
Tiszta, biztonságos és járható utak és városok



EGYSZERŰSÉG 
Termékeinket könnyű legyártani, megrendelni és 
használni. Nem kell beállítani, bekapcsolás után 
máris működik. 
 
• Könnyen alkalmazkodik a különböző hordozó-
járművekhez

• Rendeljen alkatrészeket éjjel-nappal webáru-
házunkban

• Gyors kiszállítás

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Mindent megteszünk, hogy biztonságos környezetet 
teremtsünk az alkalmazottak, a gépkezelők és a 
közlekedők számára. 

• Biztonság mind a sofőrök, mind a közlekedő számára

• Szabadalmaztatott biztonsági megoldások

• Megfelel minden új jogi követelménynek és 
   szabályozásnak

FENNTARTHATÓSÁG  
Szervezetünket, valamint termékeinket a gyártás 
és a termékek életciklusának alacsony környezeti 
hatása jellemzi. 

• Hatékonyság

• Jövedelmezőség

• Hosszú élettartam

1 2 3 4MEGBÍZHATÓSÁG 
A Holms választásakor Svédországban tervezett 
és gyártott terméket választ. Ezáltal biztonságos 
és megbízható tartozékokat vásárolhat, amelyek 
éveken át megbízhatóan működnek akár a zord 
északi éghajlaton is. 

• Svéd cég 90 éves tapasztalattal

• Robot hegesztés

• ISO tanúsítvány

Meggyőző érvek, hogy 
miért jó választás a Holms
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Holms PH
Kiváló pick-up seprés

A Holms PH a legnagyobb pick-up seprőgépünk nagyméretű kompakt 
rakodógépekre és közepes méretű rakodógépekre. Kompakt kialakításának 
köszönhetően a súlypont közelebb esik a hordozóhoz a nagyobb emelési 
teherbírás érdekében. A kefe két különböző méretben kapható és közvetlen 
működésű hidraulikus motor hajtja a hordozójármű hidraulikus rendszerének 
maximális kihasználása érdekében. A Holms PH három szélességben kapható: 
2,2, 2,5 és 3,0 m.

A Holms seprőgép kiegészítőket 
úgy tervezték, hogy a kezelő 
számára a lehető legjobb 
irányítást biztosítsák. 
A hengerkefe egyedi 
felfüggesztéssel tökéletesen 
követi a talajt. Számos hasznos 
funkciót is tartalmaz, melyek 
időtakarékossá és egyszerűbbé 
teszik a munkát.

Holms PL 
Szereljefel Dusterbuster kiegészítővel 
a tökéletes pormentesítésért

A Holms PL rugalmas seprőgép kompakt rakodókhoz, traktorokhoz és hom-
lokrakodókhoz használható. A kompakt kialakítás alacsony építési magasság-
gal jó láthatóságot kínál alacsony hordozójárműveken is. Az innovatív keret 
lehetővé teszi a talaj követését akkor is, ha az út felülete egyenetlen. A Holms 
PL háromféle szélességben kapható: 1,5, 1,85, 2,15 m és 2,5 m. 

HASZNOS ALKATRÉSZEK:

oldalkefe
A szennyeződést a 
központ felé irányítja, 
és minimalizálja a por 
terjedését.

ellensúlyozás
Egyedülálló megoldás annak 
biztosítására, hogy a kefe 
egyenletes talajnyomást 
tartson fenn.

HASZNOS ALKATRÉSZEK:

a kefemag
A talajkövető felfüggesz-
tés biztosítja az optimális 
seprési hatékonyságot 
bármilyen körülmények 
között

úszó felfüggesztés
Segítségével képes le-
követni a gép az egyene-
tlen felszínt is átállítás 
nélkül

54 További információ a Holms seprőgép tartozékairól a www.holms.com oldalon található További hasznos alkatrészek és opciók a www.holms.com oldalon találhatók
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Holms SH
Hatékony seprés rakodók és speciális járművek számára

Holms SP
Erős seprőhenger ipari sepréshez

Holms Compact
Seprőgépek kotrógépekhez és speciális gépekhez

Holms Duo
Rugalmas seprőhenger kisebb hordozójárművekhez

A Holms SH egy nagyobb méretű seprőgépünk, amely képes egyenetlen 
útfelületen nagyobb sebességet működni. A Holms SH gumikerekes homlok-
rakodókon, teherautókon és egyéb speciális járműveken használható. 
A magasság és a dőlésjelzők megkönnyítik a gép beállítását. A Holms SH 
három szélességben kapható: 2,5, 3,0 és 3,5 m.

A Holms SP egy rendkívül masszív seprőhenger ipari sepréshez nagyobb kerekes 
rakodókhoz. Alkalmazható a kőzetfeldolgozásból származó hulladékok elta-
karításához, külszíni fejtéseken és fűrészüzemekben. A Holms SP-t két közvetlen 
működésű hidraulikus motor hajtja.
A gép közvetlenül csatlakozik a hordozójármű adapteréhez, és csuklós csatla-
kozókkal rendelkezik, amelyek gyorsabbá és egyszerűvé teszik a gép beállítását. 
A Holms SP három szélességben kapható: 2,5, 3,0 és 3,5 m.

A Holms Compact a legkisebb seprőhengerünk. Nehezen hozzáférhető 
helyek seprésére tervezték, például kotrásra vagy hókotrásra. A Holms 
Compact különféle motorokkal választható, hogy a legjobban megfeleljen 
a hordozójármű hidraulikus teljesítményének. A Holms Compact háromféle 
szélességben kapható: 1,0, 1,5 és 2,0 m. 

A Holms DUO egy sokoldalú seprőhenger, amely további modulokkal bővít-
hető, például gyűjtőedény, szórófejes rendszer és extra kefevédelem - min-
dezt az Ön igényeinek megfelelően. Kiválóan megtervezett hidraulikus rends-
zerének köszönhetően még kisebb hordozójárművek is használhatják a Holms 
DUO-t. A gép három szélességben áll rendelkezésre: 1,5, 1,85 és 2,15 m. 

Holms SL
Rugalmas seprőhenger kisebb hordozójárművekhez 

A Holms SL egy sokoldalú seprőszerkezet kisebb hordozójárművekhez mind 
elülső, mind hátsó rögzítéshez. Ezt a gépet kis és zárt terekre tervezték, de 
nehéz körülmények között is képes működni. Két új funkció és kiegészítő 
tartozik hozzá: SL-City - nagyobb sárvédő városi használatra és az SL-Citysalt, 
amely ugyanazt a funkciót kínálja, plusz egy víztartály a sóoldat szórásához 
hókotrás közben vagy a normál porszabályozáshoz. A Holms SL négyféle 
szélességben kapható: 2,0, 2,2, 2,5 és 2,8 m.  

AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK:

szórófej
A szennyeződéseket a 
középre irányítja, és 
minimalizálja a port.

SL-CITY
Sárvédő városi és más 
területeken történő használa-
tra, ahol célszerű elkerülni a 
fröccsenést.

HASZNOS ALKATRÉSZEK:

dőlés- és magasságjelzők
A megfelelő szint beállítása 
könnyű a magasság és a 
dőlésjelzőkkel.

ellensúlyozás
Egyedülálló megoldás 
annak biztosítására, hogy 
a hengerkefe egyenletes 
talajnyomást tartson fenn.

HASZNOS ALKATRÉSZEK:

EGYEDI FELFÜGGESZTÉS RENDSZER
Az alváz dőlésjelzővel van felszerelve. Megfelelő szöggel 
és körülbelül 5-10 cm hasmagassággal rendelkezik. A 
seprőhenger felfüggesztése biztosítja a megfelelő 
talajnyomást, függetlenül a kefe kopásától.  

AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK:

sárvédő
További védelem a fröccsenések ellen különösen szenny-
ezett területeken.

HASZNOS ALKATRÉSZEK:

magasságjelző
A port középre irányítja, 
és minimalizálja a por 
terjedését.

szabadalmaztatott 
felfüggesztés
a leghatékonyabb seprés 
érdekében.

Holms Brush
Sokoldalú seprő kotrógépekhez.

A seprőfej széleskörűen felhasználható, kotrógépeken és targoncákon. A 
Holms Brush segítségével kavicsos területet behavazott buszmegállókat, 
istállókat vagy a forgalomtól elzárt területeket tisztíthat meg kockázat nélkül. 
A Holms Brush-nak nincsenek mozgó alkatrészei, és rendkívül strapabíró.

AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK:

felszerelés kotrógépre
A standard modell tartalmazza az adaptert, a kotrógép 
felszerelési lehetőség opcionális.

SEPRŐGÉP TARTOZÉKOK:

76 További információ a Holms seprőgép tartozékairól a www.holms.com oldalon található További hasznos alkatrészek és opciók a www.holms.com oldalon találhatók



HÓKOTRÁS 
Kisebb mennyiségű hó esetén a Holms seprőgép kiváló megoldást 
nyújt a hóeltakarításhoz és a sószóráshoz.
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AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK:

Floatarm™
Állítsa be az eke szárnyainak talajnyomását a Floatarm ™ 
segítségével, miközben a haladási irányban is rugalmas 
marad a felfüggesztés.

Holms PV
Variálható állású hóeke sokoldalú és biztonságos városi 
használatra

Holms SB
Robusztus kanál traktorokhoz és rakodógépekhez

Az új Holms PV variálható állású hóekét városi hóeltakarításra terveztük. Az 
alacsony hótolópajzs jobb láthatóságot nyújt, a kialakítás pedig lehetővé teszi 
épületek megközelítését. Az egyedi kialakítás az ekét erőssé, könnyűvé és 
flexibilissé teszi, alacsonyabb energiafogyasztással. A Holms PV multi-tenge-
lykapcsolóval kapható, két magasságban, 0,8 m és 1,0 m, valamint öt külön-
böző szélességben: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 és 4,0 m. 

A Holms SB galvanizált homokszóró kanál homlokrakodókhoz és traktorokhoz. 
Akárcsak a kínálat többi része, a piac legjobbjai közé tartozik, ezért háromé-
ves garanciát vállalunk érte. A kanál több hasznos alkatrésszel van felszerelve 
és kétféle méretben kapható, 1,0 vagy 2,4 m3 térfogattal.

Holms PD
Most még jobb láthatósággal közutakon és nyílt tereken

A Holms PD Plus a Holms PD átlós hóeke változata közutakon és nyílt tereken 
történő hóeltakarításhoz. Ez a hóeke csúszótalppal is elérhető, amely hatékony-
abb hóeltakarítást biztosít nagy sebességnél. A Holms PV multi-tengelykapcs-
olókkal kapható, két magasságban és öt szélességben: 0,8 méter és 1 méter 
magas. 2,4 m, 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m és 4 m széles.

HASZNOS ALKATRÉSZEK:

közvetlenül hajtású 
hidraulikus motor
Nincs szükség kényes 
láncokra.

új rögzítési rendszer
Alkalmazza a rögzítést az 
igényeknek megfelelően pár 
rögzítési ponttal.

HASZNOS ALKATRÉSZEK:

pozitívszögű csúszótalp
A pozitívszögű csúszótalp 
hatékony energiafel-
használást és gazdaságos-
abb működést biztosít.

hófogó
Tökéletes olyan helyeken 
alkalmazni, ahol gyorsan le 
akarja állítani a hótömeget.

HÓEKÉK:

További információ a Holms hóekékről a www.holms.com oldalon található További hasznos alkatrészek és opciók a www.holms.com oldalon találhatók 1110

A Holms V-Plough Flared a leghidegebb éghajlatra és a legmagasabb 
hóállásra kifejlesztett hóeke. A vágásokkal és optimális hóáramlással az eke-
korongokon keresztül hatékonyan eltávolítja az összes havat. Három külön-
böző méretben kapható. A hóeke szárnyai optimális hóvetést biztosítanak,  
miközben az eke közepe jól látható marad.

Holms PVF
Az északi éghajlatra tervezve

AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK:

Floatarm™
Állítsa be az eke szárnyainak talajnyomását a Floatarm ™ 
segítségével, miközben a haladási irányban is kíméletesen 
flexibilis marad.



HOLMS DUO (Műszaki adatok víztartállyal) 1,50 1,85 2,15

Munkaszélesség (m) 1,50 1,85 2,15

Max. szélesség (m) 1,75 2,1 2,4

Max. magasság, kivéve rögzítések (m) 0,8 0,8 0,8

Hossz kanál nélkül (m) 1,3 1,3 1,3

Víztartály űrtartalom (liter) 100 100 100

Tömeg (kg) 318 324 331

Kefe átmérő (m) 0,6 0,6 0,6

Min./max. olajáram (liter /min) 30/80 30/80 30/80

Áramláskorlátozóval (liter/min) 110 110 110

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK 
• Hidraulikus szögbeállítás
• Sárvedő
• Rádióvezérlés
• Elektrohidraulikus szögbeállítás. Csak 
rádióvezérléssel érhető ek.

• Első támasztókerék
• Kanál
• Szórófej rendszer
• Áramslásblokk hidraulikus rendszer

Minden tömeg hozzávetőle-
ges. A rögzítési tömeg nem 
tartalmazza a rögzítőket. 

HOLMS PH 2,2 2,5 3,0 2,2 2,5 3,0

Munkaszélesség (m) 2,20 2,50 3,00 Tényleges portartály űrtartalom (liter) 550 660 700

Max. szélesség (m) 2,40 2,70 3,20 Tömeg, kivéve rögzítések (kg) 470 570 650

Max. magasság, kivéve rögzítések, (m) 1,30 1,30 1,30
Tömeg, tele tartály, oldalsó kefe 
nélkül (kg)

1395 1935 2055

Kefe átmérő (m) 0,70 0,70 0,70
Olajáram, 2000 motor, min./max. 
(liter/ min)

60/130 60/130 -

Víztartály térfogata (liter) 400 400 400
Olajáram, 4000 motor, min./max. 
(liter / min)

- 100/210 100/120

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK
• Oldalkefe – jobb, bal vagy mindkét oldal
• Extra hengerkefe – a kefe gyors cseréjéhez
• Rádióvezérlés – oldalsó kefe és szórófej

HOLMS SL (Műszaki adatok víztartállyal) 2,0 2,2 2,5 2,8

Munkaszélesség (m) 2,2 2,4 2,7 2,8

Munkaszélesség, teljesen elfordítva/30° (m) 1,7 1,9 2,2 2,4

Kefe átmérő (m) 0,7 0,7 0,7 0,7

Tömeg, kivéve rögzítések (kg) 390 410 430 450

Tömeg, kivéve rögzítések, tele tartály 400 liter 945 965 985 1005

Olajáram, min./max. (liter /min) 40/130 40/130 40/130 40/130

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK
• Szórófej - 400 or 600 liter
• Emelési funkció - hidraulikus emelés emelési funkció nélküli hordozójármű számára
• Csatlakozó eszköz - a kiegészítő csatlakoztatásához / leválasztásához. Holms hidraulikus emelési funkciót igényel
• Szerelés mechanikus billentési funkcióval - billentési funkció nélküli hordozójárművekhez
• Oldalsó mozgás - teljes készlet oldalirányú mozgáshoz +/- 0,70 m (nem szórófejhez)
• Görgős kefe - a kefe gyors cseréjéhez
• dióvezérlés - Szórófej és szögbeállítás 

HOLMS PL  1,50 1,85 2,15 2,5

Munkaszélesség (m) 1,50 1,85 2,15 2,5

Max. szélesség (m) 1,60 1,95 2,25 2,82

Max. magasság, kivéve rögzítések (m) 0,80 0,80 0,80 0,80

Kefe átmérő (m) 0,60 0,60 0,60 0,60

Víztartály űrtartalom (liter) 190 240 240 270

Tényleges portartály űrtartalom (liter) 170 220 250 290

Tömeg, kivéve rögzítések (kg) 290 305 320 335

Tömeg, oldalkefe és három tartókerék (kg) 110 110 110 110

Tömeg, tele tartály, oldalkefe és kerekek 900 1050 1100 1150

Olajáram, min./max. (liter/min) 50/80 50/80 50/80 50/80

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK
• Oldalkefe - jobb, bal
• Extra hengerkefe - a kefe gyors cseréjéhez
• Rádióvezérlés – három különböző szórófej beállítás

HOLMS SP 2,5 3,0 3,5

Munkaszélesség  (m) 2,8 3,3 3,8

Munkaszélesség , teljesen elfordítva/30° (m) 2,2  2,6  3,0

Tömeg, kivéve rögzítések (kg) 600 650 700

Tömeg, kivéve rögzítések, tele tartály(kg) 1100 1110 1120

Olajáram, min./max. (liter /min) 70/350 70/350 70/350

Kefe átmérő (m) 0,915 0,915 0,915

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK
• Szórófej - 240 liter
• Rádióvezérlés -szórófej és szögbeállítás
• Elektrohidraulikus szögbeállítás

HOLMS SH 2,5 3,0 3,5

Munkaszélesség (m) 2,7 3,2 3,7

Munkaszélesség, teljesen elfordítva/30° (m) 2,2  2,6  3,0

Kefe átmérő (m) 0,915 0,915 0,915

Tömeg, kivéve rögzítések (kg) 470 500 530

Tömeg, tele tartály kivéve rögzítések (kg) 1270 1300 1330

Olajáram, min./max. (liter /min) 70/210 70/210 70/210

Olajáram, teljes, min./max. (liter /min) 70/350 70/350 70/350

OPTIONS AND ACCESSORIES
• Szórófej - 600 liter
• Emelési funkció - hidraulikus emelés emelési funkció nélküli hordozójár
• Csatlakozó eszköz - a kiegészítő csatlakoztatásához / leválasztásához.
• Szerelés mechanikus billentési funkcióval - billentési funkció nélküli hord
• Oldalsó mozgás - teljes készlet oldalirányú mozgáshoz +/- 0,70 m (nem
• Görgős kefe - a kefe gyors cseréjéhez 
• Rádióvezérlés – szórófej és szögbeállítás

Minden tömeg hozzávetőleges. 
A rögzítési tömeg nem tartalmaz-
za a rögzítőket. 

Minden tömeg hozzávetőleges. 
A rögzítési tömeg nem 
tartalmazza a rögzítőket. 

MÜSZAKI ADATOK:

1312

Minden tömeg hozzávetőleges. 
A rögzítési tömeg nem tartalmazza a 
rögzítőket. 

Minden tömeg hozzávetőleges. 
A rögzítési tömeg nem tartalmazza a 
rögzítőket. 

Minden tömeg hozzávetőleges. 
A rögzítési tömeg nem tartalmazza a 
rögzítőket. 

További információ a Holms hóekékről a www.holms.com oldalon található További hasznos alkatrészek és opciók a www.holms.com oldalon találhatók



HOLMS PV 2,4 2,8 2,8 3,2 3,6 4,0

Munkaszélesség (m) 2,4 2,8 2,8 3,2 3,6 4,0

Munkaszélesség , teljesen elfordítva/35° (m) 2,0 2,3 2,3 2,6 3,0 3,3

Tolópajzs magassága (m) 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

Rögzítés, standard, csavaranya és csavar Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Standard felfüggesztés Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Csúszótalpak száma 2 4 4 4 4 4

Rögzítés, opció, ék és csavar Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Dupla felfüggesztés opció Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Tömeg, standard felfüggesztés (kg) 685 775 785 820 865 890

Tömeg, dupla felfüggesztés (kg) 710 800 810 845 890 915

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK
• Hófogó – szélesség  2.8 / 3.2 / 3.6 / 4.0
• Gumi csúszótalp - vastagság 55 mm. 
• Támasztókerék vagy támasztólemez - válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek. Kerekek 2,8-4,0 szélességhez
• Oldalsó szárny - bal vagy jobb oldalra történő felszereléshez
• Elektrohidraulikus választóegység - átlós működéshez, rádió vagy vezetékes vezérléshez
• Hófogó - 2.8 / 3.2 és 3.6 szélességhez.

A rádióvezérlési opciók  
•  Csatlakozó készlet a meglévő joystickhoz - ha a meglévő joysticknak vannak extra gombjai, akkor a csatlakozó készlet használható a hand-

set csatlakoztatásához
•  Kar - ha a meglévő harmadik funkciónak nincsenek extra gombjai, akkor a kart rá lehet csatlakoztatni a meglévő harmadik funkció karra. 

Közvetlenül a handsethez csatlakozik.

HOLMS PD 2,4 2,8 2,8 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0

Munkaszélesség (m) 2,4 2,8 2,8 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0

Munkaszélesség teljesen elfordítva/35° (m) 2,0 2,3 2,3 2,7 2,7 3,0 3,0 3,3

Magasság (m) 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0

Csúszótalpak száma 2 4 4 4 4 4 4 4

Rögzítés, standard, csavaranya és csavar Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Rögzítés, opció, ék és csavar Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Standard felfüggesztés Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Dupla felfüggesztés opció Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Tömeg (kg) 835 950 1000 990 1045 1050 1100 1160

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK
• Gumi csúszótalp – vastagsága kb. 55 mm
• Floatarm – for simple ground pressure adjustments on the move
• Állítható tartólemezek
• Állítható támasztókerekek
• Ék és csavar
• Hófogó - 2.8 / 3.2 és 3.6 szélességre

HOLMS COMPACT 1,0 1,5 2,0

Munkaszélesség (m) 1,2 1,7 2,2

Max. magasság, kivéve tartó(m) 1,2 1,2  1,2

Tömeg hókefével 175 203 231

Kefe átmérő (m) 0,915 0,915 0,915

Olajáram, 2000 motor, min./max. (liter /min) 40/130 40/130 40/130

Olajáram, 4000 motor, min./max. (liter /min) 70/210 70/210 70/210

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK
• Felcsavarozható tartó (S40, S45, S50 and S60)

HOLMS SB 1,0 1,6 2,4

Rögzítési szélesség (m) 2,10 2.15 2,50

Anyagmennyiség (m³) 1,00 1,6 2,4

Tömeg, üres kanál (kg) 400 660 800

Min./max. olajáram ( liter ) 40/120 40/180 40/180

Tartó
K ü l ö n -

böző
K ü l ö n -

böző
BM

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK
• Keverő - utólag is felszerelhető
• Rádióvezérlés - a szórási sebesség szabályozásához
•  Fedél - védi a szállított anyagot a csapadéktól, ha a kanál nem ür

HOLMS BORSTEN  1,50 1,8 2,0 2,5

Munkaszélesség (m) 1,50 1,8 2,0 2,5

Max. magasság, kivéve tartó (m) 382 382 382 382

Tömeg, kivéve rögzítések (kg) 138 159 173 209

Kefevonalak száma 12 12 12 12

Belső kefe vastagsága 2,4x3,5 2,4x3,5 2,4x3,5 2,4x3,5

Külső kefe vastagsága 3x5 3x5 3x5 3x5

Kotrógép tartó Igen Igen Igen Igen

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK
• Kotrógép szerelék

1514

Minden tömeg hozzávetőleges. 
A rögzítési tömeg nem 

tartalmazza a rögzítőket. 

HOLMS PVF 320 360 400

Magasság, közép 1,0 1,0 1,0

Magasság, szárny 1,18 1,21 1,24

Munkaszélesség (m) 3,2 3,6 4,0

Munkaszélesség, teljesen elfordítva/35° (m) 2,7 3,2 3,7

Vágások száma 4+2 4+2 4+2

Tömeg (kg) 983 1023 1065

Minden tömeg hozzávetőleges.
A rögzítési tömeg nem

tartalmazza a rögzítőket. 

Minden tömeg hozzávetőleges. 
A rögzítési tömeg nem 

tartalmazza a rögzítőket. 

Minden tömeg hozzávetőleges. 
A rögzítési tömeg nem 

tartalmazza a rögzítőket. 

Minden tömeg hozzávetőleges. 
A rögzítési tömeg nem 

tartalmazza a rögzítőket. 

További információ a Holms hóekékről a www.holms.com oldalon található További hasznos alkatrészek és opciók a www.holms.com oldalon találhatók

MÜSZAKI ADATOK:



www.holms.com

Ha kérdése van, 
látogasson el a holms.com honlapra

CONTACT US AT:

0141-22 41 00
or

visit us at holms.com


