sopREDSKAP

Holms – en innovativ
redskapsleverantör
Grunden till Holms Industri AB lades 1927 av Edvin Sandström med en smart
produktion av hästskor. På 30-och 40-talet adderades tillverkning av spadar och
laddramar till verksamheten.
Efter kriget började utvecklingen av smarta redskap till traktorer i samarbete
med Bolinder Munktell och Volvo. Den första sopmaskinen lanserades 1951 och
följdes snabbt av den första plogen. Under 60- och 70-talet kom upptagande
sopmaskiner som Master 600, Master 601 och den självgående sopmaskinen
Kompis.
I slutet av 1980-talet lanserades den avbalanserade sopvalsen utan stödhjul –
en världsunik produkt! 1995 hade Holms också löst avbalanseringen på upptagande
sopmaskin med lanseringen av Holms 300.
Om du tittar närmare på dagens sortiment av Holms redskap för traktorer
och hjullastare hittar du en lång rad av smarta detaljer som tillsammans bygger
redskap med hög funktionalitet anpassad till bärarna.

Idag ägs och drivs Holms av tredje generationen Sandström. Tillverkning och
huvudkontor ligger kvar där allt började på Holms industriområde i Motala. Vi har
10 000 kvm fabriksyta och ett 60-tal anställda. Ambitionen att utveckla och erbjuda
kunderna branschens bästa redskap lever kvar i allra högsta grad. Vi har ett eget
försäljningsbolag i USA, men all övrig försäljning sker via återförsäljare
i Sverige och många andra länder. Vår exportandel är ungefär 50 %.
Målsättningen är att växa genom att erbjuda marknadens bästa
redskap till konkurrenskraftiga priser, kunna erbjuda säkra och
korta leveranstider och ha marknadens bästa kundsupport.
Idag finns sopredskap och snöredskap i vårt produktsortiment. Välkommen att lära känna oss och våra produkter
närmare!
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Upptagande sopmaskin
Holms SU
Enkel, smart och smidig
Holms SU är en smidig, kompaktbyggd sopmaskin
för kompaktlastare, traktorer och skidsteers. Med få
rörliga delar, få komponenter och minimalt borstslitage får du ett redskap med låg underhållskostnad.
En ordentlig rengöring med högtryckssprutan efter
dagens arbete är ofta det enda som krävs för att
nästa dag ha ett väl fungerande redskap igen.
Holms SU levereras komplett med bevattning,
hydraulslangar med snabbkopplingar, el-kablage till
hytt, tilt- och höjdindikator, stödhjul och standardkrokar. Vi rekommenderar sidoborste som tillval.
Tre stödhjul inklusive rörlig fästram för kompaktlastare och traktorer. Enbart ett (1) stödhjul för
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frontmontage på skidsteer. Borstvalsen är upphängd
i ett unikt trearmslänkage, vilket gör att valsen hela
tiden följer markens lutning, vågrätt samt upp och
ner. Med den här konstruktionen får du ett konstant
optimalt marktryck vilket ger bästa sopresultatet
med lägsta borstslitaget.
Holms SU är lågt byggd för att ge god översikt för
mindre bärare. Välj mellan tre storlekar. Krokarna
är skruvmonterade på ramen vilket ger dig möjlighet att skifta enkelt.

Upptagande sopmaskin

Smarta detaljer:

Höjd- och tiltindikatorer
för enkel körinställning.

Sidoborste, mekanisk
höj- och sänkning.

Krokar – skruvmonterade för enkel skiftning.

Lossa på spännbanden och lyft på
tanken så kommer du enkelt åt borstvalsen och
sopbehållaren för rengöring

Bevattning – vattnet
sprutas in bakifrån in i
borstvalsen för att minimera dammet och snåla
på vattenförbrukning.

Lucka på sopbehållaren
för enklare rengöring
och inspektion.

Radiostyrning reglerar
bevattningen av och på
samt även mängden,
med endast en knapptryckning.

Teknisk info:
Holms SU

1,50

1,85

2,15		

1,50

1,85

2,15

Arbetsbredd (m)

1,50

1,85

2,15

Sopvolym, effektiv (lit)

170

220

250

Maxbredd (m)

1,60

1,95

2,25

Vikt exkl. krokar (kg)

290

305

320

Maxhöjd exkl. krok (m)

0,80

0,80

0,80

Vikt sidoborste o tre stödhjul (kg)

110

110

110

Borstdiameter (m)

0,60

0,60

0,60

Vikt, full tank o behållare, sidborste o hjul

900

1050

1100

Vattentank, volym (lit)

190

240

240

Oljeflöde min/max (lit/min)

50/80

50/80

50/80

TILLVAL OCH TILLBEHÖR:

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

• Sidoborste – höger eller vänster
• Extra borstvals – för snabbt borstbyte
• Radiostyrning – bevattning
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Upptagande sopmaskin
Holms 300
Enkel, smart och smidig
Holms 300 är en upptagande sopmaskin i största
klassen för de större kompaktlastarna, de större
traktorerna och de medelstora hjullastarna. Ett fullvuxet redskap för professionella uppdrag.
Vår Holmsunika avbalansering innebär att det
inte behövs några stödhjul. Högre fart, bättre följsamhet till markens lutning och ett konstant optimalt marktryck har gjort Holms 300 till ett av
marknadens mest kostnadseffektiva sopredskap.
Basversionen levereras komplett med vattentank och bevattningssystem, kablage för bevattning,
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hydraulslangar med snabbkopplingar, höjd- och
tiltindikatorer och krokar (till de vanligaste bärarvarianterna).
Borstvalsen drivs av två direktverkande hydraulmotorer placerade inuti borsttrumman. Krokarna
är skruvade på fästramen för enkelt krokbyte.
Tillval är sidoborste för montering höger eller
vänster eller på båda sidor. Elkablage alternativt
radiostyrning för manövrering av sidoborsten och
bevattningen från hytt.

upptagande sopmaskin holms 300

Smarta detaljer:

Med höjd- och tiltindikatorerna ställer du
snabbt in rätt position.

Sidoborste, hydraulisk
höj- och sänkning. Styrs
från hytten.

Krokar – skruvmonterade för enkel byte.

Bevattning – vattnet
sprutas in bakifrån i
borstvalsen för att minimera dammet och snåla
på vattenförbrukning.

Avbalansering – unik
lösning där borstvalsen
har ett jämnt tryck
mot marken även när
valsen körs på ojämna
underlag och som gör
stödhjul onödiga.

Lucka på sopbehållaren.
Perfekt när du vill kasta
skräp, inspektera sopmängden eller spola rent
behållaren.

Radiostyrning till Holms sopmaskiner. Reglera
sidoborstens alla funktioner, bevattning av och på
samt mängd med enbart en knapptryckning.

Teknisk info:
Holms 300

2,2

2,5

3,0		

2,2

2,5

3,0

Arbetsbredd (m)

2,20

2,50

3,00

Sopvolym, effektiv (lit)

550

660

700

Maxbredd (m)

2,40

2,70

3,20

Vikt tom, exkl. krokar (kg)

470

570

650

Maxhöjd exkl. krokar (m)

1,30

1,30

1,30

Vikt, full tank o behållare, utan sidborste (kg)

1395

1935

2055

Borstdiameter (m)

0,70

0,70

0,70

Oljeflöde, 2000-motor, min/max (lit/min)

60/130

60/130

---

Vattentank, volym (lit)

400

400

400

Oljeflöde, 4000-motor, min/max (lit/min)

---

100/210

100/210

TILLVAL OCH TILLBEHÖR:
• Sidoborste – höger, vänster eller båda sidor
• Extra borstvals – för snabbt borstbyte
• Flödesbegränsning till Volvo L-110E, L-120E
• Radiostyrning – sidoborste och bevattning

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.
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Sopvals Holms SL
Liten, smart och snabb
Holms SL är en sopvals för front- eller bakmontering på traktorer och mindre lastmaskiner. Vår
unika avbalansering innebär att det inte behövs
några stödhjul som hämmar körningen. Med vår
sopvals kan du sopa effektivare i högre farter än
med andra sopvalsar.
Avbalanseringen innebär att sopvalsen rör sig
upp och ner, anpassat efter marknivån, med oförändrat marktryck. Det ger ett optimalt sopresultat med minimalt borstslitage. Valsen drivs av
två direktverkande hydraulmotorer placerade i
borstkärnan. Hydraulsystem dimensionerat efter
bärarnas hydraulik garanterar fullgod funktion.
Lågt borstslitage, underhållsfria valslagringar och
beprövad produktionsteknik ger dig minimala
underhållskostnader.
Basvarianten levereras med hydraulslangar
med snabbkopplingar, infästning (3-punkt eller
krokar av standardtyp), parkeringsstöd, höjd- och
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tiltindikatorer och stänkskydd. Holms SL finns i tre
olika bredder.
Tillval är bevattning, 400 eller 600 liter. Bevattningen styrs från hytten via Holms Universalkablage eller radiostyrning. Välj variant efter bärarens oljeflöde, bärarens hjulbredd och sopområdets
utseende.
Välj mellan mekanisk, hydraulisk och elhydraulisk skevning (el.hydraulisk skevning manövreras
från hytten med hjälp av Holms Universalkablage
eller radiostyrning).

SOPVALS HOLMS SL

Smarta detaljer:

Med höjd- och tiltindikatorerna ställer du
snabbt in rätt position.

Bevattning – vattnet
sprutas in bakifrån
i borstvalsen för att
minimera dammet och
snåla på vattenförbrukning.

Avbalansering – unik lösning där borstvalsen har
ett jämnt tryck mot marken även när valsen körs
på ojämna underlag och som gör stödhjul onödiga.

Krokar –skruvmonterade för enkel byte.

Justerspak –snabb
justering av marktrycket för olika markförhållande.

Radiostyrning till Holms sopmaskiner. Reglera
bevattningen av och på samt även mängden, med
endast en knapptryckning.

Teknisk info:
Borstvalsbredd

2,0

2,2

2,5

2,8		

2,0

2,2

2,5

2,8

Arbetsbredd, fullt svängd/30° (m)

1,70

1,90

2,20

2,40

Borstdiameter (m)

0,70

0,70

0,70

0,70

Maxbredd (m)

2,20

2,40

2,70

3,0

Vikt exkl. krokar (kg)

390

410

430

450

Vikt dito inkl. full tank 400 liter (kg)

945

965

985

1005

Oljeflöde, min/max (lit/min)
TILLVAL OCH TILLBEHÖR:

40/130 40/130 40/130 40/130

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

• Bevattning – 400 eller 600 liter
• Lyftfunktion – hydraulisk lyft till transportläge när bäraren saknar lyftfunktion
• Tillkopplingsanordning – för att koppla/koppla bort redskapet. Kräver Holms hydrauliska Lyftfunktion
• Fäste med mekanisk tiltfunktion – för bärare som saknar fäste med tiltfunktion
• Sidoförskjutning – komplett sats för sidoförskjutning +/- 0,70 m (Ej för bevattning)
• Extra borstvals – för snabbt borstbyte
• Radiostyrning – bevattning och skevning
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Sopvals Holms SH
Stor, smart och snabb
Holms SH är en sopvals för frontmontering på
större traktorer, hjullastare i mellanklassen och
lastbilar. Tack vare vår unika avbalansering följer
sopvalsen underlaget med konstant marktryck.
Holms avbalansering innebär att man inte heller
behöver några stödhjul. Du kan alltså sopa snabbare och effektivare med Holms sopvals än med
andra sopvalsar.
Ett konstant marktryck ger minimalt borstslitage och tillsammans med underhållsfria valslagringar och genomgående god beprövad produktkvalité får du mycket låga underhållskostnader.
Valsen drivs av två direktverkande hydraulmotorer
som är placerade inuti borstvalsen.
Basvarianten Holms SH levereras komplett
med hydraulslangar med snabbkopplingar, parkeringsstöd, höjd- och tiltindikatorer, skruvbara krokar (av de vanligaste modellerna) och stänkskydd.
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Tillval är bevattning, 600 liter. Bevattningen
startas/stoppas från hytten via Holms Universalkablage eller radiostyrning. Radiostyrningen reglerar även mängden vatten för olika behov. Holms
SH finns i tre bredder. Alla breddvarianter finns
med variant fullflödesblock för flödesreducering.
Välj variant efter bärarens hydraulflöde, bärarens
hjulbredd och sopområdets utseende.
Välj mellan mekanisk, hydraulisk och elhydraulisk skevning. Elhydraulisk skevning manövreras
från hytten med hjälp av Holms Universalkablage
alternativt radiostyrning.

Sopvals holms SH

Smarta detaljer:

Med höjd- och tiltindikatorerna ställer du
snabbt in rätt position.

Krokar –skruvmonterade för enkel byte.

Ställbart stänkskydd
– exempelvis kan du
höja skyddet vid sopning av snö.

Avbalansering – unik
lösning där borstvalsen
har ett jämnt tryck
mot marken även när
valsen körs på ojämna
underlag och som gör
stödhjul onödiga.

Bevattning – vattnet
sprutas in bakifrån
i borstvalsen för att
minimera dammet och
snåla på vattenförbrukningen.

Radiostyrning till
Holms sopmaskiner.
Reglera bevattningen
av och på samt även
mängden, med endast
en knapptryckning.

Teknisk info:
Borstvalsbredd

2,5

3,0

3,5		

2,5

3,0

3,5

Arbetsbredd, fullt svängd/30° (m)

2,20

2,60

3,00

Vikt exkl. krokar (kg)

470

500

530

Maxbredd (m)

2,70

3,20

3,70

Vikt dito inkl. full tank 600 liter (kg)

1270

1300

1330

70/210

70/210

70/210

70/350

70/350

70/350

0,915

0,915

0,915

Oljeflöde, min/max (lit/min)
Borstdiameter (m)

Oljeflöde, fullflöde, min/max (lit/min)

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR:
• Bevattning – 600 liter
• Lyftfunktion – hydraulisk lyft till transportläge när bäraren saknar lyftfunktion
• Tillkopplingsanordning – för att koppla/koppla bort redskapet. Kräver Holms hydrauliska lyftfunktion
• Fäste med mekanisk tiltfunktion – för bärare som saknar fäste med tiltfunktion
• Sidoförskjutning – komplett sats för sidoförskjutning +/- 0,70 m
• Flödesbegränsning till Volvo L110E och L 120E
• Extra borstvals – för snabbt borstbyte
• Radiostyrning – bevattning och skevning
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Sopvals Holms SP
Stor, smart och kraftfull
Holms SP är till för de riktigt tuffa jobben på de
stora hjullastarna. Hela konstruktionen är rejäl och
med en extra kraftig borst. Det är svårt att hitta en
likvärdig konkurrent på marknaden.
Två kraftiga direktverkande hydraulmotorer för
ett oljeflöde som passar de större hjullastarna. Till
den här sopvalsen behövs inga stödhjul. Fritt fram
att röja rent på sågverk, hamnar, sopstationer och
mineralgårdar. Holms SP finns i tre breddvarianter.
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SP kan levereras med hydraulisk eller elhydraulisk skevning alternativt radiostyrning, stänkskydd,
höjd- och tiltindikatorer, parkeringsställ och krokar
(till de vanligaste bärarvarianterna).
Tillval är bevattning 240 liter.

Sopvals hjolms SP

Smarta detaljer:

Höjd- och tiltindikatorer gör det enkelt att
ställa in sopvalsen i
rätt position.

Krokar – skruvmonterade för enkel byte.

Bevattning – vattnet
sprutas in bakifrån
i borstvalsen för att
minimera dammet och
snåla på vattenförbrukningen.

Radiostyrning till
Holms sopmaskiner.
Reglera bevattningen
av och på samt även
mängden, med endast
en knapptryckning.

Teknisk info:
Borstvalsbredd

2,5

3,0

3,5		

2,5

3,0

3,5

Arbetsbredd, fullt svängd/30° (m)

2,20

2,60

3,00

Vikt dito med vatten 240 liter (kg)

1100

1110

1120

Maxbredd (m)

2,80

3,30

3,80

Oljeflöde, min/max (lit/min)

70/350

70/350

70/350

Vikt exkl. krokar (kg)

600

650

700

Borstdiameter (m)

0,915

0,915

0,915		

		

TILLVAL OCH TILLBEHÖR:
• Bevattning – 240 liter
• Radiostyrning – bevattning och skevning
• Elektrisk hydraulisk skevning

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.
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Sopvals Holms Compact
Liten och smart  
Holms Compact monteras i grävararmen på grävmaskiner och traktorgrävare. En perfekt sopvals
att ha med på grävuppdragen så att du enkelt kan
snygga till efter fullgjort grävuppdrag. Monterad på
arm öppnas möjlighet till sopning av t.ex. tak, väggar, containrar, flak och kabeldiken. Valsen drivs
av två direktverkande hydraulmotorer placerade i
borstvalsen.
Standard är borstdiameter 915 mm och borst
av dusktyp. Holms Compact finns i tre bredder och
två motorvarianter. Levereras utan fäste och med
korta hydraulslangar. Parkeringsstöd ingår. Tillval
är fäste (vanligaste typerna).

Teknisk info:
Holms Compact

1,0

1,5

2,0		

Maxbredd (m)

1,20

1,70

2,20

Maxhöjd exkl. fäste (m)

1,20

1,20

1,20

Vikt med duskborst (kg)

175

203

231

TILLVAL OCH TILLBEHÖR:
• Borsttyp – Bee-line (PP), stål, blandborst stål/PP
• Skruvbart fäste (S45/50&60)
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1,0

1,5

2,0

Oljeflöde 2.000 motor, min/max (lit/min)

40/130

40/130

40/130

Oljeflöde 4.000 motor, min/max (lit/min)

70/210

70/210

70/210

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

sopvlas holms compact | borstmaterial

Slitdetaljer
Kontakta din
återförsäljare eller
Holms för beställning
av borstmaterial.
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Nyhet!

Kontakta din återförsäljare eller
oss på Holms om du vill veta
mer om våra snö- och sopredskap. Läs mer på vår hemsida!

www.holms.com

Box 924, SE-591 29 Motala • Tel: 0141- 22 41 00, Fax: 0141- 22 41 90 • E-post: info@holms.com

