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HoldEr s 990



Holder S 990: ssä on 92 hevosvoimaa ja 3,6 litran tilavuus, jo-

ten se on tehokas ajoneuvo korkeimpaankin vaatimustasoon ja 

kovaan käyttöön. Siinä yhdistyvät helppokäyttöisyys ja korkea 

tuottavuus. Hydrostaattisesti tuettu nivelohjaus tekee S 990:

stä kaikilla tehoilla erittäin ketterän ja ehdottoman tarkan 

ohjattavan.

Voimansiirto: hydrostaattinen jatkuva nelipyöräveto neljällä 

samankokoisella pyörällä. Molemmilla akseleilla on mahdollista 

käyttää sataprosenttista tasauspyörästön lukitusta. 

Tämän ansiosta S 990: n veto- ja työntövoima on niin suuri, 

että vastaava olisi muutoin mahdollista saavuttaa vain huomat-

tavasti voimakkaammilla laitteilla.

Voimapakkausmukana kaikki Holderin HyVät puolet

monitoimisuus

Nivelohjaus

aito nelipyöräveto

pyörien kuormituksen tasaus

Neljä samankokoista pyörää

max Holder GmbH
Max-Holder-Straße 1
72555 Metzingen
Saksa

Puhelin: +49 7123 966-0
Faksi: +49 7123 966-213

info @ max-holder.com
www.max-holder.com

Holder-kumppanilta saat parhaat mahdolliset neuvonta-, myynti- ja huoltopalvelut: 
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tekniset tiedot Holder s 990
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moottori Deutz-nelitahtiturbodiesel
Teho 68 kW (92 hevosvoimaa)
sylinteriluku 4
jäähdytys Vesijäähdytys
ilmansuodatin Kuivailmasuodatin, jossa varoitusääni
polttoainesäiliön tilavuus 86 l

Voimansiirto
Digitaalisesti ohjattu hydrostaattinen 
nelipyöräveto

Tasauspyörästön lukitus

Voidaan kytkeä sähköisesti sekä edes-
sä että takana samaan aikaan, helppo 
käyttää vipukytkimellä, vaikuttaa sata-
prosenttisesti kummallakin akselilla

Huippunopeus 40 km/h

Voimanulosotto
Kuormituskytkimellä varustettu 
riippumaton moottorivoimanotto, 
edessä/takana

jarrut
Hydraulinen märkä monilevyjarru / 
mekaaninen seisontajarru

ohjaus
Hydrostaattinen nivelohjaus 
(Load-Sensing)

Hydraulilaitteisto/-pumppu
17 ccm/U eli 42,5 l/min tai 14 ccm/U 
eli 35 l/min + 11 ccm/U eli 27,5 l/min

Hydrauliöljyn määrä 45 l
kaivuvoima edessä/takana 2 500 / 1 500

lisäohjausventtiilit
Runsaasti laajennusmahdollisuuksia 
kulloiseenkin käyttötarkoitukseen

aktiivihiilisuodatin ja ilmastoin-
tilaite

Valinnaisena

pa
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omapaino 2 638 - 2 790 kg
sallittu kokonaispaino 4 500 kg
sallittu akselipaino edessä/takana 2 700 kg
sallittu perävaunupaino 800 kg

m
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akseliväli 1 827 mm
kokonaispituus perän kolmipiste-
kiinnityksen kanssa

3 779 mm - 4 111

kokonaiskorkeus hytin kanssa 2 2 181 mm - 2 236 mm
raideväli 2 960 mm - 1 284 mm
pienin kokonaisulkoleveys ² 1 230 mm
kuorma-ala / lavan mitat 1 530 x 1 140 x 215 mm

          1 Mukaan luettuna 75 kg:n painoinen kuljettaja, kulloistenkin renkaiden ja varustuksen mukaan   2 Renkaistuksen mukaan

Kaikki lisävarusteet ovat käytettävissä ympäri vuoden. 

S 990 on täydellinen ajolaite niin lakaisuun, ruohonleik-

kuuseen, imurointiin kuin maansiirtotöihin. Yksi henkilö 

pystyy yksinkertaisesti ja turvallisesti vaihtamaan kaikki 

lisälaitteet ilman työkaluja. Kuormituskytkimellä varus-

tetut voimanotot, joiden kierroslukua voidaan säätää ja 

joilla on suora voimansiirto moottorista, varmistavat sen, 

että lisälaitteet toimivat äärimmäisen korkealla teholla. 

Käytettävissä on jopa 100 litran hydrauliteho.

neljä Vuodenaikaa, yksi Holder

taloudellisesti koko Vuoden


