
HOLDER MUVO 
Opis, wyposażenie, dane techniczne

Wprowadzając do oferty pojazd MUVO firma 
Holder uzupełnia paletę oferowanych nośników 
narzędzi komunalnych o klasyczny pojazd / 
samochód wielofunkcyjny do zastosowań 
całorocznych. 
Faktyczna wielofunkcyjność, kompaktowe 
wymiary, mały promień skrętu, wysoki komfort 
obsługi i pracy to tylko wybrane cechy 
użytkowe. Oferujemy pełny całoroczny osprzęt 
do pojazdów MUVO.  Nasz  osprzęt  jest 
bardzo łatwo wymienialny i spełni oczekiwania 
profesjonalistów.
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HOLDER MUVO

Silnik turbo diesel

Moc 80 kW (109 PS), norma spalin Euro 6, 
poprzecznie zabudowany dla optymalnego 
wyważenia i dojścia serwisowego, 
silnik precyzyjny, cichy i ekonomiczny

Załadunek i prędkość

 do 2810 kg ładowności
 do 2800 kg obciążenia na oś,
podnoszenie z przodu1500 kg,  
bezstopniowy napęd hydrostatyczny do  50 
km /h, prędkość robocza i przejazdowa

Trzy sposoby kierowania zapewniające maksymalną manewrowość

Kierowanie kołami przednimi
  Koła t ylne s ą u stawione p rosto i  s ię n ie

skręcają,  t ylko k oła p rzednie 
przy j eździe p rzejazdowej d o 5 0 k m/h

Napęd na cztery koła (AWD)

  Koła tylne skręcają się automatycznie 
przeciwnym kierunku do skrętu kół przednich 
w cely minimalizacji   promienia skrętu przy 
pracy 

Skręcanie równoległe
Koła t ylne m ogą b yć z ablokowane p od
dowolnym k ątem p rzy p racy n a p agórkach
nieregularnych d rogach i tp.
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CZTERY PORY ROKU - JEDEN HOLDER

Pełny zakres oferowanego 
osprzętu

Frezarka do śniegu

Skrzynia

Szczotka przednia walcowa

Wywrotka

Kosiarka wysięgnikowa 

Kontener na śmieci

Inny osprzęt na wysięgniku

Platforma robocza  wysiegnikowa

Kosiarka bijakowa 

Zamiatarka ze zbiornikiem

Zbiornik na wodę wielofukcyjny

Posypywarka zimowa

Ramię wysięgnikowe do polewania

Pług odśnieżny

Szorowarka wysokociśnieniowa przednia

Pług odśnieżny V

Belka myjąca

Zimowy osprzęt



Otrzymują Państwo od nas  pełną gamę osprzętu komunalnego najwyższej jakości.

Koszenie Fukcje specjalneZamiatanie i czyszczenie



Dane techniczne pojazdu Muvo
SILNIK VM 4-cylindry Turbo diesel

Pojemność 2970 cm 3

Moc 80 kW (109 PS)  Euro 6

Moment obrotowy 420 Nm

Chłodzenie woda

Filtr powietrza suchy filtr powietrza

Zbiornik na paliwo 67 l

NAPĘD Bezstopniowy hydrost atyczny napęd od 0 do 50 
km /h. Załączny napęd na  4 koła.

Blokada dyferenecjału Załączana i działająca na tylną oś

Prędkość max. 50 km/h

Hamulce 2 obiegowy system hamulcowy, 
hamulce tarczowe na wszystkich kołach

Zawieszenie przednia i tylna oś z systemem przepustnicy

HYDRAULIKA Pompa do 115 l/min.

Ilość oleju hydr. 47 l

Podnoszenie z przodu 1500 kg

TUZ przedni

Gniazda hydrauliczne 3 x podwójnie działające z przodu  
2x podwójnie działające z przodu  
1x pojedynczo działające z przodu  

Pokonywanie wzniesień do 55%

X
KABINA Kabina dwuosobowa, 

klimatyzacja, ogrzewane 
lusterka zewnętrzne 
radio, ogrzewana przednia 
szyba

Opcje Ogrzewanie siedzeń, 
klimatyzacja

WAGA Z operatorem 75 kg, 
w zależności od ogumienia

Waga bez osprzętu 2690 kg

Dopuszczalna waga całk. 5500 kg

Obciążenie na oś 2800 kg

Obciążenie na 
zaczepie

150 kg

Obciążenie na przyczepie 3500 kg 

Maks. nośność 2810 kg

WYMIARY w zależności od ogumienia

Odstęp miedzy kołami 2100 mm

Długość całkowita 3890 mm

Wysokość z kabiną 2060 mm przy ogumieniu 
245/75 R16 , poniżej 2000 mm 
przy mniejszym ogumieniu

Szerokość 1320 mm z lusterkami 
1687 z lusterkami

Promień skrętu 3650 mm 

Wymiary skrzyni wew. 1810 x 1247 x 400 mm

Dobrowolski Sp. z o.o., ul. Obrońców Warszawy 26a, 67-400 Wschowa,
tel.: centrala 65 5403614, Dział Handlu 65 5403615, 65 5403617, fax: 65 5403618

e-mail: mail@dobrowolski.com.pl, www.dobrowolski.com.pl
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000055487      Kapitał zakładowy: 2.413.000,00 

PLN     REGON: 411008408      NIP: PL6971897585
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