SNÖREDSKAP

NYHET!

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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NYHET!

Välj rätt plog!

Vikplog eller diagonalplog?

Holms plogar är robusta, effektiva redskap för professionell röjning av snö. Plogarna är
konstruerade för förare med höga krav – förare som kräver lättkörda, tåliga och säkra
plogar med låga underhållskostnader och med lång livslängd. Holms plogar ska klara
kundernas höga krav på kostnadseffektiv entreprenadverksamhet.
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Vikplogar är vanligtvis det mest effektiva valet i

Diagonalplogar använder du med fördel för

stadsmiljö. Från hytten styr du snabbt bladen för
flyttning av snön åt höger eller vänster, åt båda
sidorna eller uppsamlande framåt. Med plogen
i Y-läge kan du lätt samla snön i större högar för
senare bortforsling, ofta använt vid röjning av planer, parkeringsplatser och torg. Självklart röjer du
också väg med en vikplog – bryter snötung väg med
plogen i spetsläge och röjer som vanligt med plogen i diagonalläge. Med hjälp av Holms diagonalkörningsats (elhydraulisk) styr du enkelt båda bladhalvorna parallellt precis som en diagonalplog.

snöröjning av vägar. Eftersom vikplogar är mer
komplexa kostar de också något mer än motsvarande diagonalplogar. Om du huvudsakligen ska
ploga vägar är diagonalplogen det mest kostnadseffektiva valet. För plogning i trängre miljöer är en
lägre plog att föredra eftersom bladet har en mindre
rundning som gör det lättare att ploga nära husväggar och bilar och är lättare att överblicka. I områden med normalt mycket snö och vid övervägande
del vägplogning kan de högre plogarna vara att föredra. Den högre varianten av diagonalplog har en
kraftigare rundning som ”rullar” ut snön bättre. Den
högre plogen klarar mer snö, men väger också mer.

VÄLJ RÄTT PLOG!

Bredd?
Det är bärarens hjulbredd som bestämmer minimibredden på plogen. Plogen ska
i maximalt svängt läge täcka bärarens hjulbredd.
Hur mycket bredare plog som du bör välja avgörs
av hur framkomligt det är där du ska ploga och hur
mycket vikt som bäraren klarar.

Enkel eller dubbel
pendling?

Plogar med enkel pendling följer backens lutning tvärs färdriktningen. Enkelpendlingen på Holms plogar sker med hjälp av en
gummibussning i centrumdelen. Maximalt utslag
är +/- 9°. Det valda gradtalet (pendlingsutslaget) är
en balansgång mellan följsamhet till backens/vägens lutning och ”snedhäng” i transportläge.

Dubbelpendling innebär att plogen följer backen både tvärs färdriktningen och
i färdriktningen. För föraren innebär det en behagligare och mjukare körning samtidigt som plogresultatet blir bättre, speciellt vid starkt kuperad
mark. Holms plogar hanterar pendlingen i färdriktningen med hjälp av gummibussningar i Holms
TM
patenterade Floatarm .
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Holms smarta detaljer

Justering av marktrycket

Med rätt marktryck vid varje tillfälle får man en
skonsam och behaglig färd, samtidigt som
risken för sidokast och skärslitaget minskar.
För lastmaskiner, kompaktlastare och traktorer
med lastare rekommenderar vi Holms Floatarm.
Med hjälp av tilten ställer du enkelt och snabbt in
plogbladets marktryck. För att nyttja Floatarmens
funktion fullt ut ska lastararmarna inte vara i flytläge. Risken för sidokast minskar med rätt marktryck
och justeringen går snabbt under gång eftersom det
bara är bladets marktryck som ändras och inte hela
plogens vikt. Med Holms Floatarm får du också en
inbyggd behaglig pendling i färdriktningen.

Fördelar med FloatArmTM
• Följsamhet mot underlaget
• Mindre risk för sidokast
• Marktryck anpassat efter underlaget under gång
• Lägre bränsleförbrukning
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Öka trycket. Tilta framåt.

Minska trycket. Tilta bakåt.

•
•
•
•

Mindre skärslitage
Tystare gång
Högre hastighet
Behagligare och vilsammare körning

HOLMS SMARTA DETALJER

Säkerhet

Självklart är fjädrande skär och chockventiler
standard för bekväm körning och hög säkerhet.
Alla Holms plogar har fjädrande skär som gör att
skäret viker undan för låga fasta markhinder och
3skulle råka köra på ett större fast sidohinder viker
plogbladet bakåt tack vare chockventilerna.

Elhydraulisk väljartillsats

Om bäraren bara har 3:e hydraul-funktionen
manövrerar man enkelt Holms vikplogar med
en elhydraulisk väljartillsats.
Med den styr du ploghalvorna individuellt och får
också en diagonalkörningsfunktion där båda bladhalvorna samverkar. Välj mellan kabel- och radiostyrning.

Kabelstyrd väljartillsats

Radiostyrd väljartillsats

Med en kabel från redskapet in i hytten där den ansluts till eluttaget styr du Holms vikplogar.

På redskapet sitter mottagaren som tar emot radiosignalen från sändaren. Sändaren kopplas
till eluttaget i hytten.
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Holms vikplogar
Holms vikplogar är robusta, effektiva redskap för röjning av snö, speciellt i stadsmiljö.
Från hytten styr du snabbt bladen för flyttning av snön åt höger, åt vänster, åt båda sidorna
eller uppsamlande framåt. Med plogen i Y-läge kan du lätt samla snön i större högar för
senare bortforsling. Självklart röjer du också vägar med vikplog – bryter snötung väg med
plogen i spetsläge och röjer med plogen i diagonalläge.
• Hög säkerhet – fjädrande skär och chockventiler är
standard för säker och bekväm körning
• Hydraulslangar med snabbkopplingar – standard
till hjullastare och tillval för övriga varianter.
• Änddämpning – svängcylindrarna har änddämpning för snabb men mjuk skevning.
• Elhydraulisk väljartillsats – för bärare med enbart
3:e hydraulfunktionen. Välj mellan radio- eller
kablagestyrd
• Enkel och dubbel pendling – välj mellan enkel
eller dubbel pendling.
• Justering av marktrycket/Floatarm – för lastmaskiner, kompaktlastare och traktorer med lastare
rekommenderar vi Holms Floatarm.
• Trepunktsfäste – om man vill ha en plog med
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•
•
•
•

dubbel pendling till traktor krävs en hydraulisk
tryckstång för att kunna lyfta plogen tillräckligt
högt i transportläge. Vi har lagt oss vinn om att
plogens trepunktfäste ska komma så nära traktorn som möjligt utan att plogen tar i däcken. Avståndet varierar något mellan traktormodellerna.
Varselljus – standard.
Snöröksskydd – tillval för plogbredderna 3,2, 3,6
och 4,0 meter.
Ställbara stödtallrikar eller hjul – tillval (hjul för
bredderna 2,8 / 3,2 / 3,6 och 4,0).
Snöstopp – tillval för bredderna 2,8, 3,2, och 3,6 .
Finns i vänster och höger utförande. (Kan ej kombineras med hjul).

HOLMS VIKPLOG PD

Smarta detaljer:

Elhydraulisk väljartillsats – om bäraren bara har
3:e hydraulfunktion och för bekväm diagonalkörning. Välj mellan radio- eller kablagestyrd.

Vinge – för bättre kast
på snön.

Snöstopp – perfekt att
använda när du plogar
korsningar, busshållsplatser eller platser där
du snabbt vill stoppa
flödet av snö till sidan.

FloatarmTM – för enkel
reglering av marktrycket
under gång.

Stödhjul – för ännu bättre följsamhet, framför allt vid
mjukt o-tjälat underlag. Nu väljer du mellan stödhjul
och stödtallrik vid beställning av Holms vikplog

Teknisk info:
Vikplog PV

2,4

2,8

2,8

3,2

3,6

4,0

Totalbredd (m)

2,4

2,8

2,8

3,2

3,6

4,0

Arbetsbredd (m), svängd 35° 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

2

4

4

4

4

4

Infästn. stand. skruv o mutter ja

ja

ja

ja

ja

ja

Infästn. tillval kil o kilbult

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Enkel pendling standard

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Dubbel pendling tillval

ja

ja

ja

ja

ja

ja

685

775

785

820

865

890

710

800

810

845

890

915

Antal skär

Vikt,enkel pendl (kg)
Vikt,dubbelpendl. (kg)

TILLVAL OCH TILLBEHÖR:
• 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.
• Snörökskydd - för bredderna 3,2/3,6 och 4,0.
• Radiostyrning eller elhydraulisk väljartillsats för
diagonalkörning.
• Gummiskär - tyst och effektivt vid mildväder,
tjocklek 55 mm.
• Snöstopp för bredderna 2,8, 3,2, och 3,6.

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.
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Holms diagonalplog PD
Holms diagonalplogar är välbeprövade för effektiv snöröjning, speciellt för vägplogning. Framtagen
med den beprövade Holmstekniken vilket står för god kvalité och god driftsäkerhet. Den välvda
plogskivan leder till bättre snöutkast och mindre snörök. Du kan alltså köra snabbt och säkert.
Diagonalplogen PD är så gott som underhållsfri med sina inbyggda fjädrar. Den finns i två höjder:
0,8 och 1,0m. Den lägre är att föredra i tätbebyggda områden då sikten blir bättre. Den högre
varianten klarar mer snö men väger också mer.
Utrusta din plog med hjul, stödtallrikar eller inget alls. Valet är ditt!
• Enkelpendling – för bärare med 3-punktsfäste
• Dubbelpendling – för 3-punktsfäste, stora BM,
SMS, Euro
• Justering av marktrycket/Floatarm – för lastmaskiner, kompaktlastare och traktorer med lastare
rekommenderar vi Holms Floatarm.
• Fjädrande skär och chockventiler är standard.
För säker och bekväm körning.
• 3-punktsfäste - vill man ha en plog med dubbel
pendling till traktor krävs en hydraulisk tryckstång för att kunna lyfta plogen tillräckligt högt
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•
•
•
•

i transportläge. Vi har strävat efter att plogens
3-punktsfäste ska komma så nära traktorn som
möjligt utan att plogen tar i däcken. Avståndet
varierar något mellan traktormodellerna.
Varselljus - standard.
Hydraulslangar med snabbkoppling – standard
till hjullastare och tillval för övriga varianter.
Ställbara stödtallrikar och hjul finns som tillval.
Snöstopp – tillval för bredderna 2,8, 3,2, och 3,6 .
Finns i vänster och höger utförande. (Kan ej kombineras med hjul).

HOLMS DIAGONALPLOG PD

Smarta detaljer:

Fjädrande skär
– viker undan för
fasta markhinder.

FloatarmTM – för enkel
reglering av marktrycket under gång och
behaglig pendling i
färdriktningen.

Snöstopp – perfekt att
använda när du plogar
korsningar, busshållsplatser eller platser där
du snabbt vill stoppa
flödet av snö till sidan.

Välvd plogskiva - för effektivare snöröjning. Snön
rullar ut bättre och det blir mindre snörök. Du kan
köra snabbt och säkert.

Gummiskär Ett kraftigt gummiskär för röjning av snöslask. Skärets tjocklek är
ca 55 mm och slitstyrkan är överlägset stålskärets. Ger en tyst och ren röjning,
men är mindre lämplig vid packat eller isigt underlag.

Teknisk info:
PD

2,4

2,8

2,8

3,2

3,2

3,6

3,6

4,0

Totalbredd

2,4

2,8

2,8

3,2

3,2

3,6

3,6

4,0

Arbetsbredd (m) svängd 35°

2,0

2,3

2,3

2,7

2,7

3,0

3,0

3,3

Höjd plogblad (m)

0,8

0,8

1,0

0,8

1,0

0,8

1,0

1,0

2

4

4

4

4

4

4

4

Infästn. stand. skruv och mutter Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Infästn. 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

835

950

1000

990

1045

1050

1100

1160

Antal skär

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.

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.
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Holms sandspridarskopor
Holms redskap är alltid bland de allra bästa på marknaden. Vår bakmonterade sandspridarskopa
SB 1,0 och frontmonterade sandspridarskopa 2,4 är stabila skopor med rätt profil för bra släpp av
sand, salt och kross. En skopa där man enkelt kan styra spridningsmängden. En skopa som lätt
kan fyllas från materialhögen. Självklart har skopan en hydrauliklösning som minimerar temperaturförhöjningen och som lämnar maximalt flöde kvar till bärarens drivning. En sandspridarskopa som
klarar en saltstänkt miljö och därför är varmgalvaniserad. Dyrare än målad men definitivt mer
ekonomisk i det långa loppet.
• Omrörare är tillval – ofta, men inte alltid, använder man material med klumpar och därför har
vi omrörare som tillval. Omröraren arbetar med
en vickande rörelse istället för roterande för att
minimera risken för allvarliga personskador.
• Rätt spridningsmängd – som standard finns en
varvtalsregulator på skopan. Rätt spridnings-

12

mängd betyder halkfritt men också lägsta möjliga
materialkostnad.
• Varvtalsregulator som styrs från hytten – för att
under gång kunna variera spridningsmängden
finns som tillval en varvtalsregulator som styrs via
radiofrekvens. En investering som betalar sig genom minskad materialförbrukning.

HOLMS SANDSPRIDARSKOPOR

Smarta detaljer:
Kapell - för att
skydda lasten
mot nederbörd
när skopan inte
är tömd
(vid parkering)

Galvaniserad stål för
lång livslängd i saltstänkt miljö.
Drivmotorn för valsen
sitter väl skyddad och
direktdrivningen innebär att det inte behövs
några servicekrävande
kedjor.

Skyddat lager
med lättåtkomliga
smörjpunkter.

Länkaget för drivning
av omröraren. Inga
servicekrävande
drivkedjor.

Teknisk info:
WARRANTY

Sandspridarskopa SB

1,0		

2,4

Totalbredd (m)

2,1		

2,5

Materialmängd m3

1,0		

2,4

Vikt tom skopa (kg)

400		

800

Oljeflöde min/max (lit)

40/180		

40/180

Fäste

3-punkt		

Volvo 4000

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR:
• Omrörare – kan även monteras i
efterhand.
• Radiostyrd varvtalsregulator – för
styrning av spridningsmängden
från hytten.
• Kapell - för att skydda lasten mot
nederbörd när skopan inte är tömd (vid parkering)
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Snöslunga Holms SR
Snabb och energieffektiv snöslunga!

Holms multifunktionella snöslunga Holms SR är betydligt snabbare och mer energieffektiv jämfört
med traditionella snöslungor. Detta tack vare en unik konstruktion med flera smarta detaljer. Snön
kastas istället för att som på traditionella snöslungor roteras. På så vis förbättras effektiviteten och
risken för driftstopp minimeras.

Nya användningsområden:

En stor fördel med Holms SR är att den förutom de självklara
användningsområdena även kan användas för snabb
omlastning av stora volymer tex spannmål, flis, sand
granulat, mm.

Skovelverket - den riktigt smarta
och dessutom patenterade detaljen, gör att snöslungan kan köras på lågt varvtal pga stor angreppsyta.
Därmed är Holm SR mer tystgående än andra snöslungor.

Kompakt konstruktion:

Kvalité och säkerhet:

Då skovelverket
och matarskruven är byggd på samma axel blir
redskapet betydligt kortare än på traditionella snöslungor. Den är därför lätt att manövrera och tar
liten plats att förvara. Skorstenen kan smidigt fällas
ner i transportläge.
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Tystgående:

Skovelverket, matarskruven och övriga slitdetaljer är tillverkade i Hardoxstål vilket borgar för lång hållbarhet. De tre
överbelastningskopplingarna är inbyggda i maskinblock, drivelement och växlar för att minimera risk
för överbelastning.

PLOGARSNÖSLUNGA
HOLMS
TILL RAMUTRUSTNINGAR
SR

Smarta detaljer:

Växellåda - två roterande rörelser genereras
från samma växellåda.

Slitdetaljer - tillverkade
i Hardoxstål.

Matarskruv - lågt varvtal och stor angreppsyta
leder till kraftfull och tystgående drift.

Skovelverk - utformat för att kasta snön, vilket minimerar risk för driftstopp.

Teknisk info:
Snöslunga SR
Minimal prestanda:

min 55 kW/75 HP

Längd:

1245 mm

Bredd:

2412 (2700 mm)

Höjd, standardmodell med standardutkastare: 2678 mm
Vikt:

1300 kg

Spiral Ø:

1000 mm

Spiralens varvtal:

50 varv/min

Skovelhjulets varvtal:

250 varv/min

Drivningshastighet:

1000 varv/min

Anslutningsdata:

1 3/8” DIN 9611shaft-end with 6 ribs
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PLOGAR TILL RAMUTRUSTNINGAR

Plogar till
ramutrustningar
Holms plogar för professionell snöröjning har högsta funktionalitet och lång livslängd.
Konstruktioner som bäddar för bekväm och rationell snöröjning med minimala underhållskostnader. Säkerhetstänkandet går igenom med fjädrande skär som ger vika för markhinder
t ex brunnslock och chockventiler som utlöses vid kollisioner med fasta hinder.
• Hög säkerhet – fjädrande skär och chockventiler
är standard för säker och bekväm körning.
• Hydraulslangar med snabbkoppling – tillval.
• Änddämpning – Holms vikplogar har änddämpning på cylindrarna för snabb men mjuk skevning.
• Elhydraulisk väljartillsats - för bärare med enbart
3:e hydraulfunktionen. Kablage- eller radiostyrd.

• Varselljus – standard för plogar 3,2 m och tillval
för de mindre.
• Snöröksskydd - tillval för vikplog bredd 3,2 meter.
• Ställbara stödtallrikar eller hjul - tillval.
• Diagonalplog PD för ramutrustning Standard och
PD för ramutrustning Kommunal.

Vikplog PV med fäste för
ramutrustning Standard.

Diagonalplog PD med fäste för Ramutrustning
Standard.

Vikplog PV med SMS-fäste.

Vikplog PV

2,4

2,8

3,2

Diagonalplog PD

2,4

2,8

3,2

3,2

Totalbredd (m)

2,4

2,8

3,2

Totalbredd (m)

2,4

2,8

3,2

3,2

Arbetsbredd (m), svängd 35°

2,0

2,3

2,6

Arbetsbredd (m), svängd 35°

2,0

2,3

2,6

2,6

Höjd plogblad (m)

0,8

0,8

1,0

Höjd plogblad (m)

0,8

0,8

0,8

1,0

Antal skär

2

4

4

Antal skär

3

3

4

4

Infästn.stand. skruv o mutter

ja

ja

ja

Infästn.stand. skruv o mutter

ja

ja

ja

ja

Infästn. tillval kil o kilbult

ja

ja

ja

Infästn. tillval kil o kilbult

ja

ja

ja

ja

Enkel pendling standard

ja

ja

ja

Enkel pendling standard

ja

ja

ja

ja

Dubbel pendling tillval

nej

nej

nej

Dubbel pendling tillval

nej

nej

nej

nej

Vikt,Standard (kg)

536

627

660

Vikt KHT, Standard (kg)

527

602

672

714

Vikt,kommunalt.(kg)

635

776

809

Vikt TKH, Kommunalt.(kg)

563

638

708

750
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Sopa snö
Ibland kan det vara smartare att sopa bort snön istället för att ploga. När det rör sig om små
mängder samt ”lätt” snö. På tex trottoarer eller andra stenbelagda platser, där plogskären kan
skada plattorna. Vid järnväg- och spårvagnsspår, där säkerheten hänger på att man får rent
vid växlar o dyl. Veka tak som kan skadas av tung snö, tex busshållsplatskurer. Gräsytor tex
fotbollsplaner. Det är lättare att sopa på mjuka underlag. Sopvalsen kommer åt på ett helt annat
sätt än vad plogen gör. Det blir renare. Helt enkelt där det är svårt att komma åt.
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HOLMS SLITDETALJER

Holms slitdetaljer

Stålskär – raka och vinkel, isrivarskär, gummiskär, stödtallrikar, slitplattor och bultsatser.
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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

