
Schone, veilige en toegankelijke wegen en steden



1 2 3 4BETROUWBAARHEID
Wanneer u voor Holms kiest, krijgt u een 
gereedschap dat in Zweden ontworpen 
en gemaakt is. Dat betekent een veilig en 
betrouwbaar gereedschap dat jaar na jaar 
meegaat in het harde  Scandinavische klimaat. 

•  Zweeds bedrijf met  
90 jaar ervaring

• Gelast met robots 

•	 ISO-certificering

Goede redenen voor 
Holms te kiezen
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EENVOUD
Gereedschap van Holms is compleet uitgerust en 
wordt geleverd met alle koppelingen die u nodig 
heeft. Er zijn geen aanpassingen nodig; gewoon 
aansluiten en rijden maar.

•  Eenvoudig aan te passen aan verschillende  
 dragers

•  Bestel reserveonderdelen 24/7 in onze webshop

•  Snelle leveringen in het hele land

KWALITEIT EN VEILIGHEID
Alles wat we doen gaat over het creëren van een 
veilige omgeving voor zowel bestuurders als an-
dere weggebruikers. Ons gereedschap heeft heel 
veel geïntegreerde oplossingen die het risico van 
ongevallen verkleinen en zorgen dat de bestuurder 
zich op het rijden kan richten.

• Veiligheid voor zowel bestuurder als andere  
 weggebruikers

• Gepatenteerde veiligheidsoplossingen

• Voldoet aan alle nieuwe wettelijke eisen en   
 regelgeving

DUURZAAMHEID
Onze activiteiten en producten hebben een lage 
milieu-impact vanaf de productie tot aan het 
einde van de levenscyclus.

• Hogere productiviteit

•	 Gunstig	financieel	plaatje

• Lange levensduur



Holms PH
Professioneel vegen met pick-up

De Holms PH is een pick-up veegmachine uit de grootste klasse voor de 
grotere compact loaders en middelgrote wielladers. Dankzij het compacte 
ontwerp ligt het zwaartepunt dichter bij de drager, wat meer hefvermogen 
oplevert. De borstel wordt aangedreven door twee direct werkende hydrau-
lische motoren die verkrijgbaar zijn in verschillende uitvoeringen om het 
hydraulische systeem van de drager optimaal te kunnen benutten.  
De Holms PH is verkrijgbaar in drie breedtes: 2,2, 2,5 en 3,0 m.

Holms veegmachines zijn gemaakt 
voor maximale controle voor de 
bestuurder. Door de unieke 
ophanging van de veegborstel 
krijgt u een gereedschap dat de 
ondergrond perfect volgt. U vindt 
bovendien een grote hoeveelheid 
slimme functies die tijd besparen 
en uw werk makkelijker maken.  

Holms PL 
Met ons Dustbuster-pakket...

De	Holms	PL	is	een	flexibele,	compact	gebouwde	veegmachine	voor	compact	
loaders, tractoren en skidsteers. Een compact design met een lage hoogte 
biedt een goed overzicht, zelfs met een lage drager. Door de slimme  
hekconstructie volgt de veegmachine de contouren van de ondergrond, zelfs 
als deze ongelijk is. De Holms PL is verkrijgbaar in drie breedtes:  
1,5,	1,85	en	2,15	m.	Hydraulische	flow:	50-80	l/min.

SLIMME DETAILS:

zijborstel
Stuurt het vuil naar het 
midden en voorkomt 
stofwolken. 

uitbalancering
Unieke oplossing waar-
bij de veegborstel een 
gelijkmatige druk tegen de 

SLIMME DETAILS:

borstelkern
De ophanging met con-
tourvolging zorgt onder alle 
omstandigheden voor een 
optimaal veegresultaat.

Flexibele hekconstructie
Zorgt dat de machine onef-
fenheden aankan zonder dat 
er aanpassingen hoeven te 
worden gemaakt.
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VEEGMACHINES:



Holms SH
Effectief vegen voor laders en speciale voertuigen

Holms SP
Zware veegborstel voor industrieel vegen

Holms Compact
Veegborstel voor graafmachines en speciale machines

Holms Duo
Flexibele veegborstel voor kleine dragers

De Holms SH is een van onze grotere veegborstels die op hoge snelheid 
kan werken op oneffen wegdek. De Holms SH is geschikt voor wielladers, 
vrachtwagens en andere speciale voertuigen, Met behulp van een hoogte-
indicator en kantelindicator kunt u de machine makkelijk instellen. De Holms 
SH is verkrijgbaar in drie breedtes; 2,5, 3,0 en 3,5 m.

Holms SP is een zeer zware veegborstel voor industriële veegwerkzaamheden 
op grote wielladers. Perfect voor steenfabrieken, mijndagbouw en voor zagerij- 
afval. De Holms SP wordt aangedreven door twee direct werkende hydraulische 
motoren. De machine wordt direct aangesloten op de gereedschapssteun van 
de drager en heeft draaibare bevestigingshaken, waardoor het mogelijk is de 
machine snel en eenvoudig aan te passen aan verschillende dragers. De Holms 
SP is verkrijgbaar in drie breedtes: 2,5, 3,0 en 3,5 m. 

De Holms Compact is onze kleinste veegborstel Hij is ontwikkeld voor 
veegwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen in verband met bijvoor-
beeld graafprojecten of sneeuwruimen. De Holms Compact kan geleverd 
worden met verschillende motoruitvoeringen om te passen bij de prestaties 
van de drager. De Holms Compact is verkrijgbaar in drie breedtes: 1,0, 1,5 en 
2,0 m.  

De Holms DUO is een veegborstel die zeer flexibel kan worden uitgebreid met 
optionele modules, zoals een pick-up-tank, sproeisysteem en extra borstelbe-
scherming – geheel naar uw wensen. Vanwege het doordachte hydraulische 
systeem kunnen ook kleine dragers de Holms Duo aandrijven. De machine is 
verkrijgbaar in drie breedtes: 1,5, 1,85 en 2,15 m. Hydraulische flow 30-110 l/

Holms SL
Flexibele veegborstel voor kleine dragers  
– nu met zoutstrooier 

De Holms SL is een handige veegborstel voor kleine dragers die zowel voorop 
als achterop gemonteerd kan worden. De machine is speciaal geschikt voor 
kleine en nauwe ruimtes, maar kan ook zware omstandigheden aan. We 
introduceren twee nieuwe functies en accessoires: SL-City – een grote spat-
bescherming voor gebruik in de bebouwde kom en SL-Citysalt met dezelfde 
functie plus een watertank voor de verspreiding van pekel wanneer u sneeuw 
ruimt of stofvorming bestrijdt. De Holms SL is verkrijgbaar in vier breedtes: 
2,0, 2,2, 2,5 en 2,8 m. 

AANBEVOLEN OPTIES:

sproeifunctie
Stuurt het vuil naar het mid-
den en voorkomt stofwolken.

SL-CITY
Spatbescherming voor in de 
bebouwde kom en andere 
omgevingen waar vuilspet-
ters niet gewenst zijn.

SLIMME DETAILS:

kantel- en hoogte-indicator
Het instellen van het juiste 
niveau is eenvoudig met 
behulp van de hoogte- en 
kantelindicatoren.

uitbalancering
Unieke oplossing waarbij de 
veegborstel een gelijkmatige 
druk tegen de ondergrond 
aanhoudt.

SLIMME DETAILS:

uniek contourvolgend systeem
Het chassis is uitgerust met een kantelindicator. Met de 
juiste hoek en ongeveer 5-10 cm boven de grond zijn de 
instellingen gereed. Het eigen onafhankelijke verbind-
ingssysteem van de borstel zorgt voor een juiste gronddruk, 

AANBEVOLEN OPTIES:

spatbescherming
Extra bescherming tegen spatten voor gebieden waar 
vuilspetters niet gewenst zijn.

SLIMME DETAILS:

hoogte-indicator
Stuurt het vuil naar het 
midden en voorkomt 
stofwolken.

gepatenteerde ophanging
voor de best mogelijke 
veegresultaten.

AANBEVOLEN OPTIES:

exacavator mount
Forklift mount is included in the standard modell,  
 the excavator mount I optional.
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VEEGMACHINES:

Holms Bezem
Een veelzijdige bezem voor graafmachines

Onze bezem kan voor veel verschillende taken gebruikt worden en is geschikt 
voor graafmachines en heftrucks. Met de bezem kunt u terreinen vegen,  
sneeuw verwijderen bij bushaltes, op parkeerterreinen of in de buurt van 
verkeer zonder gevaar van wegschietende stenen. De bezem heeft geen 
bewegende delen en heeft een lange levensduur.

AANBEVOLEN OPTIES:

Graafarmbevestiging
Gaffelfästen ingår som standard, men grävarfästet är 
tillval.



SNEEUWRUIMEN 
Bij kleinere hoeveelheden sneeuw zijn de Holms veegborstels een 
goed alternatief voor sneeuw- en gladheidsbestrijding.
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SNEEUWGEREEDSCHAP:



AANBEVOLEN OPTIES:

FLOATARM™
Pas de gronddruk van de schuif aan met Floatarm™ en 
krijg zo bovendien een zachte en aangename vering in de 
rijrichting

Holms PV
Sneeuwploeg voor makkelijk en veilig gebruik in een 
stedelijke omgeving

Holms SB
Een stabiele graafbak voor tractoren en wielladers

Onze nieuwe sneeuwploeg Holms PV is ontwikkeld voor wie beroepsmatig 
sneeuw ruimt in een stedelijke omgeving. Door het korte scherm heeft u be-
ter overzicht en de rechte lijnen maken het mogelijk om dichter bij huizen te 
werken. De unieke constructie maakt de ploeg sterk, licht en volgzaam met 
een lager energieverbruik als resultaat. De Holms PV kan worden besteld met 
een combibevestiging en is verkrijgbaar in twee hoogtes: 0,8 m en 1,0 m en 
vijf verschillende breedtes: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 en 4,0 m.

De Holms SB is een thermisch verzinkte zandstrooibak voor wielladers en 
tractoren. Net als de rest van ons assortiment hoort de bak bij de allerbeste 
op de markt. Daarom bieden wij 3 jaar garantie aan. De bak is uitgerust met 
meerdere slimme details en verkrijgbaar in twee groottes met een inhoud van 
1,0 och 2,4 m³.

Holms PD
Nu nog beter zicht op de weg en grote terreinen

De Holms PD Plus is een verdere ontwikkeling van de diagonaalschuif Holms 
PD om wegen en grote terreinen vrij van sneeuw te maken. Het is ook 
mogelijk om de sneeuwschuif te bestellen met een positieve snijrand voor ef-
ficiënter sneeuwruimen op hoge snelheid. De Holms PV kan worden besteld 
met een combibevestiging en is verkrijgbaar in twee hoogtes en vijf breed-
tes: 0,8 m en 1 m hoog. 2,4 m, 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m en 4 m breed.

SLIMME DETAILS:

direct aangedreven  
hydraulische motor
Er zijn geen service-eisende 
kettingen nodig.

nieuw haaksysteem
Pas de haken naar wens aan 
met slechts enkele bevestig- 
ingspunten. (Alleen voor 
SB 1,0)

SNEEUWGEREEDSCHAP:

Meer informatie over Holms sneeuwgereedschap vindt u op www.holms.com Meer slimme functies en opties vindt u op www.holms.com 1110

Holms PVF
Sneeuwploeg voor makkelijk en veilig gebruik in een 

AANBEVOLEN OPTIES:
SLIMME DETAILS:

positieve snijhoek
Met een positieve snijhoek 
gaat het verbruikte vermo-
gen omlaag, wat een betere 
economie oplevert. 

sneeuwstopper
Perfect wanneer u sneeuw 
ruimt op plaatsen waar u snel 
even de stroom sneeuw naar 
de zijkant wilt stoppen.



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

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

Max. breedte 1,75 2,1 2,4

Max. hoogte excl. haak (m) 0,8 0,8 0,8

Lengte zonder bak (m) 1,3 1,3 1,3

Inhoud watertank (lit) 100 100 100

Gewicht (kg) 318 324 331

Borsteldiameter (m) 0,6 0,6 0,6

Max.	olieflow	(lit/min) 30/80 30/80 30/80

–	Met	flowbegrenzer	(liter/minuut) 110 110 110

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Hydraulische schuinte-instelling
• Spatbescherming
• Radiografische besturing
• Elektro-hydraulische schuinte-instelling.      
   Alleen met radio 

• Steunwielen voor
• Bak
• Sproeisysteem
• Full-flowblokkering hydraulisch  
   systeem

Alle gewichten zijn globaal. 
Het gereedschapsgewicht is 

excl. haken.  
Olieflow, 4000-motor, min/

max (lit/min)

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

Werkbreedte (m) 2,20 2,50 3,00 Effectieve vuilinhoud (ca liter) 550 660 700

Max. breedte 2,40 2,70 3,20 Gewicht, excl. zijborstel (kg) 470 570 650

Max. hoogte excl. haak (m) 1,30 1,30 1,30
Gewicht bij volle tank en container, 
zonder zijborstel (kg)

1395 1935 2055

Borsteldiameter (m) 0,70 0,70 0,70
Olieflow,	2000-motor,	min/max	(lit/
min)

60/130 60/130 -

Inhoud watertank (lit) 400 400 400
Olieflow,	4000-motor,	min/max	(lit/
min)

- 100/210 100/120

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Zijborstel – rechts, links of beide kanten
• Extra borstelwals – om snel van borstel te wisselen
• Radiobesturing – zijborstel en sproeisysteem 

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

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

Werkbreedte, volledig gedraaid/30° (m) 1,7 1,9 2,2 2,4

Borsteldiameter (m) 0,7 0,7 0,7 0,7

Gewicht, excl. zijborstel (kg) 390 410 430 450

Gewicht, excl. haken, volle tank van 400 liter 945 965 985 1005

Max.	olieflow	met	flowblokkering/zijborstel	(liter/minuut) 40/130 40/130 40/130 40/130

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Sproeisysteem – 400 of 600 liter
• Heffunctie – hydraulisch heffen naar transportstand wanneer de drager geen heffunctie heeft
• Koppelmechanisme – om het gereedschap in te schakelen/uit te schakelen. Hiervoor is Holms hydraulische heffunctie nodig
• Bevestiging met mechanische kantelfunctie – voor dragers die geen bevestiging met kantelfunctie hebben
• Zijwaartse verplaatsing – complete set voor zijwaartse verplaatsing +/- 0,70 m (niet voor sproeifunctie)
• Swish borstelwals – om snel van borstel te wisselen
• Radiobesturing – sproeifunctie en schuinte-instelling

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

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

Max. breedte 1,60 1,95 2,25 2,82

Max. hoogte excl. haak (m) 0,80 0,80 0,80 0,80

Borsteldiameter (m) 0,60 0,60 0,60 0,60

Inhoud watertank (lit) 190 240 240 270

Effectieve vuilinhoud (ca liter) 170 220 250 290

Gewicht, excl. zijborstel (kg) 290 305 320 335

Extra gewicht met een zijborstel (kg) 110 110 110 110

Min/max	olieflow,	standaard	(liter/minuut) 900 1050 1100 1150

Max.	olieflow	met	flowblokkering/zijborstel	(liter/minuut) 50/80 50/80 50/80 50/80

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Zijborstel – höger eller vänster
• Extra borstelwals – om snel van borstel te wisselen
• Radiobesturing – zijborstel en sproeisysteem 

HOLMS SP 2,5 3,0 3,5

Werkbreedte (m) 2,8 3,3 3,8

Werkbreedte, volledig gedraaid/30° (m) 2,2  2,6  3,0

Gewicht, excl. zijborstel (kg) 600 650 700

Gewicht, excl. haken, incl. volle tank (kg) 1100 1110 1120

Max.	olieflow	met	flowblokkering/zijborstel	(liter/minuut) 70/350 70/350 70/350

Borsteldiameter (m) 0,915 0,915 0,915

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Besproeiing -240 liter
• Radiobesturing – sproeisysteem en schuinte-instelling
• Elektro-hydraulische schuinte-instelling

HOLMS SH 2,5 3,0 3,5

Werkbreedte (m) 2,7 3,2 3,7

Werkbreedte, volledig gedraaid/30° (m) 2,2  2,6  3,0

Borsteldiameter (m) 0,915 0,915 0,915

Gewicht, excl. zijborstel (kg) 470 500 530

Gewicht, excl. haken, incl. volle tank (kg) 1270 1300 1330

Max.	olieflow	met	flowblokkering/zijborstel	(liter/minuut) 70/210 70/210 70/210

Olieflow,	volledige	flow,	min/max	(lit/min) 70/350 70/350 70/350

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Sproeisysteem – 600 liter
• Heffunctie – hydraulisch heffen naar transportstand wanneer de drager geen heffunctie heeft
• Koppelmechanisme – om het gereedschap in te schakelen/uit te schakelen. Hiervoor is Holms <
   hydraulische heffunctie nodig
• Bevestiging met mechanische kantelfunctie – voor dragers die geen bevestiging met kantelfunctie hebben
• Zijwaartse verplaatsing – complete set voor zijwaartse verplaatsing +/- 0,70 m
• Swish borstelwals – om snel van borstel te wisselen
• Radiobesturing – sproeisysteem en schuinte-instelling

Alle gewichten zijn globaal. 
Het gereedschapsgewicht is 

excl. haken. Olieflow, 4000-mo-
tor, min/max (lit/min)

TECHNISCHE INFORMATIE:
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Alle gewichten zijn globaal. 
Het gereedschapsgewicht is excl. 
haken.Olieflow, 4000-motor, min/

max (lit/min)

Alle gewichten zijn globaal. 
Het gereedschapsgewicht is excl. 
haken. Olieflow, 4000-motor, min/

max (lit/min)

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is 
excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

Alle gewichten zijn globaal. 
Het gereedschapsgewicht is 

excl. haken. Olieflow, 4000-mo-
tor, min/max (lit/min)
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HOLMS PV 2,4 2,8 2,8 3,2 3,6 4,0

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

Werkbreedte, volledig gedraaid/35º (m) 2,0 2,3 2,3 2,6 3,0 3,3

Hoogte schuifblad (m) 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

Bevestiging standaard bout en moer Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Enkele vering standaard Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aantal schraapranden 2 4 4 4 4 4

Bevestiging optioneel spie en spiebout Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Dubbele vering optie Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Gewicht, enkele vering (kg) 685 775 785 820 865 890

Gewicht, dubbele vering (kg) 710 800 810 845 890 915

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Snow guard – for widths 2.8 / 3.2 / 3.6 / 4.0
• Rubber runner – thickness 55 mm. 
• Support wheel or support plate – choose whichever best suits your needs. Wheels for widths 2.8–4.0
• Side wing – for mounting on left or right side
• Electrohydraulic selector unit – for diagonal operation, radio control or wired
• Snow stop – for widths 2.8 / 3.2 and 3.6.

Options for radio control 
•  Connection kit for existing joystick – if the existing joystick has extra buttons, the connection kit can be used to connect the handset
•  Lever knob – when the existing third function has no extra buttons, the lever knob can be screwed onto the existing third function lever. 

Connects directly to the handset.

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

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

Werkbreedte, volledig gedraaid/35º (m) 2,0 2,3 2,3 2,7 2,7 3,0 3,0 3,3

Hoogte (m) 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0

Aantal schraapranden 2 4 4 4 4 4 4 4

Bevestiging standaard bout en moer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bevestiging optioneel spie en spiebout Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Enkele vering standaard Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Dubbele vering optie Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

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

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Rubberen schraaprand - dikte ca. 55 mm
• Floatarm – om de gronddruk makkelijk af te stellen tijdens bedrijf.
• Verstelbare steunschotels
• Verstelbare steunwielen
• Spie en spiebout
• Sneeuwstopper voor de breedtes 2,8 / 3,2 en 3,6.

HOLMS COMPACT 1,0 1,5 2,0

Werkbreedte (m) 1,2 1,7 2,2

Max. hoogte, excl. bevestiging (m) 1,2 1,2  1,2

Gewicht met borstel 175 203 231

Borsteldiameter (m) 0,915 0,915 0,915

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

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

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Schroefbevestiging (S40, S45, S50 en S60)

HOLMS SB 1,0 1,6 2,4

Breedte gereedschap (m) 2,10 2.15 2,50

Hoeveelheid materiaal (m³) 1,00 1,6 2,4

Gewicht lege bak (kg) 400 660 800

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

Bevestiging Various Various
Stora 
BM

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Mixer – kan ook naderhand worden gemonteerd.
• Radiobesturing – om de strooihoeveelheid te regelen
•  Dek – om de lading tegen neerslag te beschermen wanneer de bak niet leeg is

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

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

Max. hoogte, excl. bevestiging (m) 382 382 382 382

Gewicht, excl. zijborstel (kg) 138 159 173 209

Aantal borstelrijen 12 12 12 12

Dikte binnenste borstels (mm) 2,4x3,5 2,4x3,5 2,4x3,5 2,4x3,5

Dikte buitenste borstels (mm) 3x5 3x5 3x5 3x5

Vorksteun (meegeleverd) Ja Ja Ja Ja

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Graafarmbevestiging
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Alle gewichten zijn globaal. Het gereeds-
chapsgewicht is excl. haken.Olieflow, 

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

HOLMS PVF 320 360 400

Hoogte, midden (m) 1,0 1,0 1,0

Hoogte, vleugel (m) 1,18 1,21 1,24

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

Werkbreedte, volledig gedraaid/35º (m) 2,7 3,2 3,7

Aantal verende schraapranden 4+2 4+2 4+2

Gewicht (kg) 983 1023 1065

Alle gewichten zijn globaal. Het gereeds-
chapsgewicht is excl. haken.Olieflow, 

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

Alle gewichten zijn globaal. 
Het gereedschapsgewicht is excl. 
haken. Olieflow, 4000-motor, min/

max (lit/min)

Alle gewichten zijn globaal. 
Het gereedschapsgewicht is excl. 
haken.Olieflow, 4000-motor, min/

max (lit/min)

Alle gewichten zijn globaal. 
Het gereedschapsgewicht is excl. 
haken.Olieflow, 4000-motor, min/

max (lit/min)
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TECHNICAL INFO:



www.holms.com

Heeft u vragen?

NEEM CONTACT OP MET ONS VERKOOPTEAM:

0141-22 41 00
of bezoek ons op holms.com


