
Nová řada C 
s 1- a 2místNou kabiNou

Holder řady C.
silNý. Úzký. GeNiálNí.



Nová GeNeraCe 
Nářaďový traktor s kloubovým 
řízeNím

Nová řada C vozidel Holder nabízí vysoký výkon v kom-
paktní formě. Kompletně nová koncepce nářaďových 
traktorů s kloubovým řízením má všechny výhody strojů 
Holder a přesvědčuje kombinací 
enormního přenosu síly, šířky vhodné pro 
chodníky a nejvyššího pracovního komfortu.

řada C: C 250 / C 270 
SilNý. ÚzKý. GeNiálNí



 enormně obratný díky kloubovému řízení
 Mimořádně vhodný do příkrých svahů
 Celoroční používání
 4 jízdní a pracovní rychlostní stupně s regulací mezní-

ho zatížení

 
 Silný alternátor 90 A pro náročné zimní podmínky
 Větší plošný výkon díky větší nosnosti
 Výfuková soustava z ušlechtilé oceli
 Nasávání čerstvého vzduchu od horní hrany střechy

další výHody

HospodárNost

Mnohostrannost řady C umožňuje vyšší produktivitu a menší vozový 
park. Pořizovací náklady tohoto všeuměla jsou výrazně nižší, než je 
tomu u více jednoúčelových strojů pro příslušné účely.  

  Dlouhá životnost díky vysoké kvalitě
  Nízké náklady na opravy a málo prostojů
  Vysoká prodejní hodnota ojetého vozidla

silNý 

Model C 270 / C 370 může s 50 kW (67 PS) podat nejvyšší výkon ve 
své třídě. znovu vylepšený systém vyrovnání zátěže kol zvyšuje stabi-
litu a trakci při všech způsobech využití a tím je umožněno optimální 
využití síly.  

  Skutečný hydrostatický pohon všech kol
  Přímý pohon přední vývodové hřídele z motoru
  Mechanická uzávěrka diferenciálu na obou nápravách

praktiCký

Plynulá regulace rychlosti do 40 km/h umožňuje strojům řady C plynu-
lé začlenění do silničního provozu, díky ní nejsou pojízdnou překážkou.  

  enormní dojezd díky objemu nádrže 65 l
  od šířky 110 cm – vhodné pro chodníky
  od výšky 200 cm – vhodné pro podzemní garáže

multifuNkčNí

Řada C je multifunkční nářaďový traktor pro všechny účely – v ko-
munálních službách, ve sféře služeb i při facility managementu. Jeho 
geniální konstrukce je jako stvořená  
pro celoroční využití.  

  3 normovaná montážní místa
  Univerzální rozhraní pro zařízení
  Maximální flexibilita



komfort a výbava Na 
Nejvyšší ÚrovNi i ve 2místNé kabiNě

Řada C je nyní k dispozici i s prostornou 2místnou 
kabinou, která nemá jen stejné výhody jako kompletně 
nově koncipovaná 1místná kabina, ale především pře-
svědčuje plnohodnotným dalším místem. Spolujezdec 
se smí zdržovat v kabině i během pracovního provozu.

řada C: C 350 / C 370 
MoDel Pro DVA



sNadNý servis

Servisní místa strojů řady C jsou velmi snadné přístupná a každodenní 
servisní práce lze provádět i pomoci namontovaného příslušenství. 
Umožňuje to hydraulicky sklopná kabina.  

  Hydraulické a palivové nádrže vyklápěcí bez použití nářadí
  Servisní dvířka pro menší servisní práce a nouzový výstup
  Akumulátor snadno přístupný zezadu

dvoumístNá kabiNa C 350 / C 370

Plnohodnotné další místo mění modely C 350 a C 370 na ještě mno-
hostrannější nářaďové traktory. Co se týče kvality sezení, ergonomie 
a pocitu z prostoru, vychutnává si spolujezdec stejně vysokou úroveň 
komfortu jako řidič. 

  2místná kabina ušetří přípojné vozidlo
  Plnohodnotné další místo

komfort

1- nebo 2místná kabina: Pracovní komfort je v řadě C jedinečný. Díky 
kabině uložené v silentblocích s velkým rozhledem a velkorysému 
uspořádání interiéru vám v kabině nic neschází. 

  odpružené nápravy a odpružená sedačka řidiče
  Velkolepé úložné možnosti a prostorný nástup
  ergonomická koncepce ovládání a výkyvná ramenní konzola

komfort pro uživatele

Řada C činí práci rychlejší a čistší, protože nejsou nutné časově nároč-
né další úpravy. Díky novému třídimenzionálnímu zvedacímu závěsu 
lze docílit perfektního výsledku při práci již napoprvé.  

  Síla zdvihu vpředu a vzadu 1100 daN (kg)
  Tažná vidlice i horní táhlo v přídržné liště jsou výškově nastavitelné
  Tlumení otřesů přídavných zařízení při jízdě po silnici

 Posuvná okénka ve dveřích, zvedací střecha
 3 různé výšky kabiny (pouze 1místná kabina)
 Vyhřívání předního sklad a vnějšího zrcátka (volitelně) 
 integrovaná klimatizace (volitelně)

 rozsáhlá protikorozní ochrana
 ovládací čerpadlo přídavných zařízení až 80 l (volitel-

ně)
 ekologický motor (norma pro výfukové plyny Stage 

iiia)
 Vysoká prodejní hodnota ojetého vozidla

další výHody



systém Holder se zárukou
Kvalita, mnohostrannost, obratnost, komfort: To vše dohromady nazý-
váme systémem Holder. Je konstruován trak, že naše nářaďové trakto-
ry pracují nejen lépe, ale také hospodárněji než konkurenční výrobky. 

v tom spočívá rozdíl:

odolNost a spoleHlivost

  Minimální doby výpadků
  Vysoká prodejní hodnota ojetého vozidla

čtyři ročNí období, jedeN stroj Holder

  3 montážní místa pro maximální možnosti využití
  efektivita díky využití po 365 dnů v roce

extrémNí obratNost

  Nejostřejší zatáčení díky kloubovému řízení
  Úzký záběr na chodnících

komfort jízdy a ovládáNí

  Promyšlená a ergonomická koncepce ovládání
  rychlost jízdy bez problémů až 40 km/h

maximálNí HospodárNost
pro uživatele!



teCHNiCké Údaje (výběr)
C 250 / C 270 (1místNá kabiNa) C 350 / C 370 (2místNá kabiNa)

m
o

to
r

motor 4taktní vznětový motor Kubota (norma pro výfukové plyny Stage 4taktní turbodiesel Kubota (norma pro výfukové plyny Stage iiia)

zdvihový objem 2600 cm³ 2600 cm³

výkon 36,5 KW (50 PS)  /  50 KW (67 PS) 36,5 KW (50 PS)  /  50 KW (67 PS)

válce 4 4

Chlazení Chlazení vodou Chlazení vodou

vzduchový filtr Suchý vzduchový filtr Suchý vzduchový filtr

objem nádrže (palivové) 65 l 65 l

po
h

o
n

převodovka Hydrostatický pohon pojezdu s digitálním elektronickým řízením Hydrostatický pohon pojezdu s digitálním elektronickým řízením 

max. pohon Permanentní pohon všech kol, 4 stejně velká kola Permanentní pohon všech kol, 4 stejně velká kola 

uzávěrka diferenciálu
Mechanická, vpředu a vzadu, současné elektrohydraulické spínání, 
snadné ovládání pomocí páčkového spínače, působí 100% na obě
nápravy

Mechanická, vpředu a vzadu, současné elektrohydraulické spínání, 
snadné ovládání pomocí páčkového spínače, působí 100% na 
obě nápravy

max. povolená rychlost2 40 km/h 40 km/h

vývodové hřídele Vpředu: Nezávislá vývodová hřídel motoru, 1000 ot/min, volitelně: 
540 ot/min – vzadu: Hydraulická vývodová hřídel, 540 ot/min

Vpředu: Nezávislá vývodová hřídel motoru, 1000 ot/min, volitelně: 
540 ot/min – vzadu: Hydraulická vývodová hřídel, 540 ot/min

brzdy
Hydrostatická provozní brzda, brzdný účinek na všechna 4 kola, 
hydraulicky ovládaná provozní brzda a elektricky ovládaná parko-
vací brzda (v obou případech bubnová brzda) na přední nápravě

Hydrostatická provozní brzda, brzdný účinek na všechna 4 kola, 
hydraulicky ovládaná provozní brzda a elektricky ovládaná parko-
vací brzda (v obou případech bubnová brzda) na přední nápravě

řízení Plně hydrostatické kloubové řízení (load-Sensing) Plně hydrostatické kloubové řízení (load-Sensing)

H
yd

ra
u

lik
a

Hydraulická soustava/čerpadlo 35 l/min, na přání tandemové čerpadlo, 28 l/min + 60 l/min; 35 l/min, na přání tandemové čerpadlo, 28 l/min + 60 l/min; 

množství hydraulického oleje 35 l 35 l

síla zdvihu vzadu 1100 daN (kg), normovaný tříbod. KAT iN a KAT i 1100 daN (kg), normovaný tříbod. KAT iN a KAT i

síla zdvihu vpředu 1100 daN (kg), normovaný tříbod. KAT iN a KAT i 1100 daN (kg), normovaný tříbod. KAT iN a KAT i

přídavné řídicí ventily rozsáhlé možnosti rozšíření podle rozsáhlé možnosti rozšíření podle 

k
ab

in
a kabina 1místná plná kabina 2místná plná kabina

klimatizace a filtr s aktivním uhlím Volitelné Volitelné

H
m

o
tn

o
st

1

Hmotnost prázdného vozidla 1791 - 2194 kg 1979 kg – 2382 kg

Ceková přípustná hmotnost při 40 km/h 3200 kg (3500 kg při 25 km/h) 3500 kg

přípustné zatížení přední/zadní nápravy při 40 km/h 2000 kg (2300 kg při 25 km/h) 2300 kg

zatížení nebrzděného / brzděného tažného zařízení 1500 / 3000 kg 1500 / 3500 kg

r
o

zm
ěr

y

rozvor 1700 mm 1750 mm

Ceková délka 2808 - 3650 mm 3181 - 4070 mm

Celková výška s kabinou2 1995 - 2285 mm 2152 - 2272 mm

obrysový průměr otáčení (vnější) 5400 mm – 5800 mm 5600 mm – 5900 mm

vnější šířka kol2 1091 - 1530 mm 1091 - 1530 mm

Celková vnější šířka2 1130 - 1530 mm 1320 - 1530 mm

ložná plocha/rozměry korby (volitelně) 1250 x 1060 x 300 mm 1330 x 1260 x 300 mm

1 včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, v závislosti na použitých pneumatikách a výbavě   2 v závislosti na použitých pneumatikách a výšce montáže kabiny                   

C 250 / C 270 C 350 / C 370



max Holder GmbH
Max-Holder-Straße 1
72555 Metzingen
Německo

Telefon: +49 7123 966-0
Fax: +49 7123 966-213

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

optimální poradenství, prodej a servis u vašeho partnera Holder: 
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