BOOMER 20-50 SERIEN
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Én traktorserie. En lang række
anvendelsesmuligheder.
New Holland er traktorspecialist med modeller udviklet til landbrugsdrift, kommunale opgaver
og alt derimellem. Fra golfbaner og parker til vingårde og frugtplantager - New Holland har en
traktor, som opfylder behovene hos selv den mest krævende bruger.

Vælg effektniveau. Vælg din transmission. Vælg New Holland.
New Holland Boomer traktorer er kompakte, manøvrevenlige og alsidige maskiner, inddelt i
tre effektklasser. Kun New Holland tilbyder dig et så stort udvalg af kompakte traktorer.

Klasse 1. Boomer 20
og Boomer 25.
Tre-cylinder 23 hk og
27 hk motorer, hydrostatisk
transmission
med
to
områder eller mulighed for
6x2 mekanisk.

Klasse 2. Boomer 30
og Boomer 35.
Fire-cylinder 28 hk og
38 hk motorer, hydrostatisk
transmission med 3 områder
eller 12x12 synchromesh.

Klasse 3. Boomer 40
og Boomer 50.
Fire-cylinder 41 hk og
47 hk motorer, hydrostatisk
transmission med 3 områder
eller 16x16 synchromesh
med mulighed for krybegear.
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Ti grunde til at Boomer
er en traktor i særklasse.

1. Separat power-styrepumpe. Ingen reduktion af hydraulisk præstation under skarpe vendinger
2. Muligheder for mekanisk transmission med synkroniseret vendegear mellem frem og bak
3. Elektro-hydraulisk uafhængig PTO til drev af centermonteret klipper på hydrostatiske modeller
4. Firehjulstræk for optimal trækevne under selv de mest krævende forhold
5. Justerbart rat og sæde for klassens førende komfort
6. Let vedligeholdelse med fremragende serviceadgang
7. New Holland ergonomi, gennemtestet på traktorer fra 20 til næsten 400 hk
8. Raffinerede, blødt kørende og effektive motorer med 300 timers serviceintervaller
9. Boomer Suite™ kabine med høj komfort på klasse 3 Boomer 40 og 50 modeller
10. New Holland hjælper dig med at vælge den rigtige model til præcist dine behov
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Let betjening

Synkroniseret komfort & hydrostatisk bekvemmelighed

Ordet “let” repræsenterer Boomer
traktorerne perfekt. Betjeningsgreb
falder let i hånden, sædet og rattet
kan indstilles efter enhver fører og den
store, overskuelige arbejdsplatform giver
masser af benplads at strække ud på.
Kontrolfunktionerne er farvekodede og
klart afmærkede, så du altid er tryg
under arbejdet.

Boomer 30 og 35 modellerne har en 12x12 synkroniseret shuttle shift (SSS) transmission
som standard, mens Boomer 40 og 50 modellerne som standard har en 16x16 SSS
transmission, med mulighed for krybegear. Man behøver ikke at standse helt for at
skifte fra frem til bak, og med vendegearstangen til venstre for rattet skiftes der retning
jævnt og nemt. Boomer 20 og 25 modellerne er udstyret med en 2-trins hydrostatisk
transmission, eller med mulighed for den nye 6x2 mekaniske transmission, mens
der kan leveres en 3-trins hydrostatisk transmission på Boomer 30 til Boomer 50
modellerne. Alle hydrostatiske modeller har to pedaler, til frem og bak, hvilket gør det
nemt at skifte køreretning og at vælge det rigtige gear.

Midtermonteret hydraulik

Klar til enhver opgave

Få det maksimale ud af din Boomer ved
at bestille deluxe hydraulik-pakken, der
leveres til Boomer 30 - 50 modellerne.
Dette omfatter midtermonteret hydraulik
med joystick-styring og et midtermonteret
kraftudtag, alt fabriksmonteret.

Uanset om du skal slå plænen, reparere en indhegning, grave et dræn, bearbejde haven,
rydde sne, muge ud i stalden eller opsætte et hegn, klarer Boomer traktoren opgaven.
Disse traktorer gør det let at skifte redskab, så du kan bevæge dig hurtigt fra job til job.
• Kat. I trepunktslift
• En hydraulikventil bag er standard på 20 og 25 modellerne
• To bagerste hydraulikventiler som standard på 30, 35, 40 og 50 modellerne
• Uafhængig, elektro-hydraulisk 540 omdr/min. bagerste PTO på 20, 25, 30 og 35
modellerne
• Uafhængig, elektro-hydraulisk tre-trins (540 / 750 / 1.000 omdr/min.) bagerste PTO på 40
og 50 modellerne
• Elektro-hydraulisk uafhængig midterste PTO til midter- og frontmonterede redskaber er
standard på alle hydrostatiske versioner
• Kørehastighedsafhængigt kraftudtag kan leveres på Boomer 40 og 50 modellerne med
16x16 transmission
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Ny kabinekomfort.
Klasse 3 Boomer 40 og 50 modellerne kan nu leveres med en rummelig ny fabriksmonteret Boomer Suite™ kabine, med rigtig
meget udstyr og et stramt moderne, ergonomisk design. Listen med udstyr omfatter klimaanlæg, bagruder, der kan åbnes,
forberedt til radio, sæde med høj komfort, samt et rigtig godt udsyn bagud og høj førerkomfort.
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Let adgang
Døren, der åbner bredt, og
god plads gør det nemt at
stige ind i kabinen.

Design og funktionalitet
Kraftige dobbelte bagerste arbejdslygter er standard.
Vinduesvisker og sprinkler på bagruden er standard på Boomer
Suite™ kabinen.
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Ny ergonomisk
funktionalitet.
Den nye Boomer Suite™ kabine har et rigtig godt udsyn og
leveres som standard med premium betjeningselementer, der
er nemme at nå.

Uhindret adgang
Den flade kabinebund og ratstammen med vippefunktion gør
det nemt at stige ind og ud. Kompakt behøver ikke at være lig
med forkrampet.

Ergonomisk sidekonsol
Alle normale betjeningsgreb ligger naturligt i hånden og er
farvekodede og præcist placeret.
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Premium funktioner
Kabinen har bl.a. solskærm foran, elektronisk
kraftudtagskontakt, sideruder, der kan åbnes, klimaanlæg og
mekanisk joystick.
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Landbrug, frugtavl
og gartnerier.
Med en effektydelse og størrelse, der passer til arbejde med fødevareproduktion, uanset om pladsforholdene er gode eller
begrænsede, har New Holland Boomer traktorer høje standardspecifikationer, fremragende komfort og lave driftsomkostninger.
Fra drivhuse til marker og fra plantager til grøntsagsproduktion leverer Boomer 30, 35, 40 og 50 med effektiv, mekanisk
transmission den præstation, du har brug for og til en pris, du har råd til at betale.
New Holland for fremragende produktivitet og økonomi.
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Boomer 30 og Boomer 35
• Fuld mekanisk transmission med fire gear og tre områder
• Imponerende 820 kg løftekapacitet
• Hydraulisk flow på 31,2 l/min.
• Blød 4-cylinder motor

Boomer 40 og Boomer 50
• Fuld mekanisk transmission med fire gear i fire områder
• Løftekapacitet på hele 1.250 kg
• 540, 750 og 1.000 omdr/min. PTO
• Blød 4-cylinder motor
• 101 kg frontvægtpakke som ekstraudstyr
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Have/park og kommunale opgaver.
Arbejdet i private og kommunale områder stiller specifikke krav til kompakte traktorer. Alle Boomer traktorer tilbydes med
hydrostatiske transmissioner. Dette gør traktorerne perfekte til slåning, transport og andre opgaver som f.eks. fejning, snerydning og
generel vedligeholdelse. Når det gælder hydraulisk kapacitet, tilbyder New Holland fuld kapacitet uden at inkludere power-styring.
New Holland leverer de helt rigtige specifikationer uden bekosteligt ekstraudstyr.
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Boomer 20 og Boomer 25
• To-trins hydrostatisk transmission
• Klassens førende løftekapacitet på 650 kg
• Ægte 23 l/min. hydraulisk flow
• Kompakt og økonomisk tre-cylinder motor

Boomer 30 og Boomer 35
• Tre-trins hydrostatisk transmission
• Imponerende 820 kg løftekapacitet
• Ægte 31,2 l/min. hydraulisk flow
• Blød, fire-cylinder motor

Boomer 40 og Boomer 50
• Tre-trins hydrostatisk transmission
• Imponerende 1.250 kg løftekapacitet
• 540, 750 og 1.000 omdr/min. PTO
• Blød, fire-cylinder motor
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Vedligeholdelse af græsarealer.
Græsarealer på sportspladser kræver speciel omhu og vedligeholdelse. New Holland Boomer traktorer tilbydes i Klasse 2 og
3 størrelser med ydelser på henholdsvis 28 eller 38 hk og 41 eller 47 hk. Boomer 30 og 35 modeller kan leveres med en mekanisk
transmission med 12 frem- og 12 bakgear, de større Boomer 40 og 50 tilbyder en transmission med 16 frem- og 16 bakgear udover en
tre-trins hydrostatisk transmission. De højeffektive, mekaniske transmissioner har en direkte forbindelse mellem motoromdrejninger
og kørehastighed, hvilket er perfekt til krævende opgaver som f.eks. plæneluftning og jordbearbejdning. Den hydrostatiske version er
velegnet til braklægning, sprøjtning, såning og gødningsudlægning takket være sin skånsomme og præcise funktion.
New Holland leverer ukompliceret effektivitet.

Boomer 30 og Boomer 35
• Fuld mekanisk transmission med fire gear og tre områder
• Imponerende 820 kg løftekapacitet
• Ægte 31,2 l/min. hydraulisk flow
• Blød, fire-cylinder motor

Boomer 40 og Boomer 50
• Fuld mekanisk transmission med fire gear i fire områder
eller tre-trins hydrostatisk transmission
• Massiv 1.250 kg løftekapacitet
• 540, 750 og 1.000 omdr/min. PTO
• Blød, fire-cylinder motor
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Stutterier og professionel
have/park vedligeholdelse
New Holland Boomer traktorer er fremstillet til konstant udnyttelse og opfylder kravene hos professionelle førere. Den rimelige
prissætning sikrer, at disse kvaliteter kan tilbydes kunder, som søger en solid og brugervenlig traktor til intensiv brug. Fordelen?
En pålidelig og sikker præstation gennem hele maskinens levetid. Boomer traktorer kan vælges med enten hydrostatisk eller
den mere traditionelle mekaniske transmission med en høj grad af førersikkerhed og komfort. New Holland har ligeledes et
omfattende forhandlernet, som står klar med konstant support til dig og din Boomer.
New Holland tilbyder den optimale produktsupport til alle sine brugere.

Boomer 20 og Boomer 25
• To-trins hydrostatisk transmission
• Komfortabel, lydsvag og brugervenlig
• Forberedt til midtermonteret klipper
• Stærk bagerste lift for montering af en lang række redskaber

Boomer 30 and Boomer 35
• Hydrostatisk eller fuld mekanisk transmission
• Imponerende 820 kg løftekapacitet
• Ægte 31,2 l/min. hydraulisk flow
• Blød, fire-cylinder motor

Boomer 40 og Boomer 50
• Hydrostatisk eller fuld mekanisk transmission
• Imponerende 1.250 kg løftekapacitet
• 540, 750 og 1.000 omdr/min. PTO
• Blød, fire-cylinder motor

Modeller

Boomer20 Boomer25 Boomer30 Boomer35 Boomer40 Boomer50

Motor
Emissionsniveau Tier Stage		

3-3A

3-3A

3-3A

3-3A

3-3A

3-3A

Bruttoeffekt

(kW/hk)

17/23

20/27

21/28

28/38

30,6/41

35/47

(omdr/min.)

2700

2700

2600

2700

2600

2600

Nom. omdrejninger

Type 		
Slagvolumen

(cm3)

3-cylinder diesel
1125

4-cylinder diesel

1320

1500

Luftfilter 		
Brændstoftank
Generator

1800

2500

2500

Udskifteligt tørfilter

(l)

25

25

33

33

36

36

(amp)

50

50

50

50

50

50

Transmission
Type, mekanisk / hydrostatisk 		

6x2 / HST+2 områder

12x12 / HST+3 områder

16x16 / HST+3 områder

Krybegear (kun med 16x16 mekanisk)		

–

–

–

–

O

O

Max. kørehastighed:

Gear – (km/t.), R4

–

–

22,9

23,8

24,4

24,4

HST – (km/t.), R4

15,2

15,2

23,8

24,8

22,7

22,7

Krybegear (m/min)

–

–

–

–

0,17 - 2,8

0,17 - 2,8

Fartpilot på hydrostatisk transmission		

l

l

l

l

l

l

Gear / vendegear type 		

–

–

Synchro

Synchro

Synchro

Synchro

Aktivering af diff.spærre bag 		

Mekanisk / fod

Bremsetype 		 Mekanisk / oliekølet, flerplade

Oliekølet, flerplade

Hydraulik
Hydraulisk flow, redskaber

(l/min.)

23

23

31,2

31,2

31,2

31,2

Hydraulisk flow, styretøj / HST

(l/min.)

11

11

15,6

15,6

15,6 / 20,8

15,6 / 20,8

Fjernventiler 		
3-punktslift kapacitet ved kugleender

(kg)

3-punktslift kategori 		

1

1

2

2

2

2

650

650

820

820

1250

1250

1

Styring, type 		 Hydrostatisk

1

1

1

1

1

Hydrostatisk

Hydrostatisk

Hydrostatisk

Hydrostatisk

Hydrostatisk

PTO
Bagerste PTO		

l

l

l

l

l

l

Midterste PTO		

l

l

O

O

O

O

PTO hk (Gear / hydro)

(hk)

–

–

–

–

O

O

– / 16,5

– / 19,9

23 / 22

31 / 29

34 / 32

39 / 37

PTO omdr. (bag)

(omdr/min.)

540

540

540

540

PTO omdr (midt.)

(omdr/min.)

2000

2000

2000

2000

PTO type 		

540/750/1.000 540/750/1.000
2000

2000

O

Elektro-hydraulisk tilkoblet, uafhængig

Førerplads
Boomer Suite™ kabine		

–

–

–

–

O

Bagerste ROPS		

l

l

l

l

l

l

Midtermonteret ROPS		

–

–

O

O

O

O

smøremidler

Kørehastighedsafhængigt kraftudtag (kun med 16x16 mekanisk)		

(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

(kg)

772

772

1416

1460

1751

1755

Vægt

Dækudvalg		
l Standard

O Ekstraudstyr

Græs-, landbrugs- eller industridæk

– Ikke tilgængelig

www.newholland.dk

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!
Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en
mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på
det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 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 - 04/17 - (Turin) - 160007/DKO

New Holland vœlger

Dimensioner (W/R3 dæk)
Akselafstand

