumulátor könnyen elérhető kívülről

FELHASZNÁLÓBARÁT
A C sorozat meggyorsítja és tisztábbá teszi a munkavégzést, mert
többé nem szükséges időt rabló utómunkálatokat végezni. Az új
háromdimenziós frontemelőnek köszönhetően már az első bevetésnél
optimális munkaminőség érhető el.
Elöl és hátul 1100 kg emelőerő
A vonóhorog és a felső feszítő magasságban állítható
Közúti közlekedés esetén adapterek csillapítása

TOVÁBBI ELoNYÖK
Tolóablak az ajtókon, felnyitható tető
Három különböző fülkemagasság (1 személyes kivitelnél)
Fűthető szélvédő és első tükrök (opció)
Beépített klímaberendezés (opció)
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Átfogó rozsda elleni védelem
Max. 80 l/perc teljesítményű eszközmeghajtó szivattyú (opcionális)
Környezetbarát motor (környezetvédelmi osztály IIIa)
Kiemelkedő értéktartás

További információ: www.varoskert.hu

A KÜLÖNBSÉG EBBEN REJLIK:
ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ
Minimális kiesési idő
Értéktartás

NÉGY ÉVSZAK, EGY HOLDER
Hárompont csatlakozás a legszélesebb körű alkalmazási lehetőségekhez
Az év 365 napján bevethető

EXTRÉM FORDULÉKONYSÁG
A legszűkebb kanyarodás a csuklókormányzás által
Keskeny nyomtáv a járdákhoz

MENET- ÉS KEZELÉSI KOMFORT
Átgondolt és formatervezett kezelési koncepció
Menetsebesség 40 km/h-ig problémamentes

MAXIMÁLIS GAZDASÁGOSSÁG A
FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE!

EZT GARANTÁLJA A HOLDER
RENDSZER
Minőség, sokoldalúság, fordulékonyság, kényelem: ezek jellemzik a
Holder rendszert. Ez úgy értendő, hogy eszközhordozóink nemcsak
jobban, hanem gazdaságosabban is dolgoznak a többi munkaeszközhöz képest.

Méretek

Súly1

Fülke

Hidraulika

Meghajtás

Motor

MuSZAKI ADATOK (KIVONAT)
C 250 / C 270 (EGYSZEMÉLYES FÜLKE)

C 350 / C 370 (KÉTSZEMÉLYES FÜLKE)

Motor

Kubota 4 ütemű dízel/turbódízel (környezetvédelmi osztály IIIa)

Kubota 4 ütemű dízel/turbódízel (környezetvédelmi osztály IIIa)

Lökettérfogat

2600 cm3

2600 cm3

Teljesítmény

36,5 KW (50 LE) / 50 KW (67 LE)

36,5 KW (50 LE) / 50 KW (67 LE)

Hengerek száma

4

4

Hűtés

Vízhűtés

Vízhűtés

Levegőszűrő

Száraz levegőszűrő

Száraz levegőszűrő

Üzemanyagtartály

65 l

65 l

Meghajtás

Digitál-elektronikusan vezérelt hidrosztatikus meghajtás

Digitál-elektronikusan vezérelt hidrosztatikus meghajtás

Max. meghajtás

Állandó összkerékhajtás, 4 azonos méretű kerék

Állandó összkerékhajtás, 4 azonos méretű kerék

Differenciálzár

Mechanikus, elöl és hátul, egyidejűleg elektrohidraulikusan
kapcsolhatók billenő kapcsolóval, 100%-ban zárható mindkét
tengelyen

Mechnikus, elöl és hátul, egyidejűleg elektrohidraulikusan
kapcsolhatók billenő kapcsolóval, 100%-ban zárható mindkét
tengelyen

Max. sebesség2

40 km/h

40 km/h

Kardántengelyek

Elöl: terhelés alatt kapcsolható független
motorkardán, 1000 ford./perc, opció: 540 ford./perc
Hátul: hidraulikus, 540 ford./perc

Elöl: terhelés alatt kapcsolható független
motorkardán, 1000 ford./perc, opció: 540 ford./perc
Hátul: hidraulikus, 540 ford./perc

Fékek

Mind a 4 kerékre ható hidrosztatikus menetfék, hidraulikusan
működtetett mind a 4 kerékre ható dobfék, első tengelyen ható
elektromos rögzítőfék

Mind a 4 kerékre ható hidrosztatikus menetfék, hidraulikusan
működtetett mind a 4 kerékre ható dobfék,
elektromos rögzítőfék

Kormányzás

Hidrosztatikus csuklókormányzás (Load Sensing)

Hidrosztatikus csuklókormányzás (Load Sensing)

Hidraulikaberendezés/szivattyú

35 l/perc, opció: tandemszivattyúval 28 l/perc + 60 l/perc,
további opció: eszközmeghajtó szivattyúval 80 l/perc

35 l/perc, opció: tandemszivattyúval 28 l/perc + 60 l/perc,
további opció: eszközmeghajtó szivattyúval 80 l/perc

Hidraulikaolaj mennyisége

35 l

35 l

Emelőerő elöl

1100 kg, KAT IN és KAT I szabvány hárompont csatlakozás

1100 kg, KAT IN és KAT I szabvány hárompont csatlakozás

Emelőerő hátul

1100 kg, KAT IN és KAT I szabvány hárompont
csatlakozás

1100 kg, KAT IN és KAT I szabvány hárompont csatlakozás

Kiegészítő vezérlőszelep

Számos bővítési lehetőség a mindenkori bevetési célnak
megfelelően

Számos bővítési lehetőség a mindenkori bevetési célnak
megfelelően

Fülke

Egyszemélyes

Kétszemélyes

Klímaberendezés aktív szénszűrővel

opció

opció

Önsúly

1791 - 2194 kg

1979 - 2382 kg

Megengedett összsúly

3200 kg (3500 kg 25 km/h-nál)

3500 kg

Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul

2000 kg (2300 kg 25 km/h-nál)

2300 kg

Vontatható tömeg, fékezetlen/fékezett

1500 / 3000 kg

1500 / 3500 kg

Tengelytáv

1700 mm

1700 mm

Hossz hátsó hárompont csatlakozással

2808 - 3650 mm

3181 - 4070 mm

Magasság fülkével2

1995 - 2285 mm

2152 - 2272 mm

Fordulókör átmérő (külső)

5400 - 5800 mm

5600 - 5900 mm

Kerék külső szélességek

2

1091 - 1530 mm

1091 - 1530 mm

Teljes külső szélességek2

1130 - 1530 mm

1320 - 1530 mm

Rakodófelület/belső platóméret

1250 x 1060 x 300 mm

1330 x 1260 x 300 mm

1

75 kg-os vezetővel, abroncsozástól és kialakítástól függően

›› C 250 / C 270

2

abroncsozástól és a kabin beépítési magasságától függően

›› C 350 / C 370

További információ: www.varoskert.hu

A Max Holder GmbH hivatalos
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E-mail: info@varoskert.hu
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A műszaki változtatás joga fenntartva.
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