Mesto Sečovce

V Trnave 4.02.2019

Kolesový komunálny traktor
na celoročné využitie

HOLDER B 55
HOLDER patrí medzi najpredávanejšie malé stroje vôbec. Nenechajte sa zmiasť jeho veľkosťou.
Výkonom a svojim širokým využitím nájde uplatnenie v mnohých situáciách, v ktorých si poradí tak
dobre ako iné veľké stroje, ktoré sa niekedy nedostanú tam, kde práve potrebujete.
V jednoduchosti je krása
Veľmi jednoduché a príjemné ovládanie je zárukou kvalitne odvedených prác. Personál, ktorý bude
vykonávať túto činnosť nepotrebuje zložité školenia.
Každý si vyberie
HOLDER ponúka originálne nadstavby a doplnky, čím rozširujeme využiteľnosť tohto výnimočného
stroja.
Využitie
Využitie nájde pre zimnú a letnú prevádzku na chodníkoch, priestranstvách a cestných
komunikáciách, zelených plochách s možnosťou pripojenia veľkého počtu prídavných zariadení ako
napríklad sypač s radlicou (šípová) valcová kefa, zametacia nadstavba, nízkotlaká cisterna a iné
náradia pre komunálne potreby.
A to všetko na vašom jedinom HOLDER-i, jeden stroj na celý rok.

TYP B 55
Sídlo: Trstínska cesta,9 , 917 01 Trnava, Slovenská republika, Tel.: +421 (0)33 533 49 86, Fax: +421 (0)33 533 37 07, E-mail:
karol@konnex.sk,
Web: www.konnex.sk, KONNEX, s.r.o. zapísaná v OR, Okresný súd Trnava, odd. sro, vložka č. 775/T, IČO: 17 639 727, IČ DPH: SK 2020390075

PONUKA
na nové komunálne vozidlo s príslušenstvom
kolesový traktor HOLDER B 55 4x4
Základné technické parametre :
-

celková dĺžka
výška
rázvor
šírka vozidla
hmotnosť prázdneho vozidla
celková max. váha stroja
prípustné zaťaženie prednej/zadnej nápravy
zdvihový objem motora
4 takt vznetový KUBOTA chladený vodou
pracovná rýchlosť
alternátor
batéria
vypínač batérie
obsah nádrže na PHM - diesel
obsah nádrže na hydraulický olej
maximálna rýchlosť
pneumatiky

-

kĺbové prevedenie stroja
zalomenie v priečnej osi +- 15°
hydrostatický pohon permanentný 4x4 všetky kolesá rovnako veľké
Mechanická uzávierka na prednú a zadnú nápravu zo 100 % účinnosťou
plynulá regulácia rýchlosti so štyrmi prevodovými režimami
ručný plyn otáčok motora
hydraulické vyrovnávanie záberu kôl – stabilizácia pri nerovnomernom zaťažení ( závislé aj nezávislé,
vzájomne kombinované)
digitálne - elektronické riadenie na prednú os
hydraulicky prevádzkové brzdy, ako aj elektrická „ručná brzda“

2808 mm
2030mm
1700 mm
1200 mm alebo 1420 mm po otočení pneu.
1875 kg
3500 kg
2300 kg
2600 cm3
42 kW / 57 PS
od 0,5 – 40 km / hod
12V 90A – 1080W
12V 88Ah
65 litrov
35 litrov
40 km/ hod
27x10,5 R15

POHON

-

KABÍNA
-

plná kabína stroja
jedno miestna s pevným neotáčavým sedadlom
Plná rovná strecha neotváracia
Sedačka na vzduchu vyhrievaná
klimatizácia
izolačné termo sklá, bočné ,,šúpacie“ otváranie okien
multifunkčný informačný panel : otáčky motora, počítadlo motohodín, tachometer, teplota motora
a hydromechaniky, mechanicky nastaviteľný volant, stav nádrže paliva, viacstupňové vetranie, plná
rovná strecha ,3 priehradky na odkladanie, slnečná clona - fólia, osvetlenie kabíny s kontaktmi na
dverách, textilný poťah, 2-b pás, predĺžená opierka,

HYDRAULIKA
-

multifunkčná konzola na ovládanie, vrátane prepínača jazdného programu s vypínačom diferenciálu,
hydraulické kĺbové riadenie s dvoma dvojčinnými hydraulickými valcami
2 dvojčinné zásuvné rýchlo spojky vpredu
1 dvojčinná hydraulická rýchlo spojka vzadu
Hydraulické čerpadlo 34 l/min pri 2700 ot/min
Regulátor prietoku od 1 do 35 l/min
Nastaviteľné čerpadlo od 0 do 80 l/min
Veľký multifunkčný joyistick pre ovládanie hydraulických funkcií s nastaviteľnou opierkou ruky
na všetky typy náradia s plávajúcimi polohami pre jednotlivé napojenie náradí
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ĎALŠIA VÝBAVA
-

predné zdvíhacie troj bodové zariadenia na náradia o výkone zdvihu 1100 kg
osove nakláňanie predného závesu
kódovací kábel na nadstavby 1 kusy
hydraulické odklopenie kabíny
hydraulické sklápanie nadstavieb do zadnej časti
sedempólová zásuvka vpredu pre bočné osvetlenie nesených predných prídavných zariadení
pracovné svetlomety v prednej časti vozidla
ochrana vozidla proti korózii zinkovaním
maják vozidla na kabíne vodiča
ručný plyn
zadné ťažné zariadenie guľa
autorádio s reproduktormi a anténou
nerezový výfuk

-

FAREBNÉ PREVEDENIE
lakovanie vozidla v sérii podvozok oranžová RAL 2004 a šasi šedá RAL 7021

Tento typ stroja sa vyznačuje hlavne :
-

maximálnou flexibilitou
kĺbovým systémom riadenie - natáčanie vľavo a vpravo umožňuje kĺb, takisto natáčanie v ose stroja
o 15 stupňov na každú stranu – vďaka tomu majú stroje veľmi dobré vlastnosti pri nabiehaní
a schádzaní z chodníkov
stabilizačným systémom v kĺbe stroja
stálym pohonom všetkých 4 kolies s možným mechanickým uzavretím oboch náprav pomocou
hriedelov
všetky kolesá rovnako veľké
veľkou kompaktnosťou, robustnosťou a obratnosťou
rozsiahlou možnosťou rozšírenia podľa daného účelu použitia
rýchlou výmenou nadstavieb a veľmi ľahkým prístupom ku všetkým potrebným ovládacím prvkom
veľký dojazd vozidla z dôvodu veľkej nádrže až 65 l
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Cena kolesového komunálneho traktora a príslušenstva
HOLDER B 55 ......................................................... 69 800,- €
Nadstavba zametacia so zberom .......................... 34 500,- €
Sypač SIMED SVS 0,6
.....................
7 200,- €
Šípová radlica SIMED PVS 130 ...................
3 350,- €
Zimná valcová kefa 130...........................
3 640, - €
Cena s spolu ...................................................... 118 490, - €
Ceny sú bez DPH

Stroj je pripravený na ďalšie prídavné zariadenia, zameták so zberom , kosačku bez zberu a bez
zberu , cisternu na vodu so striekacou lištou, zimnú valcovú kefu, korba iné náradie.

Podrobná špecifikácia a ďalšie prídavné zariadenia k HOLDRU C 250 sú popísané v katalógu
prídavných zariadení .

Odvoz a dovoz vozidla do servisného strediska KONNEX svojím špeciálnym prívesom.
Záruka na kolesový traktor: 24 mesiacov alebo 1500 Mth a príslušenstvo: 24 mesiacov
Termín dodania do 3 mesiacov podľa kapacity výroby.
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Záručný a pozáručný servis u držiteľa stroja pojazdným servisom alebo v servisnom stredisku
v Košickom kraji

Platnosť ponuky do 31.8.2019

Karol Kováč
konateľ spoločnosti
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