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Bij de foto’s
[1] Ondanks de smalle breedte van 98 cm is
er relatief toch veel ruimte in de cabine.
[2] De instap is laag. Onder de cabine zit de
zuigmond. Handig detail: bevestigingspunt
op de wielvelg voor sjorbanden om de
machine tijdens transport vast te zetten.

Kort en Krachtig
Compacte werktuigdrager met veel power.

Technische gegevens
Motor
Perkins driecilinder
Vermogen
19,7 kW (27 pk)
Dieseltank
27 l
Breedte
98 cm
Hoogte
196 cm
Rijsnelheid
27 km/h
Hef front
500 kg
Gewicht
1.000 kg
Max. toelaatbaar 1.780 kg
Prijs excl. btw
33.275 euro
Meerprijs veegzuig met container 11.090 euro
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Wat valt op?

De V1.30 compacte werktuigdrager toonde
Holder al in 2007 met een veegzuiginstallatie.
Door het ontbreken van aanbouwwerktuigen
en financiële perikelen is nu pas de eerste
versie praktijkrijp. Vooral in de oude Duitse
binnensteden was een smallere en compactere
machine nodig dan Holder had. Deze kleinste
Holder moet de concurrentie aangaan met de
Egholm. Importeur is Vormec Groentechniek
in Steenwijk.

Alhoewel de V1.30 slechts 98 cm breed is,
heb je daar in de cabine weinig last van.
Je zit relatief ruim met veel zicht rondom.
Naast de comfortabele cabine heeft de
machine een stevig knikpunt, veel hefvermogen en is hij stabiel en degelijk.

Uitvoering
Een belangrijke toepassing van de V1.30 is
vegen-zuigen. Had de eerste versie nog een

lange zuigmond, bij de nieuwe is die kort
onder de cabine gebouwd. Dit geeft meer
zuigcapaciteit. De frontvegers kun je met een
knop in toerental regelen voor verschillende
omstandigheden, zoals zand of blad. Het
motortoerental blijft dan constant. Achterop
zit een zuigcontainer van 500 liter en een
watertank van 110 liter. De V1.30 heeft
permanente vierwielaandrijving, hydrostaat
en trommelremmen op de vooras. Er zijn
twee hydraulische circuits: 33 en 51 l/min.

Sturen gaat via knik, dit vergt op tijd insturen.
Er is één rijpedaal, voor/achteruit instellen
gaat via een drukknop. De hef bedien je met
een kleine kruishendel in de armleuning.

Wat valt tegen?
De container achterop heeft bij onze versie
een te kleine losklep. Bij het legen van nat
gras blijft maaisel hangen in de container.
Op de tekentafel is al een grotere klep getekend. In de cabine zit standaard geen airco.

Wat levert het op?
De V1.30 is smal, compact en wendbaar.
De instap in de cabine is laag. Er is veel
ruimte waar het prettig werken is. Naast de
veegzuiginstallatie zijn er zijn veel andere
aanbouwwerktuigen beschikbaar, zoals
een laadbak, 120/150 cm cirkelmaaier,
rolbezem, schuif, hondenpoepzuiger, zoutstrooiers, laadschop, onkruidborstel en
kantensnijder. Hierdoor kun je de V1.30
het hele jaar inzetten.

