BOOMER 25 Compact

NY BOOMER 25 COMPACT. LILLE MEN EFFEKTIV.
Den nye Boomer™ 25 Compact traktor er et optimalt valg for folk, der bor på landet, for professionelle inden for landskabspleje og for
kommuner, der har brug for en højtydende, alsidig lille traktor til de opgaver, som en havetraktor ikke kan klare. Den er klar til at hjælpe
dig med vedligeholdelsen af din gård, dine udendørsarealer, haven og andre steder på ejendommen. Dens kompakte størrelse gør den
nem at betjene og manøvrere rundt om forhindringer og på steder med lidt plads. Disse kompakte, højtydende traktorer, som er kendt
for deres suveræne driftssikkerhed, og som er nemme at betjene, hjælper dig med at få arbejdet gjort effektivt og til en fornuftig pris.

FIREHJULSTRÆK (4WD)
MED BEDRE TRAKTION
Du behøver ikke at bekymre dig, når det er
glat og vådt. Boomer 25 Compact har som
standard mekanisk aktiveret 4WD, som
trækker dig gennem de vanskelige steder.
Med standard servostyring og en 4WD
aksel med lille drejeradius er det nemt at
manøvrere med Boomer 25 Compact på
steder med lidt plads, også med fuld skovl.

STØRRE HYDRAULIKFLOW =
EFFEKTIV
REDSKABSHÅNDTERING
Boomer’ens robuste hydrauliksystem
giver 17,4 l/min separat flow til
betjening af redskaber. Med over 450 kg
3-PT løftekapacitet kan du udnytte tunge
redskaber maksimalt, f.eks. et rotorskær,
en planeringsharve eller en fræser. En
separat 8 l/min styrepumpe sikrer, at det
altid er let at styre traktoren.

TRINLØS HASTIGHED,
EKSTREMT NEMT

KRAFT TIL AT LÆSSE,
SLÅ GRÆS MED MERE

En 2-trins hydrostatisk transmission
giver trinløst valg af hastighed, perfekt
tilpasset dine behov. Pedalerne til frem og
bak har skridsikre gummikapper, som er
farvekodede og præget med køreretningen
- altid sikker betjening. Har du meget
græs, der skal slås? Så vil du sætte pris
på standard fartpiloten, som sikrer hurtig
behandling af arealerne og får timerne til
at flyve afsted.

Boomer™ 25 Compact traktoren har en
robust, pålidelig og effektiv 3 cylindret
dieselmotor uden turbo, som lever op til
Stage V emissionskravene, og som yder
25 hk ved 3.000 o/min: mere end
rigeligt til selv de hårdeste opgaver. 25 l
brændstoftank med stor påfyldningsstuds
giver dig mulighed for at klare flere
opgaver
mellem
hver
optankning.
Boomer’en sparer tid og penge, også
når det gælder vedligeholdelse. Med
nem adgang til servicepunkter klarer du
almindelig vedligeholdelse hurtigt og let.

KOMFORTABEL DRIFT
BEGYNDER MED
DET RIGTIGE SÆDE
Stig op på den rummelige førerplatform,
hvor et deluxe sæde med fuld polstring
og justerbart ryglæn venter på dig. Når
du sidder i Boomer sædet, vil du blive
overrasket over, hvor meget plads der
er. Du får altid fuld information med det
moderne instrumentpanel, der minder
om det i en bil, og du er omgivet af
deluxe-instrumentgrupper med greb til
transmission, 4WD, PTO og 3-PT, der
betjenes intuitivt med hånden.

INTEGRERET KLIPPER

FRONTLÆSSER

160GMS - midtmonteret klipper, der kan
bestilles som ekstraudstyr, monteres og
aftages nemt og hurtigt. Med 1520 mm
klippebredde og sideudkast er effektiviteten
i top.

105LC frontlæsseren, der kan bestilles som ekstraudstyr, er designet til at passe perfekt
på Boomer 25 Compact. Det stærke design omfatter mekanisk selv-nivellerende funktion
samt hurtig og nem montering og afmontering. Med 455 kg lift-kapacitet og 1830 mm
max. løftehøjde kombineret med en skridstyr-type tilkobling er intet job for småt til denne
kombination.

Model

BOOMER 25 COMPACT
(cm3)
(kW/hk)
(L)
(ampere)

3 / 1260 / Stage V
Almindelig, uden turbo
18,4/24,7
25
50
l
l

(hk)
(o/min)
(o/min)

(km/t)

12,8
540
2000
Uafhængig elektrohydraulisk tilkobling
2-trins hydrostatisk / to pedaler
14,7
l

Mekanisk
Våd flerplade
(l/min)
(l/min)
(l/min)
(kg)
(kg)

17,4
8
25,4
1 (l)
Stabilisatorer med kæde / faste ender på trækarme
450
330
1

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)

1425
2473
1187
2220
655
160GMS
Midtmonteret
1520
105LC
455
1830
1650
l
l

Mekanisk
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New Holland vœlger

Motor
Antal cylindre / kapacitet / emissionsniveau
Indsugning
Nominel motorydelse ved 3000 o/min
Brændstoftankens kapacitet
Generator
PTO
PTO bagpå
PTO midt
PTO effekt
PTO omdrejningstal (bag)
PTO omdrejningstal (midt)
PTO type
Transmission
Type / betjening
Max. hastighed fremad
HST fartpilot
Aktivering af differentialespærre bag
Bremsetype
Hydrauliksystem
Hydraulikflow redskab
Hydraulikflow styring
Samlet flow
Fjernventiler
3-punktsophæng
Løftekapacitet bagpå ved kugleender
Løftekapacitet bagpå 610 mm bag kugleender
Ophængskategori
Foraksel
Firehjulstræk
Mål og vægt
Hjulafstand
Længde
Bredde
Højde (overside af ROPS eller kabine)
Vægt
Klipper
Montering
Klippebredde
Frontlæsser
Max. lift-kapacitet
Max. løftehøjde
Max. hængselbolt højde
Mekanisk selv-nivellerende funktion
Skridstyr-type - tilkobling
Joystick styring

