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GEEN COMPROMISSEN

GEMEENTELIJKE GEBRUIKERS 

EN DIENSTVERLENERS
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X 000:

HOLDER MAAKT HET VERSCHIL

De machines uit Metzingen hebben de laatste tien-

tallen jaren een grote schare fans bij gemeenten en 

dienstverleners opgebouwd. Met goede redenen, want 

aan het einde van de dag is met een Holder gewoon 

meer gedaan.

GEEN COMPROMISSEN

2
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GARANDEERT HET SYSTEEM HOLDER
Kwaliteit, veelzijdigheid, wendbaarheid, comfort: dat alles samen noemen 

wij het systeem Holder. Het is zo ontworpen, dat onze werktuigdragers niet 

alleen beter, maar ook efficiënter werken dan andere machines. 

DAT MAAKT HET VERSCHIL

3

ROBUUST EN BETROUWBAAR

  Minimale uitvaltijd
  Hoge restwaarde

VIER JAARGETIJDEN, ÉÉN HOLDER

  3 aanbouwruimten voor maximale gebruiksmogelijkheden
  Efficiënt dankzij 365 dagen inzetbaarheid per jaar

EXTREME WENDBAARHEID

  Zeer kleine draaicirkel dankzij knikbesturing
  Smalspoor voor het voetpad

RIJ- EN BEDIENINGSCOMFORT

  Doordacht en ergonomisch bedieningsconcept
  Rijsnelheid tot 40 km/h zonder problemen

MAXIMALE EFFICIENCY
VOOR DE GEBRUIKER!
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VIER JAARGETIJDEN – ÉÉN HOLDER  

De spreekwoordelijke veelzijdigheid heeft van de wertuigdra-

ger van Holder een gevraagde machine gemaakt. Het zijn de 

probleemoplossers bij de alledaagse werkzaamheden. 365 

dagen per jaar zijn ze gereed voor gebruik en optimaal uitge-

rust voor iedere toepassing. Wie kan rekenen, kan aan deze 

onverslaanbare prijs-prestatie-verhouding niet voorbij gaan.

Olie opruimen Kunstgrasreiniging Hogedrukreiniging Hondenpoepzuiger

Onkruidbestrijding OnkruidbestrijdingOpbouwveegmachineVeeg-zuig-combinatie 

Trechterstrooier

SneeuwruimerSneeuwvegerSneeuwfrezen

Bakstrooier Opbouwstrooier Loipen maken 

Sneeuw ruimen 

WINTERDIENST

VEGEN EN REINIGEN

SYSTEEM HOLDER: 

VEELZIJDIGHEID

4
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MULTIFUNCTIONEEL, ZOALS HET MOET

Drie aanbouwruimten, genormeerde driepunt-werktuigkop-

pelingen en een hoog rendement bij de krachtoverbrenging 

maken van de Holder-machines echte alleskunners. De verge-

lijking gaat op: een veelzijdige werktuigdrager plus flexibele 

werktuigkoppeling resulteert in een probleemoplossing en dat 

zorgt onder de streep voor een tevreden gebruiker. 

Brede maaier

SproeienVerticuteren en beluchtenBezandenTrommelmaaier met afzuiginstallatie

Maaien met armMulcheenheidMaai-zuig-combinatie 

Uitvoering geschikt voor  

gehandicapten

VorkheftruckRupsvoertuig

2-weg techniek Toepassing op luchthaven Militaire toepassing Achter graafinstallatie

Joystick- en afstandsbediening

SPECIALE TOEPASSINGEN

MAAIEN EN ONDERHOUDEN

5
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GOED WERK!

Het machineconcept van de C-, M- en S-serie werd 

speciaal voor gemeentelijke taken ontworpen: 

cabine voor en motor achter. Dat wil zeggen, de chauf-

feur heeft optimaal zicht op de voorste werktuigen. 

De plaats achter de cabine is bovendien bedoeld als 

derde opbouwruimte. Dankzij de optimale gewichts-

verdeling blijft het zw aartepunt in het midden van het 

voertuig liggen. 

Zo kan goed worden gewerkt! 

SYSTEEM HOLDER:       

VOERTUIGPRINCIPE

6

110215_HH_Holder_brochure_32p.indd   6 21/11/11   16:31



7

KNIKBESTURING: 

KEREN A.U.B.

Bij een conventioneel voertuig met fuseebesturing wordt door het 

sturen alleen de stand van de wielen veranderd; deze lopen dus niet 

in één spoor en de bocht moet ruimer worden genomen, zodat het 

achterwiel niet ergens blijft hangen. Bij een Holder met knikbestu-

ring wordt het gehele voorste deel van het voertuig exact in de juiste 

richting gestuurd. Zo volgen de voor- en achterwielen exact hetzelfde 

spoor. De stand van het werktuig kan zelfs worden aangepast. Wer-

ken op de centimeter nauwkeurig wordt zo heel eenvoudig.

TWEEDELIG CONCEPT: 

BODEMCONTACT BEHOUDEN

Bij het overrijden van een hindernis verdraaien de voertuigdelen ten 

opzichte van elkaar. Deze gepatenteerde knikbesturing verdeelt het 

voertuig in twee halve massa's. Ieder van deze massa's (voor- en ach-

terwagen) heeft een eigen tractie, een eigen zwaartepunt en verdeelt 

het gewicht over voor- en achterdeel. 

Bij de tocht door het terrein bewegen dus eigenlijk twee voertuigen 

zelfstandig. Deze rijdynamiek wordt ondersteund door de Holder-

wiellastcompensatie. De wiellastcompensatie ontwikkelt diagonale 

tegenkrachten, die alle vier wielen actief op de bodem drukken. 

WERKTUIGKOPPELING:

COMFORTABEL EN VEELZIJDIG

De werktuigkoppeling kan probleemloos en snel op verschillende aan-

bouwcategorieën worden ingesteld. Zowel het heffen en neerlaten 

als ook de instelling van de zij- en dwarshoek zijn vanaf de chauffeur-

plaats bedienbaar. De dubbelwerkende hydraulische cilinders zijn voor 

alle omstandigheden geschikt.

De aanbouwwerktuigen kunnen gemakkelijk, zonder gereedschap en 

veilig door één persoon worden gewisseld. De perfect opgestelde en 

goed toegankelijke hydraulische aansluitingen maken het wisselen van 

werktuigen eenvoudig. 

RIJBESTURING:

MET HAND EN VOET

Het automotive rijsysteem biedt twee verschillende rijtoestanden: 

het dynamisch rijden op de weg en het constant rijden voor de 

arbeidsprogramma's. Bij het dynamisch rijden drukt u op het gaspe-

daal en uw Holder versnelt traploos tot de maximale snelheid. Met 

een elektrisch schakelbare low-gear kunt u de snelheid halveren en 

de trekkracht verdubbelen. Bij het constant rijden werkt u met een 

constant motor- en aftakastoerental en regelt u de rijsnelheid onaf-

hankelijk daarvan. Bij SDS (Special Drive System) wordt het toerental 

van de aftakas via het handgas op de gewenste waarde ingesteld en 

de rijsnelheid wordt via het voetpedaal geregeld.

7
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WIELLASTCOMPENSATIE

Het slimme compensatiemechaniek onder het knik-

punt houdt de vierwielaangedreven wielen in alle 

rij- en belastingssituaties stevig op de grond. Vooral 

bij steil of oneffen terrein maar ook bij het overrijden 

van stoepranden is de Holder daardoor duidelijk in 

het voordeel.

ECHTE VIERWIELAANDRIJVING

Beide assen worden permanent aangedreven en kun-

nen met de differentieelsper 100% worden vergren-

deld. Dat zorgt voor goede trek- en schuifvermogens 

ook op problematisch terrein. Zelfs op moeilijk terrein 

en in de winter komt uitbreken uit het spoor niet 

voor.

VIER EVEN GROTE WIELEN 

Doordat de wielen even groot zijn wordt de onder-

grond gespaard en een optimale tractie bereikt. Bo-

vendien wordt de rolweerstand gereduceerd, omdat 

altijd spooroverlappend wordt gereden. Bovendien 

wordt de bandenslijtage duidelijk geminimaliseerd.

KNIKBESTURING

Wendbaarheid, nauwkeurigheid, sporing en minimale 

draaicirkel zijn onverslaanbare voordelen van de door 

Holder uitgevonden knikbesturing. Tijdens het rijden 

en ook tijdens stilstand, wordt bij het indraaien van 

de werktuigdrager het gehele voorste deel in de ni-

euwe richting verdraaid. Ook de aanbouwwerktuigen 

volgen, net zoals de krachtverdeling, de richtingsve-

randering.

VEELZIJDIGHEID

De werktuigdragers van Holder zijn geconstrueerd voor professionele toepassing het hele jaar door onder zware omstandigheden. 

Juist bij veeleisende taken en moeilijk terrein komen bij de veelzijdige voertuigen de sterke punten tot uiting.  

ANDERE KENMERKEN

 Standaard corrosiebescherming via waslaag

 Onderhouds- en servicevriendelijke constructie

  Elektronische diagnosemethode

  24 maanden garantie

 Genormeerde werktuigkoppelingen en aftakassen

 Werktuig wisselen zonder gereedschap

 Beste tractie door werktuigontlasting 

 Grote keuze aan banden voor alle  

 toepassingsgebieden 

SYSTEEM HOLDER:  

STANDAARD VOORDELEN

8
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VOORDELEN NUT

  Universele aansluitingen

  3 genormeerde aanbouwruimten 

  Toepassing het hele jaar door met één machine

  Korte inwerktijd dankzij logische indeling

 van de bedieningselementen

  Lage totaalkosten

  Lage investering

  Maximale belasting

  Geen voertuigwisseling en geen  

 gewenningsfase

BEDRIJFSKOSTEN

Een Holder vermindert de kosten voor het onderhoud 

van uw voertuigenpark. Want dat één enkele werk-

tuigdrager in onderhoud minder kost dan meerdere 

machines die slechts voor één doel geschikt zijn, is 

natuurlijk niet zo moeilijk te begrijpen. Bovendien 

heeft u ook minder ruimte nodig. 

TWEEDEHANDSWAARDE

Dankzij de spreekwoordelijke lange levensduur is een 

Holder, ook na jaren, nog zeer gewild op de tweede-

handsmarkt. Daarom hebben de machine bij door-

verkopen een hogere opbrengst. Kwaliteit betaalt 

zich uit.

ONDERHOUD

Al bij de constructie letten onze ingenieurs op de ser-

vicevriendelijkheid. De dagelijkse servicewerkzaam-

heden kunnen bijvoorbeeld ook met opgebouwde 

toebehoren worden uitgevoerd, dat bespaart tijd en 

geld.

ONDERHOUDSKOSTEN

De hoge kwaliteit betaalt zich terug: dankzij de lange 

levensduur zijn de kosten voor reparatie- en reserve-

onderdelen veel lager dan bij andere voertuigen. 

Bovendien betekenen minder reparaties ook minder 

stilstandtijd. 

INVESTERING

De aanschafkosten voor een multifunctionele werktuigdrager zijn duidelijk minder dan die voor meerdere voertuigen met maar 

één functie. Daarom is een Holder al bij de koop rendabel. 

SYSTEEM HOLDER: 
EFFICIËNT

Service en onderhoud
Lopende  

bedrijfskosten

Totaalkosten  

Multifunctioneel voertuig incl. aanbouw-

werktuigen t.o.v. specifiek voertuig

Aanschafkosten  

Multifunctioneel voertuig incl. aanbouw-

werktuigen t.o.v. specifieke voertuigen

T
o

ta
a

lk
o

st
e

n

Specifieke 
voertuigen

Specifieke 
voertuigen

Totaal- kosten 
Specifieke 
voertuigen

Totaal-  
kosten 

Specifiek voertuig: 
maaien

Specifiek voertuig: 
ruimten

Specifiek voertuig: 
vegen

Specifiek voertuig: 
onderhouden

Maaien

Vegen

Ruimen

Onderhouden

9
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VAN BUITEN KLEIN, VAN BINNEN GROOT

De geringe buitenmaten maken van de Holder V 130 

een zeer wendbare machine.

In de cabine ontbreekt het aan niets: comfortabele sto-

el, ergonomische bedieningselementen en uitstekend 

zicht rondom maken het werken plezierig.

V 130 

DE KLEINE WENDBARE

10
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 Servicevriendelijk door perfecte toegankelijkheid

 Werktuig wisselen door 1 man zonder gereedschap 

 Krachtig 27 PK motorvermogen

 Rustig lopen door lange wielbasis

 Hydrostatische rijwerk tot 27 km/h

 Groot tankvolume (27 l)

 Optionele aanhangerkoppeling

 Aanbouwwerktuigen voor verschillende 

 toepassingen beschikbaar

 Eenvoudig en comfortabel rijden

 Toelating tot het wegverkeer conform StVZO

ANDERE VOORDELEN

VEELZIJDIG

Twee aanbouwruimten maken de V 130 overal veelzijdig toepasbaar. 

Een bijzonder voordeel is de gemeenschappelijke container voor maai-

en en veeg-zuigen, dat bespaart geld voor een extra container, omdat 

minder opslagruimte nodig wordt.

  Combicontainer voor maaien en veeg-zuigen 
  Winterdienst met veegborstel, sneeuwploeg of frees
  Opbouwruimte voor laadbak en strooier

GESCHIKT VOOR PARKEERGARAGES 

De V 130 is niet alleen tegen alle vier jaargetijden opgewassen, maar 

ook tegen alle ruimteomstandigheden. Parkeergarages, onderdoor-

gangen, binnentuinen en stegen zijn geen enkel probleem. 

  Voertuighoogte minder dan 2 m
  Laag, sterk en wendbaar

GESCHIKT VOOR VOETPADEN

Met een totale buitenbreedte van 97 cm is de V 130 ideaal geschikt 

voor voetpaden; maar ook in smalle steegjes en bochtige plekken 

voelt deze zich thuis.  

  Totale buitenbreedte vanaf 97 cm
  Smal en krachtig

RUIMTEWONDER 

De plaats in de cabine van de V 130 is verbazingwekkend voor een 

voertuig van deze afmetingen. Dankzij de ruimte in de cabine ontstaat 

een aangename werkplek en is het werken niet vermoeiend. 

  Ruime cabine

  Zeer goed zicht rondom

  Gemakkelijk instappen

11 Meer informatie onder: www.max-holder.com/V130
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TOEGANG TOT EEN NIEUWE DIMENSIE

De nieuwe C-serie van Holder biedt hoog vermogen 

in compacte vorm. De volledig nieuw ontwikkelde 

werktuigdrager met knikbesturing is voorzien van alle 

Holder-voordelen en overtuigt door de combinatie van 

enorme krachtoverdracht en een voertuigbreedte die 

geschikt is voor voetpaden.

C 250 / C 270  

DE NIEUWE 110 CM KLASSE

12
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 Extreem geschikt voor steile plaatsen

 het hele jaar door

 4 rij- en werkniveaus met grenslastregeling

 Aanzuiging verse lucht vanaf bovenkant dak 

 Schuiframen in de deuren, dak kan worden open gezet

 Horizontaal en verticaal geveerde bestuurdersstoel

 Verwarmde voorruit en buitenspiegels (optie) 

 Geïntegreerde airconditioning (optie)

ANDERE VOORDELEN

COMFORTABEL

Het werkcomfort in de nieuwe C-klasse is uniek in deze voertuigklasse. 

Een ruime, op silent-blocks gelagerde cabine met zicht rondom en de 

grote binnenruimte laten het aan niets ontbreken. 

  Elastomeer-geveerde assen
  Bewaarmogelijkheden, flessenhouder en kledinghaak
  Hoog dak voor nog meer comfort

GEBRUIKERSVRIENDELIJK

De C-serie maakt het werken sneller en schoner, want tijdrovend 

nabewerken is niet meer nodig. Dankzij de nieuwe driedimensionale 

frontkoppeling wordt het optimale werkresultaat al bij de eerste werk-

zaamheden bereikt.  

  Graafkracht voor en achter 1100 kg
  Trekhaak en bovenkoppelstang in borgrail in hoogte verstelbaar
  Demping van de aanbouwwerktuigen bij rijden op de weg

TOEPASSING EN SNELHEID

De traploze snelheidsregeling tot 40 km/h zorgt ervoor dat de C-serie 

moeiteloos met het verkeer meekomt en dus geen rijdende hindernis 

wordt.  

  Enorme reikwijdte dankzij 65 l tankinhoud
  110 cm breed – geschikt voor voetpaden
  200 cm hoog – geschikt voor parkeergarage

MULTIFUNCTIONEEL

De C-serie is een multifunctionele werktuigdrager voor alle toepas-

singen: bij gemeenten, dienstverleners en facility management. De 

geniale constructie is ontwikkeld voor toepassing het hele jaar door.  

  3 genormeerde aanbouwruimten
  Universele werktuigkoppelingen
  Maximale flexibiliteit

13 Meer informatie onder: www.max-holder.com/C250
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TWEE MOTORUITVOERINGEN

De C-serie is leverbaar met twee verschillende  

motortypen.

De C 250 met 50 PK is ideaal geschikt voor alle to-

epassingen, waarbij de voordelen van de compacte 

constructie belangrijk zijn. Wanneer het aankomt op 

maximale krachtoverdracht en veelzijdige toepassingen, 

dan is de C 270 met 67 PK precies de juiste keus.  

C 250 / C 270  

DE NIEUWE 110 CM KLASSE

14
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ECONOMISCH

De veelzijdigheid van de C-serie maakt hogere productiviteit mogelijk 

en een gereduceerd machinepark. De aanschafkosten van dit multita-

lent zijn daarbij duidelijk lager dan die voor specifieke voertuigen voor 

de betreffende toepassingen.  

  Lange levensduur door hoge kwaliteit
  Minder reparatiekosten en minder stilstandtijden
  Hoge restwaarde

KRACHTIG 

De C 270 kan met 50 kW (67 PK) het hoogste vermogen in zijn klasse 

genereren. De nogmaals verbeterde wiellastcompensatie zorgt voor 

extra standvastigheid en tractie onder alle omstandigheden; dit garan-

deert optimale krachtoverbrenging.  

  Echte hydrostatische vierwielaandrijving
  Direct door de motor aangedreven frontaftakas
  Mechanische differentieelsper op beide assen

SERVICEVRIENDELIJK

De servicepunten van de C-serie zijn zeer goed toegankelijk en de 

dagelijkse servicewerkzaamheden kunnen ook met opgebouwde toe-

behoren worden uitgevoerd; de unieke hydraulisch kantelbare cabine 

maakt dat mogelijk.  

  Zonder gereedschap zwenkbare hydrauliek- en brandstoftanks
  Servicedeur voor kleine service en nooduitgang
  Accu van buitenaf toegankelijk zonder gereedschap

TWEEPERSOONS CABINE – VANAF MIDDEN 2011

Het nieuwe tijdperk is pas begonnen. Al in voorbereiding is een vari-

ant van de C-serie met een comfortabele tweepersoons cabine.  

Zo kan ook een tweede persoon comfortabel worden meegenomen.  

  2-persoonscabine bespaart extra voertuig
  Volwaardige tweede zitplaats

 Krachtige 90 A lichtinstallatie voor zware  

 winterse omstandigheden

 Meer oppervlakcapaciteit door hoger laadvermogen

 RVS-uitlaat

 Corrosiebescherming voor werktuigkoppeling

 Tot 80 l werktuigverstelpomp (optie)

ANDERE VOORDELEN

15 Meer informatie onder: www.max-holder.com/C250
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DE ALLROUNDER 

 

De Holder M 480 is de allrounder onder de gemeente-

lijke werktuigdragers: klein genoeg om overal te komen 

en sterk genoeg, zodat geen helling te steil is. Of het 

nu gaat om vegen, afzuigen of ruimen, de M 480 is 

voor alle doeleinden het perfecte voertuig. 

M 480   

ÉÉN VOOR ALLES

16
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ANDERE VOORDELEN

 Frontkoppeling met hydraulische  

 zij- en hellingverstelling

 Onderhoudsvriendelijk

 Werktuig wisselen zonder gereedschap

 De meest wendbare werktuigdrager in zijn klasse

 Traploze rijsnelheidsregeling tot 40 km/h

 4 rij- en werkniveaus met grenslastregeling

 3 aanbouwruimten 

KRACHTIGE HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Bij aanbouwwerktuigen met hoge eisen aan de hydrauliek komt de 

uitstekende techniek van de werktuigdrager tot uiting.   

  Omvangrijke uitrustingsmogelijkheden
  Werktuigverstelpomp 100 l/min
  Steekkoppelingen goed toegankelijk
  Aansluitingen gebruikersvriendelijk opgesteld

HOOGSTE LAADVERMOGEN 

De lange wielbasis van de Holder M 480 zorgt voor rustig rijden en  

optimale gewichtsverdeling. Dankzij de knikbesturing en de stuurhoek 

van 45° is de allrounder de meest wendbare in zijn klasse. 

  Korte, verstelbare werktuigaanbouw
  Driedimensionale verstelbare frontkoppeling
  Zware aanbouwwerktuigen kunnen zonder tegengewicht  

 worden opgebouwd.

ERGONOMISCHE BEDIENING

Via het slim ingedeelde bedieningspaneel met overzichtelijk folietoet-

senbord en vrij programmeerbare joystick kunnen alle functies snel en 

exact worden bediend.  

  Veelvoudige mogelijkheden door multifunctionele joystick
  Joystick kan door de chauffeur worden geprogrammeerd
  Overzichtelijk en veelzijdig

COMFORTABELE CABINE  

De grote, ergonomische cabine is een comfortabele werkplek in alle 

vier jaargetijden. In hoogte verstelbaar stuurwiel, een variabele zitposi-

tie en beenruimte ook bij schoenmaat 48 garanderen een ontspannen 

werkdag. 

  Vrij zicht op de aanbouwwerktuigen
  Geïntegreerde airconditioning 
  Vele opbergmogelijkheden

17 Meer informatie onder: www.max-holder.com/M480
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ALTIJD AAN DE TOP

92 PK en 3,6 l cilinderinhoud: de Holder S 990 is een 

krachtig voertuig voor de hoogste eisen en het zwaars-

te gebruik. Dit machineconcept is al jaren populair, 

want hier gaan eenvoudige bedienbaarheid en hoge 

productiviteit hand in hand. De hydrostatische knik-

besturing maakt de S 990 zeer wendbaar en zorgt voor 

100% sporing.

S 990   

HET KRACHTPAKKET

18
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ANDERE VOORDELEN

 Traploze rijsnelheidsregeling tot 40 km/h  

 4 rij- en werkniveaus met grenslastregeling

 3 volwaardige aanbouwruimten, daardoor veelzijdig 

 inzetbaar

 Elektrohydraulische werktuigontlasting 

 voor de beste tractie

 Uitgebreide eenhandbediening 

 via de multifunctionele joystick

 Grote 86 l tank voor lange inzet 

 zonder bijtanken

DRIEDIMENSIONALE FRONTKOPPELING

De hydraulische zij- en dwarshellingverstelling van de frontkoppeling 

maakt het werken gemakkelijker en effi ciënter. De frontkoppeling kan 

vanaf de bestuurdersplaats probleemloos en snel op de betreffende 

toepassing worden ingesteld. 

  Heffen en neerlaten
  Zij- en dwarshelling
  Aanbouwwerktuig kan daardoor ook worden meegestuurd
  Hefkracht 2700 kg

TWEE AANDRIJFCONCEPTEN IN ÉÉN

De Dual Drive is een rijwerk, die bij een snelheid vanaf 26 km/h van 

hydrostatisch rijden in een mechanische aandrijving overgaat. Deze 

aandrijvingsoptimalisatie is beschikbaar naar keuze als 30 en 40 km/h-

versie.

  Optimalisatie verbruik
  Reducering rijgeluiden

MECHANISCHE AFTAKASAANDRIJVING

De krachtige motoraftakassen brengen de krachten zonder verlies over 

op alle aanbouwwerktuigen.

  Genormeerde aftakassen
  Onder last bij- en afschakelbaar
  Directe krachtoverbrenging op alle aanbouwwerktuigen

KRACHTIGE SMALSPOORMACHINE  

De Holder S 990 is de krachtigste smalspoormachine ter wereld. 

De maximale vermogens van alle krachtmodules maakt deze onversla-

anbaar. 

  92 PK turbodiesel
  2 aftakassen voor directe krachtoverdracht
  120 l/min vermogenshydraulica
  Traploos hydrostatisch rijwerk met Dual Drive
  Vanaf 1,24 m totale buitenbreedte

19 Meer informatie onder: www.max-holder.com/S990
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DES TE WENDBAARDER, DES TE HOLDER

Met de knikbesturing en de bijzonder smalle totale 

breedte is de Holder L 560 ongeloofl ijk wendbaar.

De korte voorzijde en diepe doorgetrokken kap zorgen 

daarbij altijd voor vrij zicht op het werk. 

L 560  

DE WENDBARE LADER

20
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ANDERE VOORDELEN

ALLES IN DE HAND

De beste bedienbaarheid is een principe van Holder. Alle bedienings-

elementen van de L 560 bevinden zich overzichtelijk onder handbereik 

van de chauffeur. Zo heeft u alles stevig in de hand.

  Multifunctionele hendel
  Extra stuurapparaten en circulatieolie
  Differentieelsper voor kortstondig en continu bedrijf

 Afneembare frontkoppeling

 Grote keuze uit verschillende banden

 Lastschakelbare front- en achteraftakas

 Werksnelheid van 0,3 tot 35 km/h

 Smalle totaalbreedte vanaf 92 cm bij korte 

 wielbasis (optie)

 Openklapbare voor- en achterruit, dak

HOGER HEFVERMOGEN 

Dankzij de portaalas wordt een gewichtsvermindering gerealiseerd. 

Daardoor kunnen hogere lasten worden opgenomen.

  Grotere wielbasis
  Beste rijgedrag bij wegverkeer
  Hoog laadvermogen en dus zware aanbouwwerktuigen mogelijk

SNELLER SCHAKELEN

Door de omkeerschakeling is een sneller manoeuvreren bij alle werk-

zaamheden mogelijk. In combinatie met de knikbesturing bereikt u zo 

met de L 560 een hoge oppervlaktecapaciteit.

  Omkeerschakeling met 12 versnellingen vooruit en 12 versnellingen

 achteruit
  Voorkeuzefunctie voorwaarts/achteruit op bedieningshendel

FRONTLADER GESCHIKT VOOR ALLE TERREINEN

Met de permanente vierwielaandrijving op vier even grote wielen 

bereikt de Holder L 560 een ongeloofl ijk hoog klimvermogen. 

Door de wiellastcompensatie heeft de machine een uitstekende stand-

vastigheid en contact met de bodem in alle situaties.

  Snelwisselinrichting voor de werktuigen
  Laderconsole zonder gereedschap demonteerbaar
  Uitvoering met of zonder parallelgeleiding

21 Meer informatie onder: www.max-holder.com/L560
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HET TREKPAARD VOOR HET ZWARE WERK 

 

De Holder L 780 is uw sterke partner.  

Met de 78 PK, de hoogvermogenhydraulica en een 

uitstekende overbrengings- en aftakastechniek wordt u 

bij elke taak geholpen.

L 780   

DE VOLLE LADING

22
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ANDERE VOORDELEN

 Afneembare frontkoppeling

 Grote keuze uit verschillende banden

 Lastschakelbare front- en achteraftakas

 Werksnelheid van 0,3 tot 40 km/h

 Intelligente, omvangrijke arbeidshydraulica

 Cabine met schuiframen aan de zijkant en een  

 openklapbare achterruit

ERGONOMISCH EN COMFORTABEL 

De grote cabine is een comfortabele werkplek in alle vier jaargetijden. 

Via het slim ingedeelde bedieningspaneel met vrij programmeerbare 

joystick kunnen alle functies snel en exact worden bediend. 

  Individuele instellingen via folietoetsenbord mogelijk
  Geïntegreerde airconditioning zorgt voor een koel hoofd en schone  

 ramen
  Comfortabele stuur- en zitpositie met goed overzicht

ENORME TREK- EN SCHUIFKRACHTEN 

Vier even grote wielen, uitstekende tractie en de wiellastcompensa-

tie geven de L 780 een enorme standvastigheid en maken van deze 

machine het perfecte werkpaard.  

  Hoog rendement
  het hele jaar door
  Lader en onderhoudswerktuig in één

KEERKOPPELING MET 16 VERSNELLINGEN 

De L 780 maakt optimaal werken mogelijk dankzij de eenvoudig te 

bedienen omkeerschakeling. Zo kunt u zich helemaal op het werk 

concentreren.  

  Omkeerschakeling en high en low gear
  Voorkeuzefunctie 
  16 versnellingen vooruit en 16 versnellingen achteruit

KRACHTIG OPTREDEN 

Bij zware aanbouwwerktuigen en frontladergebruik kan deze speciale 

machine zijn troeven uitspelen. Natuurlijk kunnen werktuigen in front- 

en achteraanbouw tegelijkertijd worden gebruikt.  

  Rustig lopen dankzij portaalas 
  Hoog laadvermogen
  Zware aanbouwwerktuigen mogelijk

23 Meer informatie onder: www.max-holder.com/L780
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X 000:

EEN LEVEN LANG

De levensduur van een Holder is legendarisch. Sta 

echter op originele onderdelen van Holder. Want alleen 

dan kunnen wij garanderen, dat de kwaliteit tot de 

laatste bout klopt en dat uw Holder een echte Holder 

blijft. Op die manier is uw voertuig ook na vele jaren 

nog net zo gebruiksklaar als op de eerste dag. Origine-

le onderdelen van Holder kunt u direct bij uw Holder-

dealer krijgen.

FINANCIERING,  

HUUR EN SERVICE

24
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ALTIJD VOOR U BESCHIKBAAR

Alles begint met de overdracht van het voertuig: ook na de koop bent 

u bij uw Holder-dealer altijd aan het goede adres.  

Goed, dat een Holder dankzij de uitstekende kwaliteit zo weinig 

stilstandtijd heeft. En toch heeft uw dealer als streven, u te allen tijde 

gebruikszekerheid te bieden. En omdat een Holder langer meegaat 

dan andere voertuigen, zijn wij ook langer voor u beschikbaar.

FINANCIERING EN HUUR 

Financiering is voor ons geen onbekend woord. Wij bieden u op maat 

gesneden oplossingen inclusief de inruil van uw oude Holder-machine.  

Wanneer u liever huurt dan koopt, dan staan de huurvoertuigen 

van Holder voor u klaar. Wij bieden u voertuigen in nieuwstaat met 

aanbouwwerktuigen voor uiteenlopende toepassingen. Onze flexibele 

huurconcepten bieden voor iedere vraag de juiste oplossing. 

VAKMENSEN ONDER ELKAAR

Service, onderhoud, klantenservice: hoe u het ook noemt, uw Holder-

dealer is daarvoor het juiste aanspreekpunt. Hij kent alle voertuigen en 

aanbouwwerktuigen het beste en wordt bij nieuwe modellen regel-

matig door ons bijgeschoold.  

Zo weet u zeker dat u met een vakman te maken hebt en uw Holder 

blijft altijd in de beste toestand.

DIE LOOPT GEGARANDEERD

Op alle voertuigen van Holder geven wij rustig twee jaar garantie. 

Perfect uitgebalanceerde onderhoudspakketten afhankelijk van model 

en toepassing ronden ons serviceconcept af. 

Het totaal zorgeloos pakket tenslotte biedt u een omvangrijke ver-

zekering. Daarmee garanderen wij drie jaar de optimale zekerheid in 

geval van schade voor uw voertuigen en aanbouwwerktuigen. Daarop 

kunt u net zo vertrouwen als op uw Holder.

25
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HOLDER BLIJFT HOLDER

Sinds 2008 is Holder weer stevig in Duitse handen. 

Drie succesvolle ondernemers uit Baden-Württemberg 

hebben het merk teruggebracht naar de oude kracht. 

Max Holder GmbH heeft zich erop bezonnen, wat de 

onderneming groot heeft gemaakt: hoge kwaliteit, 

Zwabische mentaliteit en innovatieve ideeën.

ONDERNEMING

26
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CITATEN

MADE IN METZINGEN

Net zoals altijd fabriceert Holder in Metzingen. De keuze voor produc-

tie in Duitsland is een deel van de bedrijfsfilosofie. Daarmee waar-

borgt Holder de hoge kwaliteit, die alle voertuigen kenmerkt. 

Hoogwaardige onderdelen, gecertificeerde leveranciers en geopti-

maliseerde productieprocessen garanderen de hoge kwaliteit van de 

Holder-tractoren. Bovendien kan zo snel op de speciale wensen van 

de klanten worden ingespeeld, want uw Holder wordt voor u op maat 

gemaakt. Dit alles zorgt wereldwijd voor de tevreden klanten.

VAN PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS

Holder-tractoren zijn geconstrueerd voor professionele toepassing on-

der zware omstandigheden. Om het vertrouwen van de klanten niet 

te beschamen, geven de medewerkers elke dag het beste. 

Daarom vindt u de Holder-producten ook alleen bij de exclusieve vak-

handel. Alleen zo kan optimaal advies en professionele service worden 

gewaarborgd.

PIONIER IN DE VOERTUIGCONSTRUCTIE

In 1954 schreef Holder geschiedenis: de eerste vierwieltractor met

permanente aandrijving, knikbesturing en vier even grote wielen

bracht de vakwereld tot verbazing.  

De voordelen van dit nieuwe constructieprincipe werden snel 

geaccepteerd en de legendarische betrouwbaarheid van een Holder 

zorgde ervoor, dat enkele tractoren van het eerste uur nu nog in 

gebruik zijn.

»De capaciteiten van de Holder-

machines overtuigt ons.« 

Dieter Seitz, Bauhof Bad Urach

"Mijn Holder-klanten willen eenvou-

dig geen ander voertuig."

Harald Kalinke, Holder-dealer

"Onze klanten geven hoog op van 

Holder. Wij waarborgen, dat dat zo 

blijft."

Wolfgang Frank, testmedewerker bij Holder

»De volgende wordt weer een 

Holder. Ik verheug mij nu al op 

de testrit.«

Rudolf Dick, inwoner kasteel Ludwigsburg 

27
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X 000:

HARTELIJK WELKOM!

Het nieuwe klantencentrum is de hele wereld van 

Holder op één plaats. De nieuwste modellen, histori-

sche rariteiten en een uitdagend demopark wachten 

op u. Wij nodigen u hartelijk uit en kijken uit naar uw 

bezoek.

KLANTENCENTRUM EN 

DEMOPARK

28
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EEN HOLDER MOET MEN ERVAREN

Gelooft u alleen dat, wat u zelf heeft uitgeprobeerd? Dan wordt u 

toch gewoon testrijder! In ons demopark kunt u eigen indrukken op-

doen en alle beschikbare werktuigdragers uitgebreid testen. Zo kunt u 

de uitstekende rij-eigenschappen en de spreekwoordelijke veelzijdig-

heid van een Holder zelf beleven. 

OPLEIDING EN TRAINING

Onze ruime opleidingsruimte staat tot uw beschikking. Het moder-

ne cafetaria daarnaast is toegankelijk voor medewerkers en klanten. 

Onder het genot van een kleine verfrissing kunnen ervaringen, tips en 

vakkennis direct worden uitgewisseld. 

DAT WAREN NOG EENS TIJDEN

Een klein museum herinnert aan de toonaangevende uitvindingen en 

vele fascinerende innovaties van de onderneming. Liefdevol onder-

houden Holder-oldtimers en een historische galerie met expositiestuk-

ken uit meer dan honderd jaar ondernemingshistorie laten de geschie-

denis tot leven komen. 

DE WERELD VAN HOLDER

In het klantencentrum kunt u Holder van nabij beleven. Hier stellen 

wij onze werktuigdragers aan u voor en beantwoorde wij graag uw 

vragen. Natuurlijk kunt u ook uitgebreid proefrijden en testen, welke 

Holder voor uw toepassing het beste geschikt is. 

29

110215_HH_Holder_brochure_32p.indd   29 21/11/11   16:31



TECHNISCHE GEGEVENS (SAMENVATTING)
V 130 C 250 C 270 M 480 

M
o

to
r

Motor Perkins 4-takt diesel Kubota 4-takt diesel Kubota 4-takt turbodiesel Deutz 4-takt turbodiesel

Cilinder 1.131 cm³ 2.600 cm³ 2.600 cm³ 3.619 cm³

Vermogen 19,7 kW (27 PK) 36,5 kW (50 PK) 49,2KW (67 PK) 56,5 kW (77 PK)

Cilinders 3 4 4 4

Koeling Waterkoeling Waterkoeling Waterkoeling Geïntegreerde olie-luchtkoeling

Luchtfilter Droogluchtfilter Droogluchtfilter Droogluchtfilter
Droogluchtfilter met akoestische 
waarschuwingsinrichting

Tankinhoud (brandstof) 27 l 65 l 65 l 60 l

A
a

n
d

ri
jv

in
g

Overbrenging Hydrostatisch rijwerk
Hydrostatisch rijwerk  
digitaal-elektronisch geregeld

Hydrostatisch rijwerk  
digitaal-elektronisch geregeld

Hydrostatisch rijwerk  
digitaal-elektronisch geregeld

Aandrijving
Permanente vierwielaandrijving,  
4 even grote wielen

Permanente vierwielaandrijving, 
4 even grote wielen

Permanente vierwielaandrijving, 
4 even grote wielen

Permanente vierwielaandrijving,  
4 even grote wielen

Differentieelsper -

Voor en achter, tegelijkertijd  
elektrohydraulisch schakelbaar,  
bediening via tuimelschakelaar,  
werkt 100% op beide assen

Voor en achter, tegelijkertijd  
elektrohydraulisch schakelbaar,  
bediening via tuimelschakelaar,  
werkt 100% op beide assen

Voor en achter, tegelijkertijd elektro-
hydraulisch schakelbaar,  
bediening via tuimelschakelaar,  
werkt 100% op beide assen

Max. snelheid
2

27 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Aftakas -

Lastschakelbare onafh. motoraftakas 
– voor: 1000 tpm –  
achter: 540 tpm – hydraulische 
aftakas

Lastschakelbare onafh. motoraftakas 
– voor: 1000 tpm –  
achter: 540 tpm – hydraulische 
aftakas

Lastschakelbare, onafh. motoraftakas 
– voor: 1000 tpm – achter:  
540 tpm– elektrohydraulisch bedien-
de lamellenkoppeling

Remmen
Mechanisch bediende  
trommelremmen

Hydraulisch bediende trommelrem, 
werkt als vierwielrem op alle vier 
wielen

Hydraulisch bediende trommelrem, 
werkt als vierwielrem op alle vier 
wielen

Hydraulisch bediende trommelrem, 
werkt als vierwielrem op alle vier 
wielen

Stuurinrichting
Volledig hydraulische knikbesturing 
(load-sensing)

Volledig hydraulische knikbesturing 
(load-sensing)

Volledig hydraulische knikbesturing 
(load-sensing)

Volledig hydraulische knikbesturing 
(load-sensing)

H
yd

ra
u

li
e

k

Hydraulische installatie/pomp
1. Circuit 22 l/min 
2. Circuit 25 l/min + 40 l/min

35 l/min., indien gewenst tandem-
pomp, 25 l/min  + 40 l/min; andere 
optie: regelbare pomp 80 l/min

35 l/min., indien gewenst tandem-
pomp, 25 l/min + 40 l/min; andere 
optie: regelbare pomp 80 l/min

42,5 l/min, indien gewenst tandem-
pomp met capaciteitsregelaar, 
35 l/min + 27,5 l/min; andere optie: 
werktuigpomp 100 l/min

Hoeveelheid hydraulische olie 19 l 35 l 35 l 42 l

Graafkracht achter -
1100 daN, normdriepunt KAT IN 
en KAT I

1100 daN, normdriepunt KAT IN 
en KAT I

2000 daN, normdriepunt KAT I en 
KAT II

Graafkracht voor 500 daN, KAT 0 systeem Holder
1100 daN, normdriepunt KAT IN 
en KAT I

1100 daN, normdriepunt KAT IN 
en KAT I

2000 daN, normdriepunt KAT I en 
KAT II

Extra stuurventielen
Omvangrijke uitbreidingsmogelijkhe-
den, afgestemd op het betreffende 
gebruik

Omvangrijke uitbreidingsmogelijkhe-
den, afgestemd op het betreffende 
gebruik

Omvangrijke uitbreidingsmogelijkhe-
den, afgestemd op het betreffende 
gebruik

Omvangrijke uitbreidingsmogelijkhe-
den, afgestemd op het betreffende 
gebruik

C
a

b
in

e Cabine Volledige cabine Volledige cabine Volledige cabine Volledige cabine

Airconditioning en actief koolstoffilter In voorbereiding Optie Optie Optie

G
e

w
ic

h
t 

1

Leeggewicht 1.000 kg 1.875 kg 1.875 kg 2230 - 2.390 kg

Toel. totaal gewicht 1.780 kg 3.200 kg 3.200 kg 4.000 kg

Toegestane aslast voor/achter 1.050 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.500 kg

Steunlast op de aanhangerkoppeling 750 kg 750 kg 750 kg 600 kg

A
fm

e
ti

n
g

e
n

Wielbasis 1.300 mm 1.700 mm 1.700 mm 2.005 mm

Totale lengte met achterdriepunt 2.700 mm 2.960 mm 2.960 mm 4.140 mm

Totale hoogte met cabine 
2

1.963 mm 2.000 mm - 2.194 mm 2.000 mm - 2.194 mm 2190 - 2.250 mm

Totale hoogte met rolbeugel
2

- - - -

Spoor 
2

747 mm 882 - 1.214 mm 882 - 1.214 mm 990 - 1.170 mm

Kleinste totale buitenbreedte 
2

975 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.264 mm

Laadvlak/laadvloermaat
1.300 x 800 x 250 mm of 
1.400 x 1.000 x 250 mm

1.250 x 1.060 x 300 mm 1.250 x 1.060 x 300 mm 1.530 x 1.200 x 300 mm

1 
incl. chauffeur van 75 kg, afhankelijk van banden en uitrusting   

2
 afhankelijk van banden  

2798
915

535

1288

1
7
3
0

2
0
0
0
 -
 2

0
1
6

1
8
1
0

7
5

7
5

Wielbasis 1700

1
2
4
5

1
1
1
5

605

4140 1414

517

2
1
9
0
-2

2
5
0

1
7
0

1
0
0

Wielbasis 2005

495,5 Wielbasis 1300

2696,5

1300

823

976

5
2
9

1
6
53

6
3

1
9
6
3

1
9
5

1
4
2

V
 1

3
0

C
 2

5
0
/
2
7
0

M
 4

8
0

30

110215_HH_Holder_brochure_32p.indd   30 21/11/11   16:31



BANDEN
S 990 L 560 (PORTAALAS) L 780 (PORTAALAS)

Deutz 4-takt turbodiesel Deutz 4-takt diesel Deutz 4-takt turbodiesel

3.619 cm³ 3.619 cm³ 3.619 cm³

68 kW (92 PK) 45,9 kW (62 PK) 56,5 kW (77 PK)

4 4 4

Waterkoeling Geïntegreerde olie-luchtkoeling Geïntegreerde olie-luchtkoeling

Droogluchtfi lter met akoestische 
waarschuwingsinrichting

Droogluchtfi lter met akoestische 
waarschuwingsinrichting

Droogluchtfi lter met akoestische 
waarschuwingsinrichting

86 l 51 l 51 l

Hydrostatisch rijwerk digitaal-elektro-
nisch geregeld, Dual Drive

Volledig synchrone 12-versnelling 
keerkoppeling

Volledig synchrone 16-versnelling 
keerkoppeling

Permanente vierwielaandrijving, 
4 even grote wielen

Permanente vierwielaandrijving, 
4 even grote wielen

Permanente vierwielaandrijving, 
4 even grote wielen

Voor en achter, tegelijkertijd elektro-
hydraulisch schakelbaar, 
bediening via tuimelschakelaar, 
werkt 100% op beide assen

Voor en achter, tegelijkertijd elektro-
hydraulisch schakelbaar, 
bediening via tuimelschakelaar, 
werkt 100% op beide assen

Voor en achter, tegelijkertijd elektro-
hydraulisch schakelbaar, 
bediening via tuimelschakelaar, 
werkt 100% op beide assen

40 km/h 35 km/h 40 km/h

Lastschakelbare, onafh. motoraftakas 
– voor: 540 / 1000 tpm – 
achter: 1000 tpm– elektrohydraulisch 
bediende lamellenkoppeling

Lastschakelbare, onafh. motorafta-
kas – voor: 1000 tpm – achter: 540 
/ 750 tpm– mechanisch bediende 
lamellenkoppeling

Lastschakelbare, onafh. motoraftakas 
– voor: 1000 tpm – achter: 540 / 750 
tpm– elektrohydraulisch bediende 
lamellenkoppeling

Hydraulisch bediende natte lamel-
lenrem, werkt als vierwielrem op alle 
vier wielen

Hydraulisch bediende natte lamel-
lenrem, werkt als vierwielrem op alle 
vier wielen

Hydraulisch bediende natte lamel-
lenrem, werkt als vierwielrem op alle 
vier wielen

Volledig hydraulische knikbesturing 
(load-sensing)

Volledig hydraulische knikbesturing 
(load-sensing)

Volledig hydraulische knikbesturing 
(load-sensing)

42,5 l/min, indien gewenst tandem-
pomp met capaciteitsregelaar, 
35 l/min + 27,5 l/min; andere optie: 
vermogenshydraulica 80 l/min, 
werktuigpomp 120 l/min

35 l/min, indien gewenst tandem-
pomp met capaciteitsregelaar, 
35 l/min + 27,5 l/min

42,5 l/min, indien gewenst tandem-
pomp met capaciteitsregelaar, 
35 l/min + 27,5 l/min

45 l 18 l 18 l

1500 daN, normdriepunt KAT I en 
KAT II

1800 daN, normdriepunt KAT I
2250 daN, normdriepunt KAT IN 
en KAT I

2700 daN, frontdriepunt KAT I en 
KAT II

700 daN, frontdriepunt KAT I
750 daN, frontdriepunt KAT I en 
KAT II

Omvangrijke uitbreidingsmogelijkhe-
den, afgestemd op het betreffende 
gebruik

Omvangrijke uitbreidingsmogelijkhe-
den, afgestemd op het betreffende 
gebruik

Omvangrijke uitbreidingsmogelijkhe-
den, afgestemd op het betreffende 
gebruik

Volledige cabine
Naar keuze rolbeugel, deelcabine 
(met dak en voorraam) of volledige 
cabine

Naar keuze rolbeugel, deelcabine 
(met dak en voorraam) of volledige 
cabine

Optie Optie Optie

2638 - 2.790 kg 1960 - 2.540 kg 2305 - 2.728 kg

4.500 kg 2.800 kg 4.000 kg

2.700 kg 1.700 kg 2.400 kg

800 kg 600 kg 800 kg

1.827 mm 1.752 mm 1.827 mm

3779 - 4.111 mm 3.309 mm 3422 - 3.566 mm

2181 - 2.243 mm 2006 - 2.075 mm 2153 - 2.236 mm

- 2049 - 2.116 mm 2033 - 2.116 mm

960 - 1.284 mm 811 - 1.164 mm 960 - 1.324 mm

1.326 mm 1.011 mm 1.234 mm

1.530 x 1.200 x 215 mm - -

Technische wijzigingen voorbehouden            

Hier ziet u een selectie van de meest 

gangbare banden. Natuurlijk zijn er vele 

alternatieven voor alle toepassingsgebie-

den en bodemgesteldheden. 

Uw dealer geeft u graag advies.

320/65 R18

340/65 R18

Open bodem

350/60-17,5

Open en begroeide bodem

425/55 R17 AC70

Open en begroeide bodem, extreme steile 

stukken

33x15, 50-15

Begroeid terrein

7.50 R18

250/80 R18

280/80 R18

Open bodem

425/55 R17

Extreme steile hellingen

31x11,5/15

Straatbanden

33x18ll x 16.1

Golfbaanbanden

1301 822
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Max Holder GmbH

Max-Holder-Straße 1
72555 Metingen
Duitsland

Telefoton: +49 7123 966-0
Telefax: +49 7123 966-213

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

Optimaal advies, verkoopondersteuning en service bij uw Holder-partner: 
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