
NEW HOLLAND BOOMER
KOMPAKTTRAKTORER
BOOMER2O I BOOMER25 I BOOMER3O I BOOMER35 I BOOMER4O I BOOMER5O



DINE OPGAVER - NU MEGET LETTERE

De nye Boomer™ kompakttraktorer er det ultimative udstyr til mindre havebrug og landbrugsopgaver,
til husejere, folk på landet, anlægsgartnere, golfbaner og fritidslandbrug. Responsive, effekt og
komfortable; de er bygget for at gøre dine arbejdsopgaver lettere. Kan fås i seks modeller med 
en effekt fra 23 til 47 hk. Boomer traktorer giver dig en stor traktors pålidelighed, pakket ind i en
kompakt, manøvredygtig mindre størrelse. De er fyldt med funktioner til din bekvemmelighed, mens
du sparer tid og penge. Investeringsmæssigt vil du opdage, at Boomer traktorer er af ultimativ værdi.

LET BETJENING
Ordet “let” definerer Boomer traktorer.
Styringen ligger godt i hånden, sæde 
og rat kan justeres, så det passer 
til operatøren og det store, lydsvage
arbejdsområde giver dig masser af
benplads til at strække ud. Kontakterne 
har farvekoder og er tydeligt markeret, 
så du er sikker i enhver manøvre.

DEN KRAFT, DU HAR BRUG FOR
Stille, brændstofeffektive tre- og firecylindrede motorer
giver dig den kraft, du har brug for til græsslåning,
gravarbejde, snerydning, kultivering og meget, meget
mere. Du opnår en hurtig responstid og styring takket være
det dobbelte, hydrauliske pumpesystem af høj kapacitet.

LET SERVICE
Boomer traktorer er lette at
vedligeholde. Kontrolpunkterne er
nemme at komme til, og den smarte
flip-op hjelm giver dig fuld adgang 
til motor, batteri, køler og luftfiltre.



DET BEDSTE UDSYN
Den skrånende motorhjelm på Boomer
traktorer ser ikke blot godt ud; den gør også
arbejdet lettere med det fænomenale udsyn
fremad. Udsynet er forbedret med den
bedste lygtepakke i branchen, der oplyser dit
arbejdsområde både fremad og til siderne for
at gøre dig mere produktiv og sikker, når du
arbejder tidligt eller i de sene timer på dagen.

GENNEMTESTET MANØVREEVNE 
OG TRÆKKRAFT
Din Boomer traktor er designet til at få dig ind og 
ud af snævre områder. Den manøvrerer let rundt og,
takket været den gode frihøjde, over forhindringer.
Firehjulstræk giver dig den trækkraft, du behøver 
for at komme igennem ujævne områder. 
Når det bliver svært, skal du blot anvende pedalen
til differentialspæring, hvorefter begge baghjul låses
sammen for ekstra trækkraft i sne, mudder eller 
på ujævne, glatte overflader.

HYDROSTATISKE BEKVEMMELIGHEDER
Boomer 20 og 25 modellerne er udstyret med en 2 område
hydrostatisk transmission, mens 3 område hydrostatisk
transmission er tilgængelig på Boomer 30 til Boomer 50
modellerne. De fire største i Boomer modeludvalget har 
2 pedaler. Alle Boomer traktorer med hydrostatisk transmission
gør pendulfart og valg af korrekt hastighed let. Hertil kommer, 
at alle hydrostatiske transmissioner kører gnidningsfrit og stille.

SYNKRONISERET KOMFORT
Boomer 30 og 35 modellerne har en 12x12
synkroniseret shuttle shift (SSS) transmission
som standard, mens Boomer 40 og 50
modellerne som standard er udstyret med en
16x16 SSS transmission. Begge transmissioner
har et jævnt skift. Fordi systemet er
synkroniseret, er der ikke brug for fuldstændig
standsning mellem fremadgående kørsel og
bak, og da det bekvemme omskifterhåndtag er
placeret til venstre for rattet, er det let at betjene.

KLAR TIL ETHVERT JOB
Uanset om du skal klippe plænen, skabe et nyt område, grave ud 
til et dræn, kultivere haven, rydde sne, rengøre et staldområde eller
opsætte et hegn, er Boomer traktorer noget for dig. Disse traktorer gør
det let at skifte redskab, så du hurtigt kan skifte fra et job til et andet.
• Kategori I tre-punktsophæng
• En ventil bagerst som standard på 20, 25, 30 og 35 modellerne
• To ventiler bagerst som standard på 40 og 50 modellerne
• Selvstændigt, elektrohydraulisk 540-rpm bagerst PTO på 20, 25, 

30 og 35 modellerne
• Selvstændigt elektrohydraulisk bagerste PTO med tre hastigheder

(540 / 750 / 1000 rpm) på 40 og 50 modellerne
• Elektrohydraulisk, selvstændigt midt-PTO til midt- og frontmontering

er standard på alle hydrostatiske versioner.



SPECIFIKATIONER

MODELLER BOOMER2O BOOMER25 BOOMER3O BOOMER35 BOOMER4O BOOMER5O

Motor

Hestekræfter (kW/hk) 17/23 20/27 21/28 28/38 30,6/41 35/47

Nominel hastighed (rpm) 2700 2700 2600 2700 2600 2600

Type 3-cylindret diesel 4-cylindret diesel

Slagvolumen (cm3) 1100 1300 1500 1800 2500 2500

Luftfilter udskifteligt tørelement

Brændstoftank (L) 25 25 33 33 36 36

Generatorampere 50 50 50 50 50 50

Transmission

Type, mekanisk / hydrostatisk HST+2 område 12x12 / HST+3 område 16x16 / HST+3 område

Maksimal kørselshastighed fremad: Gear – (km i timen), R4 – – 22,9 23,8 24,4 24,4

HST – (km i timen), R4 15,2 15,2 23,8 24,8 22,7 22,7

Fartpilot på hydrostatisk gearing � � � � � �

Gear / shuttle-type – – Synk. Synk. Synk. Synk.

Differentialespærre på baghjul Mekanisk / fod Mekanisk

Bremsetype Mekanisk / Våd, multiskive Våd, multiskive

Hydraulik

Hydraulikflow (L/min.) 23 23 31,2 31,2 31,2 31,2

Ventiler styring / HST (L/min.) 11 11 15,6 15,6 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 

Ventiler 1 1 1 1 2 2

Lift - løftekapacitet @ koblings-ender (kg) 650 650 820 820 1250 1250

Liftkategori 1 1 1 1 1 1

Styring Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk

PTO

Bagerste PTO � � � � � �

Midterste PTO � � O O O O

PTO - hk (Gear / hydro) (hk) – / 16,5 – / 19,9 23 / 22 31 / 29 34 / 32 39 / 37

PTO-hastighed (bagerst) (rpm) 540 540 540 540 540/750/1000 540/750/1000

PTO-hastighed (midt) (rpm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000

PTO-type Aktiveret - selvstændig

Platform

Bagerste ROPS � � � � � �

Midtermonteret ROPS – – O O O O

Dimensioner (M/R3 dæk)

Akselafstand (cm) 150 150 167 167 176 176

Længde (cm) 263,2 263,2 301 301 307 307

Højde (ROPS) (cm) 217,3 217,3 232 232 245 245

Vægt (kg) 772 772 1416 1460 1751 1755

Dækvalg Vælg mellem græs-, landbrugs- eller industridæk

� Standard O Valgfri – Ikke tilgængelig 
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DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk

NEW HOLLAND TOP SERVICE
00800 64 111 111
Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Kontakt venligst dit mobilselskab
for oplysninger om takster. Alternativ telefonnummer 38323003

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående
varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv.
- Printed in Italy - 11/14 - TP01 - (Turin) - 120019/DKO


