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ENKELHET
Holms redskap är komplett utrustade och levere-
ras med alla kopplingar du behöver. Inga juste-
ringar krävs, bara att koppla på och köra. 

• Lätt att anpassa för olika bärare

• Beställ reservdelar dygnet runt i vår webbshop 

• Snabba leveranser över hela landet

HÄLSA OCH SÄKERHET
Allt vi gör handlar om att skapa en trygg miljö för 
såväl förare som övriga trafikanter. Våra redskap 
har en mängd inbyggda lösningar som minimerar 
risken för olyckor och låter föraren fokusera på 
körningen. 

• Trygghet för både förare och övriga trafikanter 

• Patenterade säkerhetslösningar

• Uppfyller samtliga nya lagkrav och regelverk 

HÅLLBARHET
Vår verksamhet och våra produkter genomsyras 
av låg miljöpåverkan från tillverkningsverktyg och 
genom hela livscykeln. 

• Ökad produktivitet

• God totalekonomi

• Lång livslängd

1 2 3 4PÅLITLIGHET 
När du väljer Holms får du ett redskap som är 
konstruerad och tillverkad i Sverige. Det innebär ett 
tryggt och pålitligt redskap som håller att använda 
år efter år i det tuffa nordiska klimatet. 

• Svenskt företag med 
 90 års erfarenhet

• Robotsvetsning 

• ISO-certifiering 

Starka skäl 
att välja Holms
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SOPREDSKAP

Holms 300
Professionell sopning med upptagning

Holms 300 är en upptagande sopmaskin i största klassen för de större 
kompaktlastarna och de medelstora hjullastarna. Tack vare den kompakta 
designen kan tyngdpunkten placeras närmare bäraren vilket ger ökad lyftför-
måga. Sopvalsen drivs av två direktverkande hydraulmotorer som finns i olika 
storlekar för att utnyttja bärarens hydraulsystem maximalt. Holms 300 finns i 
tre bredder: 2,2, 2,5, och 3,0 m. Hydraulflöde: 60-210 l/min.

Holms sopredskap är byggda för 
att skapa maximal kontroll för 
föraren. Med borstvalsens unika 
upphängning får du ett redskap 
som följer underlaget perfekt. 
Du hittar också en mängd smarta 
funktioner som sparar tid och 
gör ditt arbete lättare. 

Mer information om Holms sopredskap hittar du på www.holms.com Fler smarta detaljer och tillval hittar du www.på holms.com

Holms SU 
Addera på vårt prisvärda Dustbuster-kit

Holms SU är en flexibel sopmaskin för kompaktlastare, traktorer och skidste-
ers. En kompakt design med låg höjd ger en god sikt även med låga bärare. 
Med den smarta grindkonstruktionen följer sopmaskinen backen även om 
underlaget är ojämt. Holms SU finns i tre bredder: 1,5, 1,85, 2,15 och 2,5 m.  
Hydraulflöde: 50-80 l/min.

SMARTA DETALJER:

sidborste
Styr smutsen mot 
centrum och motverkar 
dammspridning.

avbalansering
Unik lösning där borst-
valsen har ett jämt tryck 
mot marken.

SMARTA DETALJER:

borstkärnan
Upphängning med mark- 
följning ger ett optimalt sop- 
resultat i alla förhållanden.

flytbar grindkonstruktion
Gör att maskinen klarar 
ojämnheter utan att några 
justeringar behöver göras.
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Holms SH
Effektiv sopning för lastmaskiner och specialfordon

Holms SP
Kraftig sopvals för industriell sopning

Holms Compact
Sopmaskin för grävare och specialmaskiner

Holms Duo
Flexibel sopvals för mindre bärare

Holms SH är en av våra större sopvalsar som klarar höga hastigheter på ojäm-
na körbanor. Holms SH passar till hjullastare, lastbilar och andra specialfor-
don. Med hjälp av en höjdindikator och en tiltindikator ställs maskinen enkelt 
in. Holms SH finns tillgänglig i tre bredder- 2,5, 3,0 och 3,5 m. Hydraulflöde: 
70-350 l/min.

Holms SP är en mycket kraftig sopvals för industriell sopning med större 
hjullastare. Perfekt för mineralhantering, dagbrott och sågverksavfall. Holms 
SP drivs av två direktverkande hydraulmotorer. Maskinen kopplas direkt på 
bärarens redskapsfäste och har skruvbara infästkrokar, vilket möjliggör snabb 
och enkel anpassning till olika bärare. Holms SP finns tillgänglig i tre bredder: 
2,5, 3,0 och 3,5 m. Hydraulflöde: 70-350 l/min.

Holms Compact är vår minsta sopvals. Den är utvecklad för soparbeten på 
svåråtkomliga ställen i samband med exempelvis grävprojekt eller snösop-
ning. Holms Compact kan levereras med olika motoralternativ för att anpas-
sas efter bärarens prestanda. Holms Compact finns i tre bredder: 1,0, 1,5 och 
2,0 m. Hydraulflöde 70-210 l/min.

Holms DUO är en sopvals som smidigt byggs på med valbara moduler som 
uppsamlande behållare, bevattningssystem och extra borstskydd – allt efter 
dina behov. Med ett genomtänkt hydraulsystem klarar även de mindre bärar-
na att driva Holms DUO. Maskinen finns i tre bredder: 1,5, 1,85 och 2,15 m. 
Hydraulflöde 30-110 l/min.

Holms SL
Smidig sopmaskin för mindre bärare – nu med saltspridning 

Holms SL är ett smidigt sopredskap för mindre bärare som kan monteras 
både bak och fram. Maskinen är anpassad för små och trånga utrymmen, 
men klarar även tuffa förhållanden. Nu tillkommer två nya funktioner och 
tillbehör: SL-City – ett större stänkskydd för stadskörning och SL-Citysalt med 
samma funktion plus en vattentank för spridning av saltlake när du sopar snö 
eller vanlig dammbekämpning. Holms SL finns i fyra bredder: 2,0, 2,2, 2,5 
och 2,8 m. Hydraulflöde: 40-130 l/min.

REKOMMENDERADE TILLVAL:

bevattning
Styr smutsen mot centrum 
och dammbekämpar.

SL-CITY
Stänkskärm för stadskörning 
och andra miljöer där man vill 
undvika att skvätta smuts.

SMARTA DETALJER:

tilt och höjdindikator
Inställning till rätt nivå går 
enkelt med hjälp av höjd- 
och tiltindikatorer.

avbalansering
Unik lösning där borst-
valsen har ett jämt tryck 
mot marken.

SMARTA DETALJER:

unikt markföljningssystem
Chassit är utrustat med en tiltindikator. Med rätt vinkel 
och cirka 5–10 cm höjd från marken så är inställningarna 
klara. Sopvalsens egna oberoende länksystem ser till att 
marktrycket är rätt oavsett slitage på borst.  

REKOMMENDERADE TILLVAL:

stänkskärm
Ett extra skydd mot stänk för områden där det inte får 
skvätta smuts.

SMARTA DETALJER:

höjdindikator
Styr smutsen mot centrum 
och motverkar dammsprid-
ning.

patenterad  
upphängning
för bästa möjliga sopresultat.

Holms Borsten
Det perfekta redskapet för din grävmaskin

När vi konstruerade Holms Borsten tog vi hänsyn till att den skulle användas 
varje dag i en krävande miljö. Därför är resultatet att Borsten har en stabilare 
design, grövre plåt på särskilt utsatta områden, utbytbart fäste och två olika 
tjocklekar på borsten. Det ger både ett bättre sopresultat och borstens unika 
förmåga att stå av sig själv utan stöd. Holms Borsten finns i fyra olika bredder: 
1,5, 1,8, 2,0 och 2,5 m. Alla med samma goda kvalitet och gaffelfäste som 
standard.

REKOMMENDERADE TILLVAL:

grävarfäste
Gaffelfästen ingår som standard, men grävarfästet är 
tillval.

SOPREDSKAP

Mer information om Holms sopredskap hittar du på www.holms.com Fler smarta detaljer och tillval hittar du www.på holms.com 76



SOPA SNÖ 
Vid mindre mängder snö är Holms sopvalsar ett bra alternativ  
för snö- och halkbekämpning.
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rekommenderade tillval:

Floatarm™
Anpassa plogbladets marktryck med Floatarm™  
sam-tidigt som du får en mjuk och behaglig pendling  
i färdriktningen

Holms PV
Vikplog för smidig och säker körning i stadsmiljö

Holms SB
Stabil skopa för traktorer och hjullastare

Vår nya vikplog Holms PV är utvecklad för dig som jobbar med snöröjning i 
stadsmiljö. Den korta skärmen ger dig bättre sikt och de raka linjerna gör det 
möjligt att arbeta närmare husen. Den unika konstruktionen gör plogen stark, 
lätt och följsam med lägre energiförbrukning som resultat. Holms PV går att 
beställa med kombifäste och finns i två höjder: 0,8 m och 1,0 m samt fem 
olika bredder: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 och 4,0 m.

Holms SB är en varmförzinkad sandspridarskopa för hjullastare och traktorer. 
Precis som vårt övriga sortiment tillhör den marknadens allra bästa. Därför 
erbjuder vi 3 års garanti. Skopan är utrustad med flera smarta detaljer och  
finns i två storlekar med en volym på 1,0, 1,6 och 2,4 m³.

Holms PD
Nu ännu bättre sikt på landsväg och stora ytor

Holms PD Plus är nyutveckling av diagonalplogen Holms PD för snöröjning på 
landsväg och stora ytor. Plogen går även att beställa med positiv skärvinkel 
som ger mer effektiv snöröjning i höga hastigheter. Holms PV går att beställa 
med kombifäste och finns i två höjder och fem bredder: 0,8 meter samt 1 
meter hög. 2,4 m, 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m och 4 m bred.

smarta detaljer:

direktdriven  
hydraulmotor
Det inte behövs några 
servicekrävande kedjor.

nytt kroksystem
Anpassa krokarna efter 
behov med ett fåtal infäst-
punkter. (Endast till SB 1,0)

smarta detaljer:

positiv skärvinkel
Med positiv skärvinkel min-
skar förbrukad effekt vilket 
ger bättre ekonomi. 

snöstopp
Perfekt när du plogar plat- 
ser där du snabbt vill stoppa 
flödet av snö åt sidan.

SNÖREDSKAP
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Holms PVF är en så kallad fjärilsplog. Det innebär att plogbladen har en unik 
vingform som gör att snön kastas ut över vallarna vid plogning. Den unika 
kombination av plogens vingform, aggressiva plogskär och optimal vinkel av 
plogbladet skapar maximal stabilitet och följsamhet oavsett underlag. Holms 
PVF finns i tre olika bredder och passar till både traktor och hjullastare.

Holms PVF
En helt ny vikplog med extra bra kastegenskaper

rekommenderade tillval:

Floatarm™
Anpassa plogbladets marktryck med Floatarm™  
sam-tidigt som du får en mjuk och behaglig pendling  
i färdriktningen



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 exkl. krokar (kg) 470 570 650

Maxhöjd exkl. krok (m) 1,30 1,30 1,30
Vikt full tank och behållare,  
utan sidoborste (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)

- 100/210 100/120

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Sidoborste – höger eller vänster eller båda sidor
• Extra borstvals – för snabbt borstbyte
• Radiostyrning – sidoborste och bevattning

HOLMS SL (Produktdata med vattentank) 2,0 2,2 2,5 2,8

Redskapsbredd (m) 2,2 2,4 2,7 2,8

Arbetsbredd, fullt svängd/30o (m) 1,7 1,9 2,2 2,4

Borstdiameter (m) 0,7 0,7 0,7 0,7

Vikt exkl. krokar (kg) 390 410 430 450

Vikt, exkl. krokar, full tank 400 liter 945 965 985 1005

Oljeflöde, min/max (lit/min) 40/130 40/130 40/130 40/130

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Bevattning – 400 eller 600 liter
• Lyftfunktion – hydraulisk lyft till transportläge när bäraren saknar lyftfunktion
• Tillkopplingsanordning – för att koppla/koppa 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 betvattning)
• Swish borstvals – för snabbt borstbyte
• Radiostyrning – bevattning och skevning

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

Arbetsbredd (m) 1,50 1,85 2,15 2,5

Maxbredd 1,60 1,95 2,25 2,82

Maxhöjd exkl. krok (m) 0,80 0,80 0,80 0,80

Borstdiameter 0,60 0,60 0,60 0,60

Vattentankens volym (m) 190 240 240 270

Effektiv sopvolym (ca liter) 170 220 250 290

Vikt, exkl. krokar (kg) 290 305 320 335

Vikt sidoborste och tre stödhjul (kg) 110 110 110 110

Vikt, full tank och behållare, sidborste och hjul 900 1050 1100 1150

Min/max oljeflöde, standard (liter/minut) 50/80 50/80 50/80 50/80

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Sidoborste – höger eller vänster
• Extra borstvals – för snabbt borstbyte
• Radiostyrning – bevattning i tre olika lägen

HOLMS SP 2,5 3,0 3,5

Redskapsbredd (m) 2,8 3,3 3,8

Arbetsbredd, fullt svängd/30º (m) 2,2  2,6  3,0

Vikt exkl. krokar (kg) 600 650 700

Vikt exkl. krokar, full tank (kg) 1100 1110 1120

Oljeflöde min/max (lit/min) 70/350 70/350 70/350

Borstdiameter (m) 0,915 0,915 0,915

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

HOLMS SH 2,5 3,0 3,5

Redskapsbredd (m) 2,7 3,2 3,7

Arbetsbredd, fullt svängd/30º (m) 2,2  2,6  3,0

Borstdiameter (m) 0,915 0,915 0,915

Vikt exkl. krokar (kg) 470 500 530

Vikt exkl. krokar inkl full tank (kg) 1270 1300 1330

Oljeflöde, min/max (lit/min) 70/210 70/210 70/210

Oljeflöde, fullflöde, min/max (lit/min) 70/350 70/350 70/350

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Bevattning – 600 liter
• Luftfunktion – hydraulisk lyft till transportläge när bäraren saknar lyftfunktion
• Tillkopplingsanordning – för att koppla/koppa 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
• Swish borstvals – för snabbt borstbyte
• Radiostyrning – bevattning och skevning

Alla vikter är ungefärliga. 
Redskapsvikt gäller  
exkl. krokar.

HOLMS DUO (Produktdata med vattentank) 1,50 1,85 2,15

Arbetsbredd (m) 1,50 1,85 2,15

Maxbredd (m) 1,75 2,1 2,4

Maxhöjd exkl. krok (m) 0,8 0,8 0,8

Längd utan skopa (m) 1,3 1,3 1,3

Vattentankens volym (liter) 100 100 100

Vikt (kg) 318 324 331

Borstdiamater (m) 0,6 0,6 0,6

Min/max oljeflöde (liter/min) 30/80 30/80 30/80

– Med  flödesbegränsare (liter/minut) 110 110 110

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Hydraulisk skevning
• Stänkskärm
• Radiostyrning
• Elhydraulisk skevning. Går endast med 

radio

• Stödhjul fram
• Skopa
• Bevattningssystem
• Fullflödesblock hydraulsystem

Alla vikter är ungefärliga.  
Redskapsvikt gäller  
exkl. krokar.

TEKNISK INFO
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Alla vikter är ungefärliga. 
Redskapsvikt gäller 
exkl. krokar.

Alla vikter är ungefärliga. 
Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

Alla vikter är ungefärliga. 
Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

Alla vikter är ungefärliga. 
Redskapsvikt gäller  
exkl. krokar.



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

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

Arbetsbredd, fullt svängd/35º (m) 2,0 2,3 2,3 2,6 3,0 3,3

Höjd plogblad (m) 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

Infästning standard skruv o mutter Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Enkel pendling standard Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Antal skär 2 4 4 4 4 4

Infästning tillval kil o kilbult Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Dubbel pendling tillval Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vikt, enkel pendling (kg) 685 775 785 820 865 890

Vikt, dubbelpendling (kg) 710 800 810 845 890 915

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Snörökskydd - för bredderna 2,8 / 3,2 / 3,6 / 4,0
• Gummiskär - tjocklek 55 mm. 
• Stödhjul eller stödtallrik – välj det som passar dina behov bäst. Hjul för bredderna 2,8–4,0
• Sidovinge – för montering på höger eller vänster sida
• Elhydraulisk väljartillsats - för diagonalkörning, radio- eller kabelstyrd
• Snöstopp - för bredderna 2,8 / 3,2 och 3,6

Extra till radio 

• Inkopplingssats till befintlig joystick - när det finns extraknappar på befintlig joystick  
   går det att koppla in handenheten med hjälp av inkopplingssatsen

• Spakknopp - när det saknas extraknappar på befintlig 3:e funktion kan spakknoppen  
   skruvas dit på befintlig 3.e funktionsspak. Den kopplas direkt till handenheten.

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

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

Arbetsbredd, fullt svängd/35º (m) 2,0 2,3 2,3 2,7 2,7 3,0 3,0 3,3

Höjd (m) 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0

Antal skär 2 4 4 4 4 4 4 4

Infästning standard skruv och mutter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Infästning tillval, kil och kilbult Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Enkel pendling standard Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Dubbel pendling tillval Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

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

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Gummiskär – tjocklek ca 55 mm
• Floatarm – för enkel reglering av marktrycket under gång
• Ställbara stödtallrikar
• Ställbara stödhjul
• Kil och kilbult
• Snöstopp - för bredderna 2,8 / 3,2 och 3,6.

HOLMS COMPACT 1,0 1,5 2,0

Redskapsbredd (m) 1,2 1,7 2,2

Maxhöjd exkl. fäste (m) 1,2 1,2  1,2

Vikt med duskborst 175 203 231

Borstdiamater (m) 0,915 0,915 0,915

Oljeflöde 2000-motor, min/max (lit/min) 40/130 40/130 40/130

Oljeflöde 4000-motor, min/max (lit/min) 70/210 70/210 70/210

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Skruvbart fäste (S40, S45, S50 och S60)

HOLMS SB 1,0 1,6 2,4

Redskapsbredd (m) 2,10 2.15 2,50

Materialmängd (m³) 1,00 1,6 2,4

Vikt, tom skopa (kg) 400 660 800

Oljeflöde min/max (lit) 40/120 40/180 40/180

Fäste Valbart Valbart
Stora 
BM

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Omrörare – kan även monteras i efterhand
• Radiostyrning – för styrning av spridningsmängd
• Kapell –  för att skydda lasten mot nederbörd när skopan inte är tömd

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

Redskapsbredd  (m) 1,50 1,8 2,0 2,5

Höjd exkl. fäste (mm) 382 382 382 382

Vikt exkl. fäste (kg) 138 159 173 209

Antal borstrader 12 12 12 12

Inre borsttjocklek (mm) 2,4x3,5 2,4x3,5 2,4x3,5 2,4x3,5

Yttre borsttjocklek (mm) 3x5 3x5 3x5 3x5

Gaffelfäste (ingår) JA JA JA JA

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Grävarfäste

TEKNISK INFO
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Alla vikter är ungefärliga. 
Redskapsvikt gäller  
exkl. krokar.

Alla vikter är ungefärliga. 
Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

Alla vikter är ungefärliga. 
Redskapsvikt gäller exkl. 
krokar.

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS PVF 320 360 400

Höjd, centrum (m) 1,0 1,0 1,0

Höjd, vinge (m) 1,18 1,21 1,24

Arbetsbredd (m) 3,2 3,6 4,0

Arbetsbredd, fullt svängd/35° (m) 2,7 3,2 3,7

Antal fjädrande skär 4+2 4+2 4+2

Vikt (kg) 983 1023 1065

Alla vikter är ungefärliga. 
Redskapsvikt gäller exkl. 
krokar.



www.holms.com

Har du några frågor?

KONTAKTA VÅRA SÄLJARE:

0141-22 41 00
eller

besök oss på holms.com


